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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

De stichting in concernverband
Enkele privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke beschouwingen

van Mr R.W.F. Hendriks

1. De gedachte dat wij terugmoeten naar de situatie dat het de stichting
slechts toegestaan is charitatieve en ideele doelen na te streven is
achterhaald en verdient geen navolging.

2. Ondanks het feit dat de stichting als 'normaaltype' monistisch van
aard is, kunnen binnen de structnur en organisatie van de stichting
die afhankelijk is van een andere rechtspersoon 'quasi-dualistische'
elementen ontstaan.

3. Gezien de ratio van het begrip deelneming, zoals dat is gedefmieerd
in art. 2:24c BW, kan een rechtspersoon ook een 'deelneming' in een
stichting hebben. Het gebruik van het begrip 'kapitaalstorting' in lid
1 van genoemd wetsartikel sluit dat niet uit.

4. Op de stichting die een ondememing drijft in de zin van de Wet op
de Ondememingsraden zou het jaarrekeningenrecht, zoals dat is vervat
in Titel 9 Boek 2 BW, van toepassing verklaard moeten worden.

S. Op rechtspersonen en overheden die een stichting beheersen en
gebruiken voor de uitoefening van bepaalde taken en activiteiten rust
de plicht tot het geven van leiding aan en het houden van toezicht
op deze stichting. Het veronachtzamen van deze plicht kan leiden tot
aansprakelijkheid van de beheersende rechtspersoon of overheid.

6. De artt. 13 e.v. en IS/ISa Wet op de Vennootschapsbelasting 1969
zouden van toepassing moeten kunnen zijn op concemverhoudingen
met nijvere stichtingen.

7. Een bedrijfsfusie met een nijvere stichting als ovememend belas-
tingplichtig lichaam zou - indien gewenst - met toepassing van art.
14 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 dienen te kunnen
geschieden.



8. De Nederlandse regering heeft ten aanzien van art. 45 lid 5, sub a
(en b) Wet IB 1964 altijd betoogd dat het communautaire recht zich
niet zou verzetten tegen een onderscheiden behandeling van binnen-
landse en buitenlandse ondememingen. Deze mening is door het
HvJEG in de 'Bachmann-zaak' (28jan. 1992, nr. C 204/90) duidelijk
afgestraft. Dat vervolgens op gronden ontleend aan het 'algemeen
belang' een bepaling als art. 45 lid 5 sub a (en b) Wet ill 1964 door
het HvJEG toch gerechtvaardigd wordt geacht, ondanks de daardoor
veroorzaakte EEG-Verdragsinbreuk, is te dezen een toevalstreffer
van de fiscale wetgever geweest.

9. Het fiduciaverbod van art. 3:84 lid 3 BW vormt een de rechtspraktijk
belemmerende bepaling en dient te worden geschrapt.

to. De gebruikte ritmepatronen in de hedendaagse populaire 'muziek',
bekend onder de naam 'house', 'techno', 'acid', 'hip-hop' e.d., hebben
niets meer te maken met muzikale kwaliteiten van een drummer, maar
veeleer met kennis van elektronica, computers en software.

11. Als gevolg van het feit dat tegenwoordig op vele advocatenkantoren
de door de individuele advocaat behaalde ornzet in de vorm van
declarabele uren de enige maatstaf is waarop deze wordt beoordeeld,
bestaat het gevaar dat er een vervlakking optreedt wat betreft de
inhoud van zijn geleverd juridisch werk.

12. Door meer werknemers ze1fte laten bepalen waar en wanneer zij hun
werkzaamheden voor hun werkgever verrichten, zou een bijdrage
kunnen worden geleverd aan de oplossing van het (steeds groter
wordende) file-probleem in Nederland.

l3. Vele bij 'zelfbouw' -meubelen bijgevoegde tekeningen blijken vaak
niet geheel juist te zijn, terwijl tevens verscheidene benodigde
onderdelen vee1alblijken te ontbreken, zodat de tijdsbesteding door
de beginnende 'doe-het-zelver' aanhet in elkaar zetten van dergelijke
meubelen in de meeste gevallen in geen enkele verhouding staat tot
het uiteindelijk bereikte resultaat.

14. Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
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Voorwoord

Of ik weI eens nagedacht had over een AlO-schap bij de vakgroep
Privaatrecht, vroeg een der hoogieraren mij in de lift. Het was 1990. Mijn
studie Nederlands recht was bijna afgerond en ik was net begonnen met
mijn studie fiscaal recht. Neen, dat had ik niet.

Toen ik op 1 september 1990 ais AlO bij de vakgroep Privaatrecht rnijn
werkzaamheden aanving, wist ik niet echt goed waar ik aan begon.

Het idee om deze dissertatie zowel een privaatrechtelijke ais fiscaalrech-
telijke 'tint' te geven ontstond in het eerste jaar van het onderzoek. Het
bleek geen gemakkelijke opgave. Over de stichting in 'concemverband'
kunnen weI twee dissertaties geschreven worden.

De 'concemverbonden' stichting komt veel voor, maar is juridisch een
complexe rechtsfiguur, omgeven door velerlei privaatrechtelijke en
fiscaalrechtelijke problemen. Over 'moeder' - en 'dochter'stichtingen is
weinig geschreven. Met deze dissertatie hoop ik een bijdrage te hebben
geleverd aan het verdere onderzoek op dit terrein. Het onderzoek is afgerond
op 1 mei 1994.

Het schrijven van een dissertatie kost vee I tijd en energie. Het leidt tot
onvermijdeUjke keuzes. Mijn grootste passie, drummen in een professionele
rockband, heb ik op moeten geven. Het 'componeren' van deze dissertatie
was het altematief.

Velen ben ik dank verschuldigd voor de totstandkoming van deze dissertatie.
Ik dank mijn promotor Prof. Mr M. J.G.C. Raaijmakers en de co-promoto-
res, Prof. Mr J.B.M. Vranken en Prof. Dr J.A.G. van der Geld, voor de
begeleiding die zij rnij heben gegeven. Tevens dank ik Prof. Dr P.H.J.
Essers, Prof. Mr K.L.H. van Mens en Prof. Mr R.D. Vriesendorp voor
hun suggesties. Bureau Vaktechniek van Coopers & Lybrand Belasting-
adviseurs te Rotterdam dank ik voor de kijk die zij mij gunden in de 'keuken
van de praktijk'. Mijn (toekomstige) collega's bij Van Mens & Wisselink,
advocaten en belastingadviseurs te Utrecht, dank ik voor hun geduid. Voorts
ben ik dank verschuldigd aan Mr G.A.A. Conyn voor het nog eens 'onder
de loep nemen' van de tekst van het manuscript. Cees de Lange ben ik zeer
erkentelijk voor het redigeren van de engelstalige samenvatting.
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Voorwoord

Niet in de laatste plaats dank ik mijn ouders. Zij hebben mij altijd
gestimuleerd en in feite aan de basis gestaan van het resultaat dat nu is
bereikt. Ik ben er trots op hen te kunnen laten zien dat een en ander niet
voor niets is geweest.

Het allerbelangrijkste voor het tot een goed einde brengen van het
schrijven van een dissertatie is een uit het juiste hout gesneden 'steunpilaar' .
Ik had het geluk in Evelien zo'n steunpilaar te vinden. Zonder haar, Bertje
en Yappie had ik 'de pijp waarschijnlijk al eerder aan Maarten gegeven'.
Aan hen draag ik dit boek op!

Tilburg, september 1994

Robert W.F. Hendriks
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HOOFDSTUK 1

Inleiding; kennismaking met de concernverbonden
stichting

1 De stichting; enkele opmerkingen over historie en karakteristiek

De stichting heeft een eerbiedwaardige geschiedenis die teruggaat tot het
Romeinse recht. 1 De 'fundatio' of 'fiducia' bezat echter geen rechtsper-
soonlijkheid, maar werd beschouwd als doelvermogen.' Het stichtings-
fenomeen is in wezen voortgekomen uit schenkingen en legatentestamenten'
'ad pias causas'." Eerst in de 1ge eeuw zijn onder invloed van de Duitse
rechtswetenschap' de in het maatschappelijk leven voorkomende stichtingsfi-
guren als een rechtsvorm aangemerkt, waaraan rechtspersoonlijkheid
toekomt. Meijers heeft destijds de volgende karakteristieken van de stichting
als normaaltype gegeven: 'vaststelling van doel en organisatie door stichters;
geen organisatie van leden; geen bevoegdheid van bestuurders om ingrij-
pende wijzigingen in doel en organisatie aan te brengen en verwezenlijking
van een doel hoofdzakelijk door een daarvoor bestemd kapitaal' .6 De sporen
van deze karakteristieken vindt men terug in het huidige door Meijers
ontworpen stichtingenrecht van Boek 2 BW; zie art. 2:285, maar ook in
art. 2:293 (de beperkte mogelijkheid tot statutenwijziging) en art. 2:301

Zie over de geschiedenisvan de stichting R. Feenstra, L'histoire des fondations in, Tijdschrift
voor Rechtsgeschiedenis deel XXIV 1956, p. 381 en F.M. Huussen-de Groot, diss. Leiden
1976, p. 24-30 en 112-114.

2 Zie ook E.J.H. Schrage, Van verenigingen, vennootschappen en stichtingen. Een
rechtshistorische comparatievevogelvlucht, S & V 1992, p. 103 e.v. Zie ook M. KaserlF.B.J.
Wubbe, Romeins privaatrecht, Zwolle 1967, p. 89 e.v.

3 Zulke oude stichtingen, die als zodanig niet zijn opgericht en ingericht conform Titel 6 Boek
2 BW, bestaan nu nog en kunnen tot interessante problemen leiden. Vgl. Pres. Rb Haarlem,
3 februari 1993, KG 1993, 131, waarover B.C.M. Jacobs en O.E. TeUegen-Couperus,Heibel
in den groenen tuin, in, Het actuele recht (bundel opstellen ter gelegenheid van het dertigjarig
bestaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de KUB), Lelystad 1993, p. 73 e.v.

4 Zie J.P.A. Coopmans, Renaissance van oud recht, Oratie, Tilburg 1965, p. 13. Zie voor
de rechtsgeschiedenis van de stichting ook: F.M. Huussen-de Groot, diss. Leiden 1976,
p. 24-30 en 112-114.

5 Zie daarover ook Th.A. Versteeg en S. Storm, De stichting in het positieve recht, Serie
Ars Notariatus m, Haarlem.

6 Zie E.M. Meijers, Aigemene Begrippen van het Burgerlijk Recht, Deell, Leiden 1948,
p.262.
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lid 1 BW (ontbinding door de rechtbank van de stichting indien haar
vermogen ten enenmale onvoldoende is voor de verwezenlijking van haar
doel). Opmerkelijk is dat, hoezeer de stichting reeds langer werd beschouwd
als rechtspersoon, een wettelijke regeling lang op zich heeft laten wachten.
Pas in 1956 werd de Wet op Stichtingen ingevoerd.

Tot de invoering van deze wet werd door het gewoonterecht en de
rechtspraktijk invulling gegeven aan de juridische kenmerken van de
stichting. Het ontbreken van een wettelijke regeling heeft in het veri eden
aanleiding gegeven tot vele vragen en tegenstrijdige jurisprudentie omtrent
het rechtskarakter van de stichting.? Inde voormalige Wet op stichtingen"
en de huidige Titel 6 van Boek 2 BW vindt men enerzijds de neerslag van
een lange niet-wettelijke rechtsgeschiedenis van de stichting in Nederland
en anderzijds een sturen van de stichting uit de koers van de corporatieve
rechtspersonen, terwijl tenslotte de functie van het vermogen gerelativeerd
werd ten opzichte van de organisatie en doelstelling van de stichting."

Het Nederlandse stichtingenrecht is in vergelijking met andere
rechtsstelsels'" liberaal. De oprichting van de stichting is eenvoudig, aan
enig overheidstoezicht is deze niet onderworpen, de activiteiten van de
stichting worden door de wet nauwelijks gelimiteerd, het doen en laten van
stichtingen is slechts onderworpen aan een weinig effectieve controle van
het Openbaar Ministerie."

2 De concernverbonden stichting: een onderbelichte rechtsfiguur

Ondanks de eerbiedwaardige geschiedenis van de stichting is zij een
rechtsfiguur die in ons rechtspersonenrecht een aparte en onderbelichte plaats
inneemt. Aan de stichting wijdt Boek 2 BW slechts een klein aantal
bepalingen (de artt. 285 - 304, zoals opgenomen in Titel 6).

Zoals uit art. 2:285 BW blijkt is de stichting een door een rechtshande-
ling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt

7 Zie ook R.N.D. Brouwer, De fiscale behandeling van stichtingen, Borne-Groningen 1992,
p. 13.

8 Wet van 31 mei 1956, Stb. 327.
9 Vgl. A.L.G.A. Stille, Rechtspersonen, onderdeel Stichtingen, aant. 1 bij an. 2:285 BW,

Deventer, losbladig.
10 Zie voor de behandeling van stichtingen in een aantal andere rechtsstelsels (o.m. Belgie,

Frankrijk, Duitsland, Engeland, Verenigde Staten), T.J. van der Ploeg, Stichtingen en trusts
in het algemeen belang, Preadvies Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking nr. 37,
Deventer 1986.

11 Zie ook Asser-Van der Grinten, 2-II, De Rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 359.
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met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld
doel te verwezenlijken (vgl. art. 285 lid 1 Boek 2 BW).

Inhet stelsel van het privaatrechtelijke rechtspersonenrecht onderscheidt
de stichting zich in twee opzichten van de vereniging en de vereniging van
kapitaalverschaffers, de naamloze en de besloten vennootschap. De stichting
is typologisch geen samenwerkingsverband en kent in haar wettelijke basis-
structuur slechts een orgaan: het bestuur. De andere privaatrechtelijke
rechtspersonen van Boek 2 BW, het EESV en ingevolge het ONBW de
openbare vennootschap, zijn typologisch samenwerkingsvormen, waarin
de leden, aandeelhouders of firmanten te zamen hun doeleinden nastreven.
Een stichting echter mist het dualistische karakter van die andere privaat-
rechtelijke rechtspersonen: zij heeft geen leden en kent slechts een bestuur
dat binnen het stichtingsdoel bekleed is met aIle bevoegdheden, tenzij de
statuten daarin beperkingen aanbrengen (art. 2:291 BW). Een systeem van
'checks and balances' tussen ten minste twee organen (vereniging: bestuur
en ledenvergadering; NV en BV: bestuur en algemene vergadering van
aandeelhouders, AVA) ontbreekt bij de stichting.

Daar de wettelijke regeling inzake de stichting summier is, spelen de
statuten een belangrijke rol bij de vormgeving van de organisatie(structuur)
van de stichting. Zo kunnen de statuten, indien door de stichting dualistische
elementen in haar structuur worden gewenst, bijvoorbeeld voorzien in een
algemeen en een dagelijks bestuur, waardoor een (zeker) element van
toezicht kan worden geintroduceerd. Zulks kan ook worden vormgegeven
door middel van de instelling van een Raad van Commissarissen of een
Raad van Toezicht.

De rechtsfiguur van de 'stichting' werd lange tijd slechts gebruikt voor
ideele doeleinden. Thans wordt deze in nagenoeg aIle sectoren van het
economische enmaatschappelijke leven gebruikt, 12 waarbij een onderscheid
kan worden gemaakt tussen stichtingen die werkzaam zijn binnen de
charitatieve sector, de non-profit sector en de commerciele sector. Bovendien
blijken stichtingen vaak op enigerlei wijze 'concernverbonden' c.q.
afhankelijk te zijn van andere rechtspersonen."

12 Zie ook Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 180, Stichtingen,
Rapport van de Commissie ter bestudering van fisca1e aspecten van stichtingen, Deventer
1989, p. 15-18, waar ook enig cijfermateriaal genoemd wordt. Op 1 januari 1988 telden
de Nederlandse stichtingenregisters bijvoorbeeld nog 78.247 stichtingen, op 1januari 1989
betrofhet aantal stichtingen reeds 83.579. Vgl. ook B. Wessels, Profiel van stichtingen en
verenigingen in Nederland, S & V 1988, p. 137 e.v.

13 In Duitsland bestaat de zgn. 'unselbstandige Stiftung'. Vgl. daarover W. Seifart, Handbuch
des Stiftungsrechts, Beck, Miinchen 1987, p. 361-385. Zie in dit verband ook J .A.T.J.M.
Duijnstee, Het Duitse stichtingsrecht, S & V 1990, p. 35 e.v. Deze onzelfstandige stichting
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Ik noem enkele voorbeelden:
(Concemverbonden) stichtingen in de commerciele sector (de zogenaam-

de 'nijvere' stichtingen) zijn bijvoorbeeld werkzaam op het gebied van de
landbouw en visserij, delfstoffenwinning, industrie, nutsbedrijven, bouw-
nijverheid- en installatiebedrijven, groothandel en tussenhandel, detailhandel,
horeca en reparatiebedrijven, transport-, opslag- en communicatiebedrijven,
bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening (zoals beheer- en
administratiekantoren van aandelen" en andere waardepapieren, pensioen-
fondsen, stichtingen ter exploitatie van en handel in onroerend goed,
algemene spaarbanken en zelfs holdings; dat wit zeggen stichtingen tot
beheer van aandelen die zich al of niet actief inIaten met het beleid van
de (werk)maatschappijen waarin wordt deelgenomen.
Wat betreft (' concemverbonden') stichtingen in de non-profit sector denke
men bijvoorbeeld aan woningbouwstichtingen en stichtingen die zich
bezighouden met overige dienstverlening, bijvoorbeeld het onderwijs,
gezondheids- en veterinaire diensten, jeugd-, gehandicapten-, welzijns- en
bejaardenzorg etc.

Bij ('concemverbonden') stichtingen werkzaam in de charitatieve sector
gaat het o.m. om stichtingen die zich bezig houden met maatschappelijke
dienstverlening zoals stichtingen als bedrijfs- en werknemersorganisaties,
researchinstellingen. Men denke ook aan andere sociale organisaties zoals
welzijnsinstellingen, reclasseringsinstellingen, opvangtehuizen en stichtingen
werkzaam op het gebied van de wettelijke sociale verzekeringen e.d. Deze
stichtingen hebben een ideele doelstelling.

Binnen de commerciele, non-profit en charitatieve sector worden
stichtingen ook gebruikt als 'verlengstuk' van de overheid, bijvoorbeeld
stichtingen waaraan de vervulling van een bepaalde publiekrechtelijke taak
wordt opgedragen (openbaar bestuur, defensie etc.) of stichtingen die zich
bezighouden met het verstrekken van bepaalde subsidies. Men denke hier
echter eveneens aan overheidsstichtingen die ten behoeve van de overheid
een ondememing uitoefenen.

Tot slot komen ook veelvuldig de zogenaamde particuliere stichtingen
voor die zich veelal bezighouden met beheren van familiekapitaal (kunst-
schatten) of het financieel ondersteunen van kinderen of familieleden van

ontbeert alsdan zelfs rechtspersoonlijkheid en dient eerder vergeleken te worden met de oude
stichtingsvormen (pure afgescheidenvermogens voor een bepaald doel en Duitse rechtsfiguren
als de Treuhand. Vgl. daarover bijv. M. Wolf, Die deutsche Treuhand als Teil eines
europaischen Treuhandrechts, NTBR 1993\8, p. 185 e.v.

14 O.m. prioriteits- of preferente aandelen.
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de oprichter danwel het frnaneieel ondersteunen van door de opriehter als
zodanig aangemerkte 'goede doelen'.

Uit deze opsomming blijkt dat stiehtingen die een ondememing drijven
('nijvere' stiehtingen) steeds vaker voorkomen. Met Van der Burg kan
worden geconstateerd dat de stiehting, - na de BV en dus nag voor bijvoor-
beeld de cooperatieve vereniging, de maatschap of de NV - voor de Neder-
landse ondememer de populairste rechtsvorm is, dat deze er op een breed
terrein gebruik van maakt en dat sprake is van een toenemend gebruik van
de stiehting als ondernemingsvorm."

Polak16 schreef reeds in 1971 dat voor de 'ondememende' stiehting
in de privaatreehtelijke literatuur en rechtspraak niet veel aandacht te bespeu-
ren viel. Inmiddels zijn over de rechtsfiguur ('nijvere') stiehting enkele
studies en publieaties verschenen" maar het blijft een zowel in literatuur
als rechtspraak onderbeliehte materie.

Het vorenstaande geldt nog sterker voor de (al dan niet ondememende)
stiehting die in 'eoneemverband', in een groep van reehtspersonen enJof
vennootsehappen, werkzaam is. IS Een stiehting is groepsverbonden als
zij als 'moeder' of als 'doehter' is opgenomen in een 'groep', dat wil zeggen
in een eeonomisehe eenheid waarin rechtspersonen enJof vennootsehappen
organisatoriseh zijn verbonden. Zo'n stichting is dan groepsmaatschappij

IS Vgl. v.A.M. van der Burg, De ondememing in het stichtingsgewaad, in, Van vennootschap-
pelijk belang, opstellen aangeboden aan Prof. Mr. J.M.M. Maeijer, Zwolle 1988, p. 21
e.v. Zie ook H.A. Brasz en B. Wessels, Stichting enjaarrekening, TVVS 1986, nr. 86/12,
p. 289 en FJ.P. van den InghlE. BoslP.CJ. Oerlernans, De stichting als ondememingsvorrn,
serie Vademecum Ondememingsrecht, Deventer 1993.

16 Vgl. J.M. Polak, De stichting in het nieuwe rechtspersonenrecht, NV (49) 1971, p. 103.
17 Zie bijv. J .A. Th.J .M. Duynstee, Beschouwingen over de stichting naar NederJands privaat-

recht, diss. Deventer 1978; Rapport van de Commissie ter bestudering van fisca1e aspecten
van stichtingen, opgenomen in de serie Geschriften van de Vereniging voor Belastingweten-
schap nr. 180, 'Stich tingen', Deventer 1989; B. Wessels/C.A. Schwarz, Stichting en Fiscus,
Kluwer Belastingwijzers deel 13, Deventer 1991; Rechtspersonen, Deventer losbladige
uitgave, het onderdeel behandelende de stichting; Asser-Van der Grinten deel 2-n, De
Rechtspersoon, Zwolle 1991; P.L. Dijk/TJ. vander Ploege.a., Van vereniging, cooperatie
en stichting, Amhem 1991; E. Bos, De commerciele stichting, Deventer 1991; N.H. de
Vries/L.W. Sillevis in: H. Mobach e.a. Cursus belastingrecht, met name het onderdeel
Vennootschapsbelasting, losbladig, Amhem; TJ. Van der Ploeg, Het Burgerlijk Recht en
de vrijwillige organisaties, diss. Deventer 1978; J.M. Polak, De Wet op de Stichtingen,
Tekst en Commentaar, Verrnande - Ijmuiden 1956; B. Wessels/C.A. Schwarz, Pralctijkvragen
rechtspersonenrecht, serie Ars Notariatus XXXIn, 1985 en de recente overwegend
fiscaalrechtelijk getinte dissertatie van C.P.M. van Houte, De stichting in het Nederlandse
belastingrecht, Deventer 1994.

18 Vgl. J .H.S. van Herten, Statutaire voorzieningen bij concemvorming binnen het stichtings-
recht, TVVS 1983, p. 59/60.
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in de zin van art. 2:24b BW. Het groepsbegrip van art. 2:24b BW sluit
niet uit dat ook tussen verenigingen en stichtingen met ideele doelstellingen
een dergelijk groepsverband ontstaat. Bedaeht moet eehter worden dat het
.groepsbegrip en de daarmede verband houdende begrippen vooral betekenis
hebben voor toepassing van Titel 2:9 BW (jaarrekeningenrecht), die op
verenigingen en stiehtingen niet toepasselijk is."

Over stiehtingen in groepsverband is weinig geschreven." Het is, zoals
Van der Burg" zei, nog steeds 'een nog onontgonnen terrein'. Van der
Grinten wijdt sleehts enkele passages aan eoneernvorming met behulp van
stichtingen." Duynstee gaat in zijn dissertatie - ook in de herziene tweede
druk - voorbij aan de problematiek."

Dit alles staat in scherp contrast met de aandaeht van wetgever,
rechtspraak en doctrine voor eoncernverhoudingen van naamloze en besloten
vennootschappen. Hier kan men spreken van een breed ontwikkeld coneem-
reeht waarin zowel algemene als bijzondere vraagstukken en toepassing
van bepalingen van het gemene reehtspersonenreeht een plaats vinden.
Bovendien geeft de wet hier inmiddels vele specifieke bepalingen voor
concernverhoudingen."

3 Motieven voor groepsvorming van stichtingen

'Groepsverbonden' stichtingen treffen wij aan zowel in de vorm van een
'moeder ' als die van een 'dochter'. Deze studie rieht zieh in hoofdzaak
op de 'afhankelijke' stiehting, de 'dochter'. Deze 'afhankelijkheid' kanzieh
in vele vormen voordoen.

!9 Inmidde!s is overigens een wetsvoorste! aanhangig waarin wordt voorgesteld de toepasselijk-
heid van Titel 9 Boek 2 BW uit te breiden tot de nijvere stichting (en vereniging).

20 Zie bijv. J. H.S. van Herten, Statutaire voorzieningen bij concemvorming binnen het
stichtingsrecht, TVVS 1983, p. 59/60 en F.J.P. van den Ingh/E. Bos/P.C.J. Oerlemans,
De stichting als ondememingsvorm, serie Vademecum Ondememingsrecht, Deventer 1993,
hoofdstuk 12.

21 Zie V.A.M. van der Burg, Enkele inleidende beschouwingen over moeder- en dochter
verhoudingen in het stichtingsrecht, WPNR 1978, p. 646.

22 Zie Asser-Van der Grinten 2-Il, De Rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 360.
23 Vg!. J .A.Th.J .M. Duynstee, Beschouwingen over de stichting naar Nederiands privaatrecht,

2e druk, Deventer 1978.
24 Zieook M.J .G.C. Raaijmakers ,Nederiandse wetgeving inzake concemverhoudingen, TVVS

1983, nr. 83/6 en, Over de samenhang tussen normen en deftnities in het Nederiandse
groepsrecht, De NV 1990, nr. 68/1.
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Hoewel ook natuurlijke personen die een stichting oprichten zich vaak
een zekere mate van beinvloeding voorbehouden, doorgaans door middel
van het vervullen van de functie van bestuurder dan weI door invloed op
de benoerning (en ontslag) van besruurders," ga ik hierop in dit boek niet
afzonderlijk in.

Bezien in commercieel verband moet worden geconstateerd dat de wet
belangrijke beperkingen oplegt aan de afhankelijke stichting, in het bijzonder
wat betreft het doen van uitkeringen." Niet zelden is daarom van belang
de vraag wat na ontbinding en vereffening geschiedt met het liquidatiesal-
do." De wet gaat intussen uit van een 'doel-conforme' aanwending.
Ondanks dit alles komen ook hier vaak groepsverbonden stichtingen voor. 28

Men denke aan de bekende (moeder)stichtingen die een bepaalde soort
aandelen houden (prioriteits- of preferente aandelen), maar ook komen
evenzeer van andere rechtspersonen" afhankelijke nijvere stichtingen voor
in de vorm van frnancieringsmaatschappijen, clearinghouses, beleg-
gingsmaatschapijen, onroerendgoedmaatschappijen, pure vermogensbe-
heerders (eigendom ten titel van beheer), steunfondsen, in- en verkoop-
centrales, kartelbureaus, architecten-, incasso-, informatie- en adviesbureaus,
spaarbanken in stichtingsvorm, stichtingen in de verzekeringsbranche,
stichtingen in de woningbouwsector, personeelspool-stichtingen, research-
en opleidingstichtingen etc. Daarnaast heeft in de non-profit sector zich
inrniddels veelvuldig het verschijnsel van concemvorming met behulp van
stichtingen voorgedaan.

De motieven voor het creeren van 'verbonden' stichtingen kunnen legio
zijn, waarbij deze motieven in beginsel niet specifiek te onderscheiden zijn
naar een 'sector' waarbinnen de concemverbonden stichting werkzaam is.
Een belangrijk motief is dat ook ten aanzien van in stichtingsverband
uitgeoefende activiteiten." de behoefte kan bestaan aan het slagvaardiger
willenlkunnen voeren van (ondernernings)beleid, door rniddel van decentrali-
satie van activiteitenontplooiing en centralisatie van beleid. Voorts kan door
middel van het oprichten van verbonden stichtingen krachtenbundeling

25 Waarbij men overigens wei diem op te letten dat men niet te maken krijgt met het leerstuk
der (fiscale) transparantie. Vgl. daarvoor de hoofdstukken 2 en 6.

26 Vgl. daarvoor hoofdstuk 3 par. 5.
27 Vgl. daarvoor hoofdstuk 3, par. 8.l.2.d.2. en par. 5.
28 Zie ook F.J. P. van den lngh/E. Bos/P. C.J. Oerlemans, De stichting als ondernemingsvorrn,

serie Vademecum Ondernemingsrecht, Deventer 1993, m.n. hoofdstuk 10 en 12.
29 Welke kunnen varieren van andere stichtingen, verenigingen tot NV's/BV's, cooperaties

en Onderlinge waarborgmaatschappijen.
30 Op commerciele danwel niet commerciele basis.
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plaatsvinden met betrekking tot de activiteiten welke men met behulp van
de verbonden stichting(en) wenst te gaan bedrijven alsmede verbetering
van doelmatigheid. 31 Dit geldt mutatis mutandis voor de overheidsstichting.
Bij motieven voor het creeren van verbonden stichtingen kan men ook
denken aan de behoefte tot risicokanalisering en dus tot kanalisering van
aansprakelijkbeden, waarbij men wil vermijden dat een slechtlopende
activiteit een goedlopende nadelig beinvloedt of zelfs tot de beeindiging
daarvan noodzaakt. 32 Het gaat dan om spreiding van (ondernemings )aktivi-
teiten. Het kan echter ook gaan om 'spreiding' van vermogensbestanddelen.
In dit kader komt het voor dat bijvoorbeeld een 'moeder'stichting bepaalde
vermogensbestanddelen afzondert in een aparte stichting (zgn. parkeerstich-
ting), ter voorkoming dat deze (in de toekomst) kunnen dienen als verhaal-
sobject voor crediteuren van de 'moeder'stichting (of afzonderende rechts-
persoon). Men denke in dit verband ook aanstichtingen die worden gebruikt
in het kader van het opzetten van zgn. sterthuisconstructies. Daarnaast is
met name in de non-profitsector het gedurende de laatste jaren teruglopen
van de subsidie-inkomsten bij veel non-profitorganisaties een belangrijke
reden voor groepsvorming; het werd door het teruglopen van deze subsidie-
inkomsten immers noodzakelijk te gaan samenwerken met andere organisa-
ties in dezelfde sector. In dit verband vinden overigens ook weI (al dan
niet door de overheid of de 'moeder' afgedwongen) fusies plaats. Ben gevolg
van de vermindering van subsidie-inkomsten is ook dat naar andere
inkomstenbronnen wordt gezocht. De activiteiten die met dit doel worden
ontplooid worden door de moeder(vereniging/stichting) vaak ondergebracht
in aparte stichtingen. Ben belangrijk motief voor het oprichten van een
'dochter' stichting kan voorts zijn dat men zich op die manier wil onttrekken
aan de beperkte doelstelling van de moedertvereniging/stichting)." Niet
in de laatste plaats kan groepsvorming ook fiscale motieven hebben."

Samenvattend liggen aldus ook aan concernvorming bij stichtingen in
hoofdzaak bedrijfseconomische, organisatorische enrisicokanaliseringsmotie-
ven" ten grondslag." Daamaast zijn er de fiscale motieven die in

31 Vgl. bijv. T.l. van der Ploeg, Het burgerlijk reeht en de vrijwillige organisaties, diss,
Deventer 1978, p. 174.

32 Zie bijv. ook F.J .P. van den Ingh\E. Bos\P .Ccl. Oerlemans, De stichting als ondernemings-
vorm, serie Vademecurn Ondernemingsrecht, Deventer 1993, p. llO.

33 Daamaast kunnen ook subsidie voorwaarden beperkingen stellen aan de aard van de
activiteiten; vgl. ook A.B. Bergshoeff, Relaties tussen non-profitorganisaties in de jaarver-
slaggeving, S & V 1993, p. 1 e.v.

34 Vgl. daarvoor hoofdstuk 6, pat. 3.1.
35 Zie S.M. Bartman\A.F.M Dorrestijn, Van het concern. Arnhem, 1991. p. 11 e.v. Vgl.

ook W.J. Slagter, Compendium van het ondernemingsrecht, Deventer 1990. p. 445.

8
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hoofdstuk 6 nog ter sprake komen. Bovendien is ons stichtingenrecht
liberaal: men kan veel regelen in de statuten van de stichting. Oprichting
van een stichting is voorts geenkostbare aangelegenheid, zodat men weinig
belemmeringen ondervindt bij het oprichten van verschillende stichtingen.
De keuze voor het oprichten van een 'afuankelijke' stichting is dan snel
gemaakt.

Wat betreft het motief van risicokanalisering dient wel te worden
opgemerkt dat deze kanalisering niet onbegrensd kan zijn, terwijl risicokana-
lisering door rniddel van het gebruik van verbonden athankelijke stichtingen
in elk geval tot bepaalde verplichtingen voor de 'moeder'rechtspersoon zal
moeten leiden. Dat zal in de navolgende hoofdstukken nog veelvuldig aan
de orde komen. Met name zal in hoofdstuk 5 worden aangetoond dat juist
bij de verbonden afhankelijke stichting" die in belangrijke mate door de
'moeder'rechtspersoon wordt gefmancierd, de 'moeder' aansprakelijk kan
zijn voor de schulden van haar 'dochter'stichting. Op deze wijze vormt
in elk geval het aansprakelijkheidsrecht 'een correctiefactor' op het op zich
zelf legitieme motief van risicokanalisering voor oprichting en gebruik van
afuankelijke stichtingen door rechtspersonen."

4 Verschijningsvormen van stichtingen (en verenigingen) in
'concernverband'

Ter inleiding en beeldvorming zal hier een beschrijving worden gegeven
van de vele variaties van rechtspersonenrechtelijke en contractuele 'groeps'-
verhoudingen waarin stichtingen blijken te (kunnen) figureren. In dit
overzicht van concemverbonden stichtingen komen ook de cooperatie en
de vereniging voor. Wij treffen de concemverbonden stichting 01. niet alleen
aan in een 'groep' .van stichtingen, maar ook veelvuldig als lid van een
vereniging, cooperatie of federatie. In het fiscaalrechtelijke hoofdstuk zal
ik met het oog daarop ook vergelijkingen trekken tussen de belastingheffing
van groepsverbonden stichtingen en (cooperatieve) verenigingen. Dit laatste

36 I.M. Polak praat reeds in een aflevering van De Naamloze Vennootscbap van mei 1964
over athankelijke en zelfstandige sticbtingen. Athankelijke sticbtingen zijn in zijn visie "die
sticbtingen waarin door de onderneming bepaalde activiteiten, die van de onderneming zijn
afgesplitst, zijn ondergebracbt. Nogal eens - zo vervolgt bij - werken ondernemingen bier
samen, zijn de sticbtingen dus tevens samenwerkingsverbanden".Zie oak J.M. Polak, WPNR
1978, nr. 5439, p. 378.

37 Ten aanzien van welke geen 'kapitaalstortingsplicbt' geldt.
38 Vgl. inditverbandookS.M. BartmanlA.F.M. Dorresteijn, Van bel concern, Arnbem 1991,

nrs. 1.1.5 - 1.1.5.4.

9



Hoofdstuk 1

omdat zeker in het fiscale recht stichtingen en (cooperatieve) verenigingen
in het kader van de concernregelingen in de verschillende belastingwetten
met ongeveer dezelfde inpassingsproblemen te maken kunnen krijgen.

Bij groepsverbanden met behulp van stichtingen laat de praktijk de volgende
vormen zien:

vereniging - stichting

de vereniging met afdelingen in de vorm van stichtingen;"
de vereniging met stichtingen als leden;
de vereniging met haar (moeder)stichting als enig lid;
de vereniging waarvan het bestuur wordt gevormd door een (moe-
derjstichting;"
de stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door de moeder-
vereniging;
de stichting die een toezichthoudend orgaan heeft (vgl. de Rve bij de
kapitaalvennootschap) dat wordt 'bemand' door de moeder-vereniging
danwel door haar als zodanig wordt gevormd.
de vereniging met een 'deelneming' in een stichting.

de cooperatie en de Jederatie - stichting

De cooperatie" en de federatie" kunnen uitgroeien tot vaak zeer grote
'concerns'. Stichtingen kunnen als lid,43 danwel anderszins, groeps-

39 Zie hierover ook A. L. G. A. Stille, De afdeling in het verenigingenrecht, diss. Deventer 1986,
p. 61 en de daar vermelde literatunr. Vgl. over verenigingen met afdelingen voorts P.L.
DijkIT.J. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem 1991, p. 135
e. v.; T.}. van der Ploeg, Het Burgerlijk Recht en de vrijwi1lige organisaties, Deventer 1978,
p. 156 e.v.; A.L.G.A. Stille, De afdeling inhet verenigingenrecht geregeld?, WPNR 5666,
p. 590 e.v.

40 Ilc neem dus aan dat zowel bestuur als lidmaatschap kunnen zorgen voor een 'groepsverband' ,
41 Vgl. de artt. 53 e.v. Boek 2 BW.
42 Een federatie is een niet-commerciele (non-profit) vereniging met leden-rechtspersonen (veelal

verenigingen), vaak ook in afdelingen verdeeld. Zie ook T ,J, van der Ploeg, Het burgerlijk
rechtende vrijwilligeorganisaties, Deventer 1978, p. 174 e.v. en P.A.L.M. vanderVelden,
De vereniging-rechtspersoon en haar leden, diss. Deventer 1969, p. 95 e.v.

43 Zie ook W.J. Slagter, Compendium van het ondememingsrecht, Deventer 1990, p. 320
e.v.
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verbonden zijn met deze rechtspersonen." Een cooperatie kan ook een
'deelneming' hebben in een stichting. Ook het bestuur van een cooperatie
of federatie kan gevormd worden door een stichting.

stichting - stichting

Groepen van stichtingen komen in de praktijk veelvuldig voor. Groeps-
banden zijn hier weI wat moeilijker te constitueren. Men zal het voor de
constituering daarvan moeten hebben van te vormen 'personele unies',
financiele banden, de statuten" en contractuele regelingen. Hier ziet men
structuren aIs:

door middel van louter personele unies en/of statutaire bepalingen en/of
contractuele regelingen groepsverbonden stichtingen;
de stichting waarvan het bestuur gevormd wordt door de 'rnoeder'stich-
ting;
de stichting met een toezichthoudend orgaan dat door de 'moeder'stich-
ting ais zodanig wordt gevormd danwel de leden waarvan door de
'moeder'stichting benoemd en ontsiagen worden;
de stichting met stichtingen als 'deelnemers' c.q. aangeslotenen
(sarnenwerkingsstichtingen) .
de stichting met een 'deelneming' in een andere stichting.

stichting - kapitaalvennootschap

Deze comb inatie komt men in de volgende structuren tegen:
de stichting met een NV IBV ais bestuur;
de stichting met een NV IBV als toezichthoudend orgaan;
de stichting als bestuurster van een NV IBV;
de stichting als aandeelhoudster in een NV IBV. We zien de stichting
bijvoorbeeld vaak gebruikt als administratiekantoor in geval van
certificering van aandelen, ais houdster van prioriteitsaandelen (veelal
in het kader van oligarchische regelingen), of, bij beschermingsconstruc-

44 De VSB (Verenigde Spaarbanken) is bijvoorbeeld een federatie van spaarbankstichtingen.
45 Vgl. ook J.H.S. van Herten, Statutaire voorzieningen bij concemvorming in het stichtings-

recht, TVVS 1983, p. 59 e.v.
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ties, van preferente aandelen (c.q. van rechten daarop)." We zien
de stichting ook regelmatig als 'gewone' topholding."
De NV/BV met een 'deelneming' in een stichting."

andere vormen

Voor de volledigheid zij hier nog gewezen op andere combinaties . We zien
namelijk ook stichtingen met als 'aangeslotenen' de maatschap, vennootschap
onder firma (VOP) of commanditaire vennootschap (CV). Ook komen
verenigingen en stichtingen voor waarvan het bestuur gevormd wordt door
een van de laatstgenoemde personenassociaties. Daarnaast zien we ook stich-
tingen als maat, beherend vennoot of commanditair vennoot optreden.

Ik wijs in dit verband ook nog op het EESV. Het EESV is een suprana-
tionale rechtsvorm met 'eigen rechtsbevoegdheid' voor grensoverschrijdende
samenwerking tussen ondememingen in de Gemeenschap en kan voor iedere
economische activiteit worden gebruikt." Zij is rechtspersoon. De structuur
van het EESV vertoont zowel trekken van een vennootschap onder firma
als van een cooperatieve vereniging." Ook van het EESV kunnen
stichtingen lid zijn zodat in die zin sprake is van verbonden stichtingen.

46 Vgl. in dit verband, R.P. Voogd, Statutaire beschenningsmiddelen bij beursvennootschappen,
diss, Deventer 1989, deel 32 serie monografieen vanwege het Van der Heijden-Instituut
en F.J .P. van den Ingh, Certificaat en certificaat van aandeel bij de besloten vennootschap,
diss. Deventer 1991, deel 35 serie monografieen vanwege het Van der Heijden-Instituut.

47 Ook bijv. in het kader van sterfhuisconstructies. Vgl. bij OGEM de stichting Vijverbos
Beheer, als nieuwe topholding van de door haar opgerichte Vijverbos TBI Holding BV en
bij de Nederlandse Heidemij, de stichting Stichting Lovinklaan, als nieuwe topholding van
de door haar opgerichte Heidemij Holding. Vgl. in dit verband, WJ. Slagter, De
sterfhuisconstructie en haar juridische aanvaardbaarheid, in: Overdracht van een ondememing,
Deventer 1983, serie recht & praktijk Dr. 39.

48 In dit verband kan ook gedacht worden aan stichtingen welke gebruikt worden voor het
onderbrengen van ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen, indien en voor zover zij
zijn verbonden met de rechtspersoon die de betreffende stichting heeft opgericht.

49 Zie ook A.I. Braakman en P. Glazener, Het EESV; een nieuwe weg naar Europees onderne-
merschap, WPNR 1989 Dr. 5939 en C.A.V. Aalders, Het EESV in onze wetgeving, TVVS
1988, Dr. 88111-

50 Vgl. de Memorie van Toelichting (MvT) bij de op grond van de Verordening Dr. 2137/85
ingevoerde Uitvoeringswet, Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20651, Dr. 3-4, p.
5.
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4.1 De 'afhankelijke' (groepsverbonden) stichting als samenwerkings-
vorm

Op de samenwerkingsstichting als verschijningsvorm van de afhankelijke
stichting wordt hier afzonderlijk gewezen. Het betreft hier immers niet een
stichting die afhankelijk is van een rechtspersoon, maar van meerdere
rechtspersonen, hetgeen de afhankelijkheidsrelatie gecompliceerder maakt
dan bij de 'enkelvoudig' afhankelijke stichting. Bij de samenwerkingsstich-
ting is sprake van 'meervoudige' onderschikking'.
Oat de stichting naast een organisatieverband, opgericht teneinde een bepaald
doel te verwezenlijken, ook kan worden gebruikt door rechtspersonen of
vennootschappen als samenwerkingsvorm ter verwezenlijking van een
gezamenlijk doel, is inmiddels algemeen aanvaard."

Van der Ploeg" geeft als defrnitie van de samenwerkingsstichting:

'een stichting, die door een aantal rechtspersonen wordt opgericht (NY IBY Ico-
operatie/vereniging/stichting") om ten behoeve van de deelnemende (cursief
van mij, RH) rechtspersonen een bepaalde taak te verrichterr'":

Mijns inziens behoeven de in de stichting samenwerkende" rechtspersonen
overigens niet per se ook oprichter te zijn. Bij de oprichting van de stichting
zullen de deelnemende rechtspersonen er voor moeten zorgen dat de organen
van de stichting bemand zijn. De deelnemende rechtspersonen zullen
doorgaans niet slechts in een contractuele betrekking tot de stichting staan,
ook organisatorisch (dat wil zeggen qua statutaire inrichting) zullen zij bij
de stichting zijn betrokken, bijv. als bestuurslid" of als lid van een

51 Zie in deze zin bijv. reeds J.A.Th.J.M. Duynstee, Beschouwingen over de stichting, naar
Nederlands privaatrecht, Diss. Deventer 1970, p. 60 e.v., T.J. van der Ploeg, Het Burgerlijk
Recht en de vrijwillige organisaties, diss. Deventer 1978, p. 174 e.v. en Asser-Van der
Grinten, deel 2-II, De Rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 360.

52 Vgl. T.J. van der Ploeg, Het burgerlijk recht en de vrijwillige organisaties, diss. Deventer
1978, serie monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut nr. 17, p. 182.

53 Ook personenassociaties kunnen naar mijn mening samenwerken in een stichting evenals
een stichting (commanditair)vennoot kan zijn. Vgl. bijv. W.J. Slagter e.a., De commanditaire
vennootschap in de actuele praktijk, serie recht en praktijk nr. 48, Deventer 1988, m.n.
p. 43 e.v. Ziebijv. ookJ.F.M. Giele, Decommanditairevennootschap, fiscale monografieen
nr. 44, Deventer 1987, m.n. p. 141 e.v.

54 Zie over de samenwerkingsstichting ook J.A.Th.J.M. Duynstee, Beschouwingen over de
stichting naar Nederlands privaatrecht, diss. Nijmegen 1970, p. 60 e.v.

55 Vgl. over samenwerking bijv. ook P.A. Stein, TVVS 1976, p. 81 e.v., T.J. vander Ploeg,
Notarisklerk, 1985, p. 127 e.v. en A.G. van Solinge, De NV 1984, p. 139 e.v.

56 Zie ook P.L. Dijk\T.1. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem
1991, p. 217.
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toezichthoudend orgaan. Oat is echter niet noodzakelijk. Het is mogelijk
dat de samenwerkenden 'slechts' overeenkomsten met de stichting sluiten.
Ook is denkbaar dat de samenwerkenden geen statutaire positie, geen
statutair geregelde invloed op de stichting hebben," maar aan hun overeen-
komst met de stichting een aanmerkelijke beinvloedingsmogelijkheid
ontlenen." In beginsel vormt men dan mijns inziens geen orgaan van de
stichting, hetgeen van belang kan zijn in verband met het uitkeringsverbod
van art. 2:285 lid 3 BW.59WeI dient hier gelet te worden op het ledenver-
bod van art. 2:285 lid 1 BW.60Wanneer de in de stichting samenwerken-
den' slechts' in een contractuele relatie staan tot de stichting dienen zij zich
ten opzichte van elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid
en billijkheid voortvloeiend uit het vermogens- en verbintenissenrecht (vgl.
analoog de artt. 3:12,3:166 en6:2 BW); art. 2:8 BW speelt mijns inziens
dan geen ro1.61 Oat is anders indien de samenwerkenden tevens (statutair)
organisatorisch bij de stichting zijn betrokken; art. 2: 8 BW is dan (naast
de redelijkheid en billijkheid voortvloeiend uit het vermogens- en ver-
bintenissenrecht) van toepassing.

57 Dat kan bijv. ook van belang zijn in verband met het uitkeringsverbod van art. 2:285 lid
3 BW. Vg!. daarvoor hoofdstuk 3.

58 Zie ook A.L.G.A. Stille, aant. 4 op art. 2:285 BW, Rechtspersonen, Deventer, losb!.
59 Zie daarvoor hoofdstuk 3 par. 5.
60 Vg!. daarover hoofdstuk 3 par. 4. De vraag is wanneer de gezamenlijkecontractuele beinvloe-

dingsmogelijkbeden van dien aard zijn dat zij overeenkomen met de positie van leden/alge-
mene vergadering en, zo dat het geval is, of strijdigheid van een dergelijke overeenkornst
met het ledenverbod als fundamenteel beginsel in het stichtingsrecht leidt tot nietigheid van
die overeenkomst wegens strijd met de openbare orde (vg!. art. 3:40 BW). Het bestuur zou
dan met voorbijgaan aan de inspraak van de samenwerkenden kunnen handelen. In deze
zin J .A.Th.J. M. Duynstee, Beschouwingen over de stichting naar Nederlands privaatrecht,
serie monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut nr.4, Deventer 1978, p. 42. Naar
rnijn mening zal niet snel sprake zijn van overtreding van het ledenverbod en dient dat eng
te worden geinterpreteerd. Bovendien zal, als nietigheid tot de mogelijkbeden behoort, altijd
sprake zijn van particle nietigheid, nl. voorzover de aan de samenwerkenden contractueel
verleende invloed te ver gaat. Voor het overige blijft dan de overeenkornst in stand (vgl.
art. 3:41 BW). Tevens rijsttrouwens de vraag ofhet niet beter is te zeggen dat bij strijdigheid
met het ledenverbod de overeenkornst weI geldig is, maar de stichting ontbinding riskeert
op grond van art. 2:21 lid 1 aanhef, letter b en\of c BW. Zie ook A.L.G.A. Stille, aant.
4 op art. 2:285 BW, in, Rechtspersonen, Deventer, losb!. Vg!. in dit verband enigszins
kritisch bijv. ook W.G. Huijgen, Enkele vraagtekens bij de stichting als samenwer-
kingsverband, WPNR 5814 (1987), p. 49 e.v. Vgl. over het onderscheid in dit kader tussen
vereniging en stichting bijv. J.D. den Tonkelaar, Vrijheid en gebondenheid in het vereni-
gingsrecht, diss. Leiden 1979, p. 37.

61 Er is dan irnrners geen sprake van betrokkenheid bij de organisatie van de stichting krachtens
wet en statuten. Vg!. art. 2:8 lid 1 BW.
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Hiervoor heb ik het oog gehad op een samenwerkingsstichting die wordt
gebruikt door de daarin samenwerkende rechtspersonen voor bepaalde
doeleinden en in die zin ook (in meer of mindere mate) wordt beheerst door
de daarin samenwerkende rechtspersonen. De stichting zal in deze
constellatie weinig invloed hebben op de interne verhoudingen van de
deelnemende rechtspersonen. Een samenwerkingsstichting kan echter ook
anders zijn vormgegeven, namelijk in die zin dat er een soort groepsstruc-
tuur (piramide) 'op zijn kop' onstaat, vergelijkbaar met de structuur van
de cooperatie" en de federatie, waarbij de samenwerkingsstichting zelf
het zwaartepunt vormt doordat aan haar (organen) door de deelnemende
rechtspersonen bepaalde bevoegdheden worden overgedragen. Zo kan advies
of goedkeuring voor bepaalde besluiten van de deelnemende rechtspersonen
door een orgaan van een zodanige samenwerkingsstichting verplicht worden
gesteld.f De mogelijkheid dat de inhoud van de rechten en verplichtingen
tussen de deelnemende rechtspersonen en de daarbij organisatierechtelijk
betrokkenen (bijv. leden, aandeelhouders en, indien stichtingen, deelnemers
c.q. de daarbij (eventueel) contractueel betrokkenen) door een stichtingsor-
gaan wordt bepaald, bestaat hier evengoed als bij een federatie.

Welke werkzaamheden de stichting ten behoeve van de samenwerkenden
uitvoert, is meestal vastgelegd in een overeenkomst tussen de stichting en
de daarin samenwerkende rechtspersonen.?' die vervolgens ook onder ling
veelal een onderlinge regeling tot samenwerking zullen hebben opgesteld,
hetgeen van belang kan zijn in de oprichtingsfase als zij tevens de oprichters
zijn."

4.2 De overheidsstichting als 'afhankelijke' stichting

Zeer bekend is ook de 'overheidsstichting' als verschijningsvorm van de
afhankelijke stichting; bepaalde taken van de overheid worden juridisch
verzelfstandigd in een stichting. Overheden maken veelvuldig gebruik van
de stichtingsvorm. De oprichting is gemakkelijk en snel gerealiseerd. De

62 Vgl. hierover bijv. M.1.G.C. Raaijmakers, Over cooperatieve samenwerkingsverbanden
en de positie van derzelver leden, preadvies Vereniging voor Agrarisch recht, opgenomen
in Agrarisch Recht, 1989, nr. 5.

63 Zie ook T,). van der Ploeg, Het burgerlijk recht en de vrijwillige organisaties, diss., serie
monografieen vanwege het Van der Heijden instituut nr. 17, Deventer 1978, p. 184.

64 Vgl. F.l.P. van den Ingh/E. Bos/P.C'). Oerlemans, De stichting als ondernemingsvorrn,
serie Vademecum Ondernemingsrecht, Deventer 1993, p. 115 e.v.

65 Vgl. daarvoor hoofdstuk 2 par. 2.
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medewerking van particulieren is vlotter te verkrijgen dan wanneer een
publiekrecbtelijke organisatievorm moet worden gekozen. Bovendien drukt
bet privaatrecbtelijk regime dat de sticbting bebeerst minder zwaar dan de
publiekrechtelijke voorschriften. De overbeid is ecbter niet gebeel vrij tot
bet opricbten van privaatrecbtelijke recbtspersonen welke zicb bezig moeten
gaan bouden met de uitvoering van publiekrecbtelijke taken. 66

In dit verband mag niet onvermeld blijven dat de sticbting ook bier wel
wordt gebruikt voor samenwerking tussen lagere overbeden (gemeenten;"
vgl. de artt. 228 sub a68 jo 234 Gemeentewet)" 'indien deze vorm van
bebartiging van bet openbaar belang daarvoor in verband met de aard van
dat belang bijzonder aangewezen moet worden geacbt' .70 Dit naast de voor
gemeenten bestaande mogelijkbeid voor een gemeenscbappelijke regeling 71

op basis van de Wet Gemeenscbappelijke Regelingen 1984.72 Ook mer
bestaat overigens onduidelijkbeid over bet in art. 228 onder a Gemeentewet
gebruikte begrip 'deelnemen in"." Bij de keuze van de lagere overheden
om te gaan sarnenwerken in een sticbting in plaats van in een op basis van
de Wet gemeenscbappelijke regeliugen in te stellen openbaar publiekrechte-

66 Vgl. in dit verband ook, l.A.F. Peters, Publiekrechtelijkeen privaatrechtelijke rechtspersonen
en privatisering, in: Handelsrecht tussen 'Koophandel en nieuw BW, Deventer 1988, p.
139 e.v.

67 Oat is overigens niet nieuw. Vgl. hierover reeds Rh. Feith, Is het wenschelijk ooze
Burgerlijke wetgeving aan te vullen omtrent stichtingen? Zoo ja, naar welke beginselen,
Praeadvies NJV 1925, Eerste stuk, 's-Gravenhage 1925, p. 12.

68 Art. 228 onder a Gemeentewetbepaalt: "Aan de goedkeuringder Gedeputeerde Staten worden
onderworpen de besluiten der gemeentebesturen betreffende:
a. her oprichten van en het deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen,
verenigingen, cooperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen;
b. ( ... )

69 Vgl. hierover bijv. J. Spanninga, Samenwerking van gemeenten: stichting versus
gemeenschappelijke regeling, S & V 1989, p. 103 e.v.

70 Vgl. voor de provincie art. 93 Provinciewet.
71 Zie in dit verband voor een algemene analyse van de voor- en nadelen van het gebruik van

privaatrechtelijke rechtspersonen door de overheid bijv. ook: T.l. van der Ploeg/H.l. de
Ru/C. A. Schwarz, Bedrijfsmatige structuren bij de overheid, Bestuurswetenschappen 1983,
p. 175 tim 194.

72 Wet van 20 december 1984, Stb. 667, gewijzigd bij Wet van 20 december 1984, Stb. 668,
in werking getreden op I januari 1985. Vgl. voor de Wgr in het algemeen: H.Ph.l.A.M.
Hennekens e.a., Praktijkboek Gemeenschappelijke regelingen,losbl., 's-Gravenhage 1985
alsmede J.A.M. Hendrikx, Handboek bestuurlijke samenwerking, losbl., Alphen aan den
Rijn 1985. Zie voor een uitgebreide analyse van alle samenwerkingsregelingen die aan de
Wgr 1984 voorafgingen: 1. Bulthuis, Samenwerking van gemeenten, diss. 1957.

73 Vgl. over het begrip "deelnemen in" in de zin van art. 228 onder a Gemeentewet bijv. A.Th.
Bos, Deelnemen in stichtingen door gemeenten, Bondsblad 1973, Dr. 3495, p. 569/570.
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lijk lichaam is natuurlijk van groot belang de mate waarin en de manier
waarop deze lagere overheden hun invloed kunnen waarborgen. De stichting
kan door lagere overheden alleen worden ingeschakeld bij de uitoefening
van privaatrechtelijke bevoegdheden en de uitvoering van feitelijke
werkzaamheden. Tevens is het mogelijk dat een stichting subsidies verleent.
De behoefte tot beperking vande (bestuurs)bevoeghedenzal bij de stichting
als samenwerkingsverband voor gemeenten c.q. lagere overheden in het
algemeen groter zijn dan bij het voornoemde op basis van de Wet gemeen-
schappelijke regelingen in te stellen openbare lichaam, omdat de overheidsin-
vloed op de stichting met name op deze manier vorm zal moeten krijgen. 74

De beperking van bevoegdheden kan op verschillende manieren gestalte
krijgen: 75 in de statuten, bij overeenkomst en bij de (zo die aan de orde
zijn) subsidievoorwaarden."

Gezien vanuit het privaatrecht en meer speciaal de bepalingen betreffende
de stichting in Boek 2 BW (voorheen de Wet op stichtingen 1956), behoeft
de oprichting van de (afhankeJijke) overheidsstichting rechtspersonenrechte-
lijk thans geen specifieke moeilijkheden meer op te leveren, althans geen
moeilijkheden welke niet met ons gemene rechtspersonen- en stichtingenrecht
alsmede ons verbintenissenrecht opgelost kunnen worden. 77 Dat zal merna
nog blijken. Publiekrechtelijk kunnen er echter wei problemen rijzen. De
vraag is immers of het bevoegde en verantwoordelijke overheidslichaam
zich door het gebruik van een (afhankelijke) stichting kan bevrijden van
haar (indirecte) publiekrechtelijke verantwoordelijkheid. 78 Mijns inziens

74 Zie ook J. Spanninga, Samenwerking van gemeenten: stichting versus gemeenschappelijke
regeling, S & V 1989, p. 106.

75 In feite hebben wij het dan over de manieren van creatie van een afhankeJijkheidsverhouding
c.q. van een 'dochter'stichting. Vgl. daarvoor hoofdstuk 2, m.n. par. 4 e.v.

76 Vgl. hierover ook FJ.P. van den Ingh, Stichting en privatisering, bezien vanuit het
rechtspersonenrecht, S & V 1988, p. 123 tIm 129. De samenwerkingsstichting is veelal
van subsidies van de deelnemende gemeenten afhankelijk, hetgeen de mogelijkheid opent
om in de subsidievoorwaarden een en ander te rege1en, bijv. op het gebied van rekening
en verantwoording. Vaak isde stichting op grond van de subsidievoorwaarden bijv. verplicht
om aan het einde van het boekjaar een (door een accountant goedgekeurd) jaarverslag in
te leveren, op basis waarvan de definitieve toekenning van de subsidie plaatsvindt.
Onafhankelijk van subsidierelaties kan de stichting statutair worden verpJicht de begroting
te laten goedkeuren door de deelnemende gemeenten. Vgl. over subsidievoorwaarden bijv.
ook J.H. van Kreveld, In hoeverre mogen en moeten bi] het verlenen van subsidie voor-
waarden worden gesteld?, preadvies NJV 1977, p. 59 e.v.

77 Zo ook reeds in 1978 J.M. Polak, De stichting, enkele inIeidende opmerkingen, WPNR
1978, nr. 5439, p. 378.

78 Vgl. over deze materie bijv. ook 1.A.F. Peters, 'Piercing the private veil'. WPNR 6074
(1992). p. 978. Zie voor het gebruik van privaatrechtelijke rechtspersonen door de overheid
ook J .B.l.M. ten Berge en H.J. de Ru, Overheid en privaatrechtelijke organisatievorming,
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zal het betrokken lichaam slechts met behoud van zekere beinvloedingsmoge-
lijkheden van een stichting gebruik kunnen maken," hetgeen de overheid
ook pleegt te doen. Een dergelijke stichting is dientengevolge min of meer
afuankelijk van de overheid. De overheid is bij het gebruik van de
privaatrechtelijke rechtsfiguur stichting uiteraard wel volledig gebonden
aan de regels van Titel 6 Boek 2 BW. 80 Voorts is hier ook de 'doorkrui-
singsproblematiek' (mag de overheid in het kader van de vervulling van
publiekrechtelijke taken weI gebruik maken van het privaatrecht) van
belang." Ret betreft hier een ingewikkelde en belangrijke problematiek
waar veel over te zeggen valt. Ret vormt echter een onderwerp op zich.
Ik laat deze vragen rusten.

4.3 Afhankelijke stichting voor onbepaalde tijd; afhankelijke stichting
voor bepaalde tijd

Afuankelijke (groepsverbonden) stichtingen kunnen voor bepaalde tijd
danwel onbepaalde tijd worden opgericht. Men denke bijvoorbeeld aan een
stichting die wordt opgericht om slechts een bepaald project (bouw/onder-
zoek/ gezondheidszorg e.d.) te realiseren waarna zij ontbonden zal worden
onder uitkering van het liquidatiesaldo aan de 'moeder' -rechtspersoon. Dat
heeft gevolgen voor de taak van het bestuur. Met het oog op een dergelijke
doelstelling zal het immers bij uitstek bij te verrichten (rechts)handelingen,
het tot een zodanig eenmalig project beperkte belang van de 'moeder'-
rechtspersoon in het oog dienen te houden. Indien zij dat niet doet kan dat
leiden tot onbehoorlijke taakvervulling (art. 2:9 BW) danwel wanbeheer
(art. 2:298 BW). Ik kom hier nog op terug in hoofdstuk 3.

in Privaatrechtelijke organisatievorming in het brandpunt, 's-Gravenhage 1991. Vgl. over
specifiek de overheidsstichting ook nog o. ID. V.A.M. van der Burg, De statutaire kenmerken
van een overheidsstichting, TvO (1977), p. 452 e.v.; idem, Een proeve van harmonisatie
van de organisatiestructuur van Overheidsstichtingen, S & V 1992, p. 3-6; T.J. van der
Ploeg, Enkele beschouwingen over de overheidsstichting, TVVS 1980, p. 181-183; FJ.P.
van den Ingh, Stichting en privatisering, bezien vanuit het rechtspersonenrecht, S & V, 1988,
p. 123e.v.; W.J. Slagter, Deoverheidsstichting en het belang van de overheid, TVVS 1986,
p.79.

79 Vgl. over een en ander ook bijv. J.P.e. Ackermans-Wijn, Contracten met de overheid,
diss. Nijmegen 1989, p. 24 e.v.

80 Vgl. hierover O.ID. V.A.M. van der Burg, TvO, 20 nov. 1977, jrg. 3, nr. 20.
81 Vgl. HR 26 jan. 1990, AB 408, NJ 1991,393 (Windmill); HR 9 juli 1990, AB 547, NJ

1991,394 (De PinafHeimond); HR 8 juli 1991, AB 659, NJ 1991,691 (kunst- en antiekstudio
Lelystad); HR II december 1992, AB 1993, 301 (Vlissingse Brandweerkosten).
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4.4 De afhankelijke en de 'moeder'stichting als ondernemer

Een stichting kan en mag het drijven van een onderneming tot doel hebben.
Het enige dat de stichting vervolgens niet mag is (onverplichte) 'winstuitke-
ringen' doen aan bijvoorbeeld haar oprichter(s). De stichting als ondernemer
komt ook steeds vaker voor, 82 waarbij men bij de ondernemende stichting
moet denken aan een puur commerciele stichting met winstoogmerk dan
weI een stichting met een non-profit onderneming. Een commerciele
stichting is dan een stichting met comerciele activiteiten, dat wil zeggen
activiteiten die ontplooid worden in het economisch verkeer met een
winstoogmerk. Zij verricht deze activiteiten regelmatig, dus anders dan
incidenteel." Deze activiteiten zijn meestal ondergebracht in een onderne-
ming, doch het is ook denkbaar dat een stichting meer dan een onderneming
drijft. Verder bestaat uiteraard de mogelijkheid om verschillende activiteiten
in verschillende stichtingen onder te brengen. Deze stichtingen kunnen,
zoals nog zal blijken, op verschillende wijze met elkaar verbonden zijn.
Het commerciele karakter van de activiteiten van de commerciele stichting
kan in de doelomschrijving tot uitdrukking worden gebracht. Primair zal
de beoordeling van het karakter van een stichting (wel of niet commercieel)
overigens veelal op basis van de feitelijke werkzaamheden dienen te
geschieden. Het doel van de stichting kan in dit opzicht niet altijd alles
bepalend zijn, daar dit vaag pleegt te worden omschreven. Het streven naar
winst is voor de commerciele stichting hoofddoel. De activiteiten worden
dus louter verricht om winst te behalen. Ontbreekt de kans op winst dan
worden er geen activiteiten ontplooid c.q. worden deze nietmeer voortgezet.
Bij de non-profitstichting bestaat weI deelname aan het econornisch verkeer,
doch het streven naar winst is secundair. De door een dergelijke stichting
verrichte activiteiten zijn niet afbankelijk van het al dan niet slagen in het
streven naar winst." Het winstoogmerk bestaat aIleen maar in verband
met de wens om de voortzetting van de activiteiten te waarborgen. Door
de winst toe te voegen aan het vermogen kan het financieel overschot in

82 V.A.M. van der Burg, WPNR 6049 (1992), p. 360 noot 4, rnaakt melding van 14725
stichtingen met een onderneming in 1991. Dat aantal stijgt nog steeds.

83 Vgl. bijv. FJ.P. van den InghJE. BoslP.C.J. Oerlemans, De stichting a1sondernemingsvorm,
Deventer 1993, p. 13.

84 Vgl. in dit verband ook J.E.A.M. van Dijck, FED Fiscaal Weekblad 1986, nr. 1000. Vgl.
voor indelingscriteria bijv. ook: Stichtingen, Rapport van de comrnissie ter bestudering van
fiscale aspecten van stichtingen, Deventer 1989, nrs. 2.6.1. - 2.6.3.
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een goed jaar een eventueel tekort in een mager jaar opvangen. Ook een
ideele stichting kan overigens commerciele activiteiten ontplooien."

De stichting blijkt inmiddels zeer populair als rechtsgewaad voor een
onderneming . Daarmede dient mijns inziens in de (groepsrechtelijke)
regelgeving en rechtspraak meer rekening gehouden te gaan worden. 86

De aandacht van de wetgever is tot nu toe in elk geval uiterst summier.
Ik zal in het navolgende nog herhaaldelijk pogen lijnen aan te geven
waarlangs een en ander zou kunnen worden verbeterd. Ook het aansprake-
lijkheidsrecht zal in dat verband aan de orde komen.

Ik meen in elk geval dat de ondernemende stichting ook reeds in het
huidige reeht anders benaderd dient te worden dan de ideele/charitatieve/al-
gemeen nut beogende stichting, zeker wanneer de ondernemende stichting
als 'moeder' dan wel als 'doehter' in een groep van rechtspersonen is
verbonden. De daarbij betrokken belangen zijn dan irnmers anders terwijl
tevens, als gevolg van de deelname aan het economiseh verkeer, risico's
kunnen onstaan voor met een ondernemende stichting handelende crediteu-
reno Een stichting kent irnmers geen kapitaaistortingsplicht, noch regelingen
omtrent vermogensbeseherming en/of bijeenhouding. Tevens is zij niet
onderworpen aan het jaarrekeningenreeht (Titel 9 Boek 2 BW), zodat
erediteuren moeilijk inzieht kunnen verkrijgen inde vermogenspositie van
een stichting. Ik kom hier nog op terug in hoofdstuk 4, par. 9 e.v. en
hoofdstuk 5.

5 Het praktische en juridische belang van de concernverbonden
stichting

Men kan zich afvragen waarom de wetgever zowel in Boek 2 BW als in
het belastingrecht heeft volstaan met sleehts een summiere regeling van
de stiehting en verder geen aandaeht heeft gesehonken aan de stichting in
concernverband." De reden kan niet (meer) zijn dat de stichting in

85 De betekenis van bet begrip 'ondememing' in sticbtingsverband kan overigens nogal
verscbillen; Vgl. bijv. HR 2 april 1983, NJ 1983,429 m.nt. Wachter. Vgl. bijv. ook art.
1 WOR en art. 7A: 1639aa BW. Ook voor bet fiscale recbt geldt dit; vgl. bijv. art. 2 lid
1 onder d en art. 4 Wet Vpb 1969 en art. 7 lid 1 en 2 Wet OB 1968.

86 Vgl. ook V.A.M. van der Burg, De ondememing in bet stichingsgewaad, in: Van
vennootscbappelijk belang (Maeijer-bundel), Zwolle 1988, p. 21.

87 Zo blijken de fiscaalrecbtelijke concernregelingen in de Wet op de vennootscbapsbelasting
1969 (de artt. 13, 14 en 15 Vpb) niet of nauwelijks toepasbaar in concemverboudingen van
sticbtingen. De fiscale-eenheid regeling van art. 7 lid 4 Wet OB 1968 kan wei van toepassing
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concemverband zelden voorkomt. lntegendeel, zij is een alledaags en bekend
fenomeen. De reden kan evenrnin zijn dat de stichting in concemverband
voor de rechtspraktijk slechts geringe betekenis heeft. Er rijzen immers
vele vragen. Wat is het belang van de stichting, wie heeft de (uiteindelijke)
zeggenschap over en het recht op het ingebrachte vermogen, wie zijn
belanghebbenden, wanneer is sprake van een 'deelneming' in een stichting,
wat is ten deze de rol van het ledenverbod en het uitkeringsverbod, in
hoeverre is een 'dochter'stichting gebonden aan aanwijzingen van haar
moedermaatschappij, wat is daarbij de betekenis van de statuten, wat dient
(en mag) er statutair (te) worden geregeld en welke betekenis heeft hier
het verbintenissenrecht. Wat is voorts de rechtspositie van het bestuur, is
dit rekening en verantwoording schuldig en zo ja aan wie, lean voor bepaalde
aansprakelijkheidsvraagstukken door de stichting worden heengekeken, wat
is de betekenis van de 2e en 3e Misbruikwet en het algemene civiele aan-
sprakelijkheidsrecht etc.

Het zijn vragen die stuk voor stuk beantwoording behoeven indien men
in de praktijk te maken krijgt met de complexe problematiek van de
'concemverbonden' stichting. Als gevolg van de summiere regelgeving
bestaan op dit gebied irnmers (nog) vele onduidelijkheden. Tevens gaat
het bij de concemverbonden stichting niet zelden om (zeer) grote belangen.
Men denke slechts aan de spaarbankstichtingen, beleggingsfondsen in de
vorm van een stichting, stichtingen welke zich bezighouden met de
exploitatie van verzekeringsprodukten en de (al dan niet overheidsjstichtin-
gen welke zich bezig houden met de realisering van projecten in de
'onroerende-zaken-sector'. Het zijn alle varianten van de concemverbonden
stichting waarbij vaak veel belanghebbenden zijn betrokken, hetgeen temeer
een reden vormt voor beantwoording van voomoemde vragen.

Ook fiscaalrechtelijk kunnen de belangen groot zijn. Krachtens art. 2 lid
1 onder d Wet Vpb 1969 is de stichting irnmers aan de vennootschapsbe-
lasting onderworpen indien en voorzover zij een ondememing drijft. Een
stichting drijft een ondememing als sprake is van een duurzame organisatie
van kapitaal en arbeid gericht op deelneming aan het maatschappelijke pro-
ductieproces met het oogmerk om winst te behalen." Aan dit begrip is

zijn bij stichtingen in concemverband. Het moet dan gaan om financiele, economische en
organisatoriscbe verwevenbeid. Vgl. bijv. HR 30 mei 1990, BNB 19901241.

88 Het gaat bier om het vaststellen of van een objectieve onderneming sprake is. Illustratief
indeze zijndevolgendearresten: HR 18 nov. 1941, B. 5084, HR 14 okt. 1942, B. 7561,
HR 29 juni 1955, BNB 1955/299, HR 24 apr. 1963, BNB 1963177, HR2febr. 1983, BNB
1983/146, RR 6 maart 1985, BNB 19851213, HR 12 febr. 1986, BNB 1987/188, HR 24
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eigen dat de handelingen waarmee de winst wordt beoogd een zekere
continuiteit bezitten. Daarnaast wordt het ondernemingsbegrip bij wege
van fictie door de Wet Vpb. 1969 nog uitgebreid in art. 4. Een stichting
wordt geacht een onderneming te drijven wanneer zij, ondanks het ontbreken
van een winstoogmerk, uiterlijk met ondememingsactiviteiten overeenko-
mende werkzaamheden ontplooit, waardoor in concurrentie wordt getre-
den" met andere Vpb-plichtige lichamen of natuurlijke personen/onderne-
mers.?? Als aan deze voorwaarden is voldaan hebben wij te maken met
een (subjectiet) belastingplichtige stichting,?' welke is onderworpen aan
de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (hierna Wet Vpb. 1969). De
belangrijkste verplichting, waarvan aIle overige uit de wet Vpb 1969
voortvloeiende verplichtingen afgeleiden zijn, is dan dat de 'onderworpen'
stichting vennootschapsbelasting dient te betalen over aIle door haar in het
kader van de onderneming gegenereerde winsten. Dit kan echter tot
problemen leiden wanneer de aan de vennootschapsbelasting onderworpen
stichting in een groep van rechtspersonen opereert. Het gevaar bestaat dan
dat binnen 'de groep' winsten dubbel door de vennootschapsbelasting worden
getroffen. Van belang wordt dan de vraag of in het kader van de in een
groep verbonden stichting - mits aan de gestelde voorwaarden is voldaan
- op enigerlei wijze geprofiteerd kan worden van de in de Wet Vpb. 1969
opgenomen concernregelingen voor rechtspersonen die in een groep verbon-
den zijn. Met name valt hier dan te denken aan de regeling inzake de deelne-
mingsvrijstelling (art. 13 Vpb) en de fiscale eenheid (art. 15 Vpb). Ook

juni 1987, BNB 19871264en 265, HR 7 sept. 1988, BNB 1988/296. Zie omtrent dit begrip
ook: c.L. van Lindonk, De onderneming en haar fiscale verschijningsvormen,Arnhem 1990,
p. 81 e.v.; Zie voorts H.J. HofstraIL.G.M. Stevens, lnkomstenbelasting, Deventer 1988,
p.86.

89 Vgl. voor de vraag wanneer dit het geval is: HR 16 febr. 1949, B.8568, HR 27 dec. 1950,
B. 8906, R.v.B. Amsterdam, 13 juni 1946, B. 5282, HR 6 maart 1957, BNB 1957/125,
HR 15 nov. 1967, BNB 1968110, Hof Amsterdam 3 dec. 1957, BNB 1959/32, voortzetting
van HR 18 sept. 1957, BNB 19571283, HR 29 juni 1983, BNB 1984/29, HR 24 juni 1987,
BNB 19871264, Hof Amsterdam 12 maart 1986, BNB 1988170.

90 Zie ook N.H. de Vries en L.W. Sillevis, Cursus Belastingrecht, onderdeel Vennoot-
schapsbelasting, Arnhem, nr. l.0.5.A. en E. Bos, BestuurdersaansprakeJijkheiden onderwor-
penheid aan vennootschapsbelasting, S & V 1990, p. 177.

91 Ook voor deze lichamen bedoeld in art 2, lid 1, letter d, Wet Vpb 1969 geldt dat de
belastingplicht wordt vastgesteld aan de hand van de ene, alle belastbare activiteiten van
het lichaam omvattende, subjectieve ondememing van het belastingsubject. De toetsing van
alle activiteiten afzonderlijk is slechts noodzakelijk voor her vaststellen of er materieel een
objectieve ondememing is. Evenals in de inkomstenbelasting (zie ook hiervoor) dient deze
objectieve onderneming als referentiekader bij het opsporen van de subjectieve ondememing.
De heffing strekt zich uit ter zake van de subjectieve ondememing. Vgl. C.L. van Lindonk,
De ondememing en haar fiscale verschijningsvormen, Amhem 1990, p. 71.
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valt hier te denken aan problemen met betrekking tot de toepassing van
art. 14 Vpb en de problematiek betreffende de toepassing van de 10e EG-
fusie-Richtlijn.F Verder valt te wijzen op vragen met betrekking tot de
toepassing van eoneernregelingen in het kader van de heffing van omzetbe-
lasting (art. 7 lid 4 Wet OB 1968) en overdrachts- en (eventueel) kapitaals-
belasting (vide de artt. 15 lid 1, aanhef en letter e WBRv, 15 lid 1, aanhef
en letter h WBRv, juneto art. 5 UBBR, 37 lid 1 en 4 WBRv juneto 10
UBBR).93

Er is dus zowel vanuit civiel-, als vanuit fiseaalreehtelijk gezichtspunt
aIle reden voor een nader onderzoek vanhet versehijnsel '(nijvere) stiehting
in eoneernverband', de als 'moeder' of'doehter' in een groep verbonden
stichting. Dat is het onderwerp van dit onderzoek.

6 Opzet van dit onderzoek; uitgangspunten en probleemstelling

De problemen die zieh voordoen wanneer sprake is van een groepsverbonden
stiehting kunnen worden onderseheiden in twee hoofdgroepen, nl:

1. Problemen die zieh voordoen wanneer een stichting optreedt als
moedermaatschappij. Hier ontmoeten wij bijvoorbeeld de vraag of een
'moeder'stichting een deel van haar eigen vermogen kan afzonderen in een
dochter-rechtspersoon (stiehting of andere reehtsvorm)? Hiertoe dient het
doel en de bevoegdheid van de 'moeder' -stichting als zodanig alsmede de
bevoegdheid van het bestuur van de 'moeder'stichting te worden geanaly-
see rd. Een en ander hangt samen met de mate waarin een 'doehter' stichting
kan worden gemstrumentaliseerd. Vervolgens dringt de vraag zich op aan
welke wettelijke normen zulk een 'moeder'stiehting al dan niet is onderwor-
pen.

2. Problemen die zieh voordoen wanneer een stiehting ajhankelijk is van
een andere reehtspersoon. Kan een stiehting ten opzichte van een 'moeder'
(ongeaeht de reehtsvorm daarvan) zodanig worden ingericht dat zij met
deze in een groep wordt verbonden en als dat zou kunnen, op welke wijze
zou dat dan kunnen gesehieden? Het doel van de afhankelijke stichting zal

92 ill. 9O/434/EEG.
93 Zie hierover in bet algemeen H.G.M. Dijstelbloem, Concernvorming en Belastingen van

Rechtsverkeer, De NY 68/1 jan. 1990, p. 49 e.v. en Fiscale faciliteiten bij interne reorgani-
saties van naamloze en besloten vennootschappen, fiscale monografieen ill. 37, Deventer
1984.
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daarbij een zeer belangrijke functie vervullen. Wat kan in dit kader voorts
worden bereikt door middel van statutaire regelingen en wat (eveneens dan
wel als aanvulling) door middel van contractuele regelingen? In dat verband
rijst de vraag hoeveel- en welke - rechten en bevoegdheden ten aanzien
van een stichting nodig zijn om daarmede een groep te vormen. Welke
beperkingen stelt de wet vervolgens op dit punt; denk bijvoorbeeld aan het
leden- en uitkeringsverbod van art. 2:285 BW.

Als nu een groep met behulp van stichtingen als groepsmaatschappijen (art.
2 :24b BW) kan worden geconstitueerd, welke rechtsgevolgen heeft dat dan;
kan zo een 'dochter'stichting dan ook nog beschouwd a1s deelneming (2:24c
BW), dochtermaatschappij (2:24a BW), afhankelijke maatschappij (art.
2:63a/152-162 BW), nauw verbondenrechtspersoon (art. 2:351 lid 2 BW)?
Welke (wettelijke) normen worden vervolgens door deze qualificaties
ingeschakeld?

In het kader van deze probleemstelling is het noodzakelijk om de stichting
als privaatrechtelijke verschijningsvorm nader te analyseren, zowel in haar
rechtspersoonlijke, als in haar goederen- en verbintenisrechtelijke aspecten
en niet in de laatste plaats ook in haar fiscaalrechtelijke aspecten. Zoals
elders in het concernrecht, dienen normen van concernrecht ook hier te
worden afgeleid uit de regels zoals die gelden voor een 'enkelvoudige'
stichting.

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt daarom allereerst de oprichting, aard en
de structuur van de 'afhankelijke' stichting nader geanalyseerd. Een van
de belangrijkste vragen is daarbij of groepsvorming c.q. afhankelijkheid
van stichtingen zich verdraagt met de aard en de (wettelijke) structuur van
de stichting: in hoeverre kan een stichting haar zelfstandigheid opgeven?
Om deze en hiermee verbonden vragen te kunnen beantwoorden zal nader
moeten worden geanalyseerd of en in hoeverre de stichting zich laat
vergelijken met algemeen burgerrechtelijke rechtsfiguren, zoals de fiducia,
gemeenschap, samenwerking, lidmaatschapsverhoudingen en in dat verband
de positie van het bestuur, maar vooral ook de centrale betekenis van het
doel en 'belang' . Aan wie is het stichtingsbestuur rekening en verantwoor-
ding schuldig en wie kanlkunnen decharge verlenen?

Vanuit deze algemene analyse wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de
problemen die rijzen bij toepassing van een aantal concrete rechtsregels
op concemverbonden stichtingen. Aan de orde komt tot welke wettelijke
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gevolgen (ingevolge de artt. 24a-c Boek 2 BW) groepsvorming en
(financiele) afhankelijkbeid voor een stichting leidt c.q. de toepassing van
welke wettelijke normen daardoor wordt opgeroepen.

Hoofdstuk 5 betreft vervolgens vragen omtrent interne aansprakelijkbeid
en decharge alsmede vragen omtrent externe aansprakelijkbeid; 'het door
de dochterstichtingheenkijken' (in tegenstelling tot doorbraak 'om de doch-
terstichting heen '94).

In hoofdstuk 6 wordt de toepasselijkbeid van fiscale regelingen op de
concernverbonden stichting nader besproken. Hier gaat het am de vraag
of en in hoeverre een stichting fiscaal transparant is, wanneer zij onderwor-
pen is aan de vennootschapsbelasting, of zij in aanmerking komt voor de
deelnemingsvrijstelling (art. 13 Vpb) en de fiscale-eenheid regeling (art.
15 Vpb) en of bij een bedrijfsfusie met een stichting art. 14 Vpb van
toepassing is? Alternatieve oplossingen passeren de revue. In dat verband
komt tevens aan de orde de vraag of aan de in de Wet Vpb 1969 opgenomen
concernfaciliteiten een concerngedachte ten grondslag ligt alsmede de vraag
wanneer voor de toepassing van die concernfaciliteiten sprake van 'groeps-
verbondenheid' is en wat ten deze de positie van de stichting is. Tot slot
komen nog de 'concernregelingen' in de Wet OB 1968 en de Wet BRv
(overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting) aan de orde.

Tot slot worden de resultaten van het onderzoek samengevat.

In deze studie zal het algemene stichtingenrecht niet uitputtend behandeld
worden. Oat hebben anderen reeds op uitstekende wijze gedaan. Ik verwijs
daarvoor naar de genoemde literatuur. Wei komen bepaalde vraagstukken
van algemeen stichtingenrecht aan de orde. Dit alles geldt ook voor het
concernrecht. Wat betreft het fiscale recht zal met name behandeld worden
de materie betreffende de concernregelingen in de Wet Vpb 1969, de Wet
OB 1968 en de Wet Brv en dat toegespitst op concernverhoudingen met
behulp van stichtingen. Men verwachte geen uitgebreide en gedetailleerde
behandeling van het systeem van de Wet Vpb 1969, de Wet OB 1968 en
de Wet Brv.

Uitgebreide rechtsvergelijkende beschouwingen zullen de lezer eveneens
niet ten deel vallen. Oat zou de opzet van de onderhavige studie te buiten

94 Termen ontleend aande preadviezen voorde NN in 1977 van MJ.G.C. Raaijmakers, Over
verschuivingen in het toerekeningspatroon bij rechtspersonen (deel 1) en H.L.J. Roelvink,
Door rechtspersonen heenkijken (deel 2).
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gaan. Ik heb mij geconcentreerd op de 'concernverbonden' stichting naar
Nederlands recht.

Het manuscript is afgesloten op 1 mei 1994. Daarna verschenen literatuur
en rechtspraak is niet meer verwerkt. WeI heb ik nog, voor zover dat
doenlijk was, aandacht besteed aan de dissertatie van C.P.M. van Houte,
'De stichting in het Nederlandse belastingrecht', die op 21 juni 1994 werd
verdedigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam."

95 lnmiddels ook verschenen in de serie Fiscale Monografieen als nr. 69, Deventer 1994.
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De oprichting van de (groepsverbonden) 'afbankelijke'
stichting naar Nederlands recht

1 Inleiding

Van een groepsverbonden stiehting kan men als gezegd zowel spreken
wanneer een stichting aan het hoofd van een groep staat (een stiehting
overkoepelt andere stiehtingen, reehtspersonen of vennootsehappen), als
wanneer een stiebting is aan te merken als 'doebter'. Treedt een stiebting
op als 'moeder', dan blijft zij onderworpen aan de algemene regels voor
stiehtingen, maar bet eonsolidatiegebod van art. 2:406 BW geldt voor haar
bijvoorbeeld niet recbtstreeks. Daarmee is eehter niet gezegd dat bet bestuur
van die 'moeder'stichting niet deugdelijk rekening en verantwoording
behoeft af te leggen omtrent het ten opzicbte van de groep waarvan zij aan
bet hoofd staat gevoerde beleid. Zo brengt art. 3: 15a BW1 reeds met zieh
dat de nijvere 'moeder'stiebting in elk geval verpliebt is van baar
vermogenstoestand en van alles betreffende haar onderneming, op zodanige
wijze een administratie te voeren en te bewaren dat te allen tijde baar
reebten en verpliebtingen kunnen worden gekend. Gesteld kan worden dat
in deze 'administratie' ook de financiele banden (en andere vormen van
verwevenheid) dienen te worden verantwoord welke de nijver 'moeder'stich-
ting met een 'doebter'reebtspersoon (ongeaeht de reebtsvorm) beeft.
Hetzelfde geldt voor de niet nijvere 'moeder'stiehting op grond van art.
2: 10 BW. De positie van de 'moeder'stiehting en de problematiek van de
op baar als gevolg van die kwaliteit toe te passen reehtsregels is van eigen
aard. Ik kom daarop terug in hoofdstuk 4. Voor een 'doehter'sticbting ligt
dat iets anders. Als zij behoort tot een groep betekent dat voor de NV, BV,
cooperatie, vereniging of stiehting die 'moeder' is, dat deze een doorslagge-
vende invloed kan uitoefenen op het door deze 'doebter'stiehting gevoerde
beleid. Kan dat eigenlijk? Laat het wettelijke statuut van een sticbting toe
dat zij op die wijze in een groep verbonden is of wordt. Ik stel voorlopig
voorop dat van een afbankelijke tevens groepsverbonden stichting sprake

Vgl. over het nieuwe art. 3: 15a BW; M.Ph. van Sint Truiden, De wettelijke boekhoud-
en bewaarplicht voor ondememers overgebracht naar Boek 3 BW, NTBR 1994/2, p. 28
e.v.
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is wanneer een stichting feitelijk in een economische eenheid met andere
rechtspersonen en/of vennootschappen organisatorisch verbonden is (art.
2:24b BW). Ik beperk mij derhalve voorlopig tot de afhankelijke stichting,
de stichting die statutair en/of contractueel en/of feitelijk door een andere
rechtspersoon danwel de overheid wordt 'beheerst'. Of de structuur van
de stichting dat toelaat moet worden onderzocht aan de hand van het
Nederlandse stichtingenrecht. Bezien zal worden welke ruimte bij de
oprichting aanwezig is om een stichting in een groepsverband te brengen
c.q. afhankelijk te maken. De mogelijke technieken ter realisering van
afhankelijkheid van een op te richten stichting zullen worden besproken.
Een en ander blijkt verband te houden met vragen omtrent inbreng, belang
bij en gerechtigdheid tot het bij oprichting af te zonderen stichtingsvermo-
gen, maar ook met de statutaire positie van het bestuur van die stichting
en de regeling van het toezicht. Van zeer groot belang is daarbij uiteraard
een nadere analyse van het wettelijke leden- en uitkeringsverbod. Dit alles
hangt ook samen met de positie in het geval van fusie, ornzetting, ontbinding
en vereffening alsmede de bestemming van het liquidatiesaldo van de
afhankelijke stichting. Telkens opnieuw zal blijken hoe bij dit alles het doel
van de 'dochter' stichting een uiterst belangrijke rol speelt. Hierna zal echter
eerst kort de aard en betekenis van de oprichtingshandeling" voor de
oprichtende rechtsperso(o)n(en) worden bezien. In dat verband kunnen
immers specifieke problemen rijzen.

2 Opmerking vooraf: een rechtspersoon zal in elk geval bevoegd
moeten zijn tot oprichting van een stichting en afzondering
daarin van vermogeniactiviteiten

Vooraleer ik toekom aan het beschouwen van de aard en betekenis van de
oprichtingshandeling van een stichting voor de oprichtende rechtspersoon
dient te worden opgemerkt dat de 'moeder'rechtspersoon bevoegd zal moeten
zijn tot oprichting van een afhankelijke stichting.? Indien daarbij tevens

2 Vgl. over opriehting van een stiehting in het algemeen: Asset-Van der Grinten, Deel 2-ll,
De Rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 361; P.L. DijkJT.J. van der Ploeg, Van vereniging,
cooperatie en stiehting, Arnhern 1991, p. 29 e.v.; Pitlo/LOwensteyn, Deel la, Het
Reehtspersonenreeht, Arnhem 1986, p. 337 e.v.; J.M. Polak, De Wet op Stiehtingen, Tekst
en eommentaar, Ijrnuiden 1956, p. 36 e.v.; J.A.Th.J.M. Duynstee, Besehouwingen over
de stiehting naar Nederlands privaatrecht, diss. Nijmegen 1970, p. 35 e.v.

3 Vgl. bijv. HR 13 dec. 1992, NJ 1992,279 (UVO - Lopik). Het is immers de vraag of de
dochterstiehting (e.q. het bestuur daarvan) in dezelfde mate als een doehtervennootsehap
rekening en verantwoording sehuldig is aan de rnoedermaatsehappij. Ik kom daarop nog
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sprake is van inbreng van aktiviteiten/vermogen zal deze daartoe tevens
bevoegd moeten zijn. Enerzijds zal het doel van de 'moeder'rechtspersoon
moeten verdragen dat een stichting wordt opgericht" en anderzijds zal
uiteraard de vertegenwoordigingsregeling in acht moeten worden genomen.'
Het oprichten van een stichting waarin door een rechtspersoon vermogen
en/of activiteiten worden ondergebracht heeft immers, zoals nog zal blijken,
grote gevolgen. Het feit dat bijvoorbeeld aandeelhouders hun directe
controle- en informatierechten met betrekking tot het in een 'dochter'
ingebrachte vermogen en/of bedrijfsactiviteiten verliezen," geldt zeker
wanneer dit gebeurt door rniddel van het door een NV IBV oprichten van
een stichting. Daar immers met de opgerichte 'dochter'stichting geen
aandeelhouders- dan wellidmaatschapsrelatie kan bestaan zal men anderszins
'verbondenheid' met de stichting dienen te bewerkstelligen wil men de
scheiding der eigenaarsbelangen niet definitief doen zijn.? Indien een
dergelijke 'verbondenheid' niet wordt bewerkstelligd is een rechtspersoon
ongeacht de vorm mijns inziens per defmitie onbevoegd tot het oprichten
van een stichting onder afzondering daarin van vermogenlaktiviteiten.

terug in hoofdstuk 3, par. 8.l.2.d.1. Vgl. voorts voor deze problematiek o.m. M.J.G.C.
Raaijmakers , Joint ventures, diss. Tilburg 1976, hoofdstuk 4; W.C.L. van der Grinten,
Deregels vanhetspel, de NV 1961, p. 173-177; H.J.M.N. Honnee, De sterfhuisconstructie
en de positie van de aandeelhouders van de holding-vennootschap, de NY 1984, p. 16 -
19; en indirect Rb Haarlem, 4 sept. 1990, KG 1990, 300.

4 Vgl. daarover bijv. reeds J. Eggens, rechtsvraag WPNR 3606 (1939).
5 Vgl. voor het geval dat een volmacht word! verstrekt bijv. H. Drion, rechtsvraag WPNR

551 (1980).
6 Vgl. de voor het Duitse recht gewezen belangrijke uitspraak van het Bundesgerichtshof van

25 febr. 1981, BGHZ 83, p. 122 - 144 (Holzmueller); een AG richt een GmbH op waarin
zij haar belangrijkste activiteiten onderbrengt. Het BGH besliste dat de AG daartoe in de
gegeven omstandigheden niet bevoegd was zonder voorafgaande toestemming van haar eigen
AVA. Ondanks de beperkte in Par. 119 AktG aan de AVA in een "Publikumsgesellsschaft "
toebedeelde bevoegdheden, had de Vorstand i.c. niet slechts het recht doch ook de plicht
de AVA toestemming te vragen, omdat het in wezen gaat om "faktischen Satzanderungen";
zie ook M.J.G.C. Raaijrnakers, Enkele rechtsvergelijkendebeschouwingenover joint ventures,
preadvies NYvR, Deventer 1992.

7 Ik kom hier nog op terug onder par. 4 e.v.
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3 De aard van de oprichtingsbandeling bij de 'afbankelijke'
sticbting

De oprichting van een stichting is in het algerneen niet" aan te rnerken als
een vermogensrechtelijke rechtshandeling. 9 WeI van vermogensrechtelijke
betekenis daarentegen zijn het bij - of na - oprichting der stichting inbren-
gen c.q. daarin afzonderen van vermogen door bij de oprichting betrokken
rechtspersonen. Zulks geldt eveneens voor het door andere rechtspersonen
bij of na oprichting van een stichting daarmede aangaan van een (al dan
met contractueel) 'deelnemingsverband'. \0 Hier dienen zich vragen aan
rond de bevoegdheid van het bestuur van een 'moeder'rechtspersoon tot
oprichting van een 'dochter'stichting en van afzondering van vermogen
daarin." Ik korn daar nog op terug.

Als de voor de stichting geldende (formele) oprichtingsvoorschriften
(vgl. art. 2:4 lid 1 jo 2:286 BW) in acht zijn genornen dan wordt de
betreffende organisatie geacht als stichting te bestaan." Dit is een
uitvloeisel van 'de leer der formele kenmerken'" zoals die sinds 1januari

8 Behalve indien in bepaalde omstandigheden transparantie van de opgerichte stichting mag
worden aangenomen. Ik kom daar nog op terug.

9 Zo ook P.L. Dijk/T.J. van der Ploeg, a.w. p. 29; vgl. ook Asser-Van der Grinten, De
Rechtspersoon, Zwolle 1991, nr. 455.

10 Of een 'aangeslotene'-band met de stichting. Vgl. P.L. Dijk/T.J. van der Ploeg, a.w. p.
29. Op deze rechtshandelingen zijn via art. 6:216 BW de bepalingen van Boek 6 van
toepassing. Vgl. in dit verband ook H.J. de Kluiver, Toelating van betrokkenen bij
rechtspersonen; een verkenning op de grenslijn tussen rechtspersonen- en verbintenissen
recht I en II in S & V 1991 aft. 2 en 3, p. 35 e.v. en 63 e.v, Zie over het verband tussen
Boek 2 en Boek 6 in kwesties de rechtspersoon betreffende ook T.1. van der Ploeg, De
verbintenis in het rechtspersonenrecht, opgenomen in Met Recht Verenigd (Dijk-bundel),
Arnhem 1986, p. 185 e.v,

11 Vgl. ook HR 13 dec. 1992, NJ 1992, 279 (UVO-Lopik).
12 De situatie onder het oude recht, dat het ontstaan van een rechtspersoon werd aangenomen

als gevolg van de enkele pretentie van degene die op haar naam handelde, kan zich nu niet
meer voordoen. Zelfs het bestaan van een feitelijke organisatie vormde onder oud recht geen
essentiale voor her bestaan van de (pseudo)rechtspersoon. Vgl. HR 6 april 1989, NJ 1989,
630 (Ubbink) en de noot van M.l.G.C. Raaijmakers in Ars Aequi 38 (1989) 12, p. 1003
e.v. Zo ook overigens Pitlo/Uiwensteyn, Deella, Het Rechtspersonenrecht, Arnhem 1986,
p. 181. Anders oordeelden onder oud recht reeds: P. van Schilfgaarde, Van de NY en de
BV, Arnbem 1986, p. 50; Van der HeijdenNan der Grinten, Handboek voor de naamloze
en de besloten vennootschap, lle druk, nr. 159, p. 220; F.K. Buijn, De oprichting van
de NY en de BV, diss. EUR, 1983, p. 402; W.l. Slagter, Compendium van het onderne-
mingsrecht, Deventer 1990, p. 181 e.v.

13 Zie ook L. Timmerman, Zijn de materiele kenmerken van de rechtspersoonsvormen
verdwenen?, WPNR 6030 (1991), p. 878. Voor het geval tijdens het bestaan van de stichting
door het bestuur een besluit tot wijziging der statuten wordt genomen dat de stichting in
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199214 doorslaggevend is voor de vraag of een bepaalde concrete organisa-
tie onder de rechtsvorrn van de stichting valt. Dat neemt intussen niet weg
dat de aldus opgerichte stichting ook anderszins aan de wettelijk voorge-
schreven kenrnerken zal dienen te voldoen, anders kan zij door de rechtbank
worden ontbonden op grand van art. 2:21 lid 1 BWY De wet geeft in
art. 2:285 BW de omschrijving waarin een dwingendrechtelijke typering
van de organisatie, doelstelling en het werkterrein van de stichting is te
vinden." Wordt hiervan afgeweken door de (rechts)perso(o)n(en) die een
stichting oprichten, dan behoudt de stichting haar rechtspersoonlijkheid,
maar kan zij ingevolge art. 2:21 lid 1 sub c BW door de rechtbank op
vordering van het Openbaar Ministerie of andere belanghebbenden worden
ontbonden. 17 Die ontbinding kan worden voorkomen door tijdige omzetting
van de opgerichte stichting in een passende rechtsvorrn. Zijn er leden of
is er onvoldoende verrnogen, in een vereniging; wordt er winst uitgekeerd
aan oprichters of leden van organen der stichting, in een N.V. of B.V.;
worden de stoffelijke belangen van de leden behartigd, in een cooperatie. 18

Gebreken" in de obligato ire overeenkomst tot oprichting van de stich-
ting regarderen de oprichtingshandeling als zodanig niet. 20 Dat vloeit voort

strijd doet zijn met de voor haar in de wet neergelegde kenmerken wordt nog gewezen op
art. 2:295 BW.

14 Voor de invoering van Boek 2 BW in 1976 lag in de - verspreide - wetgeving betreffende
rechtspersonen in het algemeen ook de nadruk op de formele oprichtingsvereisten c.q.
kenmerken. In Boek 2 BW, in de versie zoals dat in 1976 werd ingevoerd, werd, onder
invloed van de visie van Meijers, tevens veel belang gehecht aan de materiele kenmerken
waaraan een rechtspersoon diende te voldoen. Zie ook de Toelichting an E.M. Meijers op
het ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek, 1954, p. 131. Vgl. ter adstructie van dit
'wetgevingsproces' bijv. ook R.C.J. Galle, De cooperatie, diss., Zwolle 1993, zulks i.v .m.
art. 2:53 BW.

15 Vgl. Asser-Van der Grinten, De rechtspersoon, Zwolle 1991, nr. 470.
16 Ook reeds voor de invoering van de Wet op Stichtingen in 1956 en daarna Boek 2 BW in

1976 waren de eerste aanzetten tot een materiele afbakening van de rechtspersoonsvormen
gegeven. Zie bijv. Hof Amsterdam 20 maart 1953, NJ 1953, 317, waarbij het Hof tot de
conclusie kwam, dat de uiterlijke oprichtingshandeling voor het bestaan van een stichting
met beslissend kan zijn als deze naar de aard van de organisatie een vereniging is of ten
doel heeft het behalen van winst ten bate van juist diegenen, die in de stichting de macht
uitoefenen. Zie voor andere gevallen ook T.J. van der Ploeg, Het Bugerlijk recht en de
vrijwillige organisaties, diss. Amsterdam 1978, p. 49 e.v.

17 Gevolgd door vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting. Vgl. voor ontbinding
van een stichting na 1januari 1992 o.m. M.Ph. van Sint Truiden, Ontbinding en vereffening
van rechtspersonen, S & V mei/juni 1992, p. 82 e.v.

18 Zie ook W.J. Slagter, Compendium van het ondememingsrecht, Deventer 1993, p. 325
e.v.

19 Men denke aan bijv. aan de wilsgebreken (dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden).
20 Degene die bij w een obligato ire overeenkomst tot oprichting partij is pleegt overigens
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uit art. 2:4 BW (met name leden 1 en 2).21WeI mogen meer non-existen-
te22 rechtspersonen worden verwacht. 23

Omdat een stichting niet door meer dan een (rechts)persoon behoeft
te worden opgericht is de deelneming van meer dan een rechtspersoon aan
de oprichting van de afhankelijke stichting in beginsel bijkomstig. De
stichting blijft onaantastbaar opgericht zolang maar een oprichtende
rechtspersoon de oprichtingshandeling overeenkomstig de eisen der wet
heeft verricht (vgl. art. 2:4 lid 2 BW). Dit zou echter anders kunnen liggen
indien de deelneming van een of meer andere oprichtende rechtspersonen
voor elk van deze van doorslaggevend belang was om deel te nemen aan
de oprichting van de desbetreffende stichting. Het is immers denkbaar dat
ook wanneer rechtspersonen wensen samen te werken in een stichting, een
dergelijke samenwerking zijn grondslag kan vinden in een met de bij de
maten ener maatschap vergelijkbare, per definitie aanwezige, affectio
societatis." Indat geval wordt rnijns inziens de oprichting van de stichting
wel gebrekkig wanneer de deelneming van de andere oprichter(s) aan de
oprichtingshandeling gebrekkig blijkt." In dat geval kan langs de weg
van art. 21 lid 1, aanhef, letter a, BW de rechtbank worden verzocht of
gevorderd de stichting te ontbinden.

Zoals we hebben gezien is de rechtshandeling tot oprichting van een
stichting van een andere aard dan de rechtshandeling tot oprichting van
een vereniging, cooperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NY of BV. 26

De oprichtingshandelingen door rniddel waarvan voomoemde rechtspersonen
worden opgericht bevatten namelijk per defmitie mede als element het

wanprestatie. De overige contractspartijen staan de middelen ten dienste van het algemeen
verbintenissenrecht (Boek 6 BW). Zie reeds I.M. Polak, De Wet op Stichtingen, Tekst en
commentaar, Ijmuiden 1956, p. 37.

21 Vg!. Memorie van Toelichting, p. 54, I.M.M. Maeijer/J.A.W. Schreurs, Parl, Gesch. IX,
IXt - Art. 4-2 en 3, in Naamloze en Besloten vennootschap, losb!. alsmede I.M.M.
Maeijer/J .A. W. Schreurs, Parlementaire geschiedenis rechtspersonen- en vennootschapsrecht,
Alphen aid Rijn 1991, p. 33 e.v.

22 Zie voor het verschil tussen nietigheid en non existentie ook: Jac. Hijma, Nietigheid en
vemietigbaarheid van rechtshandelingen, diss. Leiden 1989, p. 118/119 en H.C.F. Schoordijk,
Vermogensrecht naar Boek 3 NBW, Deventer 1986, p. 190. Voor het rechtspersonenrecht
is dat verschil met name voor de toepassing van art. 2:4 jo 3:58 BW van belang.

23 Vg!. art.2:4 lid 1 BW 'de rechtspersoon onstaat niet.. . .'.
24 Zie daarover, A.L. Mohr, Van maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire

vennootschap, Arnhem 1988, p. 11 e.v.
25 Zie ook A.L.G.A. Stille, Rechtspersonen, aant. 2 bij art. 2:285 BW, Deventer, losbladig.
26 Hierbij zij opgemerkt dat de wetgever slechts voor de vereniging, cooperatie en de OWM

een meerzijdige rechtshandeling tot oprichting vereist; vg!. de ant. 2:26 lid 2 en 54 lid 1
BW. Een NV, BV en een stichting kunnen te allen tijde door middel van een eenzijdige
rechtshandeling worden opgericht.

32



De oprichting van de 'afhankelijke' stichting

oogmerk van lidmaatschap of aandeelhouderschap van de oprichter. Dit
element ontbreekt ais zodanig bij de oprichting van een 'normaaitype'
stichting. Oat neemt rnijns inziens echter niet weg dat een rechtspersoon
weI degelijk een stichting kan oprichten met het oogmerk daarmee duurzaam
verbonden te blijven, hetzij door middel van een contract dan weI door
middel van daarop gerichte statutaire voorzieningen. 27 Aan deze oprichting
van een stichting door meerdere rechtspersonen kan een onderlinge obligatoi-
re overeenkomst tot oprichting c.q. samenwerking ten grondslag liggen;
een overeenkomst om op bepaalde wijze tot de totstandkoming van een
stichting te geraken en de samenwerking vorm te geven door rniddel van
een in de doe Istelling der stichting (aan de bestuurders) impliciet verstrekte
opdracht. De rechtsgeldigheid van de oprichting der stichting is niet van
de rechtsgeldigheid der obligatoire overeenkornst tot oprichting afhankelijk,
waarmee overigens niet gezegd is dat de obligato ire verhouding van de
oprichters noodzakelijkerwijs met de oprichting van de stichting is
uitgeput." Oat heeft rnijns inziens tweeerlei gevolgen. Deze obligatoire
verhouding kan enerzijds op het niveau van de oprichtende rechtspersonen
blijven doorwerken in het geval dat deze tevens deel uitmaken van een
bepaald orgaan van de stichting; men denke bijv. aan het bestuur of een
toezichthoudend orgaan. Op het niveau van bijvoorbeeld de besluitvorming
binnen de stichting dient alsdan rekening te worden gehouden met de door-
werkende obligato ire verhouding. Het betreft hier een via de band van
vooral art. 2:8 lid 1 en 2: 15 lid 1 onder b BW afdwingbare rechtsplicht."
De algemene regels van het overeenkomstenrecht kunnen in dat kader ook
voor toepassing in aanmerking komen. Anderzijds ziet men dat wanneer
verschillende rechtspersonen op basis van een onderlinge regeling tot
samenwerking besluiten te gaan samenwerken in een stichting, zonder
daarbij deel uit te gaan maken van de stichtingsorganen, de onderlinge
obligatoire samenwerkingsverhouding eveneens volledig doorwerkt op
'stichtingsniveau"." De taak van het bestuur alsmede het belang" van

27 Vgl. daarvoor par. 5 hierna.
28 Vgl. Asser-Van der Grinten, De Rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 361. Zoals dat ook niet

het geval is met betrekking tot de obligatoire verhouding tussen de vennoten van een Vof
die hun samenwerking "institutionaliseren"d.m.v. de oprichting van een B.V.; vgl. MJ.G.C.
Raaijmakers, Over de rechtsbetrekkingen tussen aandeelhouders in een "quasi Vof" ,
opgenomen in: In het nu, wat worden zal (Schoordijk-bundel), Deventer 1991, p. 203 e.v.

29 Zie hierover ook M.J.G.C. Raaijmakers in zijn noot onder HR 17 mei 1991, RvdW 1991,
123, in Ars Aequi, 40(1991)11, p. 1009 e.v.

30 Ook op dat niveau kunnen de regels van het algemeenverbintenissenrecht dus voor toepassing
in aanmerking komen.

31 Ik kom op dat begrip nog terug hoofdstuk 3, par. 7.
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de stichting wordt er door bepaald. Men zou dan kunnen spreken van een
soort joint venrure-verhouding." Ook hier betreft het immers een vorm
van particle samenwerking tussen ten opzichte van elkaar juridisch en
economisch zelfstandig blijvende rechtspersonen." Het zal duidelijk zijn
dat een dergelijke 'joint venture' in de vorm van een stichting de betreffende
stichting in een ander juridisch daglicht plaatst dan waarin zij traditioneel
wordt geplaatst. 34 De benaderingswijze van optredende juridische proble-
men dient in dit soort gevallen - maar ook in het kader van andere vormen
van groepsverbonden stichtingen - vanuit een andere invalshoek plaats
te vinden dan vanuit die waarin de stichting uisluitend wordt gezien als
een ondemocratische rechtsvorm, welke slechts geschikt is voor ideele en
charitatieve doeleinden. De inhoud van het belang van de stichting zal aldus
ook gedifferentieerd dienen te worden naar gelang 'de soort' stichting welke
men voor zich heeft."

3.1 Impliciet een vermogenseis?

De stichting dient met behulp van een daartoe bestemd vermogen een
bepaald doel te verwezenlijken." Onder het ongeschreven recht (tot 1956)
werd in de jurisprudentie en de rechtspraktijk algemeen aangenomen dat
voor de oprichting van een stichting de daadwerkelijke afzondering van

32 Zie daarover bijv. ook E. Konnen in, Besturen in verandering, Kluwer, losbladig, onderdeel
9.3., Fusie. Zie ook I.M. Polak, De stichting - Enkele inleidende opmerkingen, WPNR
543911978, Themanummer Stichtingen, p. 378. Dat een joint venture in beginsel ook in
de vorm van een stichting kan worden gegoten blijkt mijns inziens ook uit het preadvies
van M.J.G.C. Raaijmakers, uitgebracht voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelij-
king, Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over joint ventures, Deventer 1992. Men
zie hierover nader hoofdstuk 3 dezer dissertatie.

33 Vgl. M.l.G.C. Raaij makers , Joint Ventures, diss. Tilburg 1976, p. 58 e.v.
34 Een goed voorbeeld van een "traditioneel (en verouderd) denken" over de stichting is onJangs

weer verschenen in het WPNR: zie V.A.M. van der Burg, Vragen rond het maatschappelijk
gebruik van de stichting, WPNR 604911992, p. 360 e.v. Mijns inziens is de conclusie
geenszins gerechtvaardigd dat stichtingen die een onderneming drijven of anderszins com-
mercieel operationeel zijn, al of niet in samenwerking met andere rechtspersonen of de
overheid, maatschappelijk een verwerpelijk verschijnsel vormen o.m. vanwege de grote
fraudegevoeligheid van de stichting. Ons gemene rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht
en stichtingsrecht bieden voldoende aanknopingspunten om een en ander in juiste banen te
leiden. lk zal daar nog herhaalde malen op terugkomen.

35 Bijv. een commerciele groepsverbonden stichting versus een overheidsstichting of een
'enkelvoudige' charitatieve stichting. Ik kom daar nog op terug onder hfdst. 3, par. 7.

36 In de wet van 12 mei 1960, Stb. 205 1uidde art. 2.4.2. lid 2 nog: 'De acte waarbij een
stichting wordt opgericht, bevat haar statuten. Zij moet tevens de goederen aanwijzen, die
tot haar kapitaal worden bestemd'.
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vermogen noodzakelijk was. 37 De Hoge Raad besliste in 1932 nog eens
inzake het vraagstuk van de vermogensafzondering:

'dat uit het wettelijk begrip ,stichting' .... valt af te leiden, dat de stichting onstaat
door de daad van hem die vennogen afzondert voor zeker doe]'. 38

De rechtspersoonlijkheid van de stichting werd ais direct rechtsgevoig van
de afzondering van goederen beschouwd. 39 Zonder inbreng van vermogen
kon geen rechtspersoonlijkheid ontstaan." Toch is er van oudsher ook
een stroming geweest die de betekenis van het vermogen voor (het onstaan
van de) de stichting relativeerde door te zeggen dat een stichting weI kan
bestaan zonder vermogen maar niet kan werken zonder vermogen."
Inmiddeis is duidelijk en onbetwist dat er bij oprichting van een stichting
geen wettelijke plicht tot vermogensafzondering bestaat. Dat neemt echter
niet weg dat een stichting irnmer wordt opgericht om door aanwending van
een verkregen enlofte verkrijgen vermogen ofvruchten van een vermogen
een bepaald doel te dienen. Ook uit art. 2:285 BW blijkt dat het in de
stichting afgezonderde vermogen hoe dan ook het karakteristieke hulprniddel
voor de stichting (en haar belanghebbenden) blijft bij de verwerkelijking
van haar doe!. Minister Donker formuleerde het tijdens de parlementaire
behandeling in de Tweede Kamer van de Wet op Stichtingen reeds zeer
treffend. Hij betoogde dat 'de vermogenseis"" van (iorniddels) art. 2:285
lid 1 BW niet opgenomen is in verband met de vraag of zonder het stellen

37 Vgl. bijv. het arrest van de Hoge Raad van 20 nov. 1896, WPNR nr. 1411.
38 Aldus HR 11 maart 1932, NJ 1932, p. 698. Zie ook Asser/Scholten/Bregstein, p. 196 die

bij de stichting zozeer bet vermogen als middelpunt zagen, dat, wanneer er geen vermogen
was, er ook geen stichting was. Zelfs in de wet van 12 mei 1960 Stb. 205, luidde art. 2.4.2.
lid 2 nog: De acte waarbij een stichting wordt opgericht, bevat haar statuten. Zij moet tevens
de goederen aanwijzen, die tot haar kapitaal worden bestemd.

39 Vgl. bijv. Asser-Scholten2edruk,p.197; vgl. ook P. Scholten in WPNR2769, p. 21 e.v.
40 Zie ook R.N .D. Brouwer, De fiscale bebandeling van stichtingen, Borne-Groningen 1992,

p. 18.
41 Vgl. A.L.G.A. Stille, Recbtspersonen, aant. 5 bij art. 2:285 BW, Kluwer losbladig. Vgl.

ook reeds in 1925: W.H. Drucker, Is het wenschelijk ooze burgerlijke wetgeving aan te
vullen met bepalingen omtrent stichtingen? Zoo ja, naar welke beginselen?, preadvies NJV,
s'Gravenhage 1925.

42 De plaatsing van vermogenseis tussen aanhalingstekens duidt op het feit dat ook de minister
weliswaar als uitgangspunt neemt dat al of niet afzondering van vermogen niet relevant is
voor het ontstaan van (rechtspersoonlijkheid) van de stichting doch weI relevant is voor het
kunnen blijven voortbestaan der stichting een en ander. afhankelijk van baar doelstelling,
in die zin een soort impliciete vermogenseis naar mijn mening. Vgl. voor een en ander ook
Handelingen II kamer vegadering 26 oktober 1955, p. 2113 en vergadering 27 oktober 1955,
P 2130.
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daarvan de stichting wel rechtspersoonlijkheid zou bezitten (m.a.w.
rechtsgeldig is opgericht - R. H.) doch uitsluitend omdat schrapping ervan
in strijd zou zijn met de werkelijkheid, 'want de werkelijkheid is deze dat
voor het leeuwedeel der stichtingen het vermogen essentieel is'. Het niet
aanwezig zijn van voldoende vermogen ter verwezenlijking van het doel
der stichting leidt zelfs tot ontbinding van de stichting zo belanghebbenden
enJof het openbaar ministerie daartoe een vordering indienen bij die
arrondissementsrechtbank binnen wier arrondissement de desbetreffende
stichting statutair is gevestigd.? Ten aanzien van nijvere afhankelijke
stichtingen zou ik zelfs willen aannemen dat op de 'moeder'rechtspersoon
een zorgplicht rust tot een voldoende vermogensafzondering" in de
afhankelijke stichting met het oog op de te verrichten aktiviteiten.

Hieraan doet niet af de, op zichzelf juiste, constatering dat de stichting
tegenwoordig haar bestaansrecht alsmede haar maatschappelijke functie
veeleer ontleent aan het feit dat zij een organisatievorm voor maatschap-
pelijke activiteiten is, dan aan het hebben van een bepaald vermogen."
Ik acht in dit verband overigens minder juist de stelling dat bij een stichting
het substraat der rechtsbetrekkingen niet gelegen zou zijn in het stichtings-
vermogen doch in een bij de stichting georganiseerd belang dat in beginsel
duurzaam moet worden nagestreefd binnen de stichting als organisatie."
Hier wordt mijns inziens een scheiding aangebracht die in werkelijkheid
niet bestaat. Nog daargelaten dat 'het stichtingsbelang' als zodanig niet
bestaat," is het substraat der rechtsbetrekkingen bij de stichting gelegen
in het door de oprichters enJof andere vermogensverschaffers bijeenge-
brachte stichtingskapitaal in combinatie met het door de stichting en haar
belanghebbenden als organisatie na te streven doel waaruit telkenmale in
concreto het desbetreffende 'stichtingsbelang' kan worden afgeleid.

43 VgJ. an. 2:301 lid 1 onder a BW.
44 En wellicht zelfs bijeenhouding. Ik kom daarop terug in hoofdstuk 5.
45 VgJ. C.J. van Zeben\J.W. Du Pon, ParI. Gesch. Boek 2 BW, !nv. wet, Deventer 1977,

p. 1412.
46 Vgl. in deze zin J.A.TJ.M. Duynstee, Beschouwingen over de stichting naar Nederlands

privaatrecht, Deventer 1978, p. 29/30.
47 Oat wordt immers bepaald per stichting, afhankelijk van haar doelstelling, afgezonderd

vermogen en de daarbij belanghebbenden.
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3.2 De periode voorafgaand aan de oprichting van de afhankelijke stich-
ting; stichting 'i.o. '?; een 'voorperiode '?

Indien door een rechtspersoon (of rechtspersonen) vennogen wordt afgezon-
derd danwel rechtshandelingen worden verricht voorafgaand aan de
daadwerkelijke oprichting van een afhankelijke stichting, rijzen afzonderlijke
problemen. Wij bevinden ons dan in de preconstitutieve fase ofwel de
'voorperiode' en komen terecht bij de rechtsfiguur 'stichting in oprich-
ring' .48

3.2.1 'Voorperiode' en verbonden stichtingen

Inhet kader van het onstaan van groepsverhoudingen met van aanvang af
als 'afhankelijk' op te richten stichtingen is het denkbaar dat bijvoorbeeld
twee rechtspersonen die wensen te gaan samenwerken in een stichting reeds
rechtshandelingen ten name van de stichting verrichten," in de periode
dat zij reeds een onderlinge regeling tot samenwerking zijn overeengekomen
alsmede een overeenkomst tot oprichting van de afhankelijke stichting
hebben gesloten, terwijl de oprichting van de stichting als zodanig nog niet
is voltooid." Ook kan in deze periode reeds namens en ten behoeve van
de 'afhankelijke stichting i.o.' vennogen worden bijeengebracht c.q.
afgezonderd Y Voorts is het denkbaar dat met het oog op de komende
oprichting van een stichting door een rechtspersoon, een geheel van activitei-
ten, al dan niet een onderneming vonnend en ondergebracht in de
oprichtende rechtspersoon, reeds voor rekening en risico van de stichting
(i.o.) komt c.q. wordt gedreven, voordat de stichting daadwerkelijk wordt

48 VgI. over de fase dat een rechtspersoon in oprichting is ook H. C. F. Schoordijk, Het handelen
ten behoeve van de vennootschap in oprichting, Serie Ars Notariatus XLVII, Deventer 1990.

49 Een rechtspersoon kan natuurlijk ook op eigen naam handelen (pro se), doch ten behoeve
van een rechtspersoon in oprichting, in die zin dat de handelende(n) zijn of hun rechten
aan de rechtspersoon overdragen, wanneer zij is opgericht. Vgl. bijv. HR 19 febr. 1971,
NJ 1971, 269. Dat betrefi echter geen preconstitutiefhandelen in de zin van art. 2:93\203
BW.

50 Zie ook R. W. F. Hendriks, Kent de stichting een 'voorperiode'? Enkele opmerkingen n. a. v .
Pres. Rb. Utrecht 4 mei 1992, KG 1992, 230 (Girdhari\Stichting De Schutse), WPNR6088
(1993), p. 257 e.v.

51 Deze situatie moet worden onderscheiden van de situatie van de non-existente stichting namens
en ten behoeve van wie reeds vermogen is afgezonderd. Daarvoor geldt de regeling van
art. 2:4 leden 3 en 4 BW. Vgl. over deze regeling C.W. de Monchy/L. Tirntnerman, De
nieuwe aIgemene bepalingen van Boek 2 BW, Preadvies Vereeniging Handelsrecht, Zwolle
1991, p. 24 e.v. Zie bijv. ook C.P.M. van Houte, Pseudo-stichtingen, TVVS 1993/2, p.
36 e.v.
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opgerieht. Wat betreft de beoogde inbreng van een ondememing in een
stiehting kunnen er bijv. nog problemen zijn aangaande de manier van
inbreng en/of waardering of men kan de bedoeling voorstaan in de
voorperiode gemaakte winst niet belast te zien bij de opriehtende rechts-
persoon doeh bij de stiehting, i.v.m, verrekening van aanloopverliezen."
De motieven om van de reehtsfiguur 'stichting i.o.' gebruik te maken
kunnen derhalve zowel van vermogensrechtelijke.P fiscale" als van
feitelijke aard zijn."

De wet kent eehter voor stiehtingen geen bepaling als art. 2:93/203
BW.56Ret wekt bevreemding dat zowel door de wetgever als in de litera-
tuur over dit versehijnsel vrijwel niet" wordt gesproken, terwijl de proble-
matiek toeh geenszins van enig belang ontbloot is.

Wij bevinden ons hier in de sfeer van de preconstitutieve rechtshandelin-
gen. In de 'voorperiode' kunnen zowel preeonstitutieve rechtshandelingen"
van verbintenisreehtelijke als van zakenreehtelijke aard verrieht worden,"

52 Voor winst behaald gedurende de "eerste" voorperiode lukt dat overigens niet. De aan de
stichting i.o. toegerekende winst wordt na oprichting door de stichting als kapitaalinbreng
verkregen. Vgl. HR 4 nov. 1953, BNB 1953/336 en de noot van Tekenbroek.

53 Vgl. bijv. HR 8 jan. 1982, NJ 1982, 333 en HR 20 nov. 1981, NJ 1982,568.
54 Vgl. bijv. HR 4 nov. 1953, BNB 153\336 m.nt. Tekenbroek. Vgl. voor de fiscale aspecten

van de voorperiode (bij de BV) ook P.H.J. Essers, Fiscale aspecten van de voorperiode
van de BV, diss. Deventer 1989. Het is duidelijk dat op het gebied van de fiscale aspecten
van de 'voorperiode' van de stichting nog vele vragen liggen.

55 Vgl. bijv. ook Pres Rb Utrecht Utrecht, 4 mei 1992, KG 1992,230. Anders: C.P.M. van
Houle, De stichting in het Nederlandse belastingrecht, diss. Deventer 1994, p. 109.

56 Dat is echter waarschijnlijk alleen maar veroorzaakt door het feit dat de wetgever heeft
gemeend dat een handelen namens een stichting i.o. zich praktisch niet zou voordoen. Zo
bijv. ook L. Baggerrnan/SJ.A. Mulder, Vertegenwoordiging van privaatrechtelijke
organisatievormen, Zwolle 1990, p. 22.

57 Vgl. P.L. DijkiT J . van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem 1991,
p. 51, F.J.P. van de Ingh/E. Bos/P.CJ. Oeriemans, De stichting als ondememingsvorm,
Deventer 1993, p. 19 en C.P.M. van Houte, De stichting in her Nederlandse belastingrecht,
diss. Deventer 1994, p. 109 e.v.

58 Vgl. o.m. M. van Olffen, Ondememer en ondememingsvermogen, diss. Deventer 1989,
p. 207 e.v. en P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Amhem 1992, p. 54 e.v.

59 De art. 2:931203 lien ook op beide soorten rechtshandelingen. Vgl. over deze materie: F.K.
Buijn, De oprichting van de NV en de BV, diss. Deventer 1984, hfdstk 7.3a; T.J. van der
Ploeg WPNR 4545/6; P.L. Dijk, inbreng, inaugurele rede, Deventer 1969, p. 15; PJ.
Dortmond, De NV, 1978, p. 148; A.L. Mohr, preadvies KNB 1984, p. 27128.; P. van
Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Arnhem 1992, p. 54 e.v.; Van der Heijden-Van der
Grinten, Handboek, Zwolle 1989, nr. 119; Coebergh, De NV 17, p. 225 e.v. en De NV
25, p. 165 e.v.; Van Wulfften Palthe, De NV 26, p. 183; Davids, WPNR 5536/7/8 (1980)
en Scholtens, WPNR 5830 (1987). Zo is bijv. levering aan een nog op te richten
rechtspersoon mogelijk. Vgl. bijv. HR 10 juni 1938, NJ 1938, 919 en HR 24 mei 1968,
NJ 1969, 72. Vgl. ook HR 18 nov. 1988, RvdW 1988/200.
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aldus kan worden afgeleid uit jurisprudentie van de Hoge Raad, waarin
werd vastgesteld dat ook levering aan een nog op te richten vennootschap
(in mijn optiek dus aan de nog op te richten stichting) mogelijk is. 60

Ik meen dat de regeling van art. 2:93/203 BW ook op stichtingen
toepasselijk is, voor zover althans de aard van de stichting zich hiertegen
Diet verzet."

Bij dit laatste denk ik dan met name aan lid 4 van art. 2:93/203 BW,
kort gezegd inhoudende dat de oprichters de vennootschap reeds bij akte
van oprichting direct kunnen binden aan bepaalde rechtshandelingen.P
Lid 4 van de artt. 2:93/203 BW kan hier niet, althans zeker niet onverkort,
worden toegepast. Oprichtende rechtspersonen kunnen de stichting bij
oprichting mijns inziens in ieder geval binden door het aanstellen van
bestuurders en het eventueel benoemen van commissarissen.f Voor het
overige resulteert de hiervoor bedoelde analogische toepassing van de artt.
2:93/203 BW dus in de volgende hoofdregel: wanneer namens een 'stichting
i.o.' rechtshandelingen worden verricht blijven de handelende rechtspersonen
hoofdelijk verbonden tot op het moment dat de stichting deze handelingen
na oprichting bekrachtigt, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen. Alsdan
geldt de stichting als verbonden partij. De hoofdelijke verbondenheid van
de handelenden houdt dan op te bestaan." Lid 3 zorgt ervoor dat hierbij
de nodige zorgvuldigheid in acht moet worden genomen. Lid 3 zal bij
stichtingen wellicht eerder aan de orde kunnen komen dan bij de kapitaal-
vennootschappen. In tegenstelling tot de NV IBV kent de stichting immers
geen minimum kapitaalstortingsplicht. Ret gevaar bij stichtingen is aldus
groter dat een niet solvabele stichting een preconstitutieve rechtshandeling
bekrachtigt. Indien daarmede reeds de hoofdelijke verbondenheid van de
handelende rechtspersonen zou ophouden te bestaan zou dat tot benadeling
van schuldeisers kunnen leiden. Lid 3 waakt hiertegen.

60 Vgl. HR 10 juni 1938, NJ 1938,919 en HR 24 mei 1968, NJ 1969,98.
61 In wezen handelt het hier om het leerstuk der onbevoegde vertegenwoordiging. Zie ook

H. C. F. Schoordijk, Het handelen ten behoeve van de vennootschap in oprichting, serie Ars
Notariatus deel XLVII, Deventer 1990.

62 Het gaat mer om een "rechtstreekse" gebondenheid (in mijn optie van de stichting) bij
oprichting. Bekrachtiging is dan ook niet noodzakelijk.

63 Vgl. daarvoor bijv. J.M.M. Maeijer, Toezicht op het stichtingsbestuur, in: Tot vermaak
van Slagter, Deventer 1988, p. 147 e.v.

64 Zie ook P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Arnhem 1992, p. 57. Anders H.C.F.
Schoordijk, t.a.p. 23.
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3.2.2 Andere vormen van afzondering van vermogen dan 'namens een
stichting i.o. '

Ret verkrijgen van vermogen op eigen naam ten behoeve van een nog op
te riehten stichting dient anders te worden geduid'" dan het handel en
namens een stichting LO .. 66

Men zou de reehtsverhoudingen tussen opriehtende reehtspersonen, die
op eigen naam ten behoeve van het doel van een door hen nog op te riehten
stiehting reeds vermogen verkrijgen, en de verstrekkers van dat vermogen,
lcunnen zien in het perspeetief van de inzameling." Met betrekking tot
de tot stand te komen stichting zou men de oprichters kunnen zien als
zaakwaarnemers" met als eonsequentie onder meer dat de stiehting zodra
deze is opgerieht het bijeengebrachte vermogen kan opvorderen. Men zou
zelfs kunnen betogen dat de oprichter-zaakwaarnemer tevens lasthebber
van de vermogensverstrekkende (reehts)persoon is en op hem de plieht rust
dit verrnogen afgescheiden te bewaren," waarbij dat vermogen - mits
onder aanduiding van zijn kwaliteit of aanwijsbaar voor een bepaald doel
ingezameld - buiten zijn faillissement blij ft. 70

Men zou ook nog aan andere figuren kunnen denken zoals:

65 Oat vennogen dient te zijner tijd te worden overgedragen aan de opgerichte stichting;
medewerking van derden-betrokkenen c.q. contractspartijen is dan vereist.

66 Het gaat dus om vennogensafzondering ten behoeve van een (nog) niet bestaande stichting,
zeJfsDietin de vonn van de rechtsfiguur 'i.o.'. Het aspect van de middeJijke en onmiddeJijke
vertegenwoordiging speeJt m.i. dus niet. Zie over de specifieke aspecten van middelijke
en onmiddelijke vertegenwoordigingalgemeen, Asser-Van der Grinten, 2-1, De vertegenwoor-
diging, Zwolle 1990.

67 Zie over de rechtsverhoudingenbij een inzameling ook H.C.F. Sehoordijk, Zaakwaarneming,
Rede uitgesproken ter gelegenheid van de opening van de Universiteit van Aruba op 9 sept.
te Oranjestad, p. 56 e.v.

68 Zie over de relatie inzameling-zaakwaarneming ook K.L.H. van Mens, Schenking, diss.
Deventer 1985, p. 65 e.v. die in geval wordt ingezameld voor een bepaald doeljuist niet
concludeert tot zaakwaarneming maar in dat geval het bestaan van een doeJvennogen
constateert, te zien als stichting!! met als doeJstelling de eokeJe inzameJing.

69 Tot op het moment van totstandkomingvan de stichting. Men denke bijv. aan de mogeJijkheid
van een zogenaamde "kwaliteitsrekening". Vgl. HR 3 febr. 1984, NJ 1984, 752 (Slis -
Stroom).

70 Vgl. H.C.F. Schoordijk, Zaakwaarneming, ROOeuitgesproken ter geJegenheidvan de opening
van de Universiteit van Aruba op 9 sept. 1988 te Oranjestad, p. 56 e.v. Wellicht dat men
de ruime opvatting van Schoordijk over rechtspersoonlijkheid volgend aan het hier bedoelde
afgescheidenvennogen reeds rechtspersoonlijkheidzou moeten toekennen. Vgl. o.m. H.C.F.
Schoordijk, Mede-eigendom, gemeenschap, rechtspersoonlijkheid, Zwolle 1983. p. 25 e.v.
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a. de aan de oprichters vermogensverstrekkende (rechts)personen blijven
gezamenlijk eigenaar van het verzarnelde afgezonderde vermogen tot
dat de stichting is opgericht. 71

b. de ontvangers (in dit geval oprichters) zijn gezamenlijk eigenaar.
Probleem bij het aannemen van deze figuur is echter de onbepaaldheid
van de titel die aan de verkrijging ten grondslag ligt. Schenking lijkt
niet in aanmerking te komen. Er ontbreekt immers een bevoordeelde."
Indien de oprichters( -rechtspersonen) ten name van de nog op te richten
stichting reeds (onroerende) goederen aankopen ligt dat natuurlijk
anders. Vooreerst zijn zij verbintenisrechtelijk verbonden. Indien
vervolgens ook wordt geleverd zijn zij ook zakenrechtelijk verbonden
hetgeen met zich brengt dat zij als eigenaar hebben te geJden van de
aldus verkregen goederen tot op het moment dat de stichting wordt
opgericht (en de rechtshandeling bekrachtigt). 73

c. aan de oprichters is geschonken onder een last. De op te richten stichting
zou men dan kunnen aanmerken als lastbevoordeelde.

d. de oprichters vormen een informele vereniging tot op het moment van
oprichting van de stichting. Bij afweging van deze mogelijkheid dienen
echter de voorwaarden die art. 2:30 stelt te worden getoetst.

e. Tot op het moment van oprichting van de stichting is sprake van een
(al dan niet charitable of private) trust."

4 RechtsgevoIgen en karakter van de inbreng c.q. toekenning van
vermogen aan een stichting

Wanneer een rechtspersoon c.q haar bestuurders een stichting opricht(en)
of 'ovememen' met het oogmerk deze als gelieerde rechtspersoon voor

71 Vgl. de opvatting in de Toelichting-Meijers (ParI. Oesch. Boek 3 NBW, p. 98: het voor
een tijdeJijk doel bijeengebrachte vermogen dient aIs en aIgemeenbeid van goederen te worden
beschouwd.

72 Zie ook B. Wessels, Overwegingen bij fondsenwerving, S & V 1988, p. 160 e.v.
73 Zie bijv. ook M. van Olffen, Ondernemer en ondernemingsvermogen, diss. Deventer 1989,

p. 212 e.v.
74 Vgl. voor een uitwerking van deze gedachte K.L.H. van Mens, a.w. p. 316 e. v. Zie voorts

M.E. Koppenol-Laforce, De trust in het EEX, opgenomen in Tot Vermaak van Slagter
(Slagter-bundel), Deventer 1988, p. 95 e.v. Zie over rechtsverhoudingen in het kader van
trusts in het aIgemeen C.Ae. Uniken Venema, Trustrecht en bewind, diss. Groningen 1954,
m.n. p. 142 e.v. Vgl. voorcharitable trusts in het bijzonder TJ. van der Ploeg, Stichtingen
en trusts in het algemeen belang, Preadvies NVR, Deventer 1986. Bewind in de zin van
Boek 3 Titel 3 kan niet worden aangenomen, zie uitvoerig M.B. de Boer, Het bewind, diss.
Utrecht 1982, p. 220 e.v.
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bepaalde doeleinden te gaan gebruiken en de oprichtende of overnemende
rechtspersoon c.q. baar bestuurders daarin een deel van de (onderne-
mings)activiteiten en/of vermogensbestanddelen van die rechtspersoon
'inbrengen', dan kan dat grate gevolgen hebben, vooral omdat er dan een
spanning tussen het 'groepsbelang' en het belang van de afb.ankelijke stich-
ting kan ontstaan." Daarnaast verliezen in dat geval in beginsel de aan-
deelhouders van de oprichtende NYIBV, de leden van de oprichtende
(cooperatieve) vereniging danwel de 'deelnemers' in, of aangeslotenen bij,
de oprichtende stichting hun (directe) controle- en informatierechten met
betrekking tot de in de stichting ingebrachte (bedrijfs)activiteiten en/of
andere vermogensbestanddelen" en doen zich vragen voor op het gebied
van de kapitaals- en/of vermogensbeschermlng." Ook kan een dergelijke
oprichting gevolgen hebben in het licht van aansprakelijkheidsvraagstukken,
vragen betreffende de eventuele overgang van werknemers (art. 7A: 1639bb
BW) alsmede in het licht van de Wet op de ondernemingsraden. Bovendien
verkrijgt de betreffende stichting de eigendomsrechten van hetgeen wordt
ingebracht. Daar de stichting geen aandeelhouders of leden kent is de
scheiding der eigendomsrechten en eigendomsbelangen definitief als niet
door middel van de statuten of aanvullende regelingen anders wordt
voorzien.

Reeds in 1960 heeft zich een casus" voorgedaan waarin dergelijke
problemen overduidelijk aan de orde waren. 79

75 Vgl. daarover bijv. W.J. Slagter, Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over moeder-
dochter verhoudingen, preadvies NVvR, Deventer 1988, p. 25 e.v.

76 Formeel blijven de bevoegdheden van de aandeelhouders/leden/aangeslotenen in de moeder-
maatschappij gelijk, doch materieel worden een aantal wezenlijke beslissingen aangaande
de (concern)onderneming en (-)vermogenbestanddelen buitenhun bereik geplaatst. Dit effect
wordt mogelijk sterker indien dit (doorzak)proces meerdere malen wordt herhaald en ook
de activa van de (dochter)stichting(en) aldus nog slechts bestaan uit 'deelnemingen' in andere
(kleindochter)stichtingen. Zie ook S.M. Bartman/A.F.M. Dorresteijn, Van het concern,
Arnhem 1991, p. 25. Vgl. voorts vooreen voorbeeld Pres. Rb. Haarlem, 4 september 1990,
KG 1990, 300 (Kuiper-Dratex I) waarover ook S.M. Bartman in: Onderneming in
(kort)Geding 1990\1991, serie ActuaiiaOndernemingsrecht nr. 2, Amhem 1992, p. 27 e.v.
De daar aan de orde zijnde problemen zullen eveneens spelen bij oprichting van een dochter-
stichting, echter dan bezien vanuit de aard van de stichting. Vgl. voorts HR 13 dec. 1992,
NJ 1992,279 met noot van M.J.G.C. Raaijmakers in AAe 42 (1993) 1, p. 54 e.v.

77 Zie daarover bijv. A.H.M. Santen, Bescherming van kapitaal. Of van vermogen?, in: Met
recht verenigd (Dijk-bundel), Amhem 1986, p. 205 e.v.

78 Welke overigens (mede) in het licht van beschenningsconstructies geplaatst dient te worden;
Vgl. daarover R.P. Voogd, Statutaire beschermingsconstructies bij beursvennootschappen,
diss. Deventer 1989. De fundamentele zakenrechtelijkeen verbintenisrechtelijkevragen welke
ik hier aan de orde wil stellen zijn echter dezelfde.

79 Vgl. hierover ook W.C.L. van der Grinten in De NV, jrg. 28, jan. 1961, p. 173-177, De
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Bij akte van 8 febr. 1960 de Stichting De Korenschoof opgericht. Het
doel van de stichting was te trachten het blijvend onafhankelijk bestaan
en het Nederlands karakter van De Korenschoof N. V. en haar bedrijf te
verzekeren. Hieraan werd toegevoegd: •Zij kan trachten dit doe1te bereiken
door zelf het bedrijf van de N.V. uit te oefenen.' Deze uitoefening van
het bedrijfvan de N.V. door de stichting werd gerealiseerd. In hetjaarver-
slag van de directie van de N. V. over het boekjaar 1959-1960 werd
verrneld: 'Aan de daartoe in het leven geroepen Stichting De Korenschoof
werden door ons, in overeenstemming met de raad van commissarissen
ingaande 1maart 1960, de gebouwen en de machinale installaties in gebruik
gegeven, terwijl in aansluiting daarop de overige bedrijfsmiddelen ter
beschikking werden gesteld. Hiertegenover verbond de stichting zich bet
door haar te behalen netto-exploitatiesaldo onverkort met De Korenschoof
N. V. te verrekenen'.

De onderneming van de N.V. werd sedert 1 maart 1960door de stichting
gedreven. Alle handelstransacties werden door de stichting aangegaan. De
stichting had het gebruik van de onroerende goederen en de machines van
de N. V. Over de verhouding van N. V. tot stichting werden verder geen
mededelingen gedaan. Aangenomen kon echter worden (mede blijkens de
gepubliceerde balanscijfers) dat de onderneming van de N.V. aan de
stichting was overgedragen en dat de onroerende goederen en de machines
aan de stichting in bruikleen waren gegeven, welke bruikleen woor de N .V .
onopzegbaar zou zijn. Voorts was een voorziening getroffen dat de N .V.
bij voortduring geldmiddelen (kapitaal!) ter beschikking van de stichting
moest stellen. Het bestuur van de stichting was volgens de stichtingsakte
opgedragen aan Willem Adriaan Hoek (de notaris). Verder bepaalden de
statuten dat, wanneer Willem Adriaan af zou treden, het bestuur zou bestaan
uit de directeur(en) en de commissarissen van de N.V., die, hetzij op 1
januari 1960 als zodanig fungeerden, hetzij later als zodanig werden
benoemd uit een bindende voordracht, opgemaakt door de vergadering van
prioriteirsaandelen" der N.V. Hoek was echter, zo bleek, reeds spoedig
als bestuurder afgetreden, want de balans van de stichting per 30 juni 1960
bleek te zijn ondertekend door een nieuwe voorzitter en secretaris. Door
een reeks voorzieningen in de statu ten der stichting werd bereikt dat de
aandeelhouders van de vennootschap geen zeggenschap konden uitoefenen
in de stichting. Een directeur of commissaris, die buiten een bindende voor-

regels van het spel. Zie ook bijv. ook W.L. Haardt, De onmondige aandeelhouder, NV
39, p. 88 en M.P. Bloemsma, Beschermingsconstructies, TVVS 1973, p. 227.

80 Vgl. daarover o.m. R.P. Voogd, Statutaire beschermingsmiddelenbij beursvennootschappen,
diss. Deventer 1989, p. 39 e.v.
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dracht om werd benoemd, werd geen bestuurder van de stichting. De
bestuurder van de stichting, die niet op eigen vezoek en zonder de
instemming van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, als
directeur of commissaris van de N. V. werd ontslagen kon nog gedurende
drie jaren bestuurslid van de stichting blijven. Hij kon ook nadien bestuurslid
blijven, want het bestuur van de stichting had het recht van cooptatie,

Over de (on)houdbaarheid van deze constructie als beschermings-
constructie is reeds genoeg gezegd." Deze casus is echter eveneens een
goed uitgangspunt om andere fundamentele vragen aan een nader onderzoek
te onderwerpen."

Feit - en hier van belang - is, dat inmiddels algemeen erkend wordt
dat een rechtspersoon een stichting kan oprichten voor bepaalde doeleinden.
Gewaakt dient er echter voor te worden dat de aandeelhouders/leden en
andere deelnemers/aangeslotenen in, c. q. bij, de oprichtende rechtspersoon
de zeggenschap over hun 'belang' in de oprichtende rechtspersoon niet
verliezen. De oprichtende rechtspersoon zal er derhalve voor moeten zorgen
dat zij 'moeder' wordt van de betreffende stichting; d.w .z. daadwerkelijk
zeggenschap kan uitoefenen. Daartoe is noodzakelijk dat de betreffende
stichting reeds bij oprichting danwel daarna, door middel van 'overname',
afhankelijk wordt gemaakt van de oprichtende c.q. inbrengende rechtsper-
soon, in welk kader eventueel zeggenschap over het in de stichting
afgezonderde vermogen kan worden behouden. 83 Dat laatste zal afhangen
van de manier waarop het vermogen in de stichting wordt ingebracht.

Ons rechtspersonenrechtelijk systeem brengt nu eenmaal met zich mee
dat in beginsel als uitgangspunt geldt dat de afzondering van vermogen in
een stichting het karakter heeft van algehele en defrnitieve juridische en
economische" eigendomsoverdracht aan de stichting van de dat vermogen

81 Vgl. o.m. W.c.L. van der Grinten, De regels van het speJ, De NV, jrg. 38, jan. 1961,
p. 173 e.v. en R.P. Voogd, Statutaire beschermingsconstructies bij beursvennootschappen,
diss. Deventer 1989 en de daar aangehaaIde literatuur.

82 Vgl. in dit verband ook M.l.G.C. Raaijrnakers in AAe 1993 nr. I, p. 54 e.v. alsmede zijn
opstel in, Concemfmanciering, Deventer 1994.

83 Zo immers inbreng van vermogen(sbestanddelen) in een (dochter)stichting ook mogelijk
is zonder dat de inbrengende rechtspersoon zijn zeggenschapsrechten over en/of eigendoms-
rechten op de ingebrachte vermogensbestanddelen verliest behoeft de oprichting van een
stichting geen problemen op te leveren in het kader van doeloverschrijding en vertegen-
woordigingsbevoegdheid van het bestuur der inbrengende rechtspersoon. Vgl. in dit verband
ook M.l.G.C. Raaijmakers in zijn noot onder HR 13 december 1991, N11992, 279 (UVO-
Lopik), AA 42 (1993) nr. 1.

84 Vgl. daarover o.m. W.1. Slagter, luridische en economische eigendom, Deventer 1968 en
Eigendom en privaatrecht, RM Themis 1976/4, p. 276-315 alsmede Macht en onrnacht van
de aandeelhouder, Beschouwingen over de juridische, economische en fiscale positie van
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samenstellende bestanddelen." Wil men aldus de zeggenschap over het
in de stichting afgezonderde vennogen behouden dat zal men daarin statutair
dan weI contractueel moeten voorzien." Doet de rechtspersoon (c. q. diens
bestuur) die een stichting opricht dat niet dan betekent dat een 'definitieve'
afzondering van vennogensbestandelenzodat de aandeelbouders/ledenJaange-
siotenen alle zeggenschapsrechten en infonnatierechten betreffende de
voorheen aan 'hun' rechtspersoon toekomende vermogensbestanddelen
definitief verliezen. Er onstaat vennogen in 'de dade hand'. Gaat het bestuur
zelfstandig over tot een dergelijk verregaande rechtshandeling dan houdt
dat mijns inziens per defmitie overschrijding van vertegenwoordigingsbe-
voegdheid in o.g.v. doeloverschrijding in de zin van art. 2:7 BW.87 Het
zal eveneens in strijd zijn met de beginselen van behoorlijk ondememingsbe-
stuur. 88 De vraag is derhaive of en hoe een stichting afhankelijk kan
worden opgericht c.q. gemaakt en op welke manier in dat kader een
afzondering van vennogen(srechten) in een stichting onder omstandigheden
een zodanig (minder vergaand) karakter kan hebben, dat van doeloverschrij-
ding door de oprichtende en 'inbrengende' rechtspersoon niet of niet langer
sprake is. AIlereerst zal ik de technieken bezien door middel waarvan een
stichting afhankelijk kan worden gemaakt. Wij hebben het dan reeds over

de aandeelhouder, mede in het lieht van onvriendelijke ovemame, Diesrede EUR 1988,
i.h.b. p. 14-18; H.C.F. Sehoordijk, Economiseheeigendom, vooral inhet liehtvan Beslag-,
Executie- en Bewijsrecht, opgenomen in zijn Verspreid Werk, Deventer 1991, p. 363 e.v.;
Economische eigendom, Ars Notariatus XXIV, Deventer 1981; 1.Th. DegenkampfH.M.
Heynen, Juridische-en eeonomiseheeigendom, Een formele analyse, in: Tolvrije Gedaehten,
Groninger fisealiteiten, Opstellen aangeboden aan Prof. H.J. Doedens, Deventer 1980, p.
117-130; A.A. van Velten, Kopers en economisehe eigenaars van onroerend goed, diss.
Deventer 1982 en Economisehe eigendom van onroerend goed, WPNR 5513,5514 en 5515
alsmede De eeonomisehe eigendom. Een vervolg, WPNR 5599 en 5600; H.W. Heyman,
WPNR 5669-5670; A.G. Lubbers, NIB 1983, p. 96-97.

85 Vgl. bijv. H. de Groot\P.A. Stein, Grondtrekken van het Handeisreeht, Zwolle 1991, p.
67 e.v.; A. van Oven (bew. door F.l. W. Uiwensteyn), Handeisrecht, A1gemene inleiding
en ondememingsreeht, Zwolle 1989, p. 60 e.v.; E.M. Meijers, De betekenis van de
rechtspersoonlijkheid voor de praktijk, WPNR 3285-3287; Van der Heijden\Van der Grinten,
Handboek, Zwolle 1989, nr. 52; AsserWan der Grinten, DeeI2-II, De Rechtspersoon, Zwolle
1991, p. II e.v.

86 Dit speeJt bijv. ook zeer duideJijk bij overheidsstichtingen waarin de overheid zeggen-
schapsreehten en eontrolerechten za1 wensen te verkrijgen, hetgeen dan gerea1iseerd dient
te worden middels statutaire dan wei andere constructies, zoals wet, subsidievoorwaarden
en de overeenkomst. VgI. ook 1.A.F. Peters, Piercing the private veil, over het gebruik
van privaatrechtelijke rechtspersonen door de overheid, WPNR 6074, m.n. p. 982.

87 Vgl. hieroverook M.l.G.C. Raaijmakers inzijn noot onderHR 13 decemer 1991, Nl 1991,
Nl 1992, 279 (UVO-Lopik), Ars Aequi, jan. 1992, jrg. 42-1.

88 Vgl. daarover B.H .A. van Leeuwen, Beginselen van hehoorlijk ondememingsbestuur, diss.
Deventer 1990.
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groepsvorming. Daama zal ik kort bezien welke andere rechtsfiguren er
bestaan om een gerechtigdheid tot en zeggenschap over het ingebrachte
stichtingsvermogen te bewerkstelligen. Inhoofdstuk 3 zullen de toelaatbaar-
heid en de grenzen van de mogelijke technieken worden besproken.

5 Technieken ter realisering van 'atbankelijkheid' van de
opgericbte sticbting; kernbevoegdbeden toe te kennen aan de
'moeder'

5.1 .Inleiding

Het gaat gaat hier om de uiterst belangrijke vraag, hoe een 'moeder'rechts-
persoon en een stichting aan elkaar gebondenkunnen worden en welke mate
van zeggenschap door een dergelijke gebondenheid door de 'moeder'
over/binnen een stichting kan worden verkregen. Bij stichtingen bestaat
ook bepaaldelijk behoefte aan doeltreffende en hanteerbare middelen tot
groepsvorming; anders dan het geval is met de NV en BV kan de
zeggenschap in een stichting immers niet worden verkregen door middel
van verwerving van (de meerderheid van) de stemrechten in de algemene
vergadering van aandeelhouders (AVA). De stichting mist immers in
beginsel een associatieve grondslag. Daarom zullen andere methoden moeten
worden gebruikt. Een extra moeilijkheid daarbij is hoe deze methoden
zodanig vorm te geven opdat de daardoor voor de 'moeder' gerealiseerde
zeggenschap over/binnen de stichting - want daar spreken wij over -
de zeggenschap van een meerderheidsaandeelhouder over/binnen 'zijn' BV
benadert. Bovendien mag de afhankelijke stichting het niet in haar macht
hebben (gelijk de dochtervennootschap dat ook niet heeft) eenzijdig de
'onderschikking' te doorbreken. Dat leidt ons tot de vraag wat een stichting
nu precies tot 'dochter' maakt. Groepsvorming van rechtspersonen (hier
met name met behulp van stichtingen) kan door middel van velerlei me-
thoden plaatsvinden. Groepsvorming, meer in het bijzonder door het tot
stand brengen van een afhankelijkheidsverhouding, geschiedt bij de stichting
als gezegd op andere wijze dan bij de NY IBV /cooperatie/vereniging, en
wel in de eerste plaats door middel van daartoe geeigende bepalingen in
de statuten." Allereerst valt dan te denken aan een 'groepsgerichte'

89 Doordat bij de stichting een ledensubstraat ontbreelct is het overigens minder gecompliceerd
deze tot 'groepsmaatschappij' te maken dan wanneer men dat wi! bewerkstelligen bij een
vereniging. Men zal immers altijd recht hebben te doen aan de positie van de leden, die
bovendien uiteindelijk de zeggenschap hebben bij het nemen van dit soort besluiten, waarbij
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doelomsehrijving, die het bestuur bindt de stichting dienovereenkomstig
te besturen." Maar teneinde er zeker van te zijn dat dat ook gebeurt kan
terzake een statutair instruetiereeht worden toegekend aan de 'moeder'rechts-
persoon, met daaraan gekoppeld een ontslagreeht ten aanzien van het bestuur
alsmede goedkeuringsrechten ten aanzien van reehtshandelingen waarbij
de bestemming van het stiehtingsverrnogen (doel!) in het geding is. Naast
een 'groepsgerichte' doelomschrijving, die mijns inziens minimaal vereist
is, kan in de statuten van de 'dochter'-stichting ook worden bepaald dat
de moeder -stichting in de benoeming van het bestuur van die doehterstiehting
zal voorzien." De moeder-stichting kan van die bevoegdheid op zodanige
wijze gebruik maken dat een personele unie wordt gerealiseerd tussen het
'moeder'- en 'dochter'bestuur." De 'moeder' kan als zodanig optreden
als bestuurder van haar 'doehter' stichting. Daarnaast kan - zoals ook door
Van der Grinten wordt gesteld - in de statuten van de 'doehter'stichting
bepaald worden dat het bestuur gehouden is de instrueties van de moeder-
stichting op te volgen. Dit kan worden versterkt door aan de moeder-
stichting de bevoegdheid te geven bepaalde bestuursbesluiten goed te
keuren." waaronder in het bijzonder ook besluiten tot wijziging van de
statuten, tot fusie of ontbinding. Op die manier wordt dan tevens de
groepsband vergrendeld omdat bij gebreke van genoemd statutair reeht (het
bestuur van) de 'doehter'stiehting het in zijn macht zou hebben om eenzijdig
door statutenwijziging (en sehrapping van de betreffende statutaire bepa-
lingen) de aldus statutair geeonstitueerde groepsverhouding te doorbreken."
Ook kan bij een 'doehter' -stichting een toezichthoudend orgaan worden
ingesteld, op de samenstelling waarvan de 'moeder' belangrijke invloed

veela! een grote consensus za! zijn vereist daar a!s regel elk lid een stem heeft, hetgeen anders
ligt dan bij de NV IBV waar aandeelhouders op betrekkelijk eenvoudige wijze stemmenmacht
in een hand kunnen verzamelen.

90 Vgl. voor de vraag of wellicht in de statutaire doelomschrijving van de stichting impliciet
een overeenkomst van lastgeving tussen bestuurder en oprichter van de stichting is vervat,
hoofdstuk 3, m.n. par. 8 e.v. Dat maakt namelijk een instructierecht van de oprichter welhaast
onvermijdelijk.

91 Zie ook V.A.M. van der Burg, De statutaire aanwijzingsbevoegdheid ten opzichte van het
bestuur van een rechtspersoon, WPNR 5656.

92 Zie ook J.H.S. van Herten, Statutaire voorzieningen bij concemvorming in het stichtingsrecht,
TVVS 1983, p. 59 e.v.

93 Zie ook Asser-Van der Grinten, deel 2-II, De Rechtspersoon, Zwolle 1986, nr. 454.
94 Zie voor het tot stand komen van groepsverhoudingen tussen stichtingen ook nog C.J.B.

Ebeling, TVVS 1981, p. 262. Vgl. in dit verband ook de NIAC-casus; HR 25 okt. 1991,
NJ 1992, 149, met noot van Raaijrnakers in AAe 41 (1992)7/8, p. 421 e.v. (Woltjer-
stichting) .
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heeft." Als dat orgaan 'power of control' heeft kan ook langs die weg
invloed worden uitgeoefend.

Om een (al dan niet nijvere) stichting te kunnen laten fungeren als
'dochter?" zal men aldus speciale voorzieningen dienen te treffen, in de
statuten. Ook het contractenrecht biedt daartoe mogelijkheden, die ikhierna
zal bezien. Hierbij zij opgemerkt dat de diverse methoden in de praktijk
in talloze variaties en onderlinge combinaties blijken voor te komen.

Vooraleer de verschillende technieken die ik noemde nader uit te
werken, zij opgemerkt dat niet alleen bij oprichting, doch ook nadien een
stichting 'afbankelijk' kan worden. Deze mogelijkheid van 'overname' door
een stichting (of andere rechtspersoon) van een reeds bestaande stichting
of aansluiting door deze bij 'een groep' doet ook een 'groepsband' ontstaan.
Een 'overname' zonder overdracht van activiteiten of ondememing is geen
fusie; geenjuridische fusie omdat de stichting die 'statutair' (of d.m. v. een
daarop gerichte contractuele regeling) wordt overgenomen blijft bestaan
i. t.t. bij een juridische fusie; geen bedrijfsfusie omdat bij een 'statutaire'
of 'contractuele' overname sec geen inbreng/overdracht van activiteiten
en/of bedrijfsmiddelen behoeft plaats te vinden. Voor het overige kan
worden verwezen naar de hierna beschreven statutaire voorzieningen en
contractuele regelingen in het kader van de groepsbinding.

Overname van een stichting door middel van statutenwijziging kan dus
op een betrekkelijk eenvoudige wijze tot stand worden gebracht. Als voor-
waarde daarbij zal wel altijd gelden dat aIle voor de vereiste statuten-
wijziging benodigde goedkeuringen zijn verkregen, besluiten rechtsgeldig

95 Zij kan ook in haar kwaliteit van 'moeder', als zodanig een toezichthoudend orgaan van
de stichting vormen.

96 Een stichting kan natuurlijk ook als moeder in een groep met andere rechtspersonen zijn
verbonden. Voor zover de met de stichting als moeder in eengroep verbonden rechtspersonen
geen stichtingen zijn verschillen de te hanteren methoden niet van de gangbare methoden
van groepsvorming op basis van lidmaatschapen/of aandeelbouderschap,bijv. door overname
van aandelen door een 'moeder'stichting. Zie over ovemame van aandelen o.m. J.M.M.
Maeijer e.a., Aandelen, Deventer 1988; WJ. van Woestijne, Maatschappelijkeachtergronden
van de Fusie- gedragsregels 1970, TVVS 1970 p. 236; B. Steins Bisschop, De Europese
regulering van openbare biedingen op aandelen, TVVS 1989, p.241-247; C.W.A.
Timmermans, TVVS 1989, p.149-150; R.P Voogd, Statutaire beschermingsmiddelen bij
beursvennootschappen, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, diss. Deventer 1988; D. H.
Cross, Vereniging voor de Effectenhandel, haar positie en regelgevend beleid, AA 1989,
p. 25-30; PJ. Dortmond, Enige beschouwingen rondom aande1en,diss. 1989; G.H.A. Schut,
De NY 1969-1970, p.206; J.R. Schaafsma,Openbare biedingen en beschermingsconstructies,
in: Harmonisatie van vennootschaps- en effectenrecht, Deventer 1988. Zie voorts in meer
algemene zin, W.J. Slagter, Compendium van het ondernemimgsrecht, Deventer 1993, p.
441 e.v. Vandaar dat ik mij in het navolgende juist richt op de als 'doehter' in een groep
in de zin van art. 2:24b BW op te nemen stichting.
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zijn genomen door de daartoe bevoegde personen en instanties. Ben genomen
besluit tot statutenwijziging van de potentiele 'dochter'stichting in het kader
van een ovemame kan door de rechtbank op verzoek van de stichting,
belanghebbenden of het Openbaar Ministerie worden vernietigd. VgI. in
dit verband de artt. 2:293, 294 en 295 BW.
Ook is het mogelijk dat twee of meer 'gelijkwaardige' stichtingen bijv. een
nieuwe (overkoepelende) stichting oprichten die dan vervolgens als 'moeder'
gaat functioneren en ook dan zullen in de statuten van de 'dochters'
voorzieningen moeten worden opgenomen. Een ovemame als hier bedoeld
kan tevens gepaard gaan met een overdracht van activiteiten c.q. ondeme-
ming door de overgenomen stichting. Alsdan brengt de 'statutaire' overname
tevens een bedrijfsfusie met zich. Veel van wat hiema nog zal worden
beschreven omtrent fusie mogelijkheden geldt dan eigenlijk ook hier, zeker
wanneer de overgenomen stichting na overdracht van activiteiten of
ondemerning wordt geliquideerd. Er ontstaat dan overigens geen groepsver-
houding noch wordt een bestaande groepsverhouding beeindigd. Een
dergelijke 'overname' en een fusie dienen dan ook in hetzelfde juridisch
kader te worden geplaatst.

Als sluitstuk zal in par. 6 nog bezien worden hoe vermogensverschaffmg
door de 'moeder' aan haar 'dochter'stichting in het kader van de athankelijk-
heidsrelatie bezien en gekarakteriseerd moet worden. 97 Tevens komt daarbij
de vraag aan de orde of een bepaalde wijze van vermogensverschaffing
door een 'moeder'rechtspersoon aan een stichting, als zodanig een dermate
afhankelijkheid c.q. verbondenheid kan bewerkstelligen, dat de hiema te
bespreken statutaire en contractuele voorzieningen, gericht op het
bewerkstelligen van 'beheersing' van (het bestuur) van een stichting, niet
meer nodig zijn.

5.2 Statutaire voorzieningen gericht op ajhankelijkheid

Hoe ziet nu nader beschouwd de catalogus van statutaire voorzieningen
emit, die kunnen worden gebruikt om een stichting in meer of mindere
mate afhankelijk te doen zijn," bij of na oprichting?

97 Hetgeen eveneens leidt tot vragen omtrent 'quasi-gemecnschap' en 'quasi-medeeigendom'.
Vgl. in dit verband ook H.C.F. Schhoordijk, Medeeigendomlgemeenschap/rechtspersoonlijk-
heid, Zwolle 1983 en S. Perrick, Gemeenschap, schuldeisers en verdeling, diss. Nijmegen,
Zwolle 1986.

98 Vgl. in dit verband ook FJ.P. van den Ingh, Stichting en privatisering bezien vanuit het
rechtspersonenrecht, S & V 1988, p. 125 e.v.
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S.2.a Doel van de 'afhankelijke'<stichting

De afhankelijke stichting heeft een statutair groepsgericht en/of 'onderge-
schikt' doel;" in de omschrijving van het statutaire doel wordt opgenomen
dat de stichting dienstbaar is aan de werkzaamheid van de 'moeder'rechts-
persoon, danwel, bij overheidsstichtingen, aan een nader aangeduid publiek
belang. Dit komt zeer vaak voor. Men denke aan doelstellingen als 'ter
financiele ondersteuning van de activiteiten van ' , doelstellingen welke
voor de stichting meebrengen dat zij bepaalde activiteiten of taken dient
te gaan vervullen ten behoeve van de 'moeder'rechtspersoon (onroerend-
goed stichingen, inkoopbureau' s, researchstichtingen, clearinghouses etc.),
stichtingen welke een bepaald gedeelte van de door de 'groep' gedreven
ondememing uitoefenen (bijv. de stichting die ten behoeve van de 'moeder'
die het bankbedrijf beoefent, de spaaractiviteiten voor haar rekening neemt),
vermogensbeheerstichtingenen steunstichtingen, bij welke laatste het finan-
cieel ondersteunen van de 'moeder' , door middel van het doorgeleiden van
subsidies of anderszins expliciet in de doelstelling kan zijn opgenomen,
hetgeen bij culturele- en welzijnsinstellingen maar ook in de non-profitsetor
veelvuldig voorkomt. Het aantal voorbeelden is talrijk. Men denke bijv.
ook aan de met een vereniging gelieerde stichting die een bepaalde activiteit
ten behoeve van de vereniging dienen uit te oefenen (bijv. een 'congres-
stichting', die de netto-revenuen dient af te dragen aan de vereniging).

Waar het om gaat is dat de statutaire doelomschrijving van de afhan-
kelijke stichting van principieel belang is met het oog op de uit haar afhan-
kelijkheid ten opzichte van de 'moeder'rechtspersoon voortvloeiende
verplichtingen. Door het doel immers wordt de algemene norm van art.
2:9 BW juridisch inhoud gegeven. Het bestuur (en mogelijk andere organen)
hebben zich dan ingevolge die bepaling in hun werkzaamheden op dat doel
te richten en daardoor mede op het doel en de werkzaamheid van de
'moeder'. Het geeft ook de begrenzing aan van hun bevoegdheden. Met
een niet voldoende 'groepsgerichte' doelomschrijving ligt, indien bepaalde
met vermogensoverdracht of te verstrekken garanties/zekerheden gepaard
gaande verplichtingenjegens de 'moeder'rechtspersoon worden nagekomen,
doeloverschrijding (art. 2:7 BW) mogelijk in het verschiet.'?' Vragen
ten aanzien van het doel van een (afhankelijke danwel 'moeder') stichting

99 Ziet men de 'dochter'stichting o.m. als een 'middel' om tot de statutairedoelverwezenlijking
van de moeder -rechtspersoon te geraken (deelneming!), dan zaI dat dus tevens in de statutaire
doelomschrijving van de 'dochter'stichting tot uiting moeten komen.

100 Zie over de begrippen doel en doeloverschrijding in stichtingsverband ook hoofdstuk 3, par.
6 e.v.
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rijzen altijd bij zich in conreto aandienende situaties c.q. te verrichten
rechtshandelingen. De vragen rond de fenomenen steunstichting'?' en
beheer-stichting,'?' in al hun verschillende vormen, zijn daar een goed
voorbeeld van.'?' Zo zonderde de Vereniging tot christelijke verzorging
van geestes- en zenuwzieken (VCVGZ) in 1991 ruim vijfmiljoen gulden
aan eigen vermogen (op een totaal eigen vermogen van f 48 mln) af in een
in 1987 opgerichte Stichting tot Steun VCVGZ.104 Het bestuur van deze
stichting werd gevormd door de leden van het verenigingsbestuur. De
stichting had een werkkapitaal, met de rente waarvan zij conform haar
statuten subsidies verstrekt aan de door de Vereniging in stand gehouden
instellingen. Met de rente van het voornoemde overgedragen vermogen
zou het budget van de stichting meer dan verdubbeld kunnen worden. Het
bedrag dat werd ingebracht bestond uit door gedurende een eeuw door de
Vereniging opgepotte giften, legaten en contributies. Als reden voor de
overheveling werd genoemd dat sedert 1976 volgens de financieringsregels
voor de geestelijke gezondheidszorg geen rente meer mocht worden
berekend over dit deel van het eigen vermogen van de Vereniging. Voorts
gaf de Vereniging als reden dat de in de stichting in te brengen gelden waren
bedoeld voor zaken die niet uit de normale exploitatie bekostigd konden
worden. Hoewel in casu de COR vreesde voor een achteruitgang in de
medezeggenschap over het door de Vereniging verplaatste vermogen, welke
vrees door de OK overigens niet gerechtvaardigd werd geacht, is dit een
typisch voorbeeld van het dienstbaar maken van in een stichting ingebracht
vermogen aan de 'groep' (in de zin van art. 2:24b BW).

Ineen ander geval wenste een vereniging enerzijds om subsidietechnische
redenen een belangrijk gedeelte van haar vermogen onder te brengen in
een met haar verbonden Sticting Vermogensbeheer en anderzijds aan

101 Vgl. bijv. H.J. de Kluiver, Steunstichting, fondsenwerving en overheid, S & V 1988, p.
176 e.v.

102 Bij een beheersstichting gaat het veela! om onroerend goed dat door de moeder-rechtspersoon
in een aparte stichting wordt ingebracht, terwijl het toch via contractuele constructies ter
beschikking van de moeder-rechtspersoon c.q. "groep" blijft; een soort trust-constructie
dus. Vgl. ookC.Ae. Uniken Venema in de Van der Grinten-Bundel, Goeden Trouw, Zwolle
1984, p. 543 e.v., die de stichting daartoe de aangewezen figuur acht.

103 Zie hieromtrent bijv. recentelijk nog de uitspraken van de Ondememingskamer van het
Gerechtshof te Amsterdam van 21 januari 1993, Diet gepubliceerd, waarover A.F.M.
Dorresteijn in S & V 1993, p. 45 e.v. en van 25 februari 1993, niet gepub1iceerd, waarover
J.B. Huizink in S & V 1993, p. 76 e.v. in welkeelementen tevens het element van "verlies
aan zeggenschap" bij verrnogensoverdracht aan een stichting aan de orde komt. Zie in dat
verband ook HR 13 december 1991, NJ 1992, 279 (UVO - Lopik) en de noot van M.J.G.C.
Raaijmakers in AAe 42 (1993) 1.

104 Vgl. de uitspraak van de OK 21 januari 1993, S & V 1993, p. 45.
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haarzelf niet toegestane commerciele aetiviteiten te gaan ontplooien in een
met haar verbonden Stiehting Pandenbeheer!" (een tweetal zogenaamde
satelliet-stiehtingen, hetgeen m.i. 'doehter' -stiehtingen zijn). Ook hier een
goed voorbeeld van ereatie van een doelvermogen ten behoeve van de groep
en daarnaast een spreiding van te ontplooien aetiviteiten, welke aetiviteiten
eveneens ten behoeve van de groep worden ontplooid. Ook hier speelde
overigens een medezeggensehapselement. 106 Inbeide voornoemde gevallen
handelde het om verenigingen en stiehtingen welke een onderneming dreven
in de zin van de WaR.

Dit soort easusposities komt men in allerlei varianten tegen in de prak-
tijk.

Vervolgens zal de 'rnoeder'rechtspersoon (waartoe ik hier ook de overheid
reken) natuurlijk ook verder nog invloed willen hebben en behouden op
het bestuur van de stiehting, de aanwending van het stiehtingsvermogen,
de bestemming van het liquidatiesaldo en de statutaire inriehting, zonder
overigens in strijd te komen met het ledenverbod.!" Daarover thans.

5.2.b lnvloed op desamenstelling van het bestuur van de 'afhankelijke'
stichting

Een belangrijke manier voor een 'moeder'rechtspersoon om kraehtens
statutaire voorzieningen een grote mate van invloed binnen een stichting
te bewerkstelligen wordt gevormd door die voorzieningen die de 'moeder'
invloed versehaffen op de samenstelling van het bestuur. De volgende
voorzieningen kunnen worden opgenomen:

de 'moeder' heeft statutair het reeht tot benoeming enlof ontslag van
de stiehtingsbestuurders dan wei een voordraehts- of goedkeuringsreeht
terzake: 108 tevens kan statutair worden bepaald dat te benoemen
bestuurders aan bepaalde (door de 'moeder' te bepalenlomsehrijven)
kwaliteitseisen dienen te voldoen;

105 Vgl. de uitspraak van de OK van 25 februari 1993, S & V 1993, p. 76.
106 Medezeggenschapsvragen vormen vaak een probleem bij groepsverbonden verenigingen

en stichtingen. Vgl. bijv. ook A.F.M. Dorresteijn, De Wet op de ondememingsraden en
zijn toepassing bij stichting en vereniging, S & V 1992, p. 114. Ik kom daarop nog terug
in hoofdstuk 3.

\07 Zie daarvoor hoofdstuk 3, par. 7.
108 Vgl. bijv. de statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer krachtens welke De Minister

van Financien alle bestuurders van deze stichting benoemt, schorst en ontslaat. Aan eventuele
voordrachten door het stichtingsbestuur is de minister niet gebonden. Vgl. de statuten zeals
gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 2 aug. 1988, nr. 147.
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statutair is voorzien in het feit dat de 'moeder' als zodanig het bestuur
vormt van de afhankelijke stichting; 109 zij kan vervolgens uit baar
eigen bestuur al dan niet een soort 'afgevaardigd' dagelijks bestuur
benoemen dat het dagelijkse beleid binnen de stichting bepaalt. De
'moeder' voert dan dus in de hoedanigheid van rechtspersoon het bestuur
over die (dochter)stichting. De wet verbiedt dat niet (vgl. ook art. 2:4
BW). Indien de 'moeder' hier de rechtsvorm van een stichting heeft
zal in haar statutaire doelomschrijving overigens onder meer een passage
opgenomen dienen te worden met betrekking tot het voeren van het
bestuur over de afhankelijke stichting.!" Men denke bijvoorbeeld
aan de volgende omschrijving: 'het doelmatig besturen van alle onder
de stichting ressorterende rechtspersonenlvennootscbappenlinstellingen,
het beheer en de beschikking over deze rechtspersonenlvennoot-
scbappenlinstellingen daaronder begrepen' .111

5.2. c lnvloed binnen de 'afhankelijke' stichting door middel van toezicht

De 'moeder'rechtspersoon kan ook op andere wijze krachtens statutaire
regeling haar invloed op/binnen de (dochter)stichting versterken. Statutair
kan namelijk binnen de stichting een toezichthoudend orgaan worden
ingesteld, waaraan belangrijke taken en bevoegdheden c.q. beslissingsrechten
worden toegekend, welke anders aan het stichtingsbestuur zouden toekomen.
Het gaat dus om de instelling van een toezichthoudend orgaan met 'power'.
Ook kunnen aan dit toezichthoudend orgaan bepaalde goedkeuringsrechten
worden toegekend, terzake van door het bestuur te nemen beslissingen c.q.
te verrichten rechtshandelingen (bijv. te verrichten investeringen, belangrijke
beleidsbeslissingen, aanvrage van faillissement, aangaan van samenwerkings-
verbanden, toelaten van nieuwe deelnemers, aantrekken van vreemd
vermogen, inbreng (van een deel) van de activiteiten c.q. onderneming in
een andere stichting etc.). Hierbij dient dan in de statuten van de stichting
te worden voorzien in benoeming enlof ontslag van de leden van dit
toezichthoudend orgaan door de 'moeder'. De 'moeder' kan terzake van
benoeming en ontslag statutair ook een voordrachtsrecht of een goedkeu-

109 Zie ook J.H.S. van Herten, Statutaire voorzieningen bij concemvorrning binnen het
stichtingsrecht, TVVS 1983, p. 59\60.

110 Hier stuiten wij op de vraag of de 'moeder' krachtens haar eigen doel en belang mag besturen.
lndien 'rnoeder' de rechtsvorm heeft van een NV/BV zaI zij dat in elk geval moeten kunnen.
Vgl. in dit verbandookM.J.G.C. Raaijmakers inAAe42 (1993) I, p. 54 e.v. (UVO-Lopik).

111 Zie ook J.H.S. van Herten, Statutaire voorzieningen bij concemvorming binnen het
stichtingsrecht, TVVS 1983, p_ 59/60.
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ringsrecht worden toegekend. De 'moeder' kan voorts bij oprichting van
de stichting als zodanig tot toezichthouder worden benoemd of zichzelf
nadien benoemen, hetgeen in verband met de bevoegdheid daartoe statutair
moet worden bepaald.

5.2. d Statutaire bevoegheden van de 'moeder 'rechtspersoon met betrekking
tot wijziging van de statuten van de afhankelijke stichting

Indien aan de 'moeder' op grond van de statuten bevoegdheden toekomen
en ook het doel van de stichting op het functioneren in groepsverband is
gericht zou daaraan door middel van statutenwijziging een eind kunnen
worden gemaakt. Daarom is het belangrijk dat statutenwijziging niet dan
met toestemrning van de 'moeder'rechtspersoon kan plaatsvinden. am die
reden dient statutair te worden bepaald dat statutenwijziging door de
afuankelijke stichting nietmogelijk is zonder toestemrning van de 'moeder';
een goedkeuringsrecht derhalve. Dit brengt met zich dat de stichting niet
meer onathankelijk kan worden dan na toestemming van de 'moeder.
Terzake van statutenwijziging kan aan de 'moeder' mijns inziens ook een
initiatiefrecht worden toegekend. Ben besluit tot statutenwijziging van de
afhankelijke stichting kan dan 'slechts' worden genomen 'op initiatief' van
de 'moeder'; een initiatiefrecht derhalve. Statutair kan zelfs worden geregeld
dat initiatieven van de 'moeder' tot statutenwijziging door (het bestuur)
van de afhankelijke stichting moeten worden opgevolgd. Op deze wijze
heeft de 'moeder' het bijvoorbeeld in haar macht om het doel van de
afhankelijke stichting te wijzigen (er vanuit gaande dat de statuten van de
betreffende afhankelijke stichting de mogelijkheid tot statutenwijziging
kennen).!" Aan de 'moeder'-oprichter kan in de statuten van de stichting
mijns inziens zelfs als zodanig de bevoegdheid tot het wijzigigen van de
statuten worden toegekend. Dat blijkt ook uit art. 2:317 lid 1 jo. 5 BW.

5.2.e Statutaire bevoegdheden met betrekking tot ontbinding, fusie of
omzetting van de afhankelijke stichting

Aan verbondenheid met c. q. afuankelijkheid van de 'moeder 'rechtspersoon
lOU het stichtingsbestuur ook een einde kunnen maken door het besluit te
nemen tot ontbinding en vereffening van de stichting of tot bijvoorbeeld

112 Vgl. in dit verband ook FJ.P. van den Ingh, Wijziging van het doel ener stichting en de
vluchtweg van dejuridische fusie, in, Ondememing en nieuw burgerlijk recht, Zwolle 1991,
p. 51 e.v.
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ornzetting in een BV, waarbij de leden van het stichtingsbestuur de
aandeelhouders worden. 113Hetzelfde geldt ten aanzien van een besluit
van het stichtingsbestuur tot juridische fusie met een andere rechtsper-
soon. 114 Als gevolg van dergelijke besluiten houdt de stichtig immers
op te bestaan. Het stichtingsbestuur zou voorts de uitgeoefende onderne-
ming/aktiviteiten 'buiten bereik, van de 'moeder' kunnen brengen door
deze in het kader van een bedrijfsfusie over te dragen aan een andere
rechtspersoon.

Vandaar dat in de statuten van de afhankelijke stichting kan worden
opgenomen dat: ontbinding, (bedrijfs)fusie of ornzetting van de stichting
niet mogelijk is zonder goedkeuring van de 'moeder'. Aan de andere kant
kunnen hier m.i. terzake aan de 'moeder' ook initiatiefrechten worden
toegekend. Het kan voor een 'moeder' van belang zijn om het in haar macht
te hebben haar afhankelijke stichting te kunnen dwingen zich te ontbinden,
om te zetten, danwel te fuseren. In de statuten van de afhankelijke stichting
wordt dan bepaald dat, het stichtingsbestuur verplicht is conform de
voorstellen van de 'moeder' tot het verrichten van de rechtshandelingen
als hiervoor genoemd, te besluiten. Bij steunstichtingen komt het zelfs voor
dat de 'begunstigde' stichting statutair bevoegd is de steunstichting te
ontbinden.!" Ais aan de 'moeder' reeds als zodanig de bevoegdheid
toekomt de statuten te wijzigen, kan zij in elk geval aan het stichtingsbestuur
een door haar genomen besluit tot juridische fusie van de stichting opleggen
(art. 2:317 lid 1 BW).116

113 Waarbij dan wei de regeling van art. 2: 18 lid 6 BW in acht dient te worden genomen
(vermogensklem). Vgl. ook Rb Arnhern, 14 mei 1992, NJ kort 1992, 45. Zie ook FJ.P.
van den lngh/ E. Bos/P .CJ. Oerlernans, De stichting alsondernemingsvorm, Deventer 1993,
p. 46 e.v. Vgl. ook PiJ. Dortmond, Ornzetting van rechtspersonen, in: Onderneming en
nieuw burgerlijk recht, Zwolle 1991, p. 27.

114 Statutenwijziging van de stichting is voor een dergelijk besluit niet nodig. Vgl. ook FJ.P.
van den Ingh, Wijziging van het doel ener stichting en de vluchtweg van de juridische fusie,
in, Ondememing en nieuw burgerlijk recht, Zwolle 1991, p. 51 e.v. Wei is het voor een
besluit tot fusie van de stichting dat niet de goedkeuring van de rechtbank behoeft (art. 2:317
lid 5 BW) noodzakelijk dat de statuten het mogelijk maken aile bepalingen daarvan te
wijzigen. Vgl. in dit verband ookM.l.G.C. Raaijmakers, 'Belangbebbende' bij vernietiging
van door de rechtbank goedgekeurde fusie van stichtingen, AAe 41 (1991) 7/8, p. 421 e.v.

115 Zie ook P.L. DijklT.J. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem
1991, p. 228.

116 Belangbebbenden kunnen vervolgens natuurlijk altijd vemietiging vragen.
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5.2.f Statutaire bevoegdheden met betrekking tot de bestemming van het
liquidatiesaldo van de ajhankelijke stichting (art. 2:286 lid 4 sub
eBW)

Vragen naar de bestemming van het liquidatiesaldo spelen alleen bij
ontbinding en vereffening van de afhankelijke stichting. In zoverre hang en
zij samen met de aan de 'moeder' statutair toegekende invloed op het besluit
tot ontbinding van haar 'dochter'stichting. Indien de 'moeder' vermogen
heeft afgezonderd in haar afuankelijke stichting, onder de in het doel van
de stichting (impliciet) vervatte opdracht aan het stichtingsbestuur dit
vermogen in het kader van dat doel te beheren en aan te wenden, is
zeggenschap van de 'moeder' over het liquidatiesaldo na ontbinding van
haar afuankelijke stichting, het instrument om rechtstreeks greep op het
door haar daarin afgezonderde vermogen c.q. het exploitatieoverschot te
behouden. Dit geldt temeer wanneer het een voor bepaalde tijd opgerichte
stichting of een steunstichting betreft. In die zin geeft invloed van de
'moeder' op de bestemming van het liquidatiesaldo een nog verdere
verdichting van de groepsband. Het vergroot tevens haar goederen- en
vermogensrechtelijke belang bij haar 'dochter'stichting. Het brengt de
bestuurders van de afuankelijke stichting nog meer in de positie van
'rentmeester' over het stichtingsvemogen ten behoeve van de 'moeder'.
Het brengt de afuankelijke stichting voorts (nog) meer in de positie van
een 'quasi-trustee' en karakteriseert de afzondering van vermogen daarin
(nog) meer als een 'quasi eigendom ten titel van beheer' . Ik kom daar hierna
onder par. 6 nog op terug. Art. 2:286 lid 4 sub e BW bepaalt dat de statuten
van de stichting moeten inhouden: 'de bestemming van het overschot na
vereffening van de stichting in geval van ontbinding, of de wijze waarop
de bestemming zal worden vastgesteld' . De bestemming van het liquidatie-
saldo zal in elk geval zoveel mogelijk overeen moeten komen met het doel
van de stichting. Bij afhankelijke stichtingen is dat doel echter 'groepsge-
richt'. In de statu ten van de afuankelijke stichting kan derhalve worden
opgenomen dat de 'moeder' beslist over bestemming van het liquidatiesaldo
van haar afhankelijke stichting dan wel dat zij een goedkeuringsrecht terzake
van de bestemming daarvan heeft. Art. 2: 19 BW biedt mijns inziens zelfs
de mogelijkheid dat de 'moeder' (na ontslag van het stichtingsbestuur)
zichzelf benoemt als vereffenaar."? De 'moeder' kunnen natuurlijk ook
overigens statutair goedkeuringsrechten worden toegekend ten aanzien van

117 Zo begrijp ik ook P.L. DijklT.l. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting,
Amhem 1991, p. 235 e.v.
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door het bestuur van de atbankelijke stichting te verrichten rechtshandelingen
met betrekking tot het stichtingsvermogen, zonder dat specifiek een
toezichthoudend orgaan is ingesteld.

5.2.g Invloed door middel van een instructierechtlbevoegdheid

Het bestuur van een stichting vervult een centrale rol in het beleid dat door
de stichting wordt gevoerd. Wil een rechtspersoon derhalve invloed op het
beleid van de stichting kunnen uitoefenen, dan zal deze derhalve naast de
samenstelling het funktioneren van het bestuur moeten kunnen beinv loeden.
Wij hebben het dan over de onzelfstandigheid van het stichtingsbestuur.
In dit verband kan in de statuten van de afbankelijke stichting aan de
'moeder' een 'instructiebebevoegdheid' worden toegekend, in die zin dat
de 'moeder' het stichtingsbestuur aanwijzingen kan geven indien zij dit in
het kader van de coordinatie van het beleid van 'moeder' en 'dochter'
noodzakelijk acht. 118 Opname van een dergelijke instructiebevoegd-
heid/recht in de statuten verhoogt in elk geval de 'afbankelijkbeidsgraad'
van de 'dochter'stichting. Een instructiebevoegdheid/recht kan ook
contractueel worden overeengekomen. Het wordt ook wei als voorwaarde
gebruikt, in het kader van de verstrekking van subsidies. De vraag rijst
hier of, indien een instructiebevoegdheid voor de 'moeder' niet expliciet
wordt vastgelegd, het stichtingsbestuur bij Diet naleving van door de
'moeder' uitgevaardigde richtlijnen, weI zonder meer 'at will' door de
'moeder' zal kunnen worden ontslagen, ook al heeft zij statutair het recht
tot benoeming en ontslag. Er zijn echter ook vormen van afbankelijkbeid
van de stichting waarbij aan een dergelijke expliciet vastgelegd instruct ie-
recht minder behoefte lijkt (bijv. bij eigendom ten titel beheer-verhoudingen;
zie daaromtrent hierna). Dit instructierecht is overigens Diet onbegrensd.
Ik kom op deze materie nog terug in hoofdstuk 3 par. 8.l.2.b.

5.2. h Invloed door middel van een te realiseren rekening- en verantwoor-
dingsplicht van het bestuur van de 'afhankelijke' stichting

Het bestuur van een stichting is wettelijk Diet verplicht rekening en
verantwoording af te leggen aan een ander orgaanlinstantie. Dit wordt
veroorzaakt door de monistische structuur van de stichting. Statutair kan
echter wei worden bepaald dat het stichtingsbestuur verplicht is rekening

118 Zie ook F.J.P. van de Ingh, Stichting en privatisering, bezien vanuit het rechtspersonenrecht,
S & V 1998, p. 128.
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en verantwoording af te leggen over het door haar gevoerde beleid aan de
'moeder'rechtspersoon danwel eendoor haar 'beinvloed' toezichthoudend
orgaan. Ook het opnemen van een dergelijke statutaire voorziening 'verdicht'
de afhankelijkbeidsrelatie tussen 'moeder' en dochter'. In de statuten van
de afuankelijke stichting kan derhalve een voorziening worden opgenomen
inhoudende dat:

het bestuur van de afhankelijke stichting verplicht is aan de 'moe-
der'rechtspersoon danwel een toezichthoudend orgaan, rekening en
verantwoording af te leggen over het door haar gevoerde beleid. De
'moeder' danwel het toezichthoudende orgaan heeft dan vervolgens ook
het recht van decharge. Op deze wijze verkrijgt de 'moeder' inzicht in
hoeverre door het stichtingsbestuur het 'groepsgerichte' doel daadwerkelijk
heeft nagestreefd c.q. in hoeverre zij in de realisering van dat doel is
geslaagd. Ook hier vervult art. 2:9 BW dan weer een belangijke sleutelfunc-
tie.!"

5.3 Contractuele regelingen

Naast de aangeduide statutaire voorzieningen kan ook door middel van
contractuele regelingen een groepsband worden versterkt of gecreeerd.

5.3.1 Aanvullende contractuele regelingen ter versterking van de
'groepsband' /afhankelijkheid

Als aanvulling op de genoemde 'afhankelijkbeid scheppende' statutaire
regelingen kunnen verschillende vormen van contractuele regelingen worden
gerbruikt ter vergroting van de invloed van de 'moeder' op/binnen de
afuankelijke stichting. Zo kan de stichting zich bij wege van bestuursbesluit
verplichten het door de 'moeder' ingebrachte vermogen slechts overeen-
komstig een contract te besteden (steunstichtingen). Er bestaan ook
contractuele regelingen waarin bepaalde kwaliteitseisen voor te benoemen
bestuurders of toezichthouders zijn overeengekomen tussen 'moeder' en
'dochter' . Een andere door de 'moeder' te gebruiken vorm van afhankelijk-
heid versterkende contractuele regelingen vormen bijvoorbeeld ook de
adrninistratie- en beheervoorwaarden bij de afuankelijke spaarbank- en
vermogensbeheerstichtingen. Zo ook voorwaarden welke worden overeen-
gekomen bij door de 'moeder' te verstrekken leningen/financieringen aan
de afuankelijke stichting (zie ook hierna onder par. 6) of anderszins aan

119 Ik kom op deze materie nog terug in htdsr. 3, par. 8.1.2.d.1. en hfdst. 5, par. 2.
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de afhankelijke stichting te verschaffen 'kapitaal' . Ook de overheid bedient
zich van dergelijke voorwaarden in het kader van te verstrekken subsidies.

Bij het overeenkomen van (aanvullende) contractuele regelingen tussen
'moeder'rechtspersoon en stichting dient men eveneens weer onderscheid
te maken tussen de stichting die als 'dochter' wordt opgericht door de
'moeder' rechtspersoon en de stichting die zich bij 'overname' of anderszins
afhankelijk maakt.

5.3.2 Groepsverhouding/afhankelijkheid op grond van contract?

Naast de in het kader van de afhankelijkheid van stichtingen voorkomende
aanvullende contractuele regelingen, komen ook contractuele regelingen
voor die als zodanig een groepsband met een stichting bewerkstelligen.
Hierbij dient dan onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds
'nevenschikking '- het gaat daarbij om samenwerking in groepsverband
op grond van een overeenkomst tussen overigens 'zelfstandig' blijvende
stichtingen; ragen rond de atbankelijkheid van de stichting spelen dan niet -
en anderzijds (al dan niet meervoudige) 'onderschikking ' op grond van
contract. Daarop richt ik mij hier met name. Het gaat dan om contracten
(bijv. de zgn. beheersovereenkomst'P) die de afuankelijkheid van een
stichting constitueren, zonder dat tevens van daarop gerichte statutaire
voorzieningen sprake is. 121 Meestal gaat het dan om overeenkomsten
waarin een contractuele bemvloedingsmogelijkheid op het beleid van de
afuankelijke stichting is vastgelegd. Zulk een overeenkomst kan door de
'moeder' bij oprichting worden gesloten met 'haar' stichting, maar ook
met een reeds bestaande zelfstandige stichting. In het laatste geval heeft
deze bedoelde overeenkomst eigenlijk een vergelijkbaar effect als de
hiervoor beschreven 'statutaire overname'. Deze contractuele overname
c.q vormgegeven afhankelijkheidsverhouding heeft echter niet dezelfde
sterke werking als een statutaire atbankelijkheidsverhouding; niet nakoming
door het stichtingsbestuur levert immers 'slechts' wanprestatie op met aile
verbintenisrechtelijke gevolgen van dien. Weliswaar kan het recht op
ontbinding voor beide partijen worden uitgesloten maar dan nog blijft een

120 Niet te verwarren met de (vermogens)beheerovereenkomst. Vgl. voor de analyse van de
beheersovereenkomst bijv. M.V.M. van Leeuwe/W.C.L. van der Grinten, Fusies van
ondememingen, onderdeel V, par. 1.2. (losbl.).

121 Zulk een beheersovereenkomst kan overigens ook weer voorkomen in combinatie met op
afhankelijkheid gerichte statutaire voorzieningen binnen de stichting. Zoals reeds gezegd
de variaties zijn schier onbeperkt.
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verbintenisrechtelijke 'beheersverhouding' altijd zwakker dan een statutair
verankerde athankelijkheid (men denke bijv. aan wijziging op grand van
onvoorziene omstandigheden). In de praktijk worden in, op athankelijkheid
van een stichting gerichte, contractuele regelingen ook wel andere
bepalingenaangetroffen welke zich tevens voor statutaire enlofreglementaire
regeling lenen, zoals rekening en verantwoordingsplichten van het
stichtingsbestuur, benoemingsrechtenlvoorwaarden ten aanzien van het
stichtingsbestuur, vormen van contractuele goedkeurings- enlof vetorechten
en andere vormen van contractueel toezicht. Men denke hierbij vooral ook
aan de aan overheidsstichtingen en stichtingen in de culturele, welzijns-
en non-profit -sector, veelvuldig door de subsidiegevers opgelegde subsidie-
voorwaarden. Op grand daarvan is de betrokken stichting gehouden tot
aanvaarding van daarin opgenomen verplichtingen, bijv . overheidstoezicht.
Dat geldt ook voor aan de stichting contractueel opgelegde voorwaarden
in het kader van door de 'moeder'rechtspersoon daaraan op contractuele
basis verstrekte fmanciering.

Zoals gezegd zullen in hoofdstuk 3 de grenzen en toelaatbaarheid van
aan de 'moeder'rechtspersoon op grond van statutaire dan wel contractuele
regelingen toegekende bevoegdheden ter bewerkstelliging van groepsverbon-
denheid nader worden bezien. Hier dient echter reeds te worden gesproken
over de aanvaardbaarheid en werking van athankelijkheid constituerende
contractuele regelingen als zodanig.

Indien in de doelomschrijving van de athankelijke stichting het belang
van de 'moeder'rechtspersoon ofhet overheidsbelang tot uitdrukking komt
(zich dus uitend in een aan het doel van de moeder 'gelieerde' c.q. dat doel
ondersteunende doelomschrijving van de athankelijke stichting), dient de
rechtsgeldigheid van de overeenkomst, door middel waarvan de 'moe-
der'rechtspersoon gerechtigd is vergaande bemoeienis te hebben met het
door de stichting te voeren beleid (doch ook andere overeenkomsten gericht
op athankelijkheid), te worden aanvaard. Zou (op enig moment) het belang
van de stichting vergen dat de uit vorenbedoelde overeenkomsten voor haar
voortv loeiende verplichtingen niet dienen te worden nagekomen, dan dient
het stichtingsbestuur een dergelijke nakoming te weigeren, hetgeen alsdan
geen grond kan zijn voor ontslag (zie ook hoofdstuk 3 par. 8.1.2.b.).122
Wordt in een dergelijke situatie een aan de contractuele verplichting

122 Zou een dergelijke overeenkomst vanaf enig moment met zicb brengen dat de daaruit voor
bet sticbtingsbestuur voortvloeiende verplicbtingen als zodanig strijdig met belang van de
sticbting zullen blijven, kan bet sticbtingsbestuur wellicht wijziging van de overeenkomst
vorderen op grond van art. 6:258 BW.
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tegengesteld bestuursbesluit genomen, dan levert dit, strikt genomen,
wanprestatie op, doch het besluit is volgens de regels van het stichtingen-
recht rechtsgeldig.F' De conclusie is dat het bestuur van de stichting,
ondanks met de 'moeder' overeengekomen contractuele verplichtingen,
altijd in staat zal (moet) zijn om het belang van de stichting te laten
prevaleren boven het belang van de 'moeder' (of het overheidsbelang),
indien deze belangen op enig moment niet parallel zouden lopen.!" De
rechtsgeldigheid van beheersovereenkomsten en andere, afhankelijkheid
van de stichting creerende, overeenkomsten, wordt over het algemeen
aanvaard, zelfs indien zij van de bestuursautonomie van het stichtingsbestuur
niets overlaten. Zij mogen natuurlijk niet in strijd zijn met de wet, openbare
orde of goede zeden (art. 3:40 BW). Men kan zich nog afvragen of een
wanprestatie van de stichting als hiervoor bedoeld ook tot schadeplichtigheid
leidt van de stichting jegens de 'moeder' (of overheid), indien het
stichtingsbestuur aannemelijk kan maken dat het belang van de stichting
noopte tot een aan een gegeven beleidsaanwijzing of andere overeengekomen
verplichtingen contrair besluit. Naar mijn mening is dat niet het geval daar
de stichting in de hier bedoelde stiuatie zich jegens haar 'moeder' of de
overheid kan beroepen op art. 6:2 lid 2 BW (redelijkheid en billijkheid)
dan wel art. 6:75 BW (overmacht). Een vordering tot nakoming van de
'moeder' of (een) overheid(sorgaan) zal in strijd kunnen worden geoordeeld
met de redelijkheid en billijkheid.

Dit alles neemt Diet weg dat het stichtingsbestuur dat in een, voor de
stichting afhankelijkheid bewerkstelligende, overeenkomst de bepaling op
kan worden genomen dat, de stichting verplicht is tot het nakomen van de
daaruit voortvloeiende verplichtingen, tenzij in redelijkheid kan worden
geoordeeld dat door het nakomen van die verplichtingen op enig moment
(waaronder bijv. kan val len het opvolgen van beleidsaanwijzingen of het
zich op afroep van de 'moeder' borgstellen voor schulden van de 'moeder'
of bijv. een zusterstichting), het belang van de stichting op onaanvaardbare
wijze zou worden geschonden.

123 Vgl. voor concemverhoudingen in dezelfde zin, S.M. Bartman, Inleiding concernrecht,
Alphen aan den Rijn 1986, p. 38. Zie ook F.I.P. van den Ingh, Stichting en privatisering,
bezien vanuit het rechtspersonenrecht, S & V 1988, p. 128\129. Anders, zie H.I.M.N.
Honee, De regeringswaamemer en de vennootschappelijke organisatie, inaugurele rede,
Zwolle 1984.

124 Vgl. in dit verband ook M.J.G.C. Raaijmakers, Over de verhouding russen plicht en
bevoegdheid van de moedermaatschappij tot centrale leiding van de groep, in: Beschouwingen
over concemfmanciering, Uitgave nr. 18 Instituut voor Ondememingsrecht RUG, Deventer
1993, m.n. par. 3.
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Het verdient mijns inziens aanbeveling om de belangrijkste rechtsperso-
nenrechtelijke elementen met behulp waarvan een stichting afharikelijk kan
worden gemaakt statutair vast te leggen, zoals hierboven reeds is uiteengezet
(bestuursbenoeming/ontslag, rekening en verantwoording, bestemming
liquidatiessaldo, instructierecht, statutenwijziging, ontbinding e.d.). De
groepsband is dan hechter en voor derden beter kenbaar (statuten!), hetgeen
van belang kan zijn voor transacties die derden met de betreffende afhanke-
lijke stichting wensen aan te gaan (bijv. te verstrekken leningen, afstaan
van geld of goederen ten titel van beheer). Het is mijns inziens in dat geval
ook gemakkelijker om rechten en plichten van de 'moeder' aan te nemen,
met name in het kader van aansprakelijkheidsvraagstukken.

5.4 Feitelijke invloed/zeggenschap

Als restcategorie zijn daar natuurlijk nog de stichtingen welke 'slechts'
verbonden zijn met andere rechtspersonen op basis van feitelijke omstandig-
heden. Ik doel hier met name op het verschijnsel van de personele unies.
Daaronder versta ik het verschijnsel dat (bepaalde) leden van bestuurs- en/of
toezichthoudende organen binnende 'moeder'rechtspersoon tevens lid zijn
van het bestuur of een toezichthoudend orgaan van de - op die wijze
feitelijk afhankelijke - stichting.l" Op die manier heeft de 'moeder'
per saldo immers invloed binnen de stichting. De 'slechts' op deze wijze
afhankelijk gemaakte stichting is mijs inziens nog geen groepsverbonden
stichting in de zin van art. 2 :24b BW. Daarvoor is meer nodig zoals reeds
hiervoor is gezegd en in het verdere verloop van dit boek nog zal blijken.
Ik wijs er overigens op dat het vormen van personele unies ook een reeds
bestaande afhankelijkheid van een stichting kan versterken, nl. in die
gevallen dat de 'moeder' reeds op grond van statutaire bepalingen invloed
op de samenstelling van het stichtingsbestuur heeft, zoals in par. S.2.b.
reeds omschreven. Ik doel hier echter op de enkele verbondenheid als gevolg
van het bestaan van personele unies, wat niet wegneemt dat hetgeen ik
hierna opmerk over personele unies, tevens geldt indien deze worden
gevormd binnen een reeds op basis van statuten dan wel contract bestaande
afhankelijkheidsrelatie met een stichting.

Bij het verschijnsel van personele unies bij afhankelijke stichtingen kan
men denken aan de volgende vormen:

125 Meer algemeen is sprake van een personele unie indien eenzelfde persoon of combinatie
van personen, gelijktijdig meerdere interne en/of externe bestuursfuncties vervuJt. VgJ.
hieromtrent bijv. ook H. Luijk, De voor- en nadelen van Personele Unies in het onderne-
mingsbestuur, TVVS 1986/2, p. 40 e.v.
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het bestuur van een rechtspersoon vonnt tevens het bestuur van de
stichting;
het bestuur van een rechtspersoon vonnt tevens de raad van toe-
zicht/commissarissen van de stichting;
de raad van toezichtlcommissarisen van een rechtspersoon vonnt tevens
de raad van toezichtlcommissarissen van de stichting. Deze voorbeelden
kunnen nog aangevuld worden met diverse andere varianten van
mogelijke personele unies, zoals bijvoorbeeld het functioneren van
eenzelfde persoon of personencombinatie in commissies, adviesraden
e.d.126

Personele unies kunnen volledig of partieel bestaan. Van een volledige
personele unie is sprake indien een bepaalde personencombinatie in zijn
geheel meerdere functies vervu1t; bijv. het bestuur van een moederstichting
fungeert tevens als bestuur van haar diverse andere stichtingen. Van een
partiele personele unie is sprake indien een deel van een bepaalde
personencombinatie een of meer andere functies vervult bijv; een deel van
het bestuur van 'moeder'in de vonn van een BV fungeert tevens als de raad
van toezicht van haar stichting(en) of vervult althans een aantal 'commis-
saris 'plaatsen in een of meer colleges (een deel kan dus ook een persoon
zijn). Een en ander kan natuurlijk tevens betekenen dat bijvoorbeeld het
bestuur of de raad van toezicht van een moederstichting zich verdeelt over
de bestuurscolleges of toezichthoudende colleges van diverse stichtingen.
De personele unies die ik hier op het oog heb worden overigens gekenmerkt
door een hierarchische verhouding tussen de eenheden waarvoor dezelfde
personencombinatie optreedt'" (bijv. het bestuur van de moederstichting
dat tevens fungeert als bestuur of raad van toezicht van de tot het
'concern/groep' behorende 'dochter'stichtingen).

5.5 Conclusies

Uit het voorgaande blijkt dat een stichting op velerlei wijzen economisch
en organisatorisch met een andere rechtspersoon kan worden verweven,
zoals men inhet fiscale recht pleegt te zeggen, inhet kader van het aangaan

126 Vgl. ook H. Luijk, De voor- en nadelen van Personele Unies in het ondernemingsbestuur,
TVVS 1986\2. p. 40 e.v. Zie bijv. ook M.P. van Achterberg. De juridische defmitie van
het economisch verschijnsel concern. diss. Deventer 1989. p. 51\52.

127 Ben zogenaamde vertikale personele unie. Benvoorbeeid van een horizontale personeie unie
is bijvoorbeeld de raadd van toezicht van een (moeder)stichting die tevens fungeert a1s(deei
van) de raad van toezicht van andere stichtingen die niet tot de eigen "groep"/organisatie
behoren.
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van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting (art. 7 lid 4 Wet OB
1968).128 De hiervoor geldende criteria liggen mijns inziens in dezelfde
lijn als die op grond waarvan in het civiele recht wordt gesproken van
'groep' en 'groepsmaatschappij' .129 Als de basis van verbondenheid tussen
'moeder' en 'dochter'stichting (en vertrekpunt voor alle verdere beschouwin-
gen) gelden de respectieve doelsteIlingen van de 'moeder'rechtspersoon
en 'dochter'stichting. Aangetoond is dat de afhankelijke stichting een
'groepsgerichte' doelomschrijving dient te kennen, althans dat haar doel
in het verlengde dient te liggen van de 'moeder'rechtspersoon (economische
c.q 'doelgerichte' verbondenheid). Ingevolge art. 2:9 BW is in dat geval
het stichtingsbestuur reeds gehouden bij door haar te nemen beslissingen
doel, werkzaamheid en belang van haar 'moeder'rechtspersoon in het oog
te houden.!" Zij dient het 'wijdere' doel van de groep in het oog te
houden. Op 'deze leest' worden de verdere statutaire en/of contractuele
voorzieningen geschoeid die vervolgens de afbankelijkheidsrelatie verdichten
tussen 'moeder'rechtspersoon en haar athankelijke stichting (organisatorische
verbondenheid). Binnen dit geschetste kader kan vervolgens financierings-
en/of vermogensverschaffmg plaatsvinden door de 'moeder' aan de afhanke-
lijke stichting. Ook dat leidt tot rechten en verplichtingen voor 'moeder'
en 'dochter'. Daarover nader in par. 6 e.v. Eerst is het van belang nog
enkele opmerkingen te maken over andere methoden waardoor in feite
zeggenschap wordt verkregen over het vermogen/aktiviteiten van een
stichting, maar waarbij geen sprake is van het onstaan van een 'groepsband'.

5.6 Overige concentratiemethoden in het stichtingenrecht waarbij geen
'groep' ontstaat

Hiervoor gaf ik aan hoe stichtingen in een groep kunnen worden verbonden.
Daarbij wordt telkens een afzonderlijke stichting opgericht of in stand
gehouden. Concentratie van zeggenschap over de activiteiten zonder dat
de stichting 'als doehter' voortbestaat is ook anderszins mogelijk. De betrok-
ken stichting verdwijnt zonder vereffening (juridische fusie) of met

128 In het fiscale recht duidt financiele verwevenheid op financiele atbanke1ijkheid, dat wi!
zeggen, niet zonder de fmanciering door een ander kunnen (blijven) bestaan, economische
verwevenheid op bijv . op met elkaar verwante doelstellingen, bedienen van dezelfde klanten-
kring e.d. en organisatorische verwevenheid op centrale zeggenschap c.q. leiding.

129 Ik kom daar in hoofdstuk 4 nog op terug.
130 Vgl. in dit verband ook M.J.O.C. Raaijmakers, Over de verhouding tussen plicht en

bevoegdheid van de moedermaatschappij tot centrale leiding van de groep, in, Beschouwingen
over concernfinanciering, Uitgave. or. 18Instituut voor Ondememingsrecht RUO, Deventer
1993, m.n. par. 3.2. e.v.
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vereffening (ontbinding), dan weI draagt zij haar activiteiten over (bedrijfsfu-
sie).!" Een aandelenfusie is niet mogelijk daar een stichting geen in
aandelen verdeeld kapitaal kent, maar wij zagen reeds dat een stichting
wel kan worden 'overgenomen' doordat zij zich afhankelijk maakt van een
andere rechtspersoon. Overgang van een aandeelhouders-Iledensubstraat
speelt hier niet, al zullen aangeslotenen en deelnemers en/of andere
belanghebbenden zich tegen een juridische fusie of omzetting kunnen
verzerten.!"

5.6.a Juridische fusie

Uit doelmatigheidsoverwegingen of om te voldoen aan subsidievoorwaarden
van een (overheids)subsidiegever kunnen stichtingen besluiten (voor een
deel) hun zelfstandigheid op te geven en over te gaan tot een fusie met een
of meer andere stichtingen. Voor een stichting kan een fusie tevens van
belang zijn om aan ontbinding te ontkomen omdat met de bestaande
rniddelen het doel niet meer kan worden bereikt en het niet waarschijnlijk
is dat binnen afzienbare tijd de benodigde middelen bijeen kunnen worden
gebracht. Sinds de inwerkingtreding van de wet van 21 april 1987, Stb.
209, is ook voor verenigingen en stichtingen eenjuridsche fusie mogeIijk.

Bij juridische fusie'P is er ingevolge de artt. 2:308 e.v. BW sprake
van een overblijvende en een verdwijnende rechtspersoon.!" Krachtens
art. 2: 310 kunnen rechtspersonen fuseren met rechtspersonen die dezelfde
rechtsvorm hebben'" en voorts kunnen een verkrijgende vereniging,

131 We hebben hiervoor gezien dat de 'moeder'rechtspersoon ook op de besluitvorming in het
kader van dergelijke te verrichten rechtshandelingen invloed kan worden toegekend.

132 Vgl. bijv. HR 25 oktober 1991, RvdW 1991, 229 met noot van M.J.G.C. Raaijmakers in
AAe 41 (1992) 7/8, p. 421 e.v. waaruit blijkt dat een 'derde' niet snel als belanghebbende
wordt erkend. Vergelijk voor het begrip belanghebbende ook nog hoofdstuk 3, m.n. par.
7.

133 Vgl. meer algemeen over de juridische fusie van (verenigingen en) stichtingen o.m., P J.
Dortmond/M.J.G.C. Raaijmakers , De juridische fusie naar wordend recht, preadviezen
Vereeniging Handelsrecht, Zwolle 1980, m.n. hoofdstuk IX (PJ. Dortmond).

134 Vgl. G.W.F. de Neree tot Babberich, Juridische fusie van verenigingen en stichtingen, S
& V 1987, p. 143 e.v. Vgl. voorts algemeen overdejuridische fusie MJ .G.C. Raaijmakers
in zijn commentaar op Titel 7 Van Boek 2 BW in, Rechtspersonen, losbl., Deventer, meer
in het bijzonder ook aant. 4 op art. 2:309 BW.

135 In beginsel kunnen dus aileen stichtingen juridisch met elkaar fuseren (art. 2:310 lid 1BW).
Bij een fusie door oprichting betekent dit voor een stichting dat rowel de twee bestaande
rechtspersonen als de nieuw op te richten rechtspersoon stichtingen moeten zijn. Indien een
fusie gewenst is met een andere rechtsvorm dan is omzetting (art. 2: 18 BW) in beginsel
geboden.
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cooperatie, onderlinge waarborgmaatscbappij of sticbting fuseren met een
naamloze of besloten vennootscbap waarvan zij alle aandelen bouden.
Bovendien kunnen een verkrijgende sticbting, naamloze ofbesloten vennoot-
schap ook fuseren met een vereniging, cooperatie of onderlinge waarborg-
maatschappij waarvan zij bet enige lid zijn (vgl. art. 2:310 lid 4 BW). De
bij deze fusie verdwijnende recbtsperso(o)n(en), in dit geval een of meer
stichtingen, bouden op te bestaan (art. 2:311 BW)J36en bet vermogen
daarvan gaat onder algemene titel over op de overblijvende recbtspersoon
(art. 2:309).137Een ontbinding en vereffening vindt derbalve niet plaats.
De vraag naar de al of niet bestaande gerecbtigdbeid van de 'moeder' tot
het liquidatiesaldo speelt hier dus niet. 138 Terwijl de leden (bij kapitaal-
vennootschappen de aandeelhouders) van de verdwijnende rechtspersoon
die hoedanigheid verkrijgen in de overblijvende rechtspersoon is het maar
de vraag of de bij een verdwijnende sticbting aangeslotenen een zelfde
rechtsband verkrijgen met de overblijvende rechtspersoon. Bij juridiscbe
fusie van stichtingen dienen een groot aantal formaliteiten in acht te worden
genomen (vgl. de artt. 2:312-320 BW).139In elk geval geschiedt de fusie
bij notariele akte (art. 2:318 lid 1 BW). Het fusiebesluit wordt bij een
stichting genomen door bet orgaanJinstantie (dus kan dat m. i. ook gebeuren
op instigatie van de 'moeder'rechtspersoon) dat de statuten mag wijzigen
(art. 2: 317 lid 1BW). Indien de statuten niet in een wijzigingsmogelijkheid
voorzien is het bestuur bevoegd. Bovendien is in het geval dat voor een
statutenwijziging van de sticbting de goedkeuring van 'de moeder' is vereist
(betgeen bij de afhankelijke sticbting zoals we hebben gezien 'minimaal'
bet geval zal moeten zijn), deze goedkeuring eveneens vereist voor een
fusiebesluit. Indien in de statuten van de sticbting niet is voorzien in de
mogelijkbeid van wijziging van de gehele statuten (doel!), dan beboeft het
fusiebesluit, door wie ook genomen, goedkeuring van de rechtbank (art.
317 lid 5 BW). Een dergelijke goedkeuring zal worden geweigerd indien
er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de fusie strijdig is met het
belang van de stichting.I" Schuldeisers van de verdwijnende stichting

136 Zie bijv. ook H.1. Strijkert, Juridische fusie tussen stichtingen, WFR 199115954, p. 409.
137 Vg!. ook M.1.G.C. Raaijmaicers, aant. 1-8bij art. 2:309 BW, in Rechtspersonen, Deventer

losb!.
138 Ook bijv. de artt. 7A:1639aa - 1639dd BW vinden geen toepassing.
139 Zie ook P.L. DijkJT.1. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem

1991, m.n. onderdeel 12.8.
140 Vgl. in dit verband ook HR 25 oktober 1991, NJ 1992, 149, waarover M.J.G.C. Raaimakers,

"Belanghebbende"bij vernietiging van door de rechtbankgoedgekeurde fusie van stichtingen,
in AAe 41 (1992) 7\8, p. 421 e.v. Zie bijv. ook F.1.P. van den lngh, Wijziging van het
doel ener stichting en de vluchtweg van de juridische fusie, in: Ondememing en nieuw
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worden van reehtswege sehuldeisers van de verkrijgende stichting.
Sehuldeisers van de betreffende te fuseren stiehtingen kunnen, wanneer
zij menen dat hun positie door de fusie wordt gesehaad, bij de reehtbank
verzet aantekenen. Gebeurt dit, dan moet dit verzet eerst worden afgehan-
deld voordat de fusie doorgang kan vinden (art. 2:316 BW).

Onder omstandigheden kunnen eontraetspartijen van de betrokken
stiehtingen wijziging of ontbinding van de overeenkomst bij de reehter
vorderen (art. 2:322 BW). Voor zover er personen zijn die een bijzonder
reeht jegens een verdwijnende stichting hebben, moeten zij een gelijkwaardig
reeht in de verkrijgende stichting of een sehadeloossteliing krijgen (art.
2:320 BW).
Kennen de verdwijnende stichtingen aangeslotenen, dan verkrijgen deze
(reehts)personen zoals gezegd niet zonder meer die hoedanigheid bij de
verkrijgende stiehting. Allereerst zal in de statuten van deze stiehting de
figuur van aangeslotenenJdeelnemers moeten zijn geregeld. Daamaast zal
het fusievoorstel in een dergelijke over gang moeten voorzien (bij verenigin-
gen ligt dit anders).

De juridisehe fusie als middel om in het verleden (d.w. z. tot 1 januari
1992) een wijziging van de doelstelling van een stiehting met 'onwijzigbare'
statutenJdoelstelling te realiseren!" is nu niet meer nodig. Ineen dergelijke
situatie is nu de reehtbank bevoegd het doel te wijzigen in een ander
- weliswaar aan het bestaande verwante - doel, indien wijziging van
het doel van de stiehting noodzakelijk is (vgl. art. 2:294 lid 2 BW).142
De Memorie van Toeliehting heeft deze wijziging van art. 2:294 lid 2 BW
gemotiveerd met een beroep op de in deze tijd ook ten aanzien van
stiehtingen optredende snelle wisseling van teehnisehe mogelijkheden en
sociale omstandigheden.'?

burgerlijk recht, Zwolle 1991, p. 51 e.v.
141 Ook de rechtbank was in die tijd in een dergelijke situatie niet bevoegd tot wijziging van

het doel over te gaan. Hetoude lid 2 van art. 2:294 BWkendehaardeze bevoegdheid immers
niet toe.

142 Zie hierover oak F.J.P. van den Ingh, Wijziging van het doel ener stichting en de vluchtweg
van de juridische fusie, in, Ondememing en nieuw Burgerlijk Wetboek, Zwolle 1991, p.
52.

143 Vgl. J.M.M. Maeijer/J.A.W. Schreurs, Parlementaire geschiedenis rechtspersonen- en
venootschapsrecht, Alphen aan den Rijn 1991, p. 292.

67



Hoofdstuk 2

Een reeds bestaande groepsverhouding met een stichting verdwijnt als
gevolg van een juridische fusie.!" omdat deze 'versmelt' met de verkrij-
gende rechtspersoon.

5.6. b Bedrijfsfusie

Stichtingen kunnen ook met andere rechtspersonen fuseren door middel
van een bedrijfsfusie.!" De ovememende rechtspersoon verwerft hier
resp. het bedrijf/de activiteiten van een stichting. Na deze vervreemding
kan (dit is niet noodzakelijk!) de stichting worden ontbonden en het liquida-
tiesaldo aan rechthebbenden (bijv. de 'moeder'rechtspersoon) worden uitge-
keerd. Voor een stichting zijn de statuten - mede gelet op art. 291 lid
2 Boek 2 BW - bepalend voor de vraag of de stichting haar bedrijf c.q.
haar vermogen kan overdragen.!" Die vraag is, zoals we nog zullen
zienlhebben gezien, ook van belang voor de bevoegdheid van het bestuur
van een stichting om vermogen en activiteiten af te zonderen in een andere
stichting en voor de vraag of daardoor een 'deelneming ontstaat ofkan ont-
staan. Als regel zal in ieder geval de eis gelden dat de verkrijgende stichting
c.q rechtspersoon eenzelfde of gelijk doel heeft als de overdragende
stichting.

Elk vermogensbestanddeel moet in het kader van een bedrijfsfusie
vol gens de daarvoor in de wet voorgeschreven vereisten worden overgedra-
gen (art. 3:84, 89, 90 en 94 BW). De positie van werknemers die bij de
overdragende stichting in dienst zijn wordt gewaarborgd door de bepalingen
van art. 7A:1639aa e.v. BW. Ook de belangen van ander personeel dan
werknemers moeten bij de fusie zorgvuldig worden atgewogen."? Voor
zover de overdracht van schulden aan de orde is, is de medewerking van
schuldeisers vereist. Behoren tot de bedrij fsmiddelen onroerende zaken dan
dient zowel bij de overdragende als de verkrijgende stichting rekening te
worden gehouden met het voorschrift van art. 2:291 lid 2 BW. Over de
eventuele toepassing van de fusiegedragsregels kom ik in hoofdstuk 4 nog
te spreken.

144 vgl. o. m. ook nog M.J.G. C. Raaijrnakers, Juridische fusie mogelijk voor verenigingen en
stichtingen, TVVS 187, Dr. 8717, p. 178/179 en, idem, Juridische fusie en ornzetting van
verenigingen en stichtingen, TVVS 1986, p. 181-187 en p. 214-219.

145 Vgl. daaromtrent m.b.t. verenigingen en stichtingen bijv. A.G. van Solinge, Enkele
civielrechtelijke aspecten van de fusie van verenigingen en stichtingen, MBB 1984, Dr. 7/8,
p. 171 e.v. Vgl. voor de fiscale aspecten, met name in verband met art. 14 Wet Vpb 1969,
hoofdstuk 6.

146 Statutenwijziging kan dus voorafgaand noodzakelijk zijn.
147 Vgl. Pres. Rb Arnhem, 16 sept. 1987, KG 1987, 431 (Gelderse Vallei).
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Afhankelijk van de wijze waarop de relatie tussen 'moeder' en'doeh-
ter'stiehting is vonngegeven, kan ook hier het besluit tot een bedrijfsfusie
door het bestuur van de 'doehter'stiehting op instigatie van de 'moeder'
worden genomen. In het kader van een bedrijfsfusie kunnen groepsverhou-
dingen ontstaan. Daarover heb ik reeds hiervoor gesproken.

5.6.c Omzetting'"

Als sluitstuk, in het kader van de eoneentratiemethoden bij stiehtingen,
wordt hier omwille van de volledigheid nog gewezen op de omzettingsmoge-
lijkheid voor reehtspersonen zoals deze is neergelegd in de art. 2: 18 BW,
bijvoorbeeld ten aanzien van de stichting die statutair is ingerieht als
'doehter' van een BV. Eigenlijk onstaan door omzetting sec geen groepsver-
houdingen; een reeds bestaande rechtspersoon wordt immers, zonder dat
zij eerst behoeft te worden ontbonden,"" 'een nieuwe jas aangemeten' .-150

Maar dat is weer anders indien bij omzetting in een stiehting de statu ten
daarvan bij die gelegenheid ZQ worden ingericht dat zij tot een andere
reehtspersoon in een groepsverhouding komt te staan op een wijze als
hierboven aangeduid.!" Omdat in beginsel aileen reehtspersonen met
eenzelfde rechtsvonn kunnen fuseren'? kan voorafgaande omzetting gebo-
den zijn. De hiervoor bijvoorbeeld bedoelde stiehting kan dan eerst omgezet
worden in een BV. Ook hier weer moet het besluit tot omzetting genomen
worden met inachtnerning van de vereisten die voor statutenwijziging gelden.
De 'moeder'rechtspersoon zal dus ook hier veelal een belangrijke invloed

148 Zie voor omzetting, ontbinding en vereffening van de stichting ook hoofdstuk 2, m.n. par.
2.6. Zie bijv . ook L. Timmerman, Enkele opmerkingen van theoretische aard over omzetting
van rechtspersonen, S & V 1993, p. 145 e.v.; L.C.A. Verstappen, Notariele aspecten van
omzetting, S & V 1993, p. 148e.v. Vgl. ook FJ .r.vanden InghiE. Bosl P.C.I. Oerlemans,
De stichting als ondememingsvorm, Deventer 1993, p. 44 e.V. Vgl. voor de fiscale aspecten
ook A.C. Rijkers, Fiscale aspecten van omzetting van een stichting in een BV, S & V 1993,
p. 155 e.v. Ik kom daarop terug in hoofdstuk 6, par. 7.

149 Vgl. art. 18 lid 1 Boek 2 BW.
150 Vgl. hierover bijv. ook C.H.C. Overes, Omzetting van verenigingen en stichtingen, S &

V 1988, p. 63 e.v. Zie ook M.I.G.C. Raaijmakers, Iuridische fusie en omzetting van
verenigingen en stichtingen, TVVS 1986, p. 181-187 en 214-219.

151 Een motief voor omzetting van de stichting kan voorts zijn dat de stichtingsvorm met het
oog op te realiseren groepsverbondenheid beperkingen met zich brengt die bij andere
rechtsvormen niet in dezelfde mate bestaan.

152 Zie ook M.J. G.C. Raaijmakers, Juridische fusie en omzettingvan verenigingenen stichtingen,
TVVS 1986, p. 181-187. Wat betreft de omzetting van een vereniging, cooperatie en onder-
linge waarborgmaatschappij in een stichting en vice versa is inmiddels in de wet een
vereenvoudigde omzettingsmogelijkheid opgenomen. Men zie art. 18 Boek 2 BW.
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willen kunnen uitoefenen. Er moet voorts een verzoek bij de reehter tot
omzetting worden gedaan (vg1. art. 2:18 BW). Bij de omzetting moeten
de belangen van bij de stichting aangeslotenen voldoende zijn ontzien.

Indien een 'moeder'stiehting meent dat haar doehterstichting zieh dient
om te zetten in een BV (let wel het besluit daartoe zal altijd door het bestuur
van de doehterstichting zelf moeten worden genomen), zal zij aandeelhoud-
ster in de betreffende BV willen worden. Alsdan zal tevens moeten worden
bepaald hoe de storting op aandelen zal gesehieden. Aanwending daartoe
van het stiehtingsvermogen behoort tot de mogelijkheden. Dit gaat eehter
aIleen op als de 'moeder'reehtspersoon in aanmerking kwam voor - niet
verboden - uitkeringen van haar 'doehter'stiehting. Anders zal een
dergelijke storting in strijd zijn met het uitkeringsverbod van art. 2:285
lid 3 BW alsmede art. 18 lid 6 BW (de zgn. vermogensklemj.r"

6 Goederen-en vennogensrechtelijke rechtsbetrekkingen tussen
de 'dochter'stichting en haar 'moeder(s)'

Hierboven heb ik aangeduid dat en hoe (reehtens toelaatbaar) op grond van
statutaire en (aanvullende) eontraetuele regelingen een groepsverhouding
van een stiehting met een andere reehtspersoon kan worden geeonstitueerd.
Het vermogen waarmede door (bet bestuur) van de 'dochter'stichting!"
het (statutaire en 'wijdere') doel van die 'doehter'stiehting moet worden
nagestreefd is uiteraard (zeer) belangrijk. ISS Ineen doehter-NV IBV speelt
'deelneming' een belangrijke ro1. Daar werkt dit via de eorporatieve
'inbreng' waardoor vermogen onder de kapitaal/vermogens- 'klem' van de
vennootsehap komt te liggen. Bij een stichting is dat anders. Of ab initio
wordt vermogen 'overgedragen' dat in beginsel niet meer uitkeerbaar is,
M het wordt op 'repatrieerbare wijze' ter besebikking gesteld. Dit laatste
komt ook bij de NV IBV voor.

Ook bij een 'doehter'stiehting kan anderszins de (statutaire en/of
eontraetuele) afhankelijkheid nader worden ondersteund met 'regelingen'

153 VgJ. ook Rb. Arnhem, 14 mei 1992, NJ kort, 1992,45, Zie ook F.J.P. van den Ingh/E.
Bos/P.C.J. Oeriemans, De stichting als ondernemingsvonn, Deventer 1993, p. 47/48.

154 Dat de stichting de top van een 'groep' kan vormen staat inmiddels niet meer ter discussie.
Zie daarvoor ook hoofdstuk 3. Vgl. bijv. ook B. WesselslK. Schwarz, Stichtiog en fiscus,
Deventer 1991, p. 180.

155 Hoewei wettelijk niet vereist is bij oprichting van een stichting vermogen af te zonderen.
Vgl. hiervoor par, 3.1.

70



De oprichting van de 'afhankelijke' stichting

omtrent het op een van deze wijzen ter beschikking gestelde verrnogen. 156

Los daarvan rijst de vraag of er wijzen van verrnogensverschaffrng zijn
die als zodanig 'onderschikking' van de stichting bewerkstelligen, waarbij
met name moet worden gedacht aan de rechtsfiguur 'eigendom ten titel
van beheer' .157 In verband daarrnede rijst vervolgens de vraag of, indien
in het kader van een reeds bestaande afhankelijkheidsverhouding door de
'moeder'rechtspersoon verrnogen aan de afhankelijke stichting wordt
'overgedragen' c. q. ter beschikking gesteld, (het bestuur van) de afhankelij-
ke stichting, met name als gevolg van haar 'groepsgerichte' doelstelling,
over dit verrnogen ten behoeve van de 'moeder'rechtspersoon dient 'te
rentrneesteren' als beheerder/' quasi-eigenaar ten titel van beheer' . Het zou
des te meer het fiduciaire karakter'" van de positie van het stichtingsbe-
stuur benadrukken. Over deze materie valt het volgende op te merken.

6.1 Overdracht van vermogen aan de 'dochter'stichting als zodanig
bij oprichting; 'deelnemings '-/financieringsverhouding

Het realiseren van een 'deelnemings' -/financieringsverhouding met een
afhankelijke stichting bij oprichting kan plaatsvinden op basis van statutaire
voorzieningen bij die stichting, danwel op grond van contractuele
bepalingen. Zulks kan gebeuren in de vorrn van een ab initio verschaffrng
van eigen verrnogen en van vreemd verrnogen, bijvoorbeeld in de vorrn
van een achtergestelde geldlening c. q. (al dan niet tijdeJijke) ter beschikking
stelling onder bepaalde voorwaarden. Een achtergestelde geldlening door
de 'moeder' bij oprichting verschaft aan haar afhankeJijke stichting, kan
in wezen een vorrn van altematieve kapitaalverschaffrng betekenen.!"
Daar een dergeJijke financiering in wezen overigens het aantrekken van
krediet door de stichting betekent, zal een en ander moeten passen binnen
het doel van de afhankelijke stichting en daarrnede binnen de bevoegdheid
van het stichtingsbestuur. Omgekeerd dient frnanciering, zowel in de vorm

156 Of deze wijzen van vennogensverschaffing tevens 'kapitaalverschaffing ' opleveren in de
zin van art. 2:24c BW, zodat van een 'deelneming' kan worden gesproken, komt in hoofdstuk
4, par. 2 e.v. nog nader aan de orde.

157 Vgl. hieromtrent het beJangwekkende preadvies van C.Ae. Uniken Venema en S.E. Eisma,
Eigendom ten titel van beheer naar komend recht, uitgebracht voor de Vereeniging
HandeJsrecht, Zwolle 1990.

158 Vgl, MJ.G.C. Raaijrnakers, Over familierechtelijke betrekkingen in het rechtspersonen-
en vennootschapsrecht, in: Handelsrecht tussen 'Koophandel' en Nieuw BW, Deventer 1988,
p. 176.

159 Vgl. daarvoor hoofdstuk 4, m.n. par. 2. e.v.
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van verschaffing van eigen als vreemd vermogen, binnen het doel en belang
van de 'moeder-rechtspersoon'/financier te passen.

Het behoeft geen betoog dat vermogensverschaffing aan c.q. fmanciering
van een reeds afhankelijke stichting door de 'moeder', de reeds bestaande
'moeder' -' dochter'verhouding nog verder versterkt, al was het alleen maar
vanwege het feit dat indien de 'dochter'stichting op enig moment niet 'gewil-
Jig' zou zijn 'de kraan kan worden dichtgedraaid'P" en reeds gestorte
bedragenkunnen worden teruggevorderd. Voor zover het gaat om ab initio
'overgedragen' vermogen rijst de vraag of dit vermogen bij ontbinding van
de athankelijke stichting krachtens statutaire bepaling kan worden uitgekeerd
aan de 'moeder'. Dit zal dienen te geschieden door middel van een statutaire
bepaling die de uiteindelijke gerechtigdheid tot het liquidatiesaldo voor de
'moeder' regelt, hetgeen, zoals we hiervoor hebben gezien, tot de
mogelijkheden behoort. Er bestaan hier mijns inziens ook mogelijkheden
tot 'repatriering' door middel van tussentijds door de stichting verplicht
aan de 'moeder' te verstrekken uitkeringen. 161 Ook door de 'moederrechts-
persoon' (of de overheid) ten aanzien van haar 'dochter' stichting bepaalde
te verstrekken (minium) vermogens- c.q. aanprakelijkheidsgaranties kunnen
in belangrijke mate de 'groepsband' versterken.lf

Het financieel afhankelijk maken van een stichting vormt dan ook een
belangrijk middel om tot groepsverbondenheid van de stichting in de zin
van art. 2:24b BW te geraken. Het is tevens een belangrijk middel om een
stichting tot een vermogensrechtelijk verlengstuk van een andere rechtsper-
soon te doen worden.r" Verrnogensverschaffing door een rechtspersoon
aan een stichting met het oog op afhankelijkheid, vindt dan ook meestal
plaats binnen een reeds sinds de oprichting met de stichting bestaande
afhankelijkheidsrelatie, zowel als het gaat om een (achtergestelde) lening,
als in geval van daadwerkelijk in de vorm van risicodragend 'kapitaal' inge-
bracht verrnogen. Wat betreft het als 'kapitaal' ingebrachte vermogen is
dat ook niet vreemd omdat, indien dat niet gebeurt in het kader van een

160 Mits natuurlijk een dergelijke sropzetting van de fmanciering niet rauwelijks geschiedt en
ook niet voorzienbaar (en bewust) benadeling van derden tot gevolg heeft; kortom blijft
binnen de grenzen van de privaatrechtelijke redelijkheid en billijkheid. Vgl. in dit verband
overigens bijv. HR 9 mei 1986, Nl 1986,792 (Keulen-BLG). Met name de overheid wil
in het kader van de verstrekking van subsidies een dergelijke handelwijze nog wei eens
volgen.

161 Mits de grenzen van bet uitkeringsverbod natuurlijk in acht worden genomen; vgl. hoofdstuk
3, par. 5.

162 Zie ook boofdstuk 4, par. 2 e.v.
163 Zie hierna par. 6.5.
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reeds bestaande athankelijkheidsrelatie, de 'moeder' dit vermogen 'kwijt
is' , 164 tenzij daarbij uitdrukkelijk bepaalde voorwaarden worden overeenge-
komen (waarover hierna onder par. 6.3). De 'moeder' zal op enig moment
via uitkering van het liquidatiesaldo of anderszins het ter bescbikking
gestelde vermogen terug willen zien, danwel daarop greep willen behouden.
Daartoe zal, indien bijv. uitkeringen aan de 'moeder' aan de orde zijn,
sprake dienen te zijn van aan elkaar gelieerde doelstellingen. Tevens zal
in dat verband, met het oog op instandhouding en exploitatie van het ter
beschikking gestelde vermogen, en tevens met het oog op een evt.
toekomstige statutenwijziging, fusie of liquidatie, zeggenschap over het
stichtingsbestuur toch noodzakelijk zijn. Wat betreft het in de vorm van
vreemd vermogen (achtergestelde geldleningenlkredieten) door de 'moeder'
ter beschikking gestelde vermogen is het eveneens niet vreemd dat dit
gebeurt in het kader van een reeds bestaande afhankelijkheidsrelatie. De
'moeder' loopt immers risico wat betreft de terugbetaling en zal alleen al
om die reden invloed willen hebben op het door het stichtingsbestuur
gevoerde beleid. Daarnaast werkt ook (of misschien wel juist) het op basis
van kredietverschaffmg fmancieren van een 'dochter'stichting sterk
'afhankelijkheidsverhogend' .

6.2 Vermogensverschaffingaan de 'dochter'stichtingna oprichting

Indien vermogensverschaffing door de 'moeder' plaatsvindt na de oprichting
van een reeds van haar afhankelijke stichting geldt mutatis mutandis hetgeen
hiervoor voor de vermogensverschaffmg bij oprichting van de afhankelijke
stichting is gezegd. Indien het gaat om vermogensverschaffing door een
rechtspersoon aan een reeds bestaande zelfstandige stichting ligt de situatie
anders. Natuurlijk kunnen door een rechtspersoon gelden worden geleend
c. q. ter beschikking worden gesteld aan een overigens zelfstandig blijvende
stichting; 'gewone' fmanciering op basis van contract derhalve (zoals bijv.
ook een bank dat zou kunnen doen). De betreffende stichting zal dit
vermogen overeenkomstig de overeengekomen voorwaarden aan de verschaf-
fende rechtspersoon terug dienen te betalen (tenzij sprake is van een
schenking). Indien na de oprichting van een stichting daaraan 'niet op
repatrieerbare wijze' (zoals bij wege van geldlening) vermogen wordt
verschaft, zonder dat in dat kader op enigerlei wijze (statutair en/of
contractueel) afhankelijkheid wordt geconstitueerd, dan verliest de
verschaffende rechtspersoon elk recht m.b.t. dat vermogen. Indien

164 Zodat dan in feite sprake is van een schenking/gift.
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vermogensverschaffing door een rechtspersoon plaatsvindt aan een stichting
in het kader van een 'statutaire ovemame' van een bestaande stichting
ontstaat wederom een heel ander beeld. Alsdan kan een dergelijke
vermogensverschaffmg/fmanciering eveneens afhankelijkheidsverhogend
c.q. 'de groepsband verdichtend' werken. Hierbij rijst overigens de vraag
of reeds de vermogensverschaffmg aan een stichting'v ais zodanig
afhankelijkheid kan bewerkstellingen. In feite zou dan ook door middel
van dit instrument' ovemame' van een stichting kunnen worden bewerkstel-
ligd. Wij stuiten dan op de rechtsfiguur van de stichting als 'eigenaar ten
titel van beheer' ten behoeve van de 'moeder'rechtspersoon. In dit kader
moet onderscheid worden gemaakt tussen de reeds bestaande stichting, aan
welke door een rechtspersoon op basis van een overeenkomst en uitdrukke-
lijk overeengekomen administratievoorwaarden vermogen ten titel van beheer
wordt overgedragen, en de reeds bestaande stichting die zichzelf op basis
van een overeenkornst tot beheerder maakt ten behoeve van een andere
rechtspersoon met betrekking tot vermogen(sbestanddelen) die reeds door
de betreffende stichting worden bezeten.P"

6.3 Vermogensverschaffingten titel van beheer

De vraag is hier of een 'groepsachtige' verhouding kan worden bewerkstel-
ligd danwel verstrekt door aan een stichting vermogen over te dragen ten
titel van beheer, zodanig dat de al dan niet reeds afhankelijke stichting dat
vermogen dient te beheren overeenkornstig de administratievoorwaarden
terwiji die voorwaarden de betreffende stichting er voorts toe nopen dat
te doen conform de aanwijzingen van de 'moeder'rechtspersoon. De vraag
is tevens of, indien sprake is van eigendom ten titel van beheer, het dan
nog weI zo nodig is dat de 'moeder'rechtspersoon ook (het bestuur van)
de stichting als zodanig 'beheerst'. 167

165 Zonder dat daarbij dus sprake is van een 'statutaire ovemame' van de betreffende stichting.
166 De zogenaamde eigendom ten titel van beheer anders dan krachtens overdracht. Vgl. in

dit verband C.Ae. Uniken Venema/S.E. Eisma, Eigendom ten titel van beheer naar komend
recht, preadvies Vereeniging Handelsrecht, Zwolle 1990, p. 6.

167 Hierbij dient te worden opgemerkt dat sommige stichtingen die fungeren als 'eigenaar ten
titel van beheer' niet door anderen beheerst mogen worden. De beurs verlangt bijv. bij zgn.
pref.-stichtingen dat het bestuur daarvan voldoende onafhankelijk is. Zulks wordt (sedert
het failissement en de reddingsoperatie van DAF Trucks NV) ook voorgesteld voor 'trustees'
van obligatieleningen, bijv. in de vorm van een stichting.
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Ben bekend en veel voorkomend voorbeeld van de stichting als 'eigenaar
ten titel van beheer' is de stichting-administratiekantoor-constructie.168

Een ander bekend voorbeeld vormt het beleggingsfonds in de vorm van
een stichting."? Dergelijke stichtingen zijn contractueel verplicht vermo-
gensbestanddelen (in dit geval aandelen) te beheren ten behoeve van
achterliggende belanghebbenden. Een belangrijke rol daarbij vervullende
de administratievoorwaarden. Mijn aandacht gaat bier echter uit naar een
rechtspersoondie aaneen stichting vermogensbestanddelen ter beschikking
stelt 'ten titel van beheer', terwijl deze rechtspersoon daarbij zelf als
'beneficiairy' wordt aangewezen. Dat vormt een wezenlijk verschil met
de stichting-administratiekantoor-constructie waar de aandelen uitgevende
vennootschap niet zelf de 'beneficiary' (certificaathouder) wordt. Tevens
gaat mijn aandacht uit naar die stichting welke door middel van het sluiten
van een 'beheerovereenkomst' met een andere rechtspersoon, ten behoeve
van deze rechtspersoon de reeds door haar bezeten vermogensbestanddelen
gaat beheren als 'eigenaar ten titel van beheer.

Bij eigendom ten titel van beheer moet zoals gezegd onderscheid worden
gemaakt tussen eigendomsverkrijging van vermogensbestanddelen ten titel
van beheer door een stichting krachtens overdracht en de eigendom ten
titel van beheer anders dan krachtens overdracht. Als een 'overdracht ten
titel van beheer' wordt aangeduid een overdracht die wordt verricht
krachtens een beheeropdracht die door de vervreemder van een goed (bier
de 'moeder'rechtspersoon) - met betrekking tot dat goed - wordt verstrekt
aan de verkrijger van het goed (bier de athankelijke stichting) en die door
laatstgenoemde als grondslag van de overdracht wordt aanvaard.'?? Met
andere woorden: een beheerovereenkomst'?' die de titel - in de zin van

168 vgl. in dit verband F .J.P. van den lngh, Certificaat en certificaat van aandeel bij de besloten
vennootschap, diss. Deventer 1991.

169 Vgl. daarover C.Ae. Uniken VenemalS.E. Eisma, Eigendomten titel van beheer naar komend
recht, Zwolle 1990, p. 108 e.v.

170 Vgl. C.Ae. Uniken Venema\S.E. Eisma, Eigendom ten titel van beheer naar komend recht,
Preadvies Vereeniging Handelsrecht, Zwolle 1990, p. l.

171 Niet te verwarren met het zgn. uit het Duitse recht bekende "beherrschungsvertrag" en zijn
Nederiandse aequivalent. Het gaat in dat verband immers over het kunnen uitoefenen van
dominerende invloed door de moedermaatschappij en of dusdoende contractueel een "con-
cernverhouding" kan worden bewerksteIligd. Vgl. hieromtrent: E. GesslerfW. Hefermehl/U.
Eckardt/B. Kropff, Aktiengesetz, Band I, Munchen 1984, p. 219; M.P. van Achterberg,
De juridische definitie van het economisch verschijnsel, concern, diss. Deventer 1989, p.
71 e.v. W.K. Franken, Aspecten van concernrecht, diss. Groningen 1976, p. 136 en 285
e.v.; C.Ae. Uniken Venema, RM Themis 1977, p. 298; S.M. Bartman, Inleiding
concemrecht, Alphen aan de Rijn 1986, p. 20 en Concernbeleid en aansprakelijkheid, diss.
Deventer 1989, p. 18; H.J.M.N. Honee, Concemrecht en medezeggenschapsregelingen,
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art. 669 BW-oud I art. 3:84 BW - vormt van de overdracht.!" Door
een overdracht ten titel van beheer als hiervoor beschreven onstaat een
rechtsverhouding die gekenmerkt wordt door de omstandigheid dat in
beginsel het recht - in dit geval het recht van eigendom - is losgemaakt
van het economisch belang. Ingeval van een overdracht van vermogensbe-
standdelen (al of Diet tezamen een onderneming vormende) aan een stichting
ten titel van beheer zal het (economisch) belang dikwijls blijven berusten
bij de vervreemder(moeder-rechtspersoon); deze is dan de belanghebbende
bij het in de stichting ingebrachte vermogen. Het belang van de stichting,
alsdan voortvloeiende uit haar doelstelling komt daarmede in het verlengde
te liggen van het belang van de moeder-rechtspersoon bij haar stichting,
zodat van tegengestelde belangen Dietsnel sprake zal zijn. Dat is van belang
in verband met de taak van het bestuur van de stichting; vgl. art. 2:9
BW.173Het zal zich bij zijn 'beherende taak' mede hebben te richten op
het belang dat de 'moeder' bij het in de stichting ten titel van beheer
ingebrachte vermogen heeft.

Overdracht ten titel van beheer is echter Dietde enige rechtshandeling
die kan leiden tot het onstaan van een rechtsverhouding krachtens welke
een eigenaar van een goed (hier de beoogde 'dochter'stichting) verplicht
is dit goed te beheren in het uitsluitende belang van een ander (de 'moe-
der'rechtspersoon). Er bestaan ook andere rechtsfiguren - waarbij vaak
een stichting betrokken is - die aanleiding kunnen geven tot een soortgelij-
ke 'splitsing tussen macht en belang'. Men denke aan gevallen waarin een
'dochter' stichting zich verplicht om met betrekking tot vermogenl goederen
dat/die haar reeds toebehoren, te gaan fungeren als een beheerder die het
goed zal gaan beheren in het uitsluitende belang van een ander (de 'moe-

diss. Deventer 1981, p. 9 en 22; Rechtspersonen, art. 153, aant. 7; Van Leeuwe\Van der
Grinten in Fusies van ondernemingen, losbl, Deventer nov. 1976, p. V-lO; S.M.
Bartman\A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Arnhem 1991, p. 120 e.v.

172 De geldigheid van een overdracht ten titel van beheer wordt tegenwoordig erkend zonder
dat daarbij een specifieke •maatschappelijke rechtvaardiging" wordt geeist. Vgl. bijv. C. Ae.
Uniken Venema, Anglo-Arnerikaanse trusts in het Nederlandse recht, WPNR 5727 tim 5729
en de daar verrnelde literatuur. Zie ook C.Ae. Uniken Venema\S.E. Eisma, Eigendom ten
titel van beheer naar komend recht, Preadvies Vereeniging Handelsrecht, Zwolle 1990, p.
4 e.v.

173 Zelfs is mogelijk dat het belang bij het ingebrachte verrnogen wordt toegekend aan een derde
(bijv. andere 'dochter' - c. q. 'zuster' stichting): in de beheerovereenkomst die ten grondslag
ligt aan de overdracht, is dan een beding ten behoeve van een derde (de betreffende dochter
c.q. 'zuster'stichting) verwerkt. Krachtens dit beding ten behoeve van een derde kan de
derde-belanghebbende (hier de betreffende dochterstichting) dan zijn 'belang' geldend maken.
VgI. C.Ae. Uniken VenemalS.E. Eisma, Eigendom ten titel van beheer naar komend recht,
a.w. p. 2.
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der'rechtspersooni.!" Ben dergelijke figuur van 'eigendom ten titel van
beheer' met behulp van een atbankelijke stichting onstaat zonder dat daaraan
een overdracht van een 'inbrengende moederrechtspersoon' ten grondslag
ligt. Derhalve blijft deze figuur buiten de dwingende regels van het
goederenrecht die weI een rol spelen wanneer geoordeeld dient te worden
over de rechtsgeldigheid van een overdracht aan een stichting door haar
'moeder'rechtspersoon, ten titel van beheer. In de hiervoor aan de orde
zijnde situatie is eruitsluitend sprake van een beheer(s)overeenkomst tussen
(beheersende) rechtspersoon en stichting en niet van een beheer(s)-over-
dracht. Bezien vanuit het contractenrecht is er geen twijfel over de
rechtsgeldigheid van een beheerovereenkomst waarin een eigenaar (de
stichting) zich verplicht om als beheerder te gaan fungeren ten behoeve
van een ander. 175

In de administratievoorwaarden kan worden bepaald dat de stichting haar
'eigendoms'rechten uitsluitend kan uitoefenen na ontvangst van, en in
overeenstemming met, de instructies van degene die bij de overdracht ten
titel van beheer is opgetreden als vervreemderlinbrenger (bier de 'moe-
der'rechtspersoon) of van de instructies van een bij de overdracht ten titel
van beheer eventueel aangewezen derde-belanghebbende. Zulks kan eveneens
worden bepaald in de overeenkomst waarbij 'eigendom ten titel van beheer
anders dan krachtens overdracht/inbreng wordt overeengekomen. De
heersende leer is dat niets daaraan in de weg staat. Mijns inziens wordt
de grens met de figuur van lastgeving (met de bestuurders der stichting
'indirect' als lastbebbers) intussen weI erg vaag, als bij de (bestuurders
van de) stichting de bevoegdheid om zonder nadere instructie enige beheers-
taak te verrichten geheel ontbreekt. Het zal duidelijk zijn dat wanneer aan
een reeds ingevolge statutaire en/of contractuele voorzieningen atbankelijke
stichting door de 'moeder' uitdrukkelijk vermogen wordt overgedragen
'ten titel van beheer', dit de reeds bestaande athankelijkheidsverhouding

174 Vgl. C.Ae. Uniken VenemalS.E. Eisma, Eigendom ten titel van beheer naar komend recht,
a.w. p. 6. Een mooi recent voorbeeld van een dergelijke constructie is gehanteerd bij de
recente beursintroductie van de Apothekers Cooperatie OPG V.A. in oktober 1992. Zie
daarvoor het betreffende introductiebericht 1992 (eigen uitgave).

175 Bijv. een de stichting beheersende rechtspersoon. WeI doet zich ook met betrekking tot deze
situaties van eigendom ten titel van beheer de vraag voor in hoeverre aan de aanspraken
van de belanghebbende eenzekere 'externe werking' dient te worden toegekend. Zie daarvoor
nog het verloop van deze par. Vgl. bijv. ook C.Ae. Uniken Venema, De overdracht ten
titel van beheer aan een trustee volgens het huidige en volgens het nieuwe BW, opgenomen
in Goed en Trouw (Van der Grinten-bundel), Zwolle 1984. Vgl. bijv. ook F.J.P van den
Ingh, Certificering en certificaat van aandeel bij de besloten vennootschap, diss. Deventer
1991, p. 169 e.v.

77



Hoofdstuk 2

in verregaande mate intensiveert. De plicht van het bestuur bij het beheren
van dat vermogen met het oog op art. 2:9 BW rekening te houden met doel
en belang van de 'moeder'rechtspersoon, op straffe van ontslag en (interne)
aansprakelijkheid, wordt dan nog pregnanter. Indien door een rechtspersoon
vermogen wordt overgedragen aan een stichting ten titel van beheer waarbij
overigens van afhankelijkheid van de stichting (nog) geen sprake is, is (het
bestuur) van deze stichting in elk geval verplicht dit vermogen te beheren
conform de administratievoorwaarden en de aanwijzingen (indien overeenge-
komen) van de overdragende rechtspersoon tevens 'beneficiairy'. Een
'moeder' - 'dochter' -verhouding tussen rechtspersoon en stichting wordt
daarmede mijns inziens echter nog Dietbewerkstelligd. De 'moeder'rechts-
persoon heeft irnmers geen statutaire of contractuele bevoegdheden om het
stichtingsbestuur naar huis te sturen indien dit naar de mening van de
'rnoeder' zijn taak niet naar berhoren verricht. Zulks geldt eveneens voor
de stichting die zich 'slechts' aan een andere rechtspersoon verbindt, door
middel van een overeenkomst, als gevolg waarvan zij haar vermogen gaat
beheren ten behoeve van die rechtspersoon, zonder dat daarbij sprake is
van een overdracht ten titel van beheer. Van een daadwerkelijke 'konzernie-
rung' is derhalve geen sprake. Dit neemt echter niet weg dat ook bij deze
stichtingen van enige 'verbondenheid' sprake is, in die zin dat het
stichtingsbestuur in het kader van zijn taakvervulling rekening dient te
houden met de belangen van de 'beneficiairies'. Indien dat Diet gebeurt
kan de stichtingjegens de rechtspersoon-beneficiairy aansprakelijk worden
voor daardoor bijv. geleden schade op grond van niet-nakoming (wanpresta-
tie).

Uit het voorgaande blijkt in elk geval dat juist de stichting zich goed
leent (beter dan de NV/BV, cooperatie of vereniging), voor het bewerkstelli-
gen van een dusdanige situatie dat de stichting uitsluitend het belang van
rechtstreeks belanghebbende rechtspersonen bij het stichtingsvermogen dient,
zeker wanneer sprake is van 'eigendom ten titel van beheer situaties'. De
instrumenten in dat kader zijn statutaire en contractuele voorzieningen. 176

Voor de 'moeder'rechtspersoon is in dit verband overigens zeer van
belang het antwoord op de vraag of de aanspraak die aan haar als
'belanghebbende' toekomt krachtens een overdracht ten titel van beheer
aan haar 'dochter'stichting, behalve ten opzichte van de 'dochter'stichting
(eigenaar/beheerder), ook geldend gemaakt kan worden ten opzichte van
anderen. In het bijzonder dringt deze vraag zich op met betrekking tot de

176 Zie ook B. Wessels\C.A. Schwarz, Praktijkvragen rechtspersonenrecht, Ars Notariatus XXIII,
Deventer 1985, p. 106 e.v.
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erediteuren van de 'doehter' stiehting (eigenaar /beheerder). Anders gezegd:
kan de 'moeder'rechtspersoon als 'belanghebbende' bewerkstelligen dat
vermogen dat kraehtens een overdracht ten titel van beheer door de
afuankelijke stiehting werd verworven, wordt gevrijwaard van de aanspraken
van haar crediteuren, en dit zowel ingeval van beslag als van faillisse-
ment!"? Goederenreehtelijk gezien luidt het antwoord ontkennend. De
'moeder' heeft in deze situatie immers sleehts obligato ire aanspraken jegens
de stichting, welke obligatoire aanspraken in beginsel niet werken jegens
derden en in geval van faillissement slechts een concurrente schuld-
eiserspositie met zich mee brengen. Ben zekere 'exteme werking' kan echter
worden bewerkstelligd door toekenning van een aan de 'moeder' -rechtsper-
soon toe te kennen beperkt zakelijk recht (pand en/of hypotheek) , hetgeen
in de praktijk ook meestal gebeurt.

6.4 Kan vermogensverschaffing aan een 'dochter'stichting (steeds)
worden beschouwd als '(quasi) ten titel van beheer'?

Naar aanleiding van het voorgaande zou men zich de vraag kunnen stellen
of een groepsgerichte doelomschrijving van de afbankelijke stichting niet
reeds uit haar aard meebrengt dat het bestuur van deze 'dochter'stichting
conform dat doel het aan de 'dochter'stichting toevertrouwde vermogen
dient te 'beheren' als 'quasi-trustee' voor de 'moeder'rechtspersoon, zonder
dat dus uitdrukkelijk sprake is van een beheerovereenkomst tussen stichting
en 'moeder'rechtspersoon. Met andere woorden; is er in 'moeder' -
'dochter'verhoudingen met de stichting als 'dochter' naar de aard van de
verhouding niet reeds sprake van 'quasi eigendom'" ten titel van be-
heer'?". Zulks is van betekenis voor de 'konzernierung' van de 'afhanke-
lijke' stichting, daar alsdan ook vanuit deze invalshoek bezien het bestuur
van de afbankelijke stichting als 'quasi-trustee' gehouden is het belang van
de 'moeder' als 'quasi-beneficiary' in al haar beslissingen te verdisconteren.

177 Men spreekt hier over de prob!ematiekvan de zogenaamde 'externe werking' van de eigendom
ten tite! van beheer. Vgl. daarover ook o.m. Asser-Beekhuis, deeI3-I, Zakenrecht, algemeen
dee!, Zwolle 1985, p. 438 e.v.

178 Met eigendom wordt hier bedoeld eigendom van rowel stoffelijke zaken als vermogensrechten
(zoals aandelen en vorderingsrechten), dit in tegenstelling tot de beperkte betekenis zoals
die in het BW aanhet begrip eigendom wordt toegekend; vgl. art. 5:1 BW. Dehier bedoelde
eigendom ziet naast de onbeperkte rechten tevens op de beperkte rechten (bijv. pand en
hypotheek). Kortom het hier gehanteerde begrip eigendom ziet op alle mogelijk bestaanbare
vermogensrechten.

179 Een dergelijke vorm van eigendom is in feite eerst in 1929 door de Hoge Raad als
rechtsgeldig erkend in het arrest HR 24 juni 1929, NJ 1929, 1434.

79



Hoofdstuk 2

Mijns inziens brengt het feit dat sprake is van een 'dochter'stichting niet
rechtstreeks mede dat zij met betrekking haar vermogenl ondememing heeft
te gelden als 'eigenaar ten titel van beheer' ten behoeve van de 'moe-
der'rechtspersoon. Wat betreft de positie van de 'dochter'stichting en de
positie en verplichtingen van het stichtingsbestuur zijn echter wei zekere
analogieen te ontlenen aan de uitdrukkelijk geconstitueerde 'eigendom ten
titel van beheer-figuur'. Het groepsgerichte doel van de afhankelijke
stichting zorgt ervoor dat het stichtingsbestuur het vermogen niet anders
mag aanwendenlbestemmen dan rekening houdend met het doel (en belang)
van de 'moeder'. Doet zij dat niet dan maakt zij zich schuldig aan
onbehoorlijke taakvervulling (art. 2:9 BW) en wellicht zelfs wanbeheer
(vgl. art. 2:298 BW). Het bezien vande 'dochter'stichting als 'quasi-trustee'
en de 'moeder'rechtspersoon' als 'quasi beneficiairy' geeft vanuit een andere
invalshoek een nadere invulling van de afhankelijkheid van de stichting
en de daarbij passende rechten en verplichtingen van het stichtingsbestuur.
Een en ander heeft mijns inziens ook gevolgen voor de vraag naar de
bevoegdheid van een rechtspersoon een stichting op te richten onder
afzondering daarin van vermogen/aktiviteiten.l'" Er vanuit gaande dat
'deelneming' in, en samenwerking met, rechtspersonen tot de taak van
bestuurders van rechtspersonen kan behoren,'!' behoeft oprichting van
een stichting en afzondering van vermogenlaktiviteiten daarin niet tot vragen
omtrent doeloverschrijding (art. 2:7 BW) en vertegenwoordigings(on)be-
voegdheid van het bestuur te leiden, indien de oprichtende rechtspersoon
gebruik maakt van de technieken ter bewerkstelliging van afhankelijkheid
zoals reeds hiervoor geschetst, waarbij het 'op afhankelijkheid gerichte'
doel centraal staat. Bovendien is het bestuur van de athankelijke stichting
juist vanwege deze onderschikking gehouden over het vermogen van de
stichting te 'rentmeesteren' ten behoeve van (het doel) en in het belang!"
van de 'moeder', hetgeen voor dit stichtingsbestuur een nadere invulling
met zich brengt van de norm van art. 2:9 BW. Deze zienswijze wordt vanuit
een andere invalshoek nog eens benadrukt en nader ingevuld door de
afhankelijke stichting en haar bestuur, met betrekking tot het in de stichting
afgezonderde vermogen c.q. de activeitenJondememing, te beschouwen
als 'quasi-trustees' van de 'moeder'rechtspersoon als 'quasi beneficiairy'.

180 In de zin van HR 13 dec. 1992, NJ 1992,279 (UVO-Lopik).
181 Vgl. LB. Huizink, Bestuurders van rechtspersonen, diss. Deventer 1989, p. 18 e.v.
182 Vgl. over het be\ang van de rechtsperrsoon ook M.M. Mendel, Het starutaire doel van de

naamloze vennootschap, diss. Deventer 1971.
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6.4.1 De stichting als vermogensrechtelijk verlengstuk?

Met vraagstukken betreffende zeggenschap over stichtingen en daarin
afgezonderde vennogen(sbestanddelen) hangt sterk samen de vraag of, en
zo ja in hoeverre, de stichting tot vennogensrechtelijk verlengstuk lean
worden gemaakt van oprichters en/of 'moeder'rechtspersonen.t" Ook
dit geeft een nadere invulling aan de athankelijkheidsrelatie tussen 'moe-
der'rechtspersoon en 'dochter'stichting en is bijvoorbeeld tevens van belang
voor vraagstukken op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en het
belastingrecht. Het begrip vemogensrechtelijk verlengstuk wordt veelal ge-
hanteerd in het kader van met elkaar verbonden rechtspersonen welke een
ondememing drijven.P'

Een stichting is mijns inziens in civielrechtelijke zin'" een vennogens-
rechtelijk verlengstuk van een andere rechtspersoon indien:
de (dochter)stichting in wezen een particle voortzetting is van een met de
stichting verbonden rechtspersoon en aile economisch belang bij het in de
stichting ingebrachte vermogen bij die rechtspersoon berust.t" Het zijn
van vennogensrechtelijk verlengstuk moet volledig gerealiseerd worden
geacht indien de hiervoor bedoelde rechtspersoon de betreffende stichting
statutair en/of contractueel volledig beheerst.""

Met behulp van ons uiterst liberale stichtingenrecht alsmede ons verbinte-
nissenrecht is zoals we hebben gezien een dergelijke situatie te realiseren.
Wij geraken dan intussen hoe langer hoe meer aan een soort 'trustachti-
ge188

' verhoudingen.!" in die zin dat ook daar het uiteindelijke belang

183 Zie voor de wijze waarop dat dan kan geschieden met name hoofdstuk 3, met name par.
3.2.A.

184 Zie bijv. C.L. van Lindonk, De onderneming en haar fiscale verschijningsvormen, diss.
Amhem 1990, p. 283.

185 Voor de fiscaalrechtelijke equivalent zie hoofdstuk 6.
186 Mijns inziens heeft men dan een 'deelneming' in de stichting. Zie hoofdstuk 4, met name

par. 2 e.v.
187 Ontleend aan de in de fiscale literatuur geldende opvatting over de betekenis van het zijn

van vermogensrechtelijk verlengstuk, welke opvatting mijns inziens voor het civiele recht
ook bruikbaar is met betrekking tot vraagstukken a1s: toerekening van vermogen,
bestuursbevoegdheden en aansprakelijkheid. Vgl. o.m. D. luch, De deelnemingsvrijstelling
indevennootschapsbelasting, diss. Deventer 1974, p. 14;D. Briill, Objectieveensubjectieve
aspecten van het fiscale winstbegrip, Amsterdam 1964, p. 298; 1.A.G. van der Geld, De
herziene deelnemingsvrijstelling,diss. Deventer 1990, p. 55 e.v.; A.J. van Soest, De regeling
van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (art. 15 Wet VpB 1969, diss. Deventer
1983, p. 23\24; H.G.M. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van
naamloze en bessloten vennootschappen, diss. Deventer 1984, p. 22\23 en 77 e.v.

188 Vgl. ook C.Ae. Uniken VenemalS.E. Eisma, Eigendom ten titel van beheer naar komend
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en de zeggenschap over het aan de trustee, als het verlengstuk van de
(veronderstelde) wil van de insteller.l'" in 'trust' gegeven vermogen bij
een ander (de benficiairy) berust.'"

6.4.2 Toerekening van stichiingsvermogen aan de 'moeder'rechtspersoon;
'transparantie' ?

In het verlengde van het voorgaande ligt de vraag in hoeverre de juridische
vermogenssplitsing werkt, indien de 'trustee' (hier afhankelijke stichting)
door de 'moeder' (volledig) wordt beheerst.!? Wij stuiten dan op het
leerstuk van de 'transparantie'. Hiermee doel ik niet op transparantie in
strikte zin, zoals wij die onder meer kennen bij de v. o. f. ,193 maar op de
situatie dat een stichting op een dergelijk vergaande wijze wordt beheerst
door (een) andere rechtsperso(o)n(en), dat de afzondering van vermogen,
ten aanzien van de haar beheersende rechtspersoon en haar rechtstreeks
belanghebbenden, maar ook haar crediteuren, in wezen reele praktische
betekenis mist. 194

recht, preadvies Vereeniging Handelsrecht, Zwolle 1990, p. 218 e.v.
189 Vgl. over trustverhoudingen o.m.: F. Sonneveldt, De Anglo-Amerikaanse trust in het

nederlandse civiele en fiscale recht, FED fiscale brochures 1990; C.Ae. Uniken Venema,
Trustrecht en bewind, diss. Zwolle 1954. Ik zie hier een duidelijke overeenkomst tussen
de trust en de stichting als doelvennogen. Zie ook de preadviezen van A. Dyer\J.H.A. van
Loon, Anglo-Amerikaanse trusts en het nederlandse recht, mededelingen van de NVIR,
Deventer 1983;

190 Vgl. daarover bijv. A.R. Leemreis, Trustrecht en schenkingsrecht, in, De Anglo-Amerikaanse
trust, civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten, onder eindredactie van Prof.dr. K.L.H.
van Mens, serie Fiscaal actueel, Deventer 1991, p. 47 e.v. Zie ook K.L.H. van Mens,
Schenking, diss. Deventer 1985, p. 329\330 en 339.

191 Vgl. bijv. ook HR 24 november, BNB 1955,7; "dat, ondanks de rechten en de beschikking-
smacht, welke ten aanzien van het trustkapitaal in hun handen zijn gelegd - nu zij deze nimmer
ten bate van zichzelf, doch alleen ten behoeve van anderen mogen aanwenden -, dit kapitaal
voor de trustees zelf geen enkele vermogenswaarde vertegenwoordigt (.. )".

192 Ook met het oog op de overheidsstichting is deze vraag natuurlijk uitermate van belang.
De overheid gebruikt immers vaak een stichting voor het uitoefenen van een publiekrechtelijke
taak. Als de betreffende stichting onder bepaaIde omstandigheden toch vereenzelvigd zou
kunnen worden met de overheid heeft dat nogal wat gevolgen zowel voor de overheid zelf
als voor de met de stichting handelende (rechts)personen. Vgl. bijv. J .C.E. Ackermans-Wijn,
Doorbraak en quasi-doorbraak van aansprakelijkheid bij de overheid, S & V 1992, p. 183
e.v.

193 Het gaat dan niet om toerekening van vermogen(srechten). De vennoten zijn gezamenlijk
eigenaar van het vennootschapsvermogen. Vgl. A.L. Mohr, Van maatschap, vennootschap
onder firma en comrnanditaire vennootschap, Arnhem 1992, p. 31 e.v. alsmede Asser-
Maeijer, deel 5-V, Bijzondere overeenkomsten, Zwolle 1989, p. 184 e.v.

194 Vgl. voor het fiscale recht BNB 1972\238; BNB 1974\20; BNB 1975\5; BNB 1976\170;
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Wat de fiscale gevolgen van inbreng van vermogen onder bezwarende
titel in een stichting door een (rechts)persoon betreft.!" wordt in dit
verband zelfs geleerd dat: 196

'de stichting soms (..) vereenzelvigd kan worden met de (inbrengende R.H.)
(rechts)persoon. Indien het vermogen van de stichting aan de (rechts)persoon
wordt toegerekend heeft het bedrag van de inbreng het vermogen van de
rechtspersoon niet verlaten. De inbreng in de stichting heeft dan geen enkele
invloed op de winstberekening. 197'

Wanneer dat dan het geval is wordt vervolgens niet beschreven. Dat zal
natuurlijk ook sterk afhangen van de organisatie en inrichting van de
voorliggende stichting.

Een dergelijke zienswijze heeft civielrechtelijk grote gevolgen.!"
Civielrechtelijke transparantie van stichtingen leidt bijvoorbeeld tot vragen
ten aanzien van gemeenschap in de zin van art. 3: 166 BW. 199 Ons gesloten

BNB 1976\268; BNB 1978\296; BNB 1978\297. De Hoge Raad heeft in BNB 1978\15
overigens beslist dat, indien een stichting hoofdzakelijk ten doel heeft het particulier c.q.
eigen belang van een belastingplichtige te dienen, dit op zichzelf onvoldoende is om het
vermogen van de stichting in fiscale zin te vereenzelvigen met dat van de er bij betrokken
(natuurlijke) persoon. Civielrechtelijk bezien is dan in feite sprake van 'vermogensvermen-
ging'. Vgl. hieromtrent E.P.M. loosen, Vermogensvermenging in het Nederlandse
concernrecht?, TVVS 1989/9, p. 213 e.v., welk leerstuk m.i. met name bij stichtingen
interessante invalshoeken kan opleveren bij rijzendevragen en problemen rond aansprakelijk-
heid maar bijv. ook de bevoegdheid van het bestuur van een stichting tot oprichting van
een 'dochterstichting'.

195 In het fiscale recht wordt transparantie bij stichtingen welke volledig beheerst worden door
een natuurlijk persoon inmiddels aangenomen. Vgl. daarover o.m. l.T.L. Nillesen, De
durchgriff, enkele beschouwingenover de relativeringen begrenzing van de rechtspersoonlijk-
heid en belastingplicht, WFR 1986\5744 en 1986\5745 alsmede, Fiscale transparantie bij
stichtingen: een ondoorzichtige materie of een mystieke bee1dvorming?, WFR 1992\6009.
Vgl. ook C.P.M. van Houte, Is een stichting transparant?, WFR 1989\5872; R. Moszkowicz,
Stichting en transparence: motivering; rechtsstrijd, WFR 1991\5954; R.N.D. Brouwer, Het
leerstuk van de transparence, Forfaitair 1991\12.

196 Vgl. Stichtingen, Rapport ter bestudering van fiscale aspecten van stichtingen, Geschriften
van de Vereniging voor Belastingwetenschap, or. 180, Deventer 1989, p. 45.

197 Vgl. HR BNB 1959/74.
198 Nu dient wei opgemerkt te worden dat het fiscale recht in bepaalde gevallen een andere

juridische qualificatie van zich presenterende rechtsfeiten kan - en soms moet - hanteren
dan het civiele recht. Vgl. overdeze problematiek, Ch. P.A. Geppaart, Fiscale rechtsvinding,
diss. !965 Leiden, FED\Arnsterdam.

199 Gemeenschap is aanwezig wanneer een of meer goederen toebehoren aan twee of meer
deelgenoten gezamenlijk (art. 3: 166 BW). De rechtsvorm gemeenschap kan zich zowe! bij
zaken voordoen als bij andere vermogensbestanddelen,zoals vorderingsrechten. Gemeenschap
heeft betrekking op goederen en wordt derhalve gerege!d in Boek 3. Vgl. o.m. ook M.l.A.
van Mourik, Gemeenschap, serie Mon. NBW, dee! B-9, Deventer 1990, p. 1.
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zakenrechtelijke systeem200 alsmede ons systeem met betrekking tot het
begrip rechtspersoonlijkheid zou daarmede worden doorbroken. Gemeen-
schap dient zich immers slechts dan aan wanneer een of meer goederen
toebehoren aan twee of meer rechtspersonen gezamenlijk, waarbij ons niet
mag ontgaan dat wij he! gezamenlijk toebehoren van een zaak niet in
economische zin, maar in juridische zin moeten nemen. Gemeenschap kan
door twee ofmeer rechtspersonen slechts verworven worden wanneer aan
de regels van het goederenrecht is voldaanP' In dit verband zou men
zich wel de vraag kunnen stellen of de stichting welke wordt beheerst door
meerdere rechtspersonen wellicht als een 'quasi-gemeenschap' gezien zou
kunnen worden.f" Ook dat zou een nadere invulling geven aan de positie
van het bestuur van de athankelijke stichting als 'bestuur van een gemeen-
schap van goederen' ten behoeve van de 'quasi deelgenoten'. Ik laat dat
verder rusten. Ik meen intussen wel dat civielrechtelijke transparantie van
de volledig ondergeschikte stichting, in de zin van toerekening van
vermogensbestanddelen, in het algemeen niet tot de mogelijkheden behoort.
Een andere aspect is, als gezegd, of door vermogensafzondering door een
rechtspersoon in een volledig door haar beheerste stichting kan worden
bereikt dat crediteuren daarop onder aile omstandigheden geen verhaal meer
hebben. Zie daarvoor hoofdstuk 5. Dat brengt echter in het algemeen nog
geen civielrechtelijke transparantie van de beheerste stichting met zich.

7 Conclusies

1k heb in de voorgaande paragrafen geanalyseerd wat het oprichten van
een stichting door een rechtspersoon, danwel betrokkenheid van een
rechtspersoon bij een stichting, nu precies voor betekenis heeft, met name
ook wanneer daarbij vermogen door de betreffende rechtsperso( 0)nen in
de stichting wordt ingebracht. We hebben gezien dat, indien een stichting
wordt opgericht en daarbij vermogen (danwel activiteiten) wordt ingebracht,

200 Alhoewel zich ook daar openingen beginnen te vertonen; vgl. bijv. J.M. van Dunne, Het
zakenrecht als open systeem (van verbintenissen), in: In het nu, wat worden zal (Schoor-
dijkbundel), Deventer 1991, p. 45 e.v.

201 ZieH. C.F. Schoordijk, Mede-eigendom, gemeenschap, rechtspersoonlijkheid, Zwolle 1983,
p.2.

202 Men zou zich dat bijv. voor kunnen stellen m.b. t. fondsen aan welke wettelijk geen rechtsper-
soonlijkheid toekomt. Dergelijke fondsen worden vaak: 'omgezet' in een stichting, terwijl
in wezen in de achterliggende zakenrechtelijkeverhoudingen geen verandering wordt beoogd.
Vgl. daarover bijv. C.A. Schwarz\B. Wessels, Fondsen in het recht, serie Fondsen en de
praktijk, nr. 1., uitg. NIF, Bunnik, 1984.
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de inbrengende rechtspersoon in beginsel elke zeggenschap en gerechtigdheid
tot dat vermogen verliest. Er bestaan immers geen lidmaatschaps- danwel
aandeelhoudersbanden met een stichting. Dit geldt eveneens wanneer in
een bestaande stichting vermogen (enJof activiteiterr'") wordt ingebracht.
Dat betekent dat de betrokkenen bij vorenbedoelde rechtspersonen (bijv.
aandeelhouders/ledenJaangeslotenen), . hun zeggensschapsrechten en
informatierechten ten aanzien van het in de stichting ingebrachte vermogen
danwel de ingebrachte activiteitenJondememing volledig kwijt zijn.
Vandaar dat voomoemde handelingen mijns inziens doeloverschrijding (art.
2:7 BW) en in die zin onbevoegd handelen vanhet bestuur van de bedoelde
rechtspersonen met zich brengen.

De vraag die dan rijst is echter of het wellicht niet mogelijk is een
zodanige band met c.q. athankelijkheid van een stichting te creeren, binnen
welke vermogensovergang danwel inbreng van activiteiten door rechtsperso-
nen zodanig kan worden vormgegeven, dat zeggenschapsrechten en
informatierechten ten aanzien van het ingebrachte vermogen c. q. de
ingebrachte activiteiten behouden blijven.

In dat kader heb ik. eerst een aantal technieken ter realisering van
athankelijkheid van een stichting alsmede bepaalde vormen van vernmogens-
inbreng door rechtspersonen in een stichting bezien. Daarbij is gebleken
dat er allerlei manieren ter realisering van athankelijkheid en van inbreng
van vermogen c. q. activiteiten in een stichting bestaan welke de 'inbrenger'
(indirecte) zeggenschap doen behouden. Er bleken zelfs methoden te zijn
welke de met de stichting verbonden rechtspersonen deden lijken op
beneficiairies ten aanzien van het stichtingsvermogen, zoals die bestaan
bij trustverhoudingen.

Slotconclusie is derhalve dat indien rechtspersonen goederen- en
vermogensrechtelijk betrokken raken bij stichtingen, indie zin dat zij belang
hebben bij het inde stichting ingebrachte vermogen danwel de activiteiten,
danwel belang hebben bij voortbestaan, doel en continuiteit van de stichting,
er allerlei voorzieningen dienen te worden getroffen om de rechtspersoon
(en daarmede de bij haar organisatie betrokkenen (m.n. aandeelhouders/le-
denJaangeslotenen), zeggenschap en invloed te verschaffen binnen die
stichting, opdat voomoemde belangen gewaarborgd kunnen worden en
blijven.

In dat verb and rijzen echter een aantal fundamentele vragen als; wat
kan in dit kader worden opgenomen in het doel van de stichting; in hoeverre
kan en mag het stichtingsbestuur ondergeschikt worden gemaakt; wat is

203 Onder deze omstandigheden vormt deze handeling een schenking.
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eigenlijk het be lang van de stichting; wat is de strekking van het uitkerings-
verbod en het ledenverbod etc. De toelaatbaarheid van de op verschillende
wijzen vorm te geven afbankelijkheid van een stichting zullen derhalve nader
moeten worden onderzocht. Indat kader zullen, met het oog op afhankeli jk-
heid van de stichting, de grenzen van het stichtingenrecht moeten worden
geanalyseerd. Daaraan is hoofdstuk 3 gewijd.
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Aard en structuur van de (groepsverbonden) 'afhanke-
lijke' stichting naar Nederlands recht

1 Inleiding; de groepsverbonden stichting is een andersoortige
rechtsfiguur dan de overige rechtspersonen van Boek 2 BW;
zij kent geen associatieve grondslag

In dit hoofdstuk zal geanalyseerd worden of en in hoeverre de hiervoor
in hoofdstuk 2 beschreven technieken voor groepsvorrning en afhankelijkheid
van stichtingen toelaatbaar zijn. Van centrale betekenis daarbij is art. 2 :285
BW dat bepaalt dat een stichting een door een rechtshandeling in het leven
geroepen rechtspersoon is, welke geen Ieden kent en beoogt met behulp
van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwe-
zenlijken. Voorts bepaalt art. 2:285 in lid 3 BW dat het doel van de stichting
niet mag inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die
deel uitmaken van haar organen noch ook aan anderen, tenzij wat deze
Iaatsten betreft de uitkeringen een ideele strekking hebben. Men zegt daarom
wel dat de stichting een 'doeivermogen' is.' Dit Ieidt tot enkele belangrijke
gevoigtrekkingen.
a. Ret vermogen van de stichting dient steeds dienstbaar te worden gemaakt

aan het statutaire doel van de stichting.?
b. Ret stichtingsdoel is bepalend voor de wijze waarop het stichtingsver-

mogen door het bestuur wordt beheerd en bestuurd; het is ook bepalend
voor de vraag of en wanneer sprake is van doeloverschrijding (art. 2:7
BW).

c. Indien blijkt dat het vermogen van de stichting ten enenmale onvoldoen-
de is voor de verwezenlijking van haar doel, en de mogelijkheid dat,
een voidoend vermogen door bijdragen of op andere wijze in afzienbare
tijd zal worden verkregen, in hoge mate onwaarschijnlijk blijkt te zijn,
kan de stichting worden ontbonden. Dit blijkt uit het op art. 2:285 BW

Zie reeds de preadviezen van Rh. Feith en W.H. Drucker voor de NJV in 1925, "Is het
wenschelijk onze burgerlijke wetgeving aan te vullen met bepalingen omtrent stichtingen?
Zoo ja, naar welke beginselen?".

2 Een uitwerking daarvan is bijv. ook de claim die berust op het stichtingsvermogen bij
omzetting; vgl. art. 2:18 lid 6 BW.
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en de qualificatie van de stichting als 'doelvermogen' aansluitende art.
2:301 BW.

d. Indien blijkt dat het doel der stichting is bereikt of niet meer kan worden
bereikt, en wijziging van het doel niet in aanmerking komt, kan de
stichting worden ontbonden.

e. Een (statutair) toegekende bevoegdheid tot wijziging van het doel of,
in mindere mate, een goedkeuringsrecht, verschaft de bevoegde
(rechts)persoon een belangrijke machtspositie.

f. De taak en positie van het bestuur wordt juist bij de stichting gekenmerkt
door uit de doelstelling der stichting voortvloeiende elementen van
lastgeving en (naar NBW) opdracht. 3

De stichting onderscheidt zich aldus van de overige in Boek 2 BW
vermelde rechtspersonen," alsmede van de personenassociaties (maatschap,
vof en cv). 5 Deze constatering is van belang met het oog op de realisering
van een groepsverhouding met een stichting. Onmiddelijk rijst immers de
vraag of de stichting haar doel(vermogen) dienstbaar kan en mag maken
aan een 'moeder'rechtspersoon en aldus met deze een groep van rechtsperso-
nen kan vormen, 6 hetgeen weer verband houdt met de vraag of een stichting

3 Vg!. ook art. 1637 BW-oud. Naar huidig recht wordt deze contractuele verhouding als 'op-
dracht' gekwalificeerd (Titel 7, Boek 7, NBW). Zie Bijzondere overeenkomsten (losb!.),
B. Wessels, Algemene inIeiding, aant. 7. Zie bijv. ook C.A. Schwarz, Decharge van
bestuurders van vereniging en stichting, S & V 1993, p. 42.

4 Wanneer wij te maken hebben met een stichting die een ondememing drijft komen wat betreft
de in Boek 2 BW geregelde rechtspersonen de naamloze en besloten vennootschap het eerst
in aarunerking als vergelijkbare rechtsvormen. Voor deze laatste geldt echter, in tegenstelling
tot de stichting, dat de oprichting en daarmede ook de inhoud van de statuten onderworpen
zijn aan overheidstoezicht, dat zij voorts vallen ondereen zeer gedetaiUeerde kapitaalregeling
en dat zij vallen onder het jaarrekeningenrecht. Dat geldt ook, afgezien van de bijzondere
vereisten van art. 2:52 lid 2 BW, voor de cooperatie. Bovendien vallen voormelde
rechtspersonen onder het enqueterecht en kunnen zij vallen onder de structuurregeling. Wei
kan worden opgemerkt dat indien bij de NV\BV of de (cooperatieve) vereniging de personen
welke zitting hebben in het bestuur en de algemene vergadering dezelfde zijn, het door de
wetgever beoogde evenwicht in feite ontbreekt, zoals dat ook in beginsel het geval is bij
het "normaaltype" stichting. Vg!. ook FJ.P. van den Ingh\E. Bos\P.C.J. Oerlemans, De
stichting als ondememingsvorm, serie Vademecum Ondememingsrecht, Deventer 1993,
p.51\52.

5 Vgl. voor de stichting als rechtsfiguur ook onlangs weer K.L.H. van Mens, De stichting
naar het recht van de Nederlandse Antillen en Aruba, S & V 1993, p. 33 e.v.

6 Men zou kunnen zeggen dienstbaar maken aan een 'hoger doel' dat het 'sub-doel' van de
betreffende stichting omvat. lets dergelijks zien wij m.i. bij de steunstichting. Vgl. daarover
T.J. van der Ploeg, Vraagtekens bij steunstichtingen, TVVS 1989, nr. 89\4, p. 95 e.v.;
V.A.M. van der Burg, Overheid en steunstichting, TVVS 1987, nr. 87\6, p. 143 e.v.; H.J.
de Kluiver, Steunstichting, fondsenwerving en overheid, S & V 1988, p. 176 e.v. Ik kom
hier uitgebreider op terug in par. 6 e.v.
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anders gezegd, aldus instrumentee1 kan worden gemaakt tot dat doel.
Ik ben van oordeel dat een groepsverhouding met een (,dochter')stich-

ting, anders dan dat het geval is bij een dochtermaatschappij in de vorm
van een NV IBV, een legitimatie behoeft, 7 ofwel door wettelijke bepalingen,
ofwel door statutaire of contractuele regelingen. Centrale groepsleiding
kan niet, als bij kapitaalvennootschappen, worden gestoeld op de macht
van de algemene vergadering van aandeelhouders." De 'moeder' van een
stichting kan ook niet, althans niet zonder meer, op grond van haar
'deelneming' in het kapitaal van de 'dochter'(stichting) beslissende
zeggenschap uitoefenen. 9 Een wettelijke hierarchische onderschikking van
het stichtingsbestuur ontbreekt. Een ontslagrecht als vervat in de artt. 2:44,
154, 244 BW ontbreekt hier immers. Slechts is er de anders opgezette
ontslagbevoegdheid van art. 2:286 BW (en art. 2:298 BW) en de vraag
rijst daarom of een statutaire dan wel contractuele instructiebevoegdheid
in groepsverhoudingen met stichtingen, mede met het oog op de mogelijk-
heid tot het kunnen uitoefenen van centrale leiding," weI kan worden
gemist."

De wet bevat dus weinig bepalingen wat betreft de mogelijke statutaire
inrichting en doelstelling van een stichting. 12 De belangrijkste 'buitengren-
zen' worden gevormd door het ledenverbod (art. 2:285 lid 1 BW) en het
uitkeringsverbod (art. 2:285 lid 3 BW). Indat licht is belangrijk het begrip
orgaan; wanneer is een (rechts)persoon een orgaan van een stichting; over

7 Vgl. bijv. MJ.G.C. Raaij makers , Een rechtsvergelijkende analyse (met inbegrip van de
negende richtlijn), in, Rechten en plichten van moeder- en dochtervennootsschappen, p.
261 e.v.verslag van het colloquium te Brussel (7\8 maart 1985), p. 191-301 alsmede: Dient
een concern te worden beschouwd als rechtspersoon?, TVVS 1990\2, p. 25-28.

8 Deze uitoefening van aandeelhoudersbevoegdheden vormt ook de ondergrens bij het geven
van centrale leiding. Vgl. M. P. van Achterberg, De juridische defmitie van het economisch
verschijnsel concern, diss. Deventer 1989, p. 83\84; C.R. Huiskes, De europese
vennootschap, diss., Zwolle 1993, p. 230. Vgl. in het algemeen ook S.M. Banman\A.F .M.
Dorresteijn, Van het concern, Arnhem 1991, p. 87 e.v.

9 Of er niettemin 'deelneming-achtige' verhoudingen kunnen bestaan bij stichtingen zal hierna
met name in hoofdstuk 4 nog blijken.

10 Een constitutief element van een groep in de zin van art. 2:24b BW.
11 In het kader van concernverhoudingen tussen kapitaalvennootschappen wordt wei anders

geoordeeld, alhoewel ook op dat punt de meningen in de Iiteratuur verschillen; vgl. bijv.
H.L.l. Roelvink, Bestuurszelfstandigheid in concernverhoudingen, in, 'Piercing van Schilf-
gaarde' , Uitgave nr. 9 vanwege het lnstituut voor Ondernemingsrecht RUG, Deventer 1990,
p. 45 e.v.

12 De inrichting van een stichting kan dus met zich brengen dat met haar 'belang', belangen
van andere rechtspersonen verweven kunnen zijn. De behartiging van die belangen sec mag
echter niet op de voorgrond staan. Vgl. - in iets engere zin - ook B.C.M. Waaijer, Statuten
en statutenwijziging, diss. Deventer 1993, p. 57\58.
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welke bevoegdheden dient men dan te beschikken. Voorts is in verband
met het ledenverbod eveneens belangrijk te bezien welke bevoegheden aan
een rechtspersoon ten aanzien (van het bestuur) van een stichting mogen
worden toegekend. In het kader van het uitkeringsverbod is van belang
vast te stellen wanneer sprake is van verboden uitkeringen aan een
rechtspersoon alsmede - en in verband daarmee - wanneer sprake is van
een verboden doelstelling van een stichting. Deze aspecten zullen hierna
worden onderzocht. Omdat de wet ten aanzien van stichtingen summier
is spelen bij de concrete vormgeving van een stichting de statu ten (en de
mogelijkheid/bevoegdheid tot statutenwijziging) een belangrijke rol.
Daarover eerst enkele opmerkingen.

2 De rol der statuten bij een verbonden stichting in het algemeen

De statuten zijn (naast de dwingendrechtelijke regels voortvloeiende uit
de wet) de algemene grondregels die de werkingssfeer en de structuur van
de stichting aangeven en doen blijken van het bestaan van een georganiseerd
lichaam." De statuten zijn wat betreft de vormgeving van de organisatie
van de stichting (alsmede haar doel) van essentieel belang." De interne
verhoudingen binnen de stichting worden door de statuten bepaald." Ook
de regels welke de onderlinge betrekkingen bepalen tussen degenen die
in een 'organisatierechtelijke relatie' tot de stichting staan worden door
de statuten bepaald." Voorts worden de regels die de aard en inhoud
bepalen van rechten van 'deelnemers', aangeslotenen, 'beneficiairies' (of
uitkeringsgerechtigden), danwel anderszins gerechtigden tot bijv. het
liquidatiesaldo van de stichting, veelal door de statuten bepaald. Deze laatste

13 Vgl. P.L. Dijk\T.J. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem 1991,
p. 59. Zie ook B.C.M. Waaijer, Statuten en statutenwijziging, diss. Deventer 1993, deel
41 serie Mongrafieen vanwege het Van der Heijden-Instituut, p. 3 e.v. Vgl. in dit verband
overigens ook HR 9 juli 1990, NJ 1991, 51 (Sluis BV) waarover M.J.G.C. Raaijmakers,
in AAe40 (1991) 1, p. 83 e.v.1kkomop dit arrest in hetverloop vandezeparagraafnog
terug.

14 Zie voor een aanta! voorbeelden van stichtingsstatuten bijv. W. Heuff\J.H. Linders\J.J.M.
de Vries, in WPNR 5439 (1978) en WPNR 5644 (1983).

15 Zie voor een aantai defmities: Asser-Van der Grinten, De rechtspersoon, Zwolle 1991, Dr.
35; Van der HeijdenWan der Grinten, Handboek, Zwolle 1992, Dr. 149; WJ. Slagter,
Compendium van het ondememingsrecht, Deventer 1990, Dr. 2.3.3. en P.L. Dijk\TJ. van
der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem 1991, p. 59.

16 Met name dus de statutaire bepalingen welke afhankelijkheid van de stichting c.q. een
groepsverhouding bewerkstelligen dienen hieronder te worden begrepen.
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bepalingen hebben in feite ook een goederenrechtelijke component. 17

Statutair zal dus bij de verbonden stichting met name geregeld moeten
wie bevoegd is tot statutenwijziging, 18 danwel welke rechtspersoon terzake
een goedkeuringsrecht beeft; welke rechtspersoon bevoegd is tot benoeming
en ontslag van bestuurders of terzake een goedkeurings- danwel voordrachts-
recht heeft; aan welke rechtspersoon rekening en verantwoording dient te
worden afgelegd; welke rechtspersoon gerechtigd is tot het liquidatiesaldo
danwel gerechtigd is over de bestemming daarvan te beslissen; op welke
wijze in - zo gewenst - toezicht wordt voorzien; welke rechtspersoon
een instructierecht heeft." Deze zaken mogenm.i. in beginsel niet geregeld
worden bij reglement. Reglementen komen bij de stichting overigens minder
voor, hetgeen gezien het voorgaande ook niet verwonderlijk is. Reglementen
worden veelal opgesteld om een uitwerking te geven van statutaire
procedureregels." Ook komt het weI voor dat in reglementen 'beleidsre-
gels?' zijn vastgelegd (overheidsstichting!). Zij beogen dan invulling te
geven aan de vrijheid van (het bestuur van) de (afbankelijke of moeder-)
stichting om een bepaald beleid te voeren. Dit kunnen overigens regels
terzake van te voeren intern of extern beleid zijn22 en in die zin kunnen
zij ook intern (door hetzelfde orgaan van de stichting als voor wie het
gelding heeft) of extern (door een andere instantie dan voor wie het gelding
heeft) zijn vastgesteld. 23 Bij stichtingen komt het overigens ook regelmatig
voor dat hetgeen reglement wordt genoemd geen reglement van rechtsper-
sonenrechtelijke aard is, doch meer van contractuele aard." Ook bij
groepsverbonden stichtingen komt dat regelmatig voor.

Ret onderscheid statuten - reglementen is van belang in verband met

17 Vgl. ook B.C.M. Waaijer, Statuten en statutenwijziging, diss. Deventer 1993, p. 5.
18 Toekenning van de bevoegheidtot statutenwijziging aan een andere (de stichting beheersende)

(rechts)persoon is m.i. niet in strijd met het ledenverbod. Vgl. hiervoor nader par. 4.
19 Vgl. voor de uitwerking van deze statutaire technieken ter reaiisering van afhankelijkheid

van een stichting hoofdstuk 2, par. 5 e.v.
20 Vgl. voor een meer aigemene karakterisering van reglementen bijv. T.J. van der Ploeg,

Reglementen bij verenigingen; een duik in troebel water. WPNR 5929 (1989).
21 Vgl. HJ. de Kluiver, S & V 1990, p. 186\187.
22 Reglementen zijn m.i. overigens niet gelijk te stellen met een besluit van de stichting.
23 Zie hierover ook P.L. Dijk\TJ. van der Ploeg. Van vereniging, cooperatie en stichting,

Arnhem 1991. p. 65 e.v.
24 Vgl. bijv. het pensioenreglement bij pensioensticbtingen. Zie daarover bijv. E. Lutjens,

Pensioenvoorzieningenvoor werknemers, juridiscbe beschouwingen over ouderdomspensioen,
Zwolle 1989. p. 306 e.v. Bij de sticbting die een ondememing in stand boudt en personeel
in dienst heeft denke men overigens ook aan het arbeidsreglement van art. 7A: 1637j e.v.
BW en bet reglement van art. 27 WOR.
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art. 2:8 en 15 BW.25 In het gebruik door stichtingen van reglementen dient
m.i. terughoudendheid te worden betracht."

Statu ten en reglementen zijn voor de stichting en de bij haar organisatie
betrokkenen objectief recht, in die zin dat zij die tot de organisatie van de
stichting behoren, aan statuten en reglementen gebonden zijn als deze via
de juiste procedure zijn vastgesteld en op de juiste wijze zijn vastgelegd.
Door toetreding tot de organisatie van de stichting onderwerpt de betrokkene
zich met slechts aan de op dat moment bestaande regelingen maar ook aan
de wijzigingen die nadien, conform de daarvoor geldende procedures worden
aangebracht. Daar de rechtsverhouding van statutair bij een stichting
betrokken rechtspersonen tot die stichting m. i. in beginsel met contractueel
van aard" is, bestaat hier overigens aan een analoge toetsing in bepaalde
gevallen van bepalingen in statuten en reglementen aan afd. 6.5.3. BW
(algemene voorwaarden)," geen behoefte. Het praktisch nut daarvan lijkt
overigens ook op zijn minst twijfelachtig." Acht de verbonden stichting
danwel een bij haar organisatie betrokken rechtspersoon zich onder omstan-
digheden met gebonden aan statutaire (of reglementaire) bepalingen of op
basis daarvan genomen besluiten, of wordt een beroep daarop door een
van beiden in strijd met de goede trouw geacht, dan dient m.i. 'de rechts-
personenrechtelijke weg te worden bewandeld' (m.n. de artt. 8, 14 en 15
BW).3O Indien een rechtspersoon echter bijv. 'slechts' op contractuele wijze
is verbonden met een stichting, kan zulks anders liggen. De stichting (of
andere daarbij betrokkenen) zouden dan wellicht met behulp van afd. 6.5.3.
BW de werking aan bepaalde bepalingen kunnen ontnemen. Hierbij zij

25 De derogerende werking van art. 2:8 lid 2 BWdoet zich ook gelden ten aanzien van regels
vervat in reglementen. lngevolge art. 2:15 lid I sub c BW zijn besluiten in strijd met een
reglement vernietigbaar i. p. v. nietig.

26 Zie voor het gebruik van statuten en reglementen door stichtingen ook P.L. Dijk\T.J. van
der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem 1991, p. 57 e.v.

27 Overtreding door bij de stichting betrokken (rechts)personen van statuten en reglementen
kan overigens mijns inziens wei wanprestatie dan wei onrechtmatig handelen met zich
brengen. Zie ook P. van Schilfgaarde, Algemene lnleiding, par. 5, pt. 6, Rechtspersonen,
Deventer losb!.

28 In die zin bijv. B. Wessels, Reglementen en algemene voorwaarden, WPNR 5955 (1990),
p. 224 e.v.; idem, De vorm van deonherroepelijkheid van een volmacht, WPNR 5981 (1990),
p. 722 e.v.; A. Kramer, Juridische aspect en van sponsoring, 1991, p. 30 e.v.; R.H.C.
Jongeneel, De Wet algemene voorwaarden en het AGB-Gesetz, diss. Amsterdam 1991, p.
39; H.J. de Kluiver, Arbitrage in satuten en reglementen, Notarisklerk, nr. 1261 (1989),
p. 155 e.v.

29 Vg!. in dit verband ook TJ. van der Ploeg, Souvereiniteit buiten eigen kring?, in, Vorm
en wezen (Heemskerk-bundel), Utrecht 1991, p. 228\229.

30 In deze zin ook S.G.M. Buys, Statuten, reglementen en besluiten beschouwen als algemene
voorwaarden?, TVVS 1992, nr. 92\6, p. 148 e.v.
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opgemerkt dat mijns inziens bij de uitleg van de statuten van een afhankelij-
ke stichting, aan de achterliggende bedoelingen en verhoudingen van de
opstellers zeker betekenis moet worden toegekend, zowel in de interne als
externe verhoudingen. Zoals reeds eerder gezegd is met de oprichting van
een athankelijke stichting de obligatoire verhouding tussen oprichters niet
noodzakelijkerwijs uitgeput. 31 Dat kan van belang zijn bij de uitleg van
statuten" en bepaalde daarop gebaseerde handelwijzen van betrokkenen
bij de stichting. 33 In verband met de uitleg van statuten is tevens van belang
of binnen de stichting sprake is van een pluraliteit van belangen." Bij
de uitleg van statuten werkt tevens de redelijkheid en de billijkheid zowel
beperkend als aanvullend." waarbij m.i. moet worden aangenomen dat
onduidelijkheid betreffende de statutaire doelomschrijving van de stichting
voor rekening van de stichting komt. 36 Ook de regels inzake de uitleg
van overeenkomsten kunnen hier van dienst zijn."

Het zal gezien het voorgaande duidelijk zijn dat de inhoud van de
statuten de mate van athankelijkheid van een stichting bepaalt. 38 Statuten-
wijziging bij een stichting kan dus zeer ingrijpende gevolgen hebben voor
haar doel en structuur, bijv. een andere voorgeschreven bestemming van
het vermogen i.g.v. wijziging van het doel ofverbreking van een statutair
vergrendelde groepsband!. Statutenwijziging bij een afuankelijke stichting
is derhalve geen vanzelfprekende zaak." Bij de afhankelijke stichting is
het organisatorisch kader, zoals dat bij de oprichting wordt vastgelegd en

31 Vgl. hfst 2., par. 3.1. Zie ook Asser-Van dec Grinten, De Rechtspersoon, 1991, p. 361.
32 Zie over de uitleg van statuten en wie daartoe bevoegd is voorts ook B.C.M. Waaijer, Statuten

en statutenwijziging, diss. Deventer 1993, p. 8 e.v.
33 Zoals datook bij de in een BV geincorporeerde VOF\maatschaphetgeval is. Vgl. M.J.G.C.

Raaijmakers, Over de rechtsbetrekkingen tussen de aandeelhouders in een 'Quasi- Vof", in,
In het nu wat worden za1 (Schoordijk-bundel), Deventer 1991, p. 203 e.v.

34 Vgl. voor belangenpluralisme ook L. Timmerman, De stand van het vennootschapsrecht,
inaugurele rede 1990, p. 6\7, wiens gedachten terzake ook bij de stichting dienst kunnen
doen.

35 Vgl. in di verband ook I.M.M. Maeijer, De corrigerende werking van de goede trouw,
in het bijzonder binnen de rechtspersoon, in Goed & Trouw (Van der Grinten-bundel), Zwolle
1984.

36 Vgl. het m.i. ook voor stichtingen geldende arrest HR 15 juli 1973, NI 1973,469 (Frank
Liberty).

37 Vgl. daarover Asser-Hartkamp, Algemene leer der overeenkomsten, Zwolle 1993, m.n.
de hoofdstukken 14, 15 en 16.

38 Wil men afwijken van het 'normaaltype' stichting dan geschiedt dat in overwegende mate
door middel van de statuten. Vgl. in dit verband Asser-Van der Grinten, De rechtspersoon,
Zwolle 1991, p. 378 e.v.

39 Zie ook B.C.M. Waaijer, Statuten en statutenwijziging, diss. Deventer 1993, deel 41 serie
Monografieen vanwege het Van der Heijden-Instituut, p. 177.
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aan de stichting meegegeven, in beginsel bepalend gedurende het bestaan
van de stichting." De oprichtende rechtspersoon stieht immers een
organisatie, aan welke organisatie hij opdraagt een door hem gekozen doel
te bereiken. Het spreekt dan vanzelf dat zonder zijn instemming door de
stichting Diet door middel van statutenwijziging moet kunnen worden
afgeweken van de 'stiehtingsconceptie', zoals die de opriehtende 'moe-
der'rechtspersoon voor ogen heeft gestaan." Statutenwijziging dient
derhalve nimmer mogelijk te zijn zonder de medewerking/instemming van
de 'moeder'. Of de bevoegdheid tot statutenwijziging van 'haar stiehting'
ook aan de 'moeder' als zodanig mag worden toegekend lijkt twijfelachtig.
De artt. 2:293 en 2:317 lid 1 BW lijkenmijns inziens tot een bevestigende
beantwoording te moeten leiden. De 'moeder' zal dan wel als 'orgaan' van
de stiehting moeten kunnen worden aangemerkt.? Voor het realiseren
van een 'moeder'-'dochter'-verhouding is eehter de toekenning van de
bevoegdheid tot statutenwijziging aan de 'moeder' als zodanig Diet
noodzakelijk. De bevoegdheid tot statutenwijziging mag ook bij stiehtingen
overigens Diet oneigenlijk (bijv. voor een ander doel dan waartoe zij is
toegekend; detournement de pouvoir) worden gebruikt. 43 Indien in de statu-
ten van een stichting geen voorziening is getroffen ten aanzien van de moge-

40 Zie ook A.L.G.A. Stille, aant. lop art. 2:293 BW, in, Rechtspersonen, Deventer losb!.
41 Ingelijke zin reeds J .A.Th.J .M. Duynstee, Beschouwingen over de stichting naar nededands

privaatrecht, diss. Deventer 1970, p. 74. Voor de invoering van de Wet op Stichtingen was
ook reedsheersende leer dat de 'stichtingsbrief, tenzij deze zelf de mogelijkbeid totwijziging
opende, uit zijn aard niet voor wijziging vatbaar werd geacht. Zij belichaarnde tenslotte de
wil van de stichter. Vgl. het nog steeds zeer lezenswaardige praeadvies van W.H. Drucker,
Is het wenscbelijk onze burgedijke wetgeving aan te wullen met bepalingen omtrent
stichtingen? Zoo ja, naar welke beginselen?, Preadvies NJV 1925, p. 27.

42 Ik kom daar bij de beschouwingen over het uitkeringsverbod op terug.
43 Vgl. a contrario bet m. i. ook voor stichtingen onder omstandigheden analogisch toepasbare

arrest, HR 17 mei 1991, Nl 1991,645 m.nt. Ma(Lampe\Tonnema) waaroverook M.l.G.C.
Raaijmakers in AAe 40 (1991) 11. Het besluit tot statutenwijziging kan ook bij stichtingen
in strijd zijn met de goede trouw (art. 2: 15 BW) dan wel onrechtmatig zijn (art. 2:8 jo.
art. 6:162 BW). Een en ander geldt overigens m.i. ook voor terzake aan de de stichting
bebeersende (rechts)personen toegekende goedkeuringsrechten. Ik leid dat bijv. af uit de
m.i. in dezelfde lijn te plaatsen in het kader van de overheidsstichting gedane uitspraak van
de Pres. Rb. Breda, 31 januari 1987, KG 1987, 102, waarover ook H.J. de Kluiver in S
& V 1987, p. 106-107 en V.A.M. van der Burg, Het goedkeuringsrecht van een
bestuursbesluit door een derde is geen beleidsinstrument ingeval van een overheidsstichting,
TVVS 1988, p. 222 e.v. Het ging hier om een stichting (museum) waarin de gemeente de
bevoegdheid toekwam de benoeming van de directeur goed te keuren. De weigering van
de de goedkeuring door de gemeente op oneigenlijke gronden (namelijk op gronden ontleend
aan bet nieuw te vormen cultuurbeleid, terwijl de potentiele bestuurder statutair slechts op
zijn kwaliteiten mocbt worden beoordeeld), werd door de President onrechtmatig geoordeeld.
De bepalingen van Boek 2 BW (m.n. de artt. 8 en 15) zijn ook bier onverkort van toepassing.
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lijke wijziging daarvan, zal de reehter er aan te pas moeten komen om een
wijziging te bewerkstelligen (vgl. art. 2:293, 294 en 296 BW)44waaronder
ook wijziging van het doel kan worden begrepen om bijv. een ontbinding
vande stiehting op grand van art. 2:21 of30llid 1 sub a BW te voorkomen
(vgl. art. 2 :294 lid 3 BW). Deze bevoegdheid kan de reehter onder omstan-
digheden zelfs ambtshalve uitoefenen (vgl. art. 2:296 BW). De betreffende
stiehting is in de situatie dat niet in de mogelijkbeid van statutenwijziging
is voorzien eehter wel verworden tot een starre organisatie, hetgeen bijvoor-
beeld tot problemen kan leiden als op enig moment wijziging van het doel
van de stichting geindiceerd is. Een omweg die dan wel wordt gebruikt
is de mogelijkbeid vanjuridisehe fusie. Men rieht een andere stichting op
met de gewenste doelstelling waarmee de stiehting met de 'niet meer
gewenste doelstelling' juridiseh fuseert en derhalve ophoudt te bestaan met
overgang van het vermogen onder algemene titel." Op dit punt bestaat
echter wel gevaar voor oneigenlijk gebruik."

3 Mogelijkbeid en rol van contractuele regelingen ter realisering
van afbankelijkheid van een stichting nader bezien

Vervolgens dient nader te worden bezien of en in hoeverre een aantal zaken,
welke zich bij stichtingen in beginsel voor statutaire regeling lenen, wellieht
eontractueel kunnen worden geregeld (of bij overheidsstiehtingen door
middel van bijv. subsidievoorwaarden). Art. 2:25 BW bepaalt dat van de
bepalingen van Boek 2 BW sleehts kan worden afgeweken, voor zover dat
uit de wet blijkt. In dit verband is een nauwgezette analyse van de aard

44 Ik wijs hier overigens tevens op art. Il van de wet van 23 juni 1966, Stb. 275 tot wijziging
van de Successiewet 1956, welk artikel het bestuur van een stichting de mogelijkbeid geeft
de statutaire doelstelling te wijzigen, ook als de statuten in een dergelijke wijzigingsbevoegd-
heid niet voorzien, om het stichtingsdoel in overeenstemming te brengen met art. 24 lid
4 Succ. Wet om zodoende toepassing van het lage 11 %-tarief deelachtig te worden terzake
van verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking. Zie voor deze materie Fiscale Encyclopedie
De Vakstudie Successiewet, aant. 11-13 op art. 24, Deventer losbl., waarover ook A. L. G .A.
Stille, aant. 2 op art. 2:294 BW, in, Rechtspersonen, Deventer losbl. en B.C.M. Waaijer,
Statuten en statutenwijziging, diss. Deventer 1993, p. 186 e.v.

45 Vgl. in dit verband ook HR 25 oktober 1991, NJ 1992, 149 met noot van M.J.G.C.
Raaijmakers in AAe 41 (1992) 7\8.

46 Vgl. daarvoor bijv. F.J.P. van den lngh, Wijziging van het doel ener stichting en de
vluchtweg van de juridische fusie, in, Ondememing en Burgerlijk recht, Zwolle 1991, p.
51 e.v. aismede, idem, Vluchten zou niet meer mogen helpen, S & V 1992, p. 6-7. Zie
overigens ook de reactie van A.L.G.A. Stille, Nog een vluchtweg van art. 2:294 BW?, S
& V 1993, p. 17 e.v.
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en ratio van de desbetreffende wettelijke bepalingen noodzakelijk (art. 3 :40
lid 2 BW).47 Veelal zal een dergelijke afwijking bij stichtingen dienen
te worden vormgegeveninde statuten (vgl. bijv. art. 2:285 lid 2, 2911eden
1 en 2, 292, leden 2 en 4, 293 en 299), zoals dat ook geldt ten aanzien
van aangelegenheden waarover de wet het bij stichtingen er het zwijgen
toe doet. 48 Toch blijken bij stichtingen in dit verband ook regelingen van
andere aard een rol te spelen c.q. te bestaan, aan welke regelingen gezien
de flexibiliteit daarvan (bijv. makkelijker te wijzigen c.q. in te voeren) in
de praktijk ook behoefte bestaat," met name in het kader van afhankelijke
stichtingen. ~o Hierbij zij weI opgemerkt dat een statutair vergrendelde
groepsband sterker is dan een contractuele. Ook dient in dit verband in
het oog te worden gehouden dat de rechtsgevolgen van statutaire voorzie-
ningen jegens een ieder die bij de stichting betrokken is, of tot de organisatie
daarvan toetreedt, werking hebben. Voor overeenkomsten geldt dat zij in
beginsel slechts werkinghebben tussen de partijen bij die overeenkomsten.
Opvolgers binnen de stichting van contractanten (bijv. bestuurders" of
'commissarissen" ') zullen dus niet zonder meer gebonden zijn aan gesloten
overeenkomsten. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de benoeming, positie en
taakuitoefening van de personen, die de statutair bij de stichting ingestelde
raad van toezicht bemannen, door het bestaan van een contract van een
ieder met de de stichting beheersende rechtspersoon," die hen dus ook
benoemt, volledig contractueel is vormgegeven." Bij de stichting kan dat

47 Vgl, in dit verband ook, L. Timmerman, Waarom hebben wij dwingend vennootschapsrecht?,
in, Ondernemingsrechtelijke contracten, deer 14 serie Uitgaven vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht RUG, Deventer 1991, p. 1 e.v.

48 Het is dan ook in het algemeen niet zo dat aangelegenheden waarover de wetelijke regeling
zwijgt niet van fundamentele aard zouden zijn. Anders, MJ.A. van Mourik, Statuten, S
& V 1987, p. 3 e.v.

49 De literatuur lijkt zich de laatste tijd ook welwillender op te stellen jegens de overeenkomst
met betrekking tot rechtspersonenrechtelijke aangelegenheden. Vgl. bijv. ook W.J. Slagter,
Ondernemingsrechtelijke contracten, TVVS 1991\12.

50 Men denke hier overigens ook aan contractuele geschillenregelingen; vgl. daarover bijv.
W. Westbroek, Statutaire casu quo contractuele regelingen voor de tussenkomst van derden
bij geschillen, De NV 1982, p. 13-19. Ook bij stichtingen zijn dergelijke reglingen immers
denkbaar, aileen zullen zij daar veelal niet op stemovereenkomsten gebaseersd zijn.

51 Vgl. in dit verband bijv. ook het begrip bestuurdersovereenkomst, waarover bijv. A.F.M.
Dorresteijn\S.M. Bartman, Van het concern, Amhem 1991, p. 118 e.v.

52 Ook bij stichtingen is m.i. bijv. denkbaar dat leden van een toezichthoudend orgaan
overeenkomsten sluiten met een de stichting beheersende (rechts)persoon omtrent hun stem-
gedrag aangaande bepaalde aangelegenheden. Vgl. analoog HR 19 maart 1975, NJ 1976,
267 m.nt. BW (HVA-Westertoren).

53 Het orgaan als zodanig kan immers geen drager van rechten en plichten zijn.
54 Waarbij het beJang van de betreffende stichting bij het redigeren van het contract natuurlijk
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mijns inziens eerder dan bij de NY /BV, 55 daar bij de stichting omtrent een
toezichthoudend orgaan, in tegenstelling tot bij de NY/BV (structuurregi-
mel), niets wettelijk geregeld is. 56 Van nieuw toetredende 'commisarissen'
zal in voomoemde situatie moeten worden verlangd dat zij tot de gemaakte
afspraken toetreden, anders zijn zij in beginsel niet gebonden." Wellicht
dat in sommige situaties ook een kettingbeding van dienst kan zijn. Ret
gebruiken van overeenkomsten in het kader van de 'rechtspersonenrechtelijke
vormgeving' van de stichting mag overigens ook hier niet 'ontaarden in
misbruik van recht' en tevens 'niet geschieden op een zodanige wijze of
onder zodanige omstandigheden, dat de overeenkomst tot maatschappelijk
onbetamelijke gevolgen zal leiden'. 58

Ais men in tegenstelling tot het voorgaande kiest voor statutaire regelin-
gen dan zullen opvolgers van functionarissen zoals gezegd van rechtswege
gebonden zijn aan aan de richtlijnen waaraan ook hun voorgangers gebonden
waren. Statuten gelden ook jegens degenen die niet aan de besluitvorming
daaromtrent binnen de stichting hebben deelgenomen, bijvoorbeeld omdat
zij ten tijde daarvan nog geen deel uitmaakten van de stichtingsorganisatie.
Zulk een resultaat kan aIleen statutair worden bereikt. Een en ander kan
ook van belang zijn bij faillissement van de stichting. Aan op dat moment
bestaande contracten is de curator niet gebonden, aan de statutaire
bepalingen van de stichting well

als 'ondergrens' in acht dient te worden genomen. De leden van het bestuur of de raad van
toezicht van de stichting behoren dus niet bij de uitoefening van hun functie een eigen belang
na te streven. Tevens mogen zij zich niet binden aan contracten in afwijking van hetgeen
wet of statuten van de stichting dienaangaande aangeven. Zie ook B.C.M. Waaijer, Statuten
en statutenwijziging, diss. Deventer 1993, p. 190\191 en W. Westbroek, Statutaire casu
quo contractuele regelingen voor de tussenkornst van derden bij geschillen, De NV 60\ 1,
p. 17.

55 De opvatting van Van der Grinten dat leden van het bestuur of de raad van commissarissen
zich in het geheel niet mogen verbinden met betrekking tot de uitoefening van hun
vennootschappelijketaak, gaat mijns inziens in elk geval voor toezichthoudersbij een stichting
niet op. Vgl. W.C.L. van der Grinten, Contractuele bedingen omtrent inrichting en struktuur
van NV en BV, De NV 1976\5, p. 75. Zie ook zijn bijdrage aan de discussie gepubliceerd
in: Ondememingsrechtelijke contracten, discussieverslag, Deventer 1991, p. 129\130.

56 Wij kunnen dan terechtkomen bij een soort contractuele variaties op het structuurregime,
welke bij stichtingen in meerdere mate dan bij de NV\BV, mogelijk zijn. Vgl. in dit verb and
ook P.C. van den Hoek, Variaties op de structuurregeling bij contract, in, Ondeme-
mingsrechtelijke contracten, deel 14 serie Uitgaven vanwege het Instituut voor Onderne-
mingsrecht RUG, Deventer 1991, p. 81 e.v.

57 Vgl. discussieverslag in, Onernemingsrechtelijke contracten, Deventer 1991, p. 135\136
e.v.

58 Vgl. in dit verband analoogHR 30 juni 1944, NJ 1944\45,465 (Wennex)en HR 13 november
1959, NJ 1960, 472 (Melchers).
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De rol van het contractenrecht dient in dit verband mijns inziens dus meer
als van aanvullende dan van (het rechtspersonenrecht) vervangende aard
te worden gezien en ook als zodanig te worden gehanteerd. Toezichthou-
dende elementen alsmede bijvoorbeeld een instructierecht of een rekening-
en verantwoordingsplicht kunnen ook (mede) contractueel worden vormge-
geven, benoemingsrechten ten aanzien van bestuurders, bevoegdheden tot
statutenwijziging en rechten ten aanzien van de bestemming van het
liquidatiesaldo der ontbonden en vereffende stichting niet. Een toezichthou-
dend element, een instructierecht of een rekening- en verantwoordingsplicht
kan ook worden vormgegeven door middel van voorwaarden welke door
een (rechts)persoon worden gesteld bij, c.q. worden verbonden aan, het
door hem/haar inbrengen c.q. storten van vermogen in de betreffende
stichting; in die zin is dan ook sprake van een contractuele vormgeving
in welk kader het gehele verbintenissenrecht voor toepassing in aanmerking
komt. 59 Men denke bier aan door de overheid bij het verstrekken van
subsidies te stellen voorwaarden'? maar ook aan voorwaarden welke door
andere (rechts)personen aan (het bestuur van) de stichting kunnen worden
gesteld in het kader van de fondsenwerving. Als specifieke overeenkomst
in het kader van atbankelijke stichtingen wens ik bier nog even aandacht
te besteden aan de zogenaamde 'beheers'overeenkomst (niet te verwarren
met de vaak met stichtingen gesloten vermogensbeheerovereenkomsten),
ook wel, in navolging van het Duitse recht, genoemd, 'Behersschungver-
trag' .61 De beheersovereenkomst is de overeenkomst waarbij het bestuur
als zodanig de stichting beoogt te binden om te handelen volgens de
aanwijzingen van een ander. 62 Een dergelijke overeenkomst is mijns inziens

59 Men denke bijv. aan acties op grond van dwaling (6:228 BW), onverschuldigdebetaling(6:203
e.v. BW), niet nakoming (6:74 e.v. BW) e.d.

60 Vgl. in dit verband overigens ook, F.H. van der Burg, Is het wenselijk dat de overheid
maatregelen neemt tot ordening en publicatie van bestaande subsidievoorwaarden? en J .H.
van Kreveld, Inhoeverre mogen en moeten bij het verlenen van subsidie voorwaarden worden
gesteld?, preadviezen NJV, Zwolle 1977.

61 Vgl. algemeenhieromtrent o. m.: E. GesslerlW. Hefermehl/U. Eckardt/B. Kropff, Aktienge-
setz, Band I, Munchen 1984, p. 219; M.P. van Achterberg, De juridische definitie van het
economisch verschijnsel, concern, diss. Deventer 1989, p. 71 e.v. W.K. Franken, Aspecten
van concernrecht, diss. Groningen 1976, p. 136 en 285 e.v.; C.Ae. Uniken Venema, RM
Themis 1977, p. 298; S.M. Bartman, InIeiding concernrecht, Alphen aan de Rijn 1986,
p. 20 en Concernbeleid en aansprakelijkheid, diss. Deventer 1989, p. 18; H.J .M. N. Honee,
Concernrecht en medezeggenschapsregeliogen, diss. Deventer 1981, p. 9 en 22; Rechtsper-
sonen, art. 153, aant. 7, Deventer losb!.; Van Leeuwe\Van der Grinten, in, Fusies van
ondernemingen, losbl. Deventer nov. 1976, p. V-I0; S.M. 8artrnan\A.F.M. Dorresteijn,
Van het concern, Arnhem 1991, p. 120 e.v.

62 Vg!. A.F.M. Dorresteijn\S.M. Bartman, Vanhetconcern, Arnhem 1991, p. 118. Ziebijv.

98



Aard en structuur van de 'afhankelijke' stichting

niet in strijd met ons stichtingsrecht. 63 In de doelomschrijving van de
afbankelijke stichting dient dan wei het belang van de 'moeder' rechts-
persoon tot uitdrukking te komen. Bovendien mag uitvoering door (het
bestuur van) de afuankelijke stichting nimmer leiden tot besluiten,
handelingen of gevolgen welke in strijd zijn met het belang van de stichting
(en natuurlijk wet en statuten). Voorts zijn er nog andere overeenkomsten,
zoals financierings-, krediet-, leverings-, licentie-, of manage mento vereen-
komsten, welke bijv. tot econornische afhankelijkheid en organisatorische
verbondenheid van de stichting kunnen leiden, doch niet specifiek potentiele
statutaire aangelegenheden betreffen c.q. statutaire voorzieningen vervangend
beogen te zijn."

4 Wettelijke grenzen aan statutaire en contractuele inrichting van
een 'docbter'sticbting; bet Iedenverbod

Zoals we gezien hebben is voor de totstandkoming van een groepsverhou-
ding met een 'dochter'stichting nodig dat de 'moeder'rechtspersoon over
voldoende zeggenschap beschikt, zowel wat betreft de benoeming en ontslag
van het bestuur, als ten aanzien van de bestemming van het vermogen (bijv .
ook na liquidatie c.q. ontbinding). Tevens is voor de 'moeder' invloed nodig
ten aanzien van statutenwijziging, af te leggen rekening en verantwoording
door het stichtingsbestuur= en voor de stichtingtsstructuur'") belangrijke
bestuursbesluiten en/of in dat kader belangrijke te verrichten rechtshan-
delingen. Wanneer men een stichting aldus 'afhankelijk' wenst te maken
rijst echter de vraag of dit patroon niet in strijd komt met het ledenverbod
van art. 2 :285 lid 1 BW. 67

ook F.1.P. van den Ingh, Stichting en privatisering, bezien vanuit het rechtspersonenrecht,
S & V 1988, p. 128\129.

63 Met betrekking tot de NV\BV heeft Honee anders betoogd; vgl. H.1.M.N.Honee, De
regeringswaarnemer en de vennootschappelijke organisatie, inaugurele rede, Zwolle 1984,
p. 19.

64 Vgl. hieromtrent ook M.P. van Achterberg, De juridische defmitie van het econornisch
verschijnsel concern, diss. Deventer 1989, p. 71\72.

65 De moeder zal zich het recht willen verschaffen om de bestuurders van de stichting al dan
niet, afuankelijk van haar oordeel, decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Vgl.
daarover bijv. ook C.A. Schwarz, Decharge van bestuurders van vereniging en stichting,
S & V 1993, p. 42 e.v.

66 Denk aan omzetting, ontbinding en (juridische) fusie.
67 Reeds lang wordt overigens in de doctrine gepleit voor afschaffing van het ledenverbod.

Dit speelde immers vroeger met namen een rol in verband met het preventieve overheidstoe-
zicht bij de oprichting van verenigingen. Door 'als vereniging' te vluchten in de stichtings-
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Ik wijs erop dat overtreding van het ledenverbod de stichting niet nietig
maakt doch ontbindbaar" (vgl. art. 2:21 lid 3 BW).69 Een dergelijke
ontbinding wordt echter, zo blijkt uit de rechtspraak," niet snel uitgespro-
ken." Men moet dan blijkens een uitspraak van de Rb Rotterdam weI
heel ver gaan." Uit deze uitspraak blijkt duidelijk dat, indien aan een
stichtingsraad als een als zodanig functionerend orgaan, een zodanig
overheersende positie is toegekend, vergelijkbaar met die van de algemene
vergadering bij een vereniging, het ledenverbod als overtreden dient te
worden geacht. Indit soort gevallen vormt dat een juiste beslissing." Bij

vorm zou men het toezicht (toestemming) van de overheid kunnen omzeilen. Sedert de
afschaffing van het preventieve overheidstoezicht bij de oprichting van een vereniging zou
het ledenverbod derhalve geen rol meer spelen. Vgl. in dit verband reeds M.H. Bregstein,
WPNR 4406 (1955) en 4448 (1956). Zie ook T.1. van der Ploeg, Het burgerlijk recht en
de vrijwillige organisaties, diss. Deventer 1978, p. 64.

68 Zie bijv. reeds Rb Arnhem, 7 november 1963, NJ 1964, 230 en Hof Amsterdam, 24
december 1963, NJ 1965, 441.

69 Zie daarover ook C.W. de Monchy\L. Timmerman, De nieuwe algemene bepalingen van
Boek 2 BW, preadvies Vereniging Handelsrecht, Zwolle 1991, p. 157 e.v. alsmede Maeij-
er\Schreurs, parlementaire geschiedenis rechtspersonen- en vennootschapsrecht, art. 2:21
lid 3, Alphen aan den Rijn 1991, p. 106 en A.L. Mohr, Rechtspersonen- en vennootschaps-
recht 1992, serie Ars Notariatus LIll, Deventer 1992, p. 29 e. v. De meningen in de literatuur
zijn overigens verdeeld ten aanzien van de vraag of het bier een ontbinding op grond van
art. 2:21 lid 1 sub c BW dan wei lid 3 betreft.

70 Vgl. bijv. Rb Groningen24 mei 1961, NJ 1962, 316; Rb Rotterdam 11 oktober 1965, NJ
1966,314; Rb Breda 14november 1969, NJ 1970,39; Hofs'-Gravenhage5 december 1981,
NJ 1983, 4 mt.nt. J.M.M. Maeijer; Pres. Rb Breda 31 januari 1987, KG 1987, 102.

71 Een dergelijke verwachting werd ook door Polak reeds in 1963 uitgesproken; vgl. J.M.
Polak, Ervaringen met de Wet op Stichtingen, 1963, p. 22 jo. par. 7.

72 In Rb Rotterdam, 11 okt. 1965, NJ 1966, 314, oordeelde de Rb over de vraag of het
ledenverbod wordt overtreden door een stichting, waarin een bestuur, een dagelijks bestuur
en een stichtingsraad functioneert, welke stichtingsraad bestaat uit vertegenwoordigers van
in de stichting deelnemendeverenigingen. Het dagelijks bestuur heeft voor bepaalde rechtshan-
delingen de machtiging nodig van de stichtingsraad. Gelden dienen te worden belegd in
door de stichtingsraad aan te wijzen waarden. De stichtingsraad is bevoegd te statuten te
wijzigen. Bij Jiquidatiestelt de stichtingsraad een liquidatiecommissie in. In het huishoudelijk
reglement wordt gesproken over: stichtingsraad of algemene vergadering van deelnemers,
Men wordt voor tenminste een geheel jaar als deelnemer ingeschreven. Het deelnemerschap
eindigt door royement. Een deelnemer kan door de stichtingsraad worden geroyeerd of
geschorst, onder meer als hij zijn contributie niet betaa1t. De inkomsten der stichting bestaan
uit de verplichte bijdragen der deelnemers. De bevoegdheid om besluiten te nemen, de
belangen van de stiching betreffende, berust bij de stichtingsraad; het hoofdbestuur voert
de besluiten nit. De rechtbank stelt dat aan die stichtingsraad (als orgaan RH) een overheer-
sende positie is toegekend, terwijl de deelnemers in wezen niet anders zijn dan leden, waarbij
in het bijzonder aandacht verdient het bepaaldeomtrent contributiebetalingen de mogelijkheid
van royement, hetgeen met de aard van de stichting onverenigbaar is.

73 Zo ook P.L. Dijk\T.J. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem
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de eerste toets aan de wet in de voorgaande hoofdstukken heb ik het
ledenverbod al een enkele maal aangestipt in verband met de aan een
'moeder'rechtspersoon toe te kennen bevoegdheden. Thans ga ik, nu we
aile' technieken' ter realise ring van afhankelijkheid en daarmede verbonden
aspecten hebben gezien, dieper op deze vraag in. Zelfs de wetgever is aan
een grensbepaling niet toegekomen. Bij de parlementaire behandeling van
de Wet op stichtingen werd door de minister opgemerkt: 'Wanneer er
voldoende van die bevoegdheden aanwezig zijn om te concluderen tot een
lidmaatschap, is een vraag, die aan de hand van die concrete bevoegdheden
te zijner tijd door de rechter zal moeten worden beslist'. 74 De wetgever
is aldus niet duidelijk geweest" en ook in de doctrine lopen de meningen
uiteen. Art. 2:285 lid 2 BW zegt dat, indien de statuten van een stichting
een of meer personen de bevoegdheid geven in de vervulling van ledige
plaatsen in organen van de stichting te voorzien, zij niet uit dien hoofde
wordt aangemerkt leden te kennen. Maar ook dat helpt ons niet veel
verder."

Van der Grinten" betoogt dat van leden in de zin van art. 2:285 lid
1 BW slechts sprake is, indien een stichting aldus is geconstrueerd, dat
zij een orgaan heeft dat op een lijn is te stellen met de ledenvergadering
van een vereniging en dat de bevoegdheden heeft, welke voor de ledenverga-
dering gebruikelijk zijn. Hij stelt dat 'indien, zoals in de praktijk voorkomt,
een rechtspersoon krachtens de statuten van de stichting alle bevoegdheden
heeft die in een vereniging wetteZijkaan de aZgemene vergadering toekomen,
deze rechtspersoon niet lid van de stichting is '(curs. van mij RH). Hij stelt
voorts dat 'ook indien de stichting een samenwerkingsvorm van bepaalde
met name aangeduide natuurlijke of rechtspersonen is en deze personen
ingevolge de statuten van de stichting collectief zeggenschapsrechten hebben,
dit nog niet is een stichting die leden kent'. Duynstee" zit op eenzelfde
lijn, zij het dat hij niet zo ver gaat als Van der Grinten. Hij betoogt dat
een redelijke wetsinterpretatie met zich meebrengt dat van overtreding van
het ledenverbod bij de stichting alleen dan sprake is, wanneer de stichting
een orgaan heeft, dat in samenstelling en zeggenschapsrechten overeenkomt

1991, p. 18.
74 VgJ. Handelingen Tweede KAmer, zitting 1955-1956, p. 2129.
75 VgJ. daarover ook A.L. Mohr, Het ledenverbod, WPNR 5439 (1978), p. 383 e.v.
76 Zie ook 1.A. Th.J .M. Duynstee, Beschouwingen over de stichting naar nederlands privaatrecht,

diss. Deventer 1970, p. 65.
77 Asser-Van der Grinten, De Rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 373.
78 Zie zijn diss., Beschouwingen over de stichting naar nederlands privaatrecht, Deventer 1970,

p. 65 e.v.
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met wat voor een algemene vergadering van een vereniging gebruikelijk
is. Volgens Duynstee zal daarbij aansluiting gezocht moeten worden bij
de in het BW voorgeschreven minimale rechten van de ledenvergadering.
Duynstee doelt in dit verband met name op de bij een stichting veel
voorkomende situatie dat er een zgn. vergadering van aangeslotenen!deelne-
mers bestaat. Aan een 'vergadering van aangesloten' mag volgens Duynstee
Diet toekomen het initiatief tot het nemen van besluiten. Dit behoort bij
uitsluiting aan het bestuur, waarmede goedkeuringsrechten Diet in strijd
zijn, ook Dietwanneer die betrekking hebben op statutenwijziging en ontbin-
ding. Dergelijke vormen van inspraak maken het stichtingsbestuur Diet
'onderworpen'. Hetbestuur kanimmers soeverein beslissenover de vraag,
ofhet zodanige besluiten zal nemen; zo'n besluit moet Dietkunnen worden
afgedwongen, aldus Duynstee. In de tweede druk van zijn dissertatie"
betoogt Duynstee dat zijns inziens het ledenverbod van art. 2:285 lid 1 BW
in elk geval wordt overtreden wanneer een 'vergadering van aangeslotenen'
de middelen heeft om het stichtingsbestuur in zijn beleid vast te leggen en!of
om de structuur van de stichting zelve te bepalen, door middel van statuten-
wijziging dan wel ontbinding. DijklVan der Ploeg80 betogen dat wat betreft
de grens waar het ledenverbod wordt overtreden de stelling verdedigbaar
is dat, daar waar de algemene vergadering als een orgaan van de vereniging,
zowel de benoeming en ontslag van bestuursleden, als het goedkeuren en
vaststellen van de financiele jaarstukken, als het wijzigen van statuten als
bevoegdheden heeft, het uitsplitsen van deze bevoegdheden bij de stichting
over verschillende organen" die telkens door anderen bemand zijn, Diet
is een overschrijding van het ledenverbod.f Met andere woorden; indien
al deze bevoegheden bij de stichting toekomen aan een als algemene
vergadering functionerend orgaan, dan is 'slechts dan' het ledenverbod
overtreden. Van der Burg heeft zijn beschouwingen over het leden-verbod
meer toegespitst op moeder-dochter verhoudingen bij stichtingen. Hil3
meent dat ook al is een 'moeder' -rechtspersoon weliswaar nauw betrokken
bij het functioneren van een 'dochter'stichting, de 'moeder' -rechtspersoon

79 Uitgegeven aJs deel 4 in de Serie monografieen vanwege het Van der Heijden-instituut,
Deventer 1978, p. 40\41.

80 Zie P.L Dijk\T.J. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem 1991,
p. 16 e.v.

81 Of, mijns inziens, rechtspersonen.
82 Zie ook T.J. van der Ploeg, Het Burgerlijk recht en de vrijwillige organisaties, diss. Deventer

1978, p. 59 e.v.
83 Zie V.A.M. van der Burg, Enkele inleidende beschouwingen over moeder- en dochterver-

houdingen in het stichtingsrecht, WPNR 1978, nr. 5454, p. 646.
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om die reden niet" een orgaan genoemd kan worden dat op een lijn is
te stellen met de algemene ledenvergadering van een vereniging (vgl. art.
2:40 lid 1 BW). Ook indien aan de 'moeder-rechtspersoon een aanwij-
zingsrecht toekomt, is zulks zijns inziens niet het geval, laat staan bij een
bevoegdheid tot het benoemen van bestuurders van een 'dochter'stichting
en het hebben van goedkeuringsrechten, na de uitoefening waarvan bepaalde
besluiten van de 'dochter'stichting eerst van kracht worden, aldus Van der
Burg. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet op Stichtingen"
is door de toenmalige minister Van Oven nog het navolgende opgemerkt
over het ledenverbod bij de stichting:"

'De rechter zal moeten nagaan of in de aan zijn oordeel onderworpen stichting
de bevoegdheden zodanig zijn, dat er personen zijn, die de positie hebben van
leden van een vereniging. Dit zal, naar de mening van de ondergetekende, het
geval zijn, als er personen zijn, die, niet tot het bestuur behorend, krachtens
de statuten zodanige zeggenschap hebben, dat zij het hoogste gezag in de
stichting vorrnen'.

Vervolgens wordt dan de opmerking gemaakt, dat in abstracto geen
beslissing is te geven;

'Mochten er personen zijn, die, curnulatief jegens het bestuur bepaalde controle-,
benoernings- en schorsingsrechten hebben, dan kan de grens van het toelaatbare
zijn overschreden. Maar beslissend blijft, of de concrete uitwerking van deze
bevoegdheden zodanig is, dat het hoogste gezag niet bij lJ.etbestuur, doch bij
hen berust (cursief van rnij RH)'.'07

Lowensteyn" meent dat, zodra men in een stichting (waarin wordt
samengewerkt RH), naast de bestuurders, wier taak tot op de letter gelijk
is aan die van de bestuurders van de vereniging (art. 2:291 BW), personen
(c.q. rechtspersonen, RH) ontwaart met bevoegdheden, die in een vereniging

84 Vgl. ook WJ.M. Gitmans en P.J.M. van Wersch, Knelpunten in de bestuursstructuur van
het algemeen ziekenbuis, Met een inleiding van J.M.M. Maeijer en C.J.M. Schuyt, Serie
Medisch Recht 9, Deventer 1976, p. 39-41 en 54-55.

85 M.v.A. I, par. 4.
86 ZieookJ.M. Polak, De Wet op Stichtingen, Teksten commentaar, Ijmuiden 1956, p. 51\52.
87 Vgl. ook TJ. van der Ploeg, Het burgerlijk recht en de vrijwillige organisaties, diss. Deventer

1978, p. 60: 'Een orgaan, dat in plaats van het bestuur de hoogste macht zou hebben, zou
materieel gelijk staan met een algemene vergadering in een vereniging, waarmee duidelijk
de grens van het toelaatbare is overschreden. Vgl. ook reeds J .F .E. Belinfante, WPNR 3720
(1941); 1.M. Polak, De Wet op stichtingen, 1956, p. 54; Y. Scholten, De rechtspersoon
volgens het ontwerp BW (preadvies Broederschap van Candidaat-Notarissen), 1956, p. 108.

88 Vgl. Pitlo\L6wensteyn, deel l a, Het Rechtspersonenrecht, Arnhem 1986, p. 334\335.
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tot de competentie van de ledenvergadering behoren (i.e. alles wat
betrekking heeft op de samenwerking zelf: haar structuur, haar doel, de
personen die er aan deelnemen etc.), het vermoeden rijst, dat deze perso-
nen89leden zijn. Wordt in de statu ten van een stichting nergens van 'leden'
gerept, maar kent zij wel 'deelhebbers', die bijeenkomen in 'een algemene
vergadering van deelhebbers', die de bestuurders benoemt en ontslaat,
nieuwe 'deelhebbers' kan toelaten, de statuten kan wijzigen en de stichting
ontbinden, dan mag men vermoeden, dat deze 'deelhebbers' niet anders
zijn dan leden en dat de stichting is een verkapte vereniging." aldus
Lowensteyn. Mohr91 tot slot toont zich voorstander van een wat meer strik-
te uitleg van het begrip 'lid' in het kader van het in art. 2:285 lid 1
geformuleerde ledenverbod. Naar zijn mening vormen de bevoegdheid tot
het samenstellen van het bestuur en de bevoegdheid tot het aanvuIlen, naar
eigen inzicht, van de eigen gelederen, de quintessence van het ledenbegrip.
Een orgaan dat langs wettelijke of statutaire weg deze beide faculteiten in
zich verenigt, heeft materieel alle touwtjes in handen. AI zou bijvoorbeeld
aan het bestuur formeel de bevoegdheid tot statutenwijziging en ontbinding
toekomen, dan nog zouden via de omweg van benoemingen en ontslagen
de inzichten van het ledenorgaan zich in de desbetreffende besluiten
doorzetten. Op de aard en ontwikkeling van deze inzichten, en dat is volgens
Mohr van essentieel belang, heeft het bestuur in deze constellatie geen
dwingende invloed, omdat de samenstelling van het ledenorgaan een
aangelegenheid is die tot de competentie van dat orgaan zelf behoort. Is
dat laatste niet het geval, is er met andere woorden geen sprake van vrije
toe- en uittreding tot een leden-orgaan in die zin, dat zij die van dat orgaan
deel uitmaken zelf de samenstelling daarvan kunnen bepalen, dan onstaat
er een wezenlijk andere situatie; dan kan de (stichtings-, RH)organisatie
in zijn totaliteit niet meer worden gezien als ('quasi', RH) vereniging in
de betekenis van een samenwerking van de leden zelf, omdat zij niet zelf
over (de voortzetting en opvolging van) hun eigen hoedanigheid kunnen
beslissen.( .. ) Pas wanneer men de benoemingsbevoegdheid niet aan een
of meer bepaalde personen verleent, maar deze koppelt aan de min of meer
onpersoonlijke kwaliteit van dienen te behoren tot de kring van personen
die tezamen een orgaan vormen van de stichting, begeeft men zich in de
gevarenzone van het ledenverbod, aldus Mohr. Ook dan is er echter volgens
hem nog niets aan de hand, zolang de samenstelling van het desbetreffende

89 Of rechtspersonen.
90 VgJ. bijv. Hof Amsterdam, 20 maart 1953, NJ 1953,317.
91 Zie WPNR 5439 (1978), p. 383 e.v.
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orgaan zodanig in de statuten is geregeld, dat slechts zij die een bepaalde
nader omschreven kwaliteit bezitten daarvan deel uit kunnen maken, of
wanneer op enigerlei wijze uiteindelijk door het bestuur of door derden
over de samenstelling wordt beslist. Indien echter aan het betrokken orgaan,
behalve de in art. 2:285 lid 2 BW bedoelde benoemingsbevoegdheid (voor
zover deze het bestuur betreft), tevens materieel het recht wordt toegekend
om via vrije toe- en uittreding over zijn eigen samenstelling te beslissen,
waardoor het orgaan principieel komt te bestaan uit wisselende - door
het orgaan zelf gekozen - (rechts)personen, dan heeft men het terrein van
de stichting verlaten en is het ledenverbod naar Mohr's mening overschre-
den. Hoewel het betoog van Mohr in feite met name ziet op het onderscheid
tussen de stichting en de vereniging, is het met het oog op de betekenis
van het ledenverbod voor de positie en bevoegdheden van de 'moeder'rechts-
persoon ten aanzien van haar 'dochter'stichting van belang. Ik zal dat in
het navolgende toelichten.

Hoe dienen wij na hetgeen hiervoor is gezegd nu de situatie te
beoordelen van."
a. een stichting die afhankelijk is van een 'moeder'rechtspersoon;
b. een stichting die afhankelijk is van meerdere daarin met elkaar

samenwerkende rechtspersonen.

4.1 Het ledenverbod en de stichting die ajhankelijk is van een rechtsper-
soon

Welke bevoegdheden mogen ten aanzien van een stichting aan de 'moeder' -
rechtspersoon worden verleend, zonder dat men in strijd komt met het leden-
verbod? Onder 'moeder'rechtspersoon versta ik hier die rechtspersoon die
de stichting door middel van statutaire en/of contractuele regelingen
beheerst. De stichting kan natuurlijk ook beheerst worden door een
rechtspersoon welke als zodanig bestuurder is van de stichting, dan wel
door een rechtspersoon welke als zodanig een statutair ingesteld toezichthou-
dend orgaan" bemant. In beide laatste gevallen komt het ledenverbod mijns
inziens echter niet in beeld. Het betreft hier niet een beheersing door een

92 Van belang daarbij is natuurlijk in het achterhoofd te houden welke bevoegheden norrnaliter
aan de algernene leden-vergadering van een vereniging toekomen (vgl. art. 2:40 lid 1 BW).
Van belang in dat kader is natuurlijk ook het aan de algemene ledenvergadering al of niet
toekornende instructierecht; vgl. daarover P.A.L.M. van der Velden, De vereniging-
rechtspersoon en haar leden, diss. Deventer 1969, p. 170 e.v.

93 Vgl. daarover bijv. ook A.G. Lubbers, Bestuur en toezicht, keerzijde van een medaille,
afscheidsrede, Deventer 1983.
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als algemene ledenvergadering functionerend orgaan. Bovendien brengt
de 'bestuursfunctie' reeds onvermijdelijk zeggenschap c.q. 'beheersing'?'
der stichting met zich mee.

Het leden-verbod van art. 2:285 lid 1 BW dient naar mijn mening
beperkt te worden uitgelegd." Wat dat betreft onderschrijf ik met name
hetgeen Van der Grinten en Duynstee hebben gesteld. Wil het ledenverbod
zijn overtreden dan moet er sprake zijn van een binnen de stichtingsorga-
nisatie zijn plaats vindend orgaan, junctionerend op basis van de uitoefening
van stemrecht door de 'leden ,96. Dit orgaan dient dan voorts een eigen
initiatief-recht te hebben tot het nemen van besluiten, tot de uitvoering
waarvan het bestuur van de stichting gedwongen kan worden, terwijl
bovendien dit orgaan een zodanige positie bezit dat het als orgaan
uiteindelijk als 'hoogste macht' in de stichting heeft te gelden, een en ander
overeenkomstig art. 2:40 lid 1 BW.97 Dit orgaan dient ook overigens te
functioneren als een algemene vergadering en dient derhalve te beslissen
over zijn eigen samenstelling met als kenmerkend element vrije toe- en uit-
treding van de 'leden'. 98Dat laatste is in een besloten verhouding als tussen
'moeder'rechtspersoon en stichting uberhaupt niet aan de orde." Men
zie goed dat mijns inziens de nadruk bij het ledenverbod - in tegenstelling
tot bij het uitkeringsverbod, waarover hierna in par. 5 - niet zo zeer ligt
op het begrip 'orgaan' maar op het bestaan, de hoedanigheid, samenstelling
en functionering van een collectief, dat op een zelfde wijze als een algemene
ledenvergadering bepaalde zeggenschapsrechten kan uitoefenen tenaanzien
van het stichtingsbestuur. 100 Met het orgaanbegrip in het kader van het

94 Mits statutair niet in nadere regelingen is voorzien.
95 Zo ook A.L.G.A. Stille, Rechtspersonen, aant. 4 op art. 2:285 BW, Deventer losbl.
96 Vgl. over het orgaanbegrip bijv. V.A.M. van der Burg, Het orgaanbegrip bij stichtingen,

TVVS 1978, p. 206 en A.L.G.A. Stille, De afdeling in het verenigingenrecht, diss. Deventer
1986, p. 12 e.v. alsmede Asser-Van der Grinten, De rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 35
e.v. en Van der Heijden-Van der Grinten, Handboek, Zwolle 1992, p. 334 e.v.

97 Of de artt. 2: 107\217 lid 1 BW. Vgl. over deze "hoogste macht-problematiek" uitgebreid
de dissertatie van F.1.W. Uiwensteyn, Wezen en bevoegdheid van het bestuur van de
Vereniging en de Naamloze Vennootschap, Amsterdam 1959 alsmede zijn beschouwing
in "Op gezag van ..... , themanummer AAe 1985, nr. 12, p. 720 e.v.

98 Vgl. hieroverook A.G. Lubbers, Vereniging en stichting, gewoon in praktijk, Zwolle 1986,
hoofdstuk 4 en F.J.P. van den lngh\E. Bos\P.C.J. Oerlemans, De stichting als ondememings-
vorm, serie Vademecum Ondememingsrecht, Deventer 1993, p. 30 e.v.

99 En overigens ook niet bij de 'besloten' samenwerkingsstichting. Zie daarvoor hiema.
100 Vgl. ook Asser-Van der Grinten, De rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 375/376 alwaar rnijns

inziens terecht wordt gesteld: 'Typologisch is een lidmaatschap een band die in vrijheid kan
worden aangegaan en steeds door opzegging kan worden beeindigd. Dit typologische begrip
lidmaatschap is uitgangspunt voor het 'lid' zijn van de stichting. Een stichting kan
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ledenverbod van art. 2:285 lid 1 BW wordt dus gedoeld op het bij een
stichting bestaan van een met de algemene leden vergadering bij de
vereniging overeenkomende instantie. De wet spreekt in het kader van het
ledenverbod overigens ook niet van 'orgaan'. In het kader van het
uitkeringsverbod (art. 2:285 lid 3 BW) gebeurt dat wel. Daar heeft het
orgaanbegrip ook een andere betekenis/functie zoals we nog zullen zien.

Ik ben - evenals Van der Grinten - van mening dat, indien aan een
bepaalde rechtspersoon statutair en/of contractueel bevoegdheden worden
toegekend, die in een vereniging wettelijk aan de algemene vergadering
toekomen, 101 deze de stichting beheersende rechtspersoon daarmede geen
lid is van de stichting en er derhalve geen sprake is van overschrijding van
het ledenverbod.!" Er is geen sprake van vrije toe- en uittreding en er
is geen sprake van op basis van meerderheid van sternrechten te samen
met andere (rechts)personen 'in vergadering ' uitgeoefende bevoegdheden.
De wetgever heeft bij het opnemen van het ledenverbod in de wet naar mijn
mening ook niet het oog gehad op de door een rechtspersoon beheerste
stichting. Zoals gezegd, het dient immers te gaan om een als algemene
ledenvegadering samengesteld en functionerend orgaan. Overtreding van
het ledenverbod is naar mijn mening alleen aanwezig bij een met een
stichting verbonden pluraliteit van rechtspersonen'P' die in vergadering
als collectief bevoegdheden kunnen uitoefenen; zeggenschapsrechten

contribuanten, deelhebbers en aangesJotenen bebben. Indien de contribuanten, de deelhebbers,
vrijelijk de verbouding met de sticbting kunnen aangaan en beeindigen is aan een belangrijke
eigenschap van het lidmaatschap voldaan. Er is echter meer nodig om te kunnen spreken
van leden in de zin van art. 2:285 lid 1 BW. Voor het lid zijn in de zin van deze bepaling
is wezenlijk, dat de contribuanten, deelhebbers, aangeslotenen, 'als vergadering', zeggen-
schapsrechten in de stichting hebben'. Ten aanzien van de 'moeder'rechtspersoon geldt dit
a1les niet. Bovendien blijft in deze constellatie de onderscheiding met het 'normaaltype'
vereniging voldoende duidelijk en daar is het ledenverbod tenslotte tegenwoordig voor
bedoeld.

101 Het gaat hier om aan de 'rnoeder'rechtspersoon toegekende bevoegheden a1s: het recht tot
benoeming en ontslag van bestuurders, het recht op het afIeggen van rekening en verant-
woording door het bestuur voor het door haar gevoerde beleid binnen de stichting, een en
ander in het kader van de verwezenlijking van het op afhankelijkheid gerichte stichtingsdoel.
Het gaat ook om goedkeuringsrechten ten aanzien van besluiten tot statutenwijziging,
ontbinding en vereffening van de sticbting en de bestemming van het liquidatiesaldo.

102 Zo ook Asser-Van der Grinten, De Rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 374 en, impliciet,
1.A.Th.l.M. Duynstee, diss. tweededruk, Deventer 1978, p. 40\41 enF.J.P. vanden Ing\E.
Bos\P.C.J. Oerlemans, De stichting a1s ondernemingsvorm, serie Vademecum Ondernemings-
recht, Deventer 1993, p. 30 e.v., a1smede A.L.G.A. Stille, Rechtspersonen losb!., aant.
4 op art. 2:285 BW. Anders A.L. Mohr, WPNR 1978, or. 5439.

103 Onder leden kunnen immers ook rechtspersonen worden begrepen; vgl. bijv. reeds Houwing,
antwoord rechtsvraag in WPNR 4505.
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toegekend aan een rechtspersoon leveren derhalve geen gevaar op. 104

Toegegeven zij dat een probleem vonnt hoe binnen deze uitleg de positie
moet worden bezien van een vereniging met slechts een lid. Mijns inziens
is deze situatie voor de uitleg van het ledenverbod bij de stichting met het
oog op beheersing door een rechtspersoon echter niet van doorslaggevende
betekenis. De wetgever heeft bij de opstelling van het ledenverbod, mede
ter onderscheiding van de vereniging van de stichting, mijns inziens ook
niet het oog gehad op onderscheiding van de stichting van de vereniging
met slechts een lid. 105 Dit onderscheid is overigens ook vliesdun. Het enige
verschil is dat aan het enig lid van een vereniging een aantal belangijke
bevoegdheden ten aanzien van het verenigingsbestuur wettelijk toekomen
aan dat lid. Deze bevoegdheden kunnen hem ook niet worden ontnomen.
Bij de stichting komen deze 'kem'bevoegdheden wettelijk aan het bestuur
toe, tenzij de statuten anders bepalen. In wezen is de vereniging met een
lid echter net zo 'a-typisch' als de stichting die afuankelijk is van een
'moeder'rechtspersoon.

Minister Van Oven heeft betoogd dat de stichting niet zodanig mag zijn
ingericht dat de 'hoogste macht' niet meer aan het bestuur toekomt. Mijns
inziens moet die stelling aldus worden gelezen dat het niet zo mag zijn dat
binnen de stichting (in wezen) door anderen dan het bestuur alle (belangrij-
ke) besluiten worden genomen. Bij de als gevolg van de in hoofdstuk 2
omschreven technieken afuankelijke stichting wordt deze 'basis-conceptie'
echter niet doorbroken. Het stichtingsbestuur blijft uiteindelijk bevoegd
de voor de stichting belangrijkste besluiten te nemen. De 'moeder'rechtsper-
soon kan als zodanig in beginsel nimmer namens de stichting besluiten
nemen. De 'moeder' heeft echter wel belangrijke invloed op door het
stichtingsbestuur te nemen besluiten en op het bestuur als zodanig. Het
stichtingsbestuur blijft echter altijd vrij om onder bepaalde omstandigheden
te weigeren overenkomstig de aanwijzingen van de 'moeder' te beslui-
ten. 106 In par. 8 e. V. zal overigens nog aan de orde komen dat het bestuur
van een stichting niet onverkort die 'hoogste macht' toekomt als wei wordt
gezegd.

104 Vgl. reeds Verslag van de Commissie van Advies inzake Overheidsstichtingen, p. 26 en
I.M. Polak, Ervaringen met de Wet op Stichtingen, praeadvies Broederschap Notarissen,
1963, p. 22.

105 Art. 2:285 BW
106 Vgl. daarover par. 8.1.
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4.2 Het ledenverbod en de stichting die wordt beheerst door meer daarin
met elkaar samenwerkende rechtspersonen

Er zal mer veelal sprake zijn vaneen soort 'joint-venture-achtige' (besloten)
verhouding. Wat betreft de deelnemende reehtspersonen is sprake van een
soort partiele nevensehikking, wat betreft de afhankelijke stiehting van een
meervoudige ondersehikking. 107 Het is evident dat wanneer reehtspersonen
besluiten om met elkaar in een van hen afuankelijke stiehting te zullen gaan
samenwerken.l'" ook zij, maar dan 'als eolleetief', zeggensehap zullen
willen hebben over zaken als: benoeming en ontslag van het bestuur van
de stiehting, het te voeren beleid ter verwezenlijking van het op de
samenwerking geriehte stiehtingsdoel, de aanwending in dat kader van het
stiehtingsvermogen, statutenwijziging en bestemming van het liquidatiesaldo.
Kunnen in deze situatie dergelijke 'zeggensehapsreehten' aan de in de stich-
ting samenwerkende reehtspersonen worden toegekend 'als eolleetief',
zonder dat men in strijd komt met het ledenverbod'?"? De aanduiding
van een dergelijke stiehting Is 'quasi-vereniging' komt dan dichtbij. Hierbij
kan wel worden opgemerkt dat er zelfs verenigingen mogelijk zijn waarbij
de leden juridiseh minder zeggensehap hebben dan voor in een stiehting
samenwerkende reehtspersonen zelfs naar de letter van de wet mogelijk
is.11O De nodige voorziehtigheid zal mer eehter in elk geval dienen te
worden betraeht. Wij hebben hier, weliswaar in mindere mate dan in de
situatie als genoemd onder a., eveneens te maken met een besloten ver-
houding met een 'doehter' stichting. Een exaete grenslijn, bij oversehrijding

107 Vgl. hierover wat betreft een "echte" joint venture in de vorm van een NV\BV, M.J.G.C.
Raaijrnakers, Joint Ventures, diss. Deventer 1976, p. 58 e.v.

108 Zie daarover bijv. ook T.J. van der Ploeg, Het burgerlijk recht en de vrijwillige organisaties,
diss. Deventer 1978, p. 182 e.v.

109 Deze vraag kan men ook stellen wanneer meerdere rechtspersonen gezamenlijk, niet in een
Raad van Commissarissen, maar anderszins, toezicht uitoefenen over een stichting. Bij de
beantwoording van deze vraag zal men zich overigens rekenschap moeten geven van wat
de minimale bevoegdheden van de algemene ledenvergadering bij een vereniging zijn. Vgl.
daarvoor o. m. P. A. L.M. van der Velden, De vereniging-rechtspersoon en haar leden, diss.
Deventer 1969, p. 170 e.v. Zie ook J.A.Th.J.M. Duynstee, diss. Deventer 1979, p. 65.
VgI. in dit verband voorts V .A. M. van der Burg, Een (overheids)stichting met aangeslotenen
als privatiseringsmodel, TvO 1989, p. 195-196.

110 Vgl. reeds E.M. Meijers, Aigemene Begrippen, p. 261; W.C.L. van der Grinten, De
Rechtspersoon, enkele vragen betreffende de regeling van de rechtspersoon in het nieuwe
Burgerlijk Wetboek, praeadvies broederschap Cando Not. 1956, p. 44\45; E.D. Kraan-Binker,
Het ledenverbod bij de stichting en de gevolgen van overtreding, AAe 1962, p. 234 en Asser-
Vander Grinten, De Rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 235. Ziebijv. ookHof's-Gravenhage,
5 december 1980, NJ 1983,4.
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waarvan het Iedenverbod geacht kan worden overtreden te zijn, valt bij
de samenwerkingsstichting naar rnijn mening moeilijker aan te geven.!"
Wat weI gezegd kan worden is dat wil bij de samenwerkingsstichting sprake
zijn van overtreding van het ledenverbod, het eveneens om een bundeling
van 'kern'bevoegdheden moet gaan, toegekend aan (op basis van uit te
oefenen stemrechten) als algemene vergadering functionerende rechtsperso-
nen. Daarbij moet sprake zijn van vrije toe- en uittreding van de deelnemen-
de rechtspersonen, althans moeten de samenwerkende rechtspersonen zelf
over de samenstelling van 'de alsdan open samenwerking' beslissen:!"

- Of in eenzodanig 'orgaan van samenwerkenden' door de stichting statutair
is voorzien is bij de beoordeling van de vraag of het Iedenverbod is
overtreden niet van doorslaggevend belang. Het gaat om de feitelijke
constellatie. Tevens gaat het niet om aan de samenwerkenden 'in vergade-
ring' toegekende rechten tot het doen van voorstellen, bindende voordrachten
en goedkeurings(veto)rechten. Het gaat om het aan de in de stichting
samenwerkende rechtspersonen "in/als vergadering' toegekende 'boeket' 113

van bevoegdheden tot: (het nemen van besluiten tot) benoeming (schorsing
en ontslag) van bestuursleden, goedkeuring jaarrekening, statutenwijziging,
ontbinding en voorts het nemen van alle.besluiten, die niet tot de competen-
tie van enig ander orgaan (vee1al het bestuur) der stichting behoren. Het
is duidelijk dat als voomoemd 'boeket' bevoegdheden gezamenlijk aan de
in de stichting samenwerkende rechtspersonen 'als vergadering' wordt
toegekend, het ledenverbod door de stichting wordt overtreden.!" Als
voomoemde bevoegdheden worden verdeeld over elk der in de stichting
samenwerkende rechtspersonen afzonderlijk, is naar rnijn mening geen
sprake van overtreding van het ledenverbod. Dat is ook de heersende mening
in rechtspraak en literatuur. Het is bijv. rnijns inziens mogelijk dat, wanneer

111 Zo bijv. ook FJ.P. van den Ingh\E. Bos\P.C.J. Oerlemans, Destichting als ondernemings-
vorm, serie Vademecum Ondernemingsrecht, Deventer 1993, p. 31. Er mag in elk geval
geen sprake zijn van lidmaatschapsverhoudingen; vgl. bijv. reeds W.H. Drucker, preadvies
NJV 1925, p. 47 en Belinfante WPNR 3720 (1941). Zie ook bijv. Hof Amsterdam 20 rnaart
1953, NJ 1953, 317. Meijers, ALgemene Begrippen, p. 261, echter achtte ook bij een
stichting leden en ledenvergadering niet ondenkbaar. In deze zin ook HR 22 rnaart 1955,
NJ 1955, 305.

112 Volgens P.L. Dijk\T.J. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem
1991, p. 16, is bij een stichting zelfs een statutaire regeling waarbij rechtspersonen vrijelijk
kunnen toe- en uittreden op zich geoorloofd, zonder dat strijd zou ontstaan met het
ledenverbod. Ikkandaarmeeinstemmen. Andersbijv. W.G. Huijgenin WPNR5814(1987).
Alsdan is echter geen sprake meer van een 'joint-venture'stichting en van besloten 'moeder-
dochter'-verhoudingen. Er is dan meer sprake van een 'open' samenwerking.

113 Term van A.G. Lubbers, Vereniging en stichting, gewoon in praktijk, Zwolle 1983, p. 52.
114 Zie ook A.G. Lubbers, a.w, p. 48 e.v.
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twee rechtspersonen in een stichting samenwerken, beide rechtspersonen
gezamenlijk de bevoegheid hebben tot benoeming en ontsiag van het bestuur,
terwiji de ene rechtspersoon invioed heeft op besluiten tot statutenwijzi-
ging.!" en de andere op besluiten tot ontbinding, Welke combinatie van
bevoegheden, toegekend aan een aantal met een stichting verbonden
rechtpersonen gezarnenlijk, leidt tot overtreding van het Iedenverbod is niet
in concreto aan te geven.!" Oat zal van geval tot geval dienen te worden
beoordeeid en aldus van de omstandigheden van elk concreet geval afhangen.
Bij die beoordeling dienen de hiervoor beschreven elementen tot richtsnoer
te worden genomen. WeI is duidelijk dat men niet snel tot overtreding van
het Iedenverbod dient te concluderen.!'? Het dient dan echt te gaan om
overduidelijke gevallen waarbij het evident is dat de stichting een verkapte
(open) vereniging is. us

5 Het uitkeringsverbod en de afhankelijke stichting

Lid 3 van art. 2:285 BW bepaalt dat het doel van een stichting niet mag
inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel
uitmaken van haar organen (verbod) noch ook aan anderen. Uitkeringen
aan anderen zijn echter, zowel krachtens doeistelling als feitelijk, toch
toelaatbaar, indien die uitkeringen een ideele of sociale strekking hebben
(beperkingj.!" Algemeen wordt aangenomen dat deze bepaling een
belemmering vormt voor het (om niet) uitkeren als zodanig van winst, aan
(rechts)personen die een stichting ter behartiging van hun eigen belangen
gebruiken. Zij is in de wet opgenomen ter onderscheiding van met name

115 Een bevoegdheid tot statutenwijziging bij een stichting statutiar toekennen aan een andere
rechtspersoon is rnijns inziens overigens ook rnogelijk en levert op zich nog geen overtreding
van het ledenverbod op, anders zou art. 2:293 BW een loze bepaling zijn, Ook hier dienen
dus wei de statuten de mogelijkheid tot wijziging te kennen. Zo ook A.G. Lubbers, a.w.
p.50.

116 Vgl. daarover bijv. ook nog T.J. van der Ploeg, Het burgerlijk recht en de vrijwillige
organisaties, diss. Deventer 1978, p. 59 e. v. Vgl. voorenige richtlijnen ook nogJ.M. Polak,
De Wet op Stichtingen, tekst en cornrnentaar, Ijrnuiden 1956, p. 53 e.v.

117 In het verleden is zelfs wei gepleit voor afschaffing van het ledenverbod bij de stichting;
vgl. daarvoor M.H. Bregstein in WPNR 4406 (1955) en 4448 (1956) alsrnede TJ. van der
Ploeg, Het Burgerlijk recht en de vrijwillige organisaties, diss. Deventer 1978, p. 64\65.

118 Vgl. bijv. ook B. Wessels\C.A. Schwarz, Praktijkvragen rechtspersonenrecht, Ars Notariatus
XXXIII, Deventer 1985, p. 93 e.v.

119 Vgl. voor de geschiedenis van deze bepaling, P.A.L.M. van der Velden, Ars Legis, in Goed
& Trouw (Van der Grinten-bundel), Zwolle 1984.
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de kapitaalvennootschappen.!" De ratio van het uitkeringsverbod van
art. 2 :285 lid 3 BW is om tegen te gaan dat de stichting als een (vermogens-
rechtelijk) duplicaat van de oprichter(s) of bestuurder(s) gaat fungeren'"
terwijl de oprichter(s) en bestuurders daardoor wel het voorrecht van de
uitgesloten aansprakelijkbeid deelachtig worden. 122 Wanneer het haar zou
worden toegestaan uitkeringen te doen (in wat voor vorm en op wat voor
titel dan ook), zou zij zich bovendien begeven op het terre in van de NV IBV
en cooperatie, hetgeen de wetgever niet heeft gewild.!" Het verbod ziet
mijns inziens oorspronkelijk vooral op natuurlijke personen. De wetgever
yond dat de stichting niet mocht beogen inkomen te verschaffen aan perso-
nen, die de stichtingen ter behartiging van hun eigen belangen gebruikten,
soms zelfs ten koste van derden'", In dat licht dienen mijns inziens onder
uitkeringen welke niet aan oprichters en/of orgaanbemanners mogen worden
gedaan uitsluitend dus te worden begrepen uitkeringen om niet, uitkeringen
waartegenover niet een gelijkwaardige tegenprestatie staat alsmede
uitkeringen welke volledig het karakter hebben van een pure dividenduitke-
ring.!" zoals de NV/BV die plegen te doen aan haar aandeelhouders.

Vooraleer ik in ga op uitkeringen van een 'dochhter'stichting aan een
'moeder'rechtspersoon dient overigens te worden opgmerkt dat het doen
van uitkeringen bij stichtingen heel vaak niet voorop staat, ook niet bij een
afhankelijke stichting met een aan het doe Ivan haar 'moeder' ondergeschikt
doel. Zij worden bijvoorbeeld ook vaak ingezet voor bijzondere, soms

120 Vgl. voor de zin van het uitkeringsverbod bijv. ook T.1. van der PLoeg, TVVS 1989\4,
p.95.

121 Zo reeds M.H. Bregstein in WPNR 4417.
122 Hetgeen O.m. tot benadelingvan schuldeiserskan leiden. De stichting kent immers in beginsel

geen regels omtrent kapitaals- en vermogensbescherming. Vgl. reeds in deze zin M.H.
Bregstein, Enige beschouwingen over de stichting in verband met het ontwerp van Wet van
29 april 1954, opgenomen in zijn verzameld werk, Zwolle 1960, p. 570. e.v. In dit verband
roep ik weer eens in herrinnering de treffende typering van S.M.S. De Ranitz in zijn conclusie
voorafgaande aan het vonnis van de Rb Arnhem van 18juni 1885, W. 5213 inzake het SI.
ELizabethGasthuis, weergegeven door Rh. Feith in zijn praeadvies voor de NJV in 1925
op p. 18: 'een kapitaal voor een stichting is even nodig voor een stichting als een haas voor
de bereiding van hazepeper', hetgeen evident werd geacht voor de stichting als doelvermogen,
maar m.i. tevens geacht kan worden een functie te vervullen in het kader van de
credi teurenbescherrning.

123 O.m. niet in verband met de afbakening van rechtspersonen op grond van de zgn. materiele
kenmerken. Vgl. hierover L. Timmerman, Zijn de materiele kenmerken van de rechtsper-
soonsvormen verdwenen?, WPNR 6030 (1991), p. 877 e.v.

124 Vgl. in dat verband ook W.C.L. van der Grinten, WPNR 3846, m.n. par. 4.
125 Een uitkering derhalve geen specifiek doel diendende maar puur als rendement op

geenvesreerd vermogen.
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tijdelijke, taken ten behoeve van de 'moeder'rechtspersoon'!" dan wei
voor het verriehten van enkele diensten (men denke bijv. aan de zgn. in-
en verkoopcentrales, researehstiehtingen, kartelbureaus, incasso-, informatie-
en adviesbureaus of clearinghouses). De funetie die dergelijke 'dochter'stich-
ting binnen de groep vervult is niet gericht op het behalen en uitkeren van
winst. Veelal gaat het sleehts om ancillaire funeties. Het uitkeringsverbod
deert de 'moeder'reehtspersoon dan ook niet in die gevallen.

Naar mijn mening dient, indien er met enige regelmaat, dan wei
eenmalig in de vorm van uitkering van het liquidatiesaldo, geldstromen
waarneembaar zijn tussen de 'doehter' stichting en haar 'moeder' reehtsper-
so( 0 )n(en), 127 ook het uitkeringsverbod niet te snel overtreden te worden
geaeht. 128 Dat hangt samen met wat mijns inziens onder de begrippen
'uitkering', 'orgaan' en 'ideele en sociale strekking , dient te worden
verstaan. Ik: zal dat toeliehten.

In de literatuur en rechtspraak wordt het uitkeringsverbod bij stiehtingen
over het algemeen als voigt geinterpreteerd.!"

De stiehting mag niet ten doel hebben het doen van uitkeringen aan
opriehters of aan hen die deel uitmaken van van haar organen, ook niet
als de uitkeringen een ideele of sociale strekking hebben. Onder dit verbod
valt ook het doen van de gewraakte uitkeringen zonder dat dit statutair in
de doelomsehrijving van de stichting is neergelegd. Uitkeringen aan derden
mag de stiehting zich ten doel stellen, mits zij van ideele of sociale strekking

126 Zie bijv. ook A.F.M. Dorresteijn, De Wet op de ondememingsraden en zij toepassing bij
stichting en vereniging, S & V 1992, p. 116.

127 Het maakt hierbij nog wei verschil uit of de beheersende rechtspersoon al of niet opriehter
is. Indien dat namelijk niet het geval is zal m.i. het uitkeringsverbod zeker niet snel als
overtreden lrunnen worden geacht.

128 Ook hierbij zij weer opgemerkt dat bovendien overtreding van het uitkeringsverbod door
de stichting, de desbetreffende stiehting 'slecbts' ontbindbaar maakt op grond van art. 2:21
lid 3 BW. Bovendien betreft het hier, in tegensteUing tot ontbinding op grond van art. 21
lid 1 sub e BW, slechts een diseretionaire bevoegdheid van de reehter (,kan ontbinden').
Vgl. ook A.L. Mohr, Rechtspersonen en vennootschapsrecht 1992, Ars Notariatus LIll,
Deventer 1992, p. 31; C. W. de Monehy\L. Timmerman, De nieuwe algemene bepalingen
van Boek 2 BW, preadvies Vereeniging Handelsrecht, Zwolle 1991, p. 159 en Maeij-
er\Sehreurs, Parl. gesch. rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Alphen aan den Rijn 1991,
p. 108 waaruit overigens blijkt dat men nog verschillend kan denken over de vraag of het
uikeringsverbod nu een materieel kenmerk is van de stichting (overtreding levert dan grond
voor ontbinding op grond van art. 2:21 lid 1 sub c BW op) of gerekend dient te worden
tot een wettelijk verbod. Vgl. over deze problematiek bijv. ook I.M.M. Maeijer, WPNR
5649, p. 247.

129 Zie voor achtergronden en (par1ementaire) gesehiedenis van het uitkeringsverbod bij de
stichting uitgebreid, I.M. Polak, De Wet op Stichtingen, tekst en comrnentaar, Ijmuiden
1956, p. 65 e.v.

113



Hoofdstuk 3

zijn. Hierbij dient te worden opgemerkt dat incidentele, niet te voren
beoogde, uitkeringen aan oprichters en bestuursleden de stichting niet in
strijd met art. 2:285 lid 3 BW brengen. Als de stichting er maar niet op
gericht is deze (rechts)personen uitkeringen toe te spelen."? Tevens dient
te worden opgemerkt dat het betalen aan oprichters, bestuurders, of anderen
die de organen bemannen, van door hen gemaakte onkosten of verrichte
diensten, danwel het aan hen vergoeden van ter beschikking gestelde tijd,
buiten het verbod valt.!" mits deze betalingen reeel (zakelijk'") zijn.
Bovendien wordt een ideele of sociale strekking spoedig aangenomen.:"
Zoals gezegd is geen sprake van uitkeringen van 'dochter'stichting naar
'moeder'rechtspersoon indien deze uitkeringen geschieden op basis van
een overeenkomst onder bezwarende titel tussen moedermaatschappij en
dochterstichting.!" Lubbers heeft het reeds in 1978135 juist ingeschat
waar hij zegt:

'Als juist is de beperking van het begrip 'uitkeringen' tot verstrekkingen om
niet (en dat is mijns inziens juist RH), tot verstrekkingen waarop geen aanspraak
bestaat, is daarrnee Diet in strijd, dat iemand een stichting opricht, te haren
behoeve vermogen afzondert en de verplichting aan de stichting oplegt om de
oprichter gedurende diens leven hetzij het netto-inkomen uit dat afgezonderde
kapitaal 'uit te keren', hetzij periodiek een vast bedrag uit te keren. Om haar
werkelijke doel te verwezenlijken heeft die stichting kapitaal nodig, welnu, zij
kan dan toch bepaalde verplichtingen aangaan, die met die kapitaalsverwerving
verbonden zijn'.

Voorts betoogt hij:

'alles wat statuten inhouden omtrent verplichte 'uitkeringen' aan oprichters,
behoeft m.i. met het uitkeringsverbod Diet in strijd te zijn, want de verboden
uitkeringen zijn nu juist die, waarop geen aanspraak bestaat en wat de stichting
'uitkeert' krachtens een daartoe bestaande verplichting, valt onder een dergelijk
verbod niet'.

130 Vgl. ook reeds Houwing in zijn antwoord recbtsvraag in WPNR 4508.
131 Zie ook P.L. Dijk\T.J. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Amhem

1991, p. 13.
132 Anders kan men bijv. problemen krijgen met het schenkingsrecht. Vgl. daarvoor ook

hoofdstuk 6.
133 Zie ook I.M. Polak, Ervaringen met de Wet op Stichtingen, praeadvies Broed. Not. 1963,

p.25.
134 Zo impliciet ook A.G. Lubbers, Stichting en notariele praktijk, WPNR 5439 (1978), p.

380 e.v.
135 Vgl. A.G. Lubbers, WPNR 5439, p. 381.
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De vraag rijst dan natuurlijk wat zo een verplichting dan kan zijn; ik kom
daar zo aanstonds op terug. Vervolgens komt Lubbers tot een mijns inziens
voor de onderhavige materie zeer belangrijke conc1usie, welke ik volledig
onderschrijf; hij vervolgt:

'Het is dus zaak uiteen te houden: het eigen beleid ener concrete stichting op
het gebied van haar doelsverwezenlijking en het nakomen door een stichting
van zekere door haar aanvaarde verplichtingen. Dat eigen beleid der stichting
is een zuiver statutaire aangelegenheid; het naleven van die verplichtingen
daarentegen kan in de statuten zijn opgenomen, doch is wezenlijk meer van
contractuele (cursief van mij RH) of erfrechtelijke aard. Het zou dus, in de
verhouding tussen oprichter en stichting, aanbeveling verdienen om uiteen te
houden de statuten der stichting (waarin concrete verplichtingen van de stichting
niet thuishoren) en de rechtstitel, waaronder de stichting zekere verplichtingen
aanvaardt. Aangezien die rechtstitel meestal met vermogensverwerving(cursief
van mij RH) door de stichting te maken zal hebben, betekent dit tevens een
uiteenhouden van wat om-niet aIs eigen stichtingsvermogen bij de oprichting
wordt afgezonderd en ander vermogen, dat de stichting niet voledig om-niet
verwerft, doch onder gehoudenheid zekere verplichtingen na te komen' .136

Hierbij aansluitend meen ik dat wanneer een 'moeder'rechtspersoon contrac-
tueel (of statutair), als tegenprestatie voor de terbeschikkingstelling van
vermogen aan de 'dochter'stichting, 'uitkeringen' heeft bedongen, deze
Diet door het verbod worden getroffen.!" Pas indien is vastgesteld dat
sprake is van door de 'dochter'stichting aan de 'moeder' onverplicht
verstrekte uitkeringen (om Diet), die derhalve in beginsel onder het verbod
vallen, komt het orgaanbegrip van art. 2:285 lid 3 BW aan de orde. In dat
verband rijst de belangrijke vraag of de 'moeder'rechtspersoon een orgaan
van haar 'dochter'stichting vormt. Aan organen en leden daarvan mogen
irnmers per definitie geen uitkeringen om Diet worden gedaan, ook Diet
als ze van idee le of sociale strekking zijn.

Wanneer is de 'moederrechtspersoon' van een stichting nu orgaan en
wanneer is zij derde. De wet bezigt de term 'orgaan' in stichtingsverband
in een aantal artikelen van Boek 2 BW zoals de artt. 12, 13, 14, 15, 22,

136 Ik zie hierin toch de mogelijkbeid om ook bij de stichting te komen tot een omschrijving
c.q. aanduiding van een 'kapitaalsfeer' , bijv. middels administrering op een zgn. kwaliteits-
of kapitaairekening, zodat wat dat betreft ook hier een soort 'onlosbare schuld' aan de
'kapitaalverschaffer' onstaat, overeenkomstig het systeem bij de NV\BV; derhalve eigen
vermogen van de stichting dat gedurende de periode van doelverwezenlijking van de stichting
sowieso Dietaan 'beheersers' kan worden uitgekeerd, maar dient tot verhaal voor crediteuren.
Dit is echter een zeer omstreden materie.

137 Maar bijv. door haar bestuurder(s), Diet in hun hoedanigheid, doch handelend pro se.
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285, 293, 304. De term orgaan'" wordt in deze bepalingen echter met
steeds in dezelfde zin gebezigd. De literatuur is geenszins eenduidig over
het begrip orgaan.

Mijns inziens moet men de moederrechtspersoon van een stichting met
te snel als orgaan van die stichting qualificeren. Dat geldt ook als er meer
'moeders' zijn, tenzij deze zich gezamenlijk als 'een vergadering' en als
een dienovereenkomstig functionerend orgaan gedragen en naar buiten toe
manifesteren (vgl. de beschouwingen over het ledenverbod hiervoor). De
vraag is of het hebben van elke vorm van zeggenschap in de stichting
qualificeert als orgaan in de zin van art. 2;285 lid 3 BW. Met zeggenschap
doel ik dan met name op zeggenschapsrechten ten aanzien van het
bestuur.!" Van Schilfgaarde'" zegt over het begrip orgaan het volgende:

'In algernene zin kunnen als organen van een rechtspersoon worden aangemerkt:
personen of colleges die aan de voor die rechtspersoon.geldende competen-
tieregels - wettelijke, statutaire of reglementaire - de bevoegdheid ontlenen
om in de organisatie van de rechtspersoon een bepaalde functie te vervullen'.

Dit zeer mime orgaanbegrip heeft mijns inziens aileen zijn neerslag
gevonden in art. 2:8 lid 1 BW (redelijkbeid en billijkbeid, art. 2:7 BW-oud).
Zij past naar mijn mening met bij het orgaanbegrip'" van art. 2:285 lid
3 BW. Van der Grinten'" betoogt dat in het merendeel der wettelijke

138 Zie voor de inhoud van het begrip orgaan bijv. ook P.L. Dijk\J. Schepel, Diem de wet
voorzieningen te bevatten ten aanzien van medewerkers en\of gebruikers in bestuurlijke
organen van vernigingen en stichtingen?, preadvies NJV 1981, p. 51 e.v.; Asser-Van der
Grinten, De Rechtspersoon, Zwolle 1991 nrs. 37 en 472; W.C.L. van der Grinten in de
NV 1979, p. 139 e.v. n.a.v. HR 6 april 1979, NJ 1980, 34 m.nt. Brunner (Zwolse
Wethouder); P.A.L.M. van der Velden, De vereniging-rechtspersoon en haar leden, diss.
Deventer 1969, p. 80 e.v.; P.L. Dijk\B. Wachter, Enkele aspecten van de vereniging in
het (nieuwe) Burgerlijk recht, preadviesbroed. not. 1972, p. 87; A.L.G.A. Stille, De afdeling
in het verenigingenrecht, diss. Deventer 1986, p. 12 e.v.; J.A.Th.J.M. Duynstee,
Beschouwingen over de stichting naar nederlands privaatrecht, diss. Deventer 1970, p. 90;
W.J.M. Noldus, Ongeldigheid van besluiten in de naarnloze vennootschap, deel l in de serie
monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, p. 12\13. Zie voor het orgaanbegrip
in de rechtspraak (in het kader van toerekening van een onrechtmatige daad aan de
rechtspersoon, welke orgaantheorie overigens is verlaten sinds HR 6 april 1979, NJ 1980,
34 m.nt. Brunner (Zwolse Wethouder) bijv. in het verleden HR 10 juni 1955, NJ 1955,
522.

139 Benoeming en ontslag; rekening en verantwoording; instructierecht; toezicht.
140 Zie P. van Schilfgaarde, Algemene inleiding, Rechtspersonen, losbl., par. 5 aant. 3, p. AI

5-2e.v.
141 Zie over het orgaanbegrip bij stichtingen bijv. ook V.A.M. van der Burg, TVVS 1978,

p. 645 - 648.
142 Asser-Van der Grinten, De Rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 36.
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bepalingen dat van het begrip orgaan gewag maakt, met dat begrip wordt
bedoeld: instituties binnen de rechtspersoon wier beslissingen gelden als
beslissingen van de rechtspersoon. Van der Velden143 omschrijft (met
het oog op de vereniging) een orgaan als volgt: 'die individuele personen
en die colleges , die door wet, statuten, reglementen of besluiten een forrneel
autonome of een feitelijk belangrijke taak te vervullen hebben waardoor
zij, allereerst intern, het samenwerkingsverband aanzien kunnen geven,
zonder dat deze taak een gevolg is van hun dienstverhouding met dat
samenwerkingsverband'. Als laatsten noem ik Dijk en Schepel. 144 Zij
geven de volgende omschrijving van het (m.i. algemene) begrip orgaan:
'Een of meer natuurlijke- en/of rechtspersonen, die bij het optreden in
functie krachtens enige bepaling in de statuten of de wet belast zijn met
een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is
toegekend' .

In verband met de ratio van het uitkeringsverbod zoals hiervoor reeds
uiteengezet zijn voorgaande defmities rnijns inziens te ruim/algemeen. Zij
zijn in elk geval niet toegesneden op art. 2:285 lid 3 BW. Zowel Van
Schilfgaarde als Van der Grinten - alsook in het verleden Polak'" -
verkondigen dan ook dat op grond van de wetsgeschiedenis voor art. 2:285
lid 3 BW moet worden aangenomen dat de wetgever daar speciaal gedacht
heeft aan instanties die (zelfstandige) beslissingsmacht hebben in de stichting;
m.a. w. orgaan in de zin van die bepaling zou ook.zijn een 'buitenstaander'
die overwegende invloed heeft op de personele samenstelling op het bestuur
van de stichting.!" Voorts betoogt Van der Grinten'"? dat niet elke be-
voegdheid die een instantie buiten de stichting heeft haar orgaan doet zijn,
doch slechts die bevoegdheden welke medebrengen dat zij de stichting kan
beheersen. Hier lijkt het doek te vallen. De 'moeder'rechtspersoon met
de bevoegdheden zoals ik die reeds in hoofdstuk 2 heb beschreven lijkt
hoe dan ook orgaan van de stichting te zijn in de zin van art. 2:285 lid 3
BW. Ik ben van mening dat een en ander genuanceerder ligt.

143 VgJ. P.A.L.M van der Velden, De vereniging-rechtspersoon en haar Ieden, diss. Deventer
1969, p. 80 e.v. Zie in nagenoeg gelijke zin ook B. Wachter in zijn preadvies voor de Kon.
Ned. Broed. Not. 1972, p. 87.

144 VgJ. hun preadvies voor de NJV 1981, p. 55.
145 J.M. Polak, De Wet op Stichtingen, tekst en commentaar, Ijmuiden 1956, p. 74.
146 Duynstee wil in dit verband niet zo snel aan de quaJificatie "orgaan": vgJ. zijn diss.

Beschouwingen over de stichting naar Nederlands privaatrecht, Deventer 1970, p. 90. lk
volg hem daarin. Hij behandelt het onderwerp overigens zeer summier.

147 a.w. p. 372.
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Ik voel met Duynstee'" mee waar bij zegt dat het maar de vraag is
of, indien (rechts)personen een (statutair) recht tot benoeming en ontslag
van bestuursleden hebben, anders dan in col1ectief verband uitgeoefend
(zie mijn beschouwingen over het ledenverbod!), zij ook orga(a)n(en) van
de stichting zijn. Ik ben met hem van oordeel dat het bij organen, ook in
de zin van art. 2:285 lid 3 BW, dient te gaan om 'instanties' welke hun
eigen plaats vinden in de stichtingsorganisatie. Indien de rechtsperso( 0)n(en
als zodanig een toezicht houdend orgaan vormtlvormen binnen de stichting
dat belangrijke bevoegdheden ('power') heeft, is het natuurlijk duidelijk.
Er is dan sprake van een orgaan binnen de stichtingsorganisatie in de zin
van het verbod. Dat orgaan zal dan echter wel bij de statuten van de
stichting dienen te zijn ingesteld als Raad van Toezicht/commissarissen
e.d. Maar hoe bijvoorbeeld te oordelen indien een rechtspersoon de stichting
'beheerst door middel van bepaalde goedkeuringsrechten (t.a.v. bepaalde
bestuurbesluiten, statuten- en doelwijziging, vermogensbestemming) rechten
op afte leggen rekening en verantwoording, rechten betreffende de bestem-
ming van het liquidatiesaldo. Of een rechtspersoon welke vermogen aan
een stichting heeft overgedragen ten titel van beheer met gepaste zekerheden
(pand, hypotheek), op een dusdanige manier dat een soort trust-verhouding
is onstaan. Het is evident dat de betreffende rechtspersoon, in ieder geval
als economisch eigenaar, uit dien hoofde vergaande zeggenschap c.q. in-
structierechten in de stichting zal bezitten. Maar zijn de biervoor bedoelde
rechtspersonen nu ook orgaan van de stichting? Mijns inziens niet.
Ik besef natuurlijk dat het uitkeringsverbod niet moet worden uitgehold
door het begrip 'orgaan' zeer eng te interpreteren. Maar ook niet te snel
mag in het kader van een afhankelijke stichting worden aangenomen dat
de 'moeder'rechtspersoon orgaan is. De moedermaatschappij van een
kapitaalvennootschap aan wie uit hoofde van haar aandeelhouderschap ook
beslissingsmacht toekomt in haar dochtermaatschappij noemt men ook niet
'orgaan' van die dochtermaatschappij. De algemene vergadering van
aandeelhouders wel, maar dan hebben wij het, ook al wordt deze bier
gevormd door de 'moeder', over een op grond van de wet binnen de
organisatie van de vennootschap dwingendrechtelijk zijn plaats vindend
orgaan!

Wat betreft de vraag wanneer en onder welke omstandigheden de
'moeder' orgaan is van de stichting in de zin van art. 2:285 lid 3 BW, valt
naar mijn mening geen eenduidig antwoord te geven. De rechter zal recht

148 Zie zijn diss .• Besschouwingen over de stichting naar Nederlands privaatrecht, Deventer
1970, p. 90.
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moeten doen per concreet aan hem voorgelegd geval. WeI zal hij, het voren-
staande in acht nemend en indachtig de ratio van het uitkeringsverbod,
opgevat in de door rnij voorgestane zin, een met een stichting verbonden
rechtspersoon tot orgaan kunnen bestempelen als duidelijk is dat deze
rechtspersoon, hoewel geen lid van het bestuur of van enig statutair ingesteld
toezichthoudend orgaan en in die zin als 'buitenstaander', statutair dusdanige
bevoegdheden zijn toegekend dat deze rechtspersoon, al of niet te zamen
met anderen, een taak vervuld binnen de (statutaire) organisatie van de
stichting, en in het kader van die taakvervulling aan haar beslissingsmacht
toekomt. 149 Ik ben van mening dat, gezien het voorgaande van doorslagge-
vende betekenis is voor de vraag of een 'moeder'rechtspersoon 'orgaan'
is van de stichting in de zin van het uitkeringsverbod, of de 'moeder' het
recht tot benoerning en ontslag heeft van het bestuur (zij is dan echter nog
geen 'verboden lid'lI50). Daarmede verkrijgt de 'moeder' in feite een
plaats (en taak) binnen de (statutaire) organisatie van de stichting. Tevens
is de 'moeder' orgaan indien zij als zodanig de bevoegheid bezit de statuten
van haar 'dochter'stichting te wijzigen."! Ook daardoor wordt zij echter
geen verboden lid. Indien de 'moeder' alle andere rechten heeft, gericht
op bewerkstelliging van afhankelijkheid c.q. beheersing van een stichting,
zoals deze reeds door rnij zijn beschreven, doch niethet recht tot benoerning
en ontslag van het stichtingsbestuur, is de 'moeder' rnijns inziens geen
orgaan van de stichting.

Resumerend kan worden gesteld dat met name bij een commerciele
(nijvere) 'dochter'stichting'P de problematiek rond het uitkeringsverbod
vaak zal kunnen spelen.!" Zij genereren irnmers winst. De winst kan

149 Zo bestaat in de literatuur ook nog steeds verschil van mening of de OR een orgaan is. Ook
hier is dat van belang omdat het best za1 voorkomen dat een OR van een stichting voor
bepaalde doeleinden uitkeringen ontvangt van "sociale strekking". Als de OR orgaan zou
zijn dan is dat echter verboden. Vgl. over de "orgaankwestie" t.a.v. de OR bijv. ook: W.J.
Slagter, Compendium van het ondernemingsrecht, Deventer 1990, p. 4 e.v.; P. van
Schilfgaarde, Algemene inleiding, rechtspersonen, par. 5 aant. 3, Deventer, Josbl.; Pitlo-
Lowensteyn, Het rechtspersonenrecht, Arnhem 1986, p. 235; P. Sanders\W. Westbroek,
BV en NV, Deventer 1988, p. 352; P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Arnhem
1992, p. 25; P.L. DijkV. Schepel, preadvies NJV 1981, p. 54; W.C.L. van der Grinten,
De NY 1979, p. 14l.

150 Vgl. par. 4.
151 Vgl. ook P.L. Dijk/T.1. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem

1991, p. 203.
152 Dat wi! zeggen een stichting die een op het maken van winst gerichte ondememing drijft,

hetgeen wettelijk is toegestaan.
153 Vgl. ook F.1. P. van den lngh\E. Bos\P. C.J. Oerlemans, De stichting als ondememingsvorm,

Deventer 1993, p. 79. Het gaat mijns inziens met name bij nijvere en commerciele stichtingen
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worden opgepot. Alsdan is van belang wat de rechten van de 'moeder' zijn
ten aanzien van het liquidatiesaldo bij ontbinding (anders dan i.g.v. faillisse-
ment). Als gevolg van een door haar geinitieerde ontbinding van 'haar'
stichting kan zij dat door middel van recbten ten aanzien van de besternrning
daarvan in handen krijgen. De wet verzet zich daar niet tegen, mits de
doelstelling van de 'docbter' stichting is gericht op het doel van de 'moeder' ,
i.e. de 'groep'. Dit is zeker van groot belang bij stichtingen opgericht voor
bepaalde tijd, dat wil zeggen sticbtingen met een zodanig doel waarvan
het vooraf duidelijk is dat dit binnen een bepaalde termijn zal worden
bereikt.!" De stichting kan ook tussentijds uitkeringen doen aan de
'moeder'. Alsdan rijst de vraag waaruit deze uitkeringen afkomstig zijn
en of sprake is van uitkeringen in de zin van het verbod. Het uitke-
ringsverbod speelt natuurlijk ook bij de zgn. steunstichtingen'" en
stichtingen welke zijn opgericht om bepaaide subsidiegeiden door te
geleiden, terwijl zij deze subsidies op eigen naam ontvangen. Indien een
'docbter'stichting als onmiddelijk danwel middelijk vertegenwoordiger
(subsidie)gelden ontvangt namens haar 'moeder' danwel ten behoeve daarvan
doch op eigen naam, speelt mijns inziens bet uitkeringsverbod niet indien
deze gelden an de 'moeder' worden uitgekeerd. Alsdan gaat het en niet
om gelden van de 'dochter'stichting zelf (zij fungeert slechts als doorgeef-
luik") en niet om uitkeringen in de zin van het verbod. Deze uitkeringen
is de stichting immers verplicht te doen aan haar 'moeder' ais 'achterman'.
Onder het begrip 'uitkeringen' vallen als gezegd niet prestaties op grond
van een overeenkomst."" onder bezwarende titel'" (bijv. met de 'moe-

in feite eigenlijk om het vraagstuk van de toelaatbare winstbestemming.
154 Bijv. een stichting die als doelstelling heeft binnen een bepaaJde termijn een bepaaJd (sociaaJ)

bouwproject tot stand te brengen. Hiertoe zaJ (veelal door in de stichting deelnemende
rechtspersonen, bijv. woningbouwcorporaties) vermogen bijeengebracht dienen te worden.
Na realisering en verkoop van het bouwproject zaJ veelal een batig (winst)saldo in de stichting
resteren, dat voor terugstorting in aanmerking komt. Zulks kan contractueel en\of statutair
worden bepaald. Mij zijn voorbeelden bekend waarbij in dit soort situaties de deelnemende
rechtspersonen eenmalig een zgn. 'deeJnemingssom' in de stichting dienen te storten, welke
deeJnemingssom na reaJisering en verkoop van een bouwproject, na voldoening van schuJdei-
sers, afhankeJijk van het resultaat, met verhoging (kapitaalvergoeding), aan de deelnemers
wordt geretoumeerd.

155 Vgl. daarover bijv. T.I. van der Ploeg, Vraagtekens bij steunstichtingen, TVVS 1989\4,
p. 95 e.v.

156 In dezelfde sfeer bevindt zich m.i. de stichting als vertegenwoordigster van de crediteuren
die wordt gebruikt bij de afwikkeling van faillissements- of surseance-akkoorden. Vgl.
daarover R.I. Verschoof, Afwikkeling van een faillissements- of surseance-akkoord, S &
V 1993, p. 121 e.v.

157 Een fraai voorbee1d van flexibiliteit van de stichting op dit punt is bijv. de stichting welke
wordt gebruikt bij de afwikkeling van een faillissements- of surseance-akkoord. Vgl. Pres.
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der'). Zo is betaling op door de 'dochter'stichting aan de 'moeder'rechtsper-
soon uitgegeven winstdelende obligaties is met het verbod Diet in strijd. 159

Indien op basis van een statutaire dan weI contractuele verplichting aantoon-
baar kapitaal in een stichting kan worden gestort, valt de terugbetaling
daarvan evenmin'f onder het verbod."! De toepassing van het uitke-
ringsverbod zal bij de groepsverbonden stichting mijns inziens veelal reeds
afstuiten op het feit dat geen sprake is van een uitkering in de zin van het
verbod. Met de hele problematiek rond de vraag of de 'moeder' al of Diet
orgaan is van 'haar' stiehting, hebben wij dan Diets van doen. Ret gaat
slechts om onverplicht verrichte prestaties, alsmede om prestaties waar-
tegenover Diet een gelijkwaardige tegenprestatie staat 162 • Dan komt het
orgaanbegrip van art. 2:285 lid 3 in zicht. Men behoeft in dit kader ook
Diet te snel bevreesd te zijn voor misbruik (want dat is mijns inziens vaak
de reden dat men terugschrikt om het uitkeringsverbod eng uit te leggen).

Rb Breda, 13 maart 1993, KG 1993, 169, waarover R.J. Verschoof, Afwikkeling van een
faillissements- of surseance-akkoord via een stichting, S & V 1993, p. 121 e.v.

158 Voor pensioenstichtingen bepaalt de wet uitdrukkeIijk (art. 2:304 lid 2 BW) dat, betalingen
die voortvloeien uit een recht op pensioen of uit een aanspraak op een fonds, als bedoeld
in art. 7A:1637s lid 2 onder c BW, geen uitkeringen zijn welke vallen onder het uitkeringsver-
bod van art. 2:285 lid 3 BW. Vgl. in dat verband ook C.Ae. Uniken Venema, Pensioen-
en spaarfondsen in de stichtingsvorm; de deelnemers en de uitkeringen van dergelijke
stichtingen, in, Tot vermaak van Slagter (Slagter-bundel), Deventer 1988, p. 333 e.v.

159 Zo ook naar mijn menig impliciet, C.W. de Monchy, Financiering en vermogensvorming
bij vereniging en stichting, S & V 1989, p. 161\162. Anders, mijns inziens ten onrechte,
Pitlo\LOwensteyn, Het rechtspersonenrecht, Arnhem 1986, p. 336.

160 Indien en voor zover door dergelijke terugbetalingen schuldeisers zouden worden benadeeld
worden kunnen deze weI getroffen worden door het instellen van een actie op grond van
onrechtmatige daad (art. 6: 162 BW) en\of door de actio pauliana, ingesteld door de curator
(vgl. artt. 42 e.v. Fw; vgl. over deze faillissementspauliana bijv. N.J. Polak\C.E. Polak,
Faillissementsrecht, Alphen aan den Rijn 1992, p. 79 e.v.; R.I. Graaf Schimrnelpenninck
e.a., Faillissementsgids, Deventer 1990, p. 43 e.v.; E.W.I.H. de Liagre BoW, Sanering
en faillissement, serie Vademecumondememingsrecht, Deventer 1991, p. 226 e.v. en A.M.I.
van Buchem-Spapens, Faillissement en surseance van betaling, studiepocket privaatrecht,
Zwolle 1992, p. 49 e.v.), dan wei door de schuldeisers (art. 3:45\46\47 BW; vgl. daarover
bijv. T.J. Mellema-Kranenburg, De actio pauliana naar BW en NBW, studiepocket
privaatrecht, Zwolle 1990; Jac. Hijma\ M.M. Olthof, Compendium van het Nederlands
vermogensrecht, Deventer 1990, nr. 58. Indien voor de terugbetaling op enig moment geen
statutaire (dat geldt trouwens voor elke 'uitkering') verplichting bestaat kan tevens doel-
overschrijding - art. 2:7 BW - aan de orde zijn. Indien wei een statutaire (of wellicht)
contractuele plicht bestaat kan een en ander anders liggen. Ik kom bierop in hoofdstuk 5
nog terug.

161 Ik kom op 'kapitaalstorting' in een stichting nog terug in hoofstuk 4, m.n. par. 2.1. e.v.
Een dergelijke terugbetaling zou dan ook onbelast dienen te kunnen geschieden. Vgl. ook
hoofdstuk 6.

162 Zo ook Asser-Van der Grinten, De Rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 371.
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Het gemene rechtspersonenrecht, meer in het bijzonder het stichtingenrecht
alsmede het verbintenissenrecht, bieden op dat punt voldoende mogelijkhe-
den. Voornoemde contracten die de atbankelijke stichting verplichten tot
het doen van uitkeringen aan de 'moeder' moe ten passen binnen haar
doelstelling, anders zal sprake kunnen zijn van doeloverschrijding (art. 2:7
BW). Indie zin zal het doe1van de afhankelijke stichting gelieerd moeten
zijn aan het doe 1van de 'moeder'rechtspersoon. Pas dan is de contractu eel
verplichte uitkering van de stichting doelconform en kan gezegd worden
dat zij bedoeld is als ondersteuning van c.q. investering ten behoeve van
de doelstelling van de 'moeder'. Dat ligt bij een pure dividend-uitkering,
slechts bedoeld als rendement op geinvesteerd vermogen, anders. Bovendien
wordt ook het doen van contractueel verplichte uitkeringen mijns inziens
begrensd door middel van de actio pauliana (art. 3:45 lid 2 BW) en/of de
onrechtmatige daad (art. 6: 162 BW); voor onverplicht gedane uitkeringen
geldt dat uberhaupt. Men kan bij het doen van uitkeringen door stichtingen
welke niet onder het verbod vallen overigens ook denken aan stichtingen
in de vorm van inkoopbureau's welke niet zo zeer 'uitkeringen' doen aan
de hen beheersende rechtspersonen, maar wel door middel van door hen
ontplooide activiteiten geldelijke voordelen behalen voor de hen beheersende
rechtspersonen (in wezen uitkeringen in naturaj.l'" zo ook bijv. de zgn.
'prijsregelings'stichtingen; en wat overigens te denken van de trustee in
de vorm van een nederlandse stichting'r'? Men moet het uitkeringsverbod
zien in zijn juiste proporties.

Bij uitkeringen gedaan aan derden (waartoe in mijn visie de 'moeder'-
rechtspersoon kan behoren; zij is dan geen orgaan) ligt het vorenstaande
anders in die zin dat aan die (rechts)personen uitkeringen mogen worden
gedaan (de stichting mag dat zelfs tot doel hebben), zowel om niet als con-
tractueel bepaald. Voor wat betreft de contractueel bepaalde uitkeringen
aan derden geldt hetzelfde als hiervoor ten aanzien van contractueel bepaalde
uitkeringen aan oprichters en orgaanbemanners is gezegd. Wat betreft de
uitkeringen om niet geldt de eis dat zij van ideele of sociale strekking
moeten zijn. Het begrip 'ideele strekking' lijkt me duidelijk, het begrip
'sociale strekking' niet. Dat blijkt ook uit de literatuur, waar nergens een

163 In fiscalibus wordt bij deze stichtingen dan ook een winststreven aanwezig geacht, als gevolg
waarvan zij belastingplichtig is op grond van art. 2 lid I letter d Wet VpB 1969; vgl. HR
6 maar! 1985, BNB 1985\213.

164 Vgl. over de vraag of en wanneer de anglo-amerikaanse trust in Nederland wordt erkend
en derhalve in die zin de Nederlandse rechtsorde binnendringt, C.Ae. Uniken Venema, Het
Haagse Trustverdrag: de inhet verdrag voorziene 'externe werking' van Anglo-Amerikaanse
Trusts, WPNR nrs. 6092\6093\6094 (1993).
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eenduidige defmitie van dat begrip wordt gegeven. Die valt mijns inziens
ook Diette geven. WeI wordt geleerd dat men het begrip 'sociale strekking'
ruim moet zien. Wanneer de doelstelling van de stichting in alle opzichten
gelieerd en ondergeschikt is aan de doe Istelling van de 'moeder'rechts-
persoon, en in dat kader doet de stichting uitkeringen (om Diet) aan de
'moeder'rechtspersoon, ter ondersteuning dus van de activiteiten c.q.
realisering van de doelstelling van de 'moeder'rechtspersoon, waaronder
bijv. kan vallen het lenigen van financiele nood, dan zullen die uitkeringen
vrijwel altijd van sociale strekking zijn. Een exacte grens valt hierbij Diet
aan te geven. Dat zal afhankelijk zijn van de concrete omstandigheden van
elk geval. 165 WeI dient men deze grens ruim te zien. Ik moge hier bijv.
verwijzen naar HR 9 januari 1925, NJ 1925, 327 waarin een stichting aan
de orde was met een volgende doeistelling:

'Het doel der stichting zal zijn het verlenen van financiele steun, daar, waar
zulks naar het oordeel van het bestuur doelmatig zal zijn'.

De Hoge Raad besliste:

'De in dier voege aan het vermogen gegeven bestemming is weliswaar een wijd
omgrensde, maar niettemin een duideJijk bepaalde' (en in die zin geen verboden
doelstelling in het kader van het uitkeringsverbod, RH).I66

Een stichting mag door haar behaalde overschotten"? overigens mijns
inziens in het kader van haar eigen doelverwezenlijking besteden, hetgeen
ook met uitkeringen gepaard kan gaan. Ook hier gelden mijns inziens
overigens echter weer weI de grenzen van art. 3:45 BW en art. 6:162
BW.168

Ret bewijs dat men een en ander Diet te eng moet opvatten leid ik ook

165 Wei zal het vrijwel a1tijd gaan om uitkeringen "ter ondersteuning van.......... ".
166 Vgl. ook A.L.G.A. Stille, Rechtspersonen, losbl., aant. 7 jo. 9 op art. 2:285.
167 Ik moge hier overigens even wijzen op het feit dat tussen stichtingen die overschotten behalen

een verschil kan bestaan. Enerzijds kan dat een stichting zijn welke een onderneming drijft
en ook winst beoogd (een commerciele stichting) anderszijds kan dat een stichting zijn die
een onderneming drijft maar geen winst beoogd, maar deze feitelijk wei behaald dan wei
aileen een winstoogmerk kent in verband met de wens om de voortzetting van de activiteiten
te waarborgen: een stichting derhalve veelal werkzaarn in de non-profit-sector. Zie voor
dit verschil ook F.J.P van den lngh\E.Bos\P .C.J. Oerlemans, De stichting a1sondernemings-
vorm, serie Vademecum Qndernemingsrecht, Deventer 1993, p. 13 e.v. Bij charitatieve
stichtingen of "subsidieverstrekkende"(al dan niet overheids)stichtigendie heel vaak natuurlijk
ook uitkeringen plegen te doen spreken wij niet van het behalen van overschotten.

168 Ik kom op deze 'derden-bescherming' in hoofdstuk 5 nog terug.
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af uit het feit dat zo al sprake is van overtreding van het uitkeringsverbod,
dit de stiehting sleehts ontbindbaar maakt, tot welke ontbinding de reehter
bovendien een discretionaire bevoegdheid heefi, zo hij wordt geconfronteerd
met een vordering tot ontbinding, in dat kader ingesteld door het OM en/of
belanghebbenden"? (vgl art. 2:21 lid 3 BW 'de rechter kan ontbinden').
Indit verband merk ik tevens op dat indien bestuurders van een (vennoot-
schapsbelastingplichtige) stichting meewerken aan overschrijding van het
uitkeringsverbod, zij zich schuldig maken aan wanbeheer'?" in de zin van
art. 2:298 lid 1 onder a BW, hetgeen reden is voor ontslag door de
rechtbank. Daarnaast zal tevens sprake zijn van kennelijk onbehoorlijk
bestuur in de zin van art. 2:138/248 BW, welke artikelen kraehtens art.
2:300a BW ook van toepassing zijn op de vennootschapsbelastingplichtige
stichting zodat derhalve bij een faillissement van de stichting, indien de
voornoemde overschrijding van het uitkeringsverbod daarvan een belangrijke
oorzaak is, tot aansprakelijkbeid van de betreffende bestuurder(s) zal kunnen
leiden.!"

6 De afbankelijke en de 'moeder'stichting en hun doelstelling;
de rol van art. 2:7 BW

Kan een stichting door middel van haar statutaire doelstelling wel dienstbaar
gemaakt worden aan het doel en belang van haar 'moeder' (en de groep
die deze in stand houdt? In hoofdstuk 2, par. 5.2., schreef ik reeds dat bij
een stiehting een groepsverbondenheid vooral zijn uitdrukking zou moeten
vinden in de doelomsehrijving. Die immers vormt het richtsnoer voor het
bestuur bij beheer en bestuur van het stichtingsvermogen en haar aetiviteiten.

Bijzonder voor de stichting is dat, anders dan bij de NY en BV,
dienstbaarheid aan de groep niet kan voortvloeien uit de associatieve
grondslag. Zelfs immers als die een 'enkelvoudig' geformuleerde doelstelling
hebben, vloeit uit de aard van de NY/BV voort dat hun 'wijdere doel' altijd

169 Zie voor bet begrip belanghebbende ook hierna par. 7.
170 Vgl. over de term 'wanbebeer' indit artikel bijv. ookM.J. van Vliet, Naareen enquete-recht

bij verenigingen en sticbtingen (I), S & V 1989, p. 7. Vgl. in dit verband ook HR 3 januari
1975, NJ 1975, 222 inzake de 'Stichting vorming werkende jeugdigen uit Ede en omstreken'
alsmedede voorlopers daarvan, Rb Arnhem, 29 januari 1973, NJ 1973, 276 en Hof Arnhem,
10 april 1973, NJ 1973,402. Zie in dit verband ook nog de annotatie van C.Ae. Uniken
Venema in, 2000 Weken Recbtspraak (de Wijckerveld Bisdom-Bundel), Zwolle 1978, p.
123 e.v.

171 Ik kom bier nog op terug in boofdstuk 5.
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zal dienen te zijn gericbt op bet behalen van econorniscb voordeel voor
bun aandeelhouders. Is er sIecbts een aandeelhouder, dan kan die met
gebruikmaking van de ava-bevoegdheden een inpassing in bet totale
groepsbeleid bewerkstelligen. Bij een sticbting zal bet vooral bet doel zijn
dat daarvoor de Iegitimatie dient te geven, al zagen wij reeds dat ook
contractuele regelingen, in het bijzonder die waarbij terbeschikkingstelling
van vermogen geschiedt onder voorwaarden aangaande het bebeer en bestuur
over dat vermogen, evenzeer de grondslag kunnen vorrnen voor bet
aanpassen van bet beleid aan dat van de 'moeder' /groep.

In bet algemeen moet worden vooropgesteld dat ook voor een
'afuankelijke' sticbting de dienstbaarbeid aan 'moeder' en/of groep Diet
zover kan gaan dat deze neerkomt op persoonlijke verrijking van de
'moeder' /oprichter ten koste van derden- (belanghebbenden), terwijl tevens
het doel de aansprakelijkheid van de 'moederten opzichte van haar credi-
teuren zoveel mogelijk te beperken voorop staat. Dat leidt slecbts tot
persoonsverdubbeling en raakt tevens aan bet uitkeringsverbod zoals we
hiervoor bebben gezien.

De doelstelling van een 'docbter'sticbting is ook van belang voor de
vraag of de 'moeder' bevoegd is tot opricbting van die 'docbter'sticbting
en de overdracbt van verrnogen aan die docbter. Hoe sterker die band, des
te geringer is de kans dat de 'moeder'rechtspersoon Diet bevoegd zou zijn
zodat art. 2: BW voor de 'moeder' buiten beeld blijft. De doelstelling van
een afhankelijke stichting is ook van belang bij vragen omtrent het
uitkeringsverbod.!" Is het doel van frnancieel ondersteunende aard dan
zullen veel minder snel problemen rijzen met betrekking tot door de sticbting
te verstrekken uitkeringen aan baar 'moeder' dan wanneer dat Dietbet geval
is.173Bij een 'steunsticbting' is dat goed zichtbaar.!" Ik kom daar hiema
nog op terug. Dit geldt evenzeer voor vragen omtrent doeloverschrijding
bij 'groepsfinanciering' in stichtingsverband'" en voor aansprakelijkstel-

172 Vgl. daarover hiervoor par. 5.
173 Vgl. bijv. reeds HR 9 januari 1925, NJ 1925,327.
174 Vgl. in dit verband bijv. H.J. de Kluiver, Steunstichting, fondsenwerving en overheid, S

& V 1988. p. 176 e.v. Zie ook V.A.M. van der Burg. Overheid en steunstichting, TVVS
1987/6. p. 143e.v. Vgl. in andere zin; T.J. vander Ploeg. Vraagtekens bij steunstichtingen.
TVVS 1989/4, p. 95 e.v.

175 Naar analogie met de problematiekbij de NV/BV; vgl. bijv. Pres. Rb Amhem 28 dec. 1987.
KG, 1988,37 (Amstelland) waarover bijv. M.P. van Acherberg, Financiele kruisverbanden,
doeloverschrijding en concrete instructies in concemverhoudingen: een beschouwing naar
aanleiding van de uitspraak inzake Amstelland Concembeheer NV. De NY 66/4 (1988).
p. 137 e.v.
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lingen en/of zekerheidstellingen.!"
De doelstelling van de stichting is voorts bepalend voor 'het belang'

van de stichting (zie hierna par. 7.). De taak en de bevoegdheden van het
bestuur worden er door bepaald (art. 2:9 BW); het doel bevat mede de aan
het stichtingsbestuur verstrekte last, zodat dienovereenkomstig het bestaan
van rechten en plichten (rekening en verantwoordingsplichten!") kan
worden afgeleid.!"

Bovenal is het van belang te zien dat met name de organisatie van een
stichting met het doel van de betreffende stichting volledig kan verschillen.
Bij de NV IBV is dat veel minder het geval; dat is immers altijd het drijven
van een ondememing.

6.1 'Groepsgericht' doel toelaatbaar?

Is een 'groepsgerichte' (ergo op doel en belang van de 'moeder' gerichte)
doelomschrijving bij een stichting toelaatbaar? De wet bevat in feite geen
algemene beperkingen voor de omschrijving van het stichtingsdoel, anders
dan - expliciet - het uitkeringsverbod van art. 2:285 lid 3 en wellicht
- impliciet - het ledenverbod van art. 2:285 lid 1 BW. Art. 2:285 lid
1 BW geeft voorts de algemene richtlijn dat de stichting een organisatie
is die met behulp van een daartoe bestemd vermogen beoogt een in de
statuten vermeld doel te verwezenlijken. Hieruit blijkt dat er grate vrijheid
wordt toegestaan bij de inrichting van het stichtingsdoel. Het doel van een
stichting dat is gericht op een 'wijder' doel - dat van de 'moeder' - is
in beginsel toelaatbaar, ongeacht de materiele inrichting daarvan (gericht
op inkoop, fmanciering, onderzoek, opleiding, belegging, beheer,
advisering, banciaire en verzekeringsactiviteiten, gezondheidszorg etc.),
zelfs dus indien dat voor de 'dochter'stichting het drijven van een
onderneming met zich brengt. De afhankelijke stichting mag uiteraard geen
doe I hebben dat in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden (de
zgn. verboden rechtspersoon; vgl. art. 2:20 BW). Een 'groepsgerichte'
doelomschrijving valt daar echter niet onder, tenzij natuurlijk reeds het
'doel' van de 'moeder' in strijd is met de openbare orde (bijv. stichting
ter financiele ondersteuning van door de 'moeder' in strijdmet de opium wet

176 Vgl. daarvoor hiema par. 6.l.
177 Zie ook par. 8.l.2.d.l.
178 Zie ook het nieuwe art. 7:423 BW (het in de doelstelling van een stichting vevatten van

een exclusieve last met betrekking tot de uitoefening van aan achterliggende personen
toekomende (vermogens)rechten) dat mijns inziens juist bij stichtingen veel toepassing zal
gaan vinden.
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verriehte aetiviteiten). De groepsgeriehte doelomsehrijving mag voorts niet
in strijd zijn met het uitkeringsverbod. Dat brengt met zich dat de
'afhankelijke' stiehting 'sleehts' niet tot doel mag hebben 'het doen van
uitkeringen aan opriehters of aan hen die deel uitmaken van haar organen
noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een
ideele of sociale strekking hebben'. 179 Hieruit vloeit voort dat een
groepsgerichte doelomsehrijving, welke als zodanig inhoudt het door de
'doehter'stiehting onverplieht verrichten van (winst)uitkeringen (of niet 'at
arms length' bepaalde vergoedingen) aan de 'moeder', in strijd is met het
uitkeringsverbod. Overige 'groepsgeriehte' doelomsehrijvingen, die, zoals
we hebben gezien, in allerlei varianten denkbaar zijn, worden derhalve niet
door het uitkeringsverbod getroffen. Vervolgens dient nog de vraag te
worden beantwoord of het gerieht zijn van het doel van de 'afuankelijke'
stiehting op doel en belang van de 'moeder' niet met zieh brengt dat de
'moeder' als lid van 'haar' 'doehter'stichting moet worden gequalifieeerd,
zodat strijd met het ledenverbod ontstaat. Ik meen dat daarvan geen sprake
is. Ik heb in par. 4 reeds uiteengezet hoe het ledenverbod moet worden
bezien met betrekking tot de stiehting die wordt beheerst door een
'moeder'reehtspersoon. Wil strijdigheid ontstaan met het ledenverbod, dan
moet het gaan om door andere rechtspersonen 'als/in vergadering' binnen
de stiehting uitgeoefende beslissingsmacht, gelijk de algemene leden
vergadering bij de vereniging. Een groepsgerichte doelomschrijving maakt
derhalve daarmede de 'moeder' nog niet tot een verboden lid. Daar komt
bij dat het gericht zijn van het doel van een vereniging op het doel van haar
leden, in beginsel geen essentieel kenmerk is van het lidmaatsehap. Sleehts
in de bijzondere reehtsvorm van de cooperatie is dat overigens weI het geval
(vgl. art. 2:53 lid 1 BW).180 In het kader van de toelaatbaarheid van de
groepsgeriehte doelomsehrijving zij er hier tevens op gewezen dat een
dergelijke doelomschrijving (impliciet) kan leiden tot een 'vermogenseis' .
Dat wil zeggens dat in het kader van de groepsgeriehte doelomschrijving
voldoende vermogen (door de 'moeder') zal dienen te zijn afgezonderd
in de afhankelijke stiehting, zeker wanneer de groepsgerichte doelomschrij-
ving deelname van de stiehting aan het economiseh verkeer met zich brengt,
meer in het bijzonder door middel van het drijven van een ondememing
als verlengstuk van de 'moeder' .181Indien aan deze 'implieiete vermogens-
eis' niet is voldaan dreigt er ontbinding ingevolge art. 2: 19 lid 1 sub f BW

179 Vgl. hiervoor par. 5.
180 Vgl. hierover, R.C.]. Galle, De cooperatie, diss., Zwolle 1993, p. l35 e.v. en 160 e.v.
181 Ik heb daarover in hoofdstuk 2, par. 3.1. reeds in meer algemene zin gesproken.

127



Hoofdstuk 3

jo. art. 2:301 lid 1 sub a BW.182Het 'groepsgerichte' doel zal voorts
een een voor de afhankelijke stichting 'steeds bereikbaar doe!' met zich
moeten brengen, anders stelt zij zich eveneens bloat aan de dreigende sanctie
van ontbinding (vgl. art. 2:301 lid 1 sub b BW).

Omgekeerd is het doel van een ('moeder')stichting ook bepalend voor
de vraag of zij zelf (op haar beurt) een andere 'dochter'stichting op kan
richten. Als de adequate ruimte in haar doelstelling daartoe ontbreekt dient
zij ofwel door middel van statutenwijzing haar doel te wijzigen, ofwel,
indien de statu ten die mogelijkbeid niet kennen, zich daarvoor te wenden
tot de rechtbank op grond van art. 2:294 BW. De rechtbank kan ingevolge
lid 2 van voormeld artikel het doel wijzigen indien dat noodzakelijk is.
Indien de stichting, zonder voomoemde voorzieningen te treffen, haar
vermogenlactiviteiten overdraagt aan een - al dan niet door haar opge-
richte - andere rechtspersoon, is mijns inziens sprake van doelover-
schrijding (art. 2:7 BW) en onbevoegde vertegenwoordiging door het
stichtingsbestuur. Een vergelijking met de Uvo-Lopik'" casus dringt zich
alsdan sterk op. Daar het in deze situatie dan gaat om een echte vervreem-
ding!" kan mijns inziens de stichting (daarbij bijv. vertegenwoordigd
door haar belanghebbenden danwel het opvolgend bestuur) alsdan met wer-
king tegen de 'ovememende' rechtspersoon een beroep doen op deze
overschrijding van vertegenwoordigingsbevoegdheid. De 'ovememende'
rechtspersoon is alsdan geen derde in de zin van art. 2:292 lid 3 BW (vgl.
art. 2:240 lid 3 BW voor de BV) die wordt 'beschermd'. Men kan hierover
anders denken als de stichting haar ondememing overdraagt aan een andere
stichting waarover zij wel de zeggenschap behoudt of bijv. aan een BV
waarvan zij alle aandelen houdt. Alsdan zou men kunnen zeggen dat geen
sprake is van een echte vervreemding. 185Bij de stichting zal echter mijns
inziens veel meer dan bij de NY IBV het in de statuten van de stichting
opgenomen doel doorslaggevend zijn bij de vraag ofvermogenlaktiviteiten
mogen worden afgezonderd in bijv. een andere stichting, zelfs als deze
tot 'dochter' wordt gemaakt c.q. als 'dochter' wordt opgericht. Gezien de
grondstructuur van een stichting zal in de situatie dat een stichting

182 Alwaar wordt bepaald: 'De rechtbank ontbindt de stichting op verzoek van een belanghebben-
de of op vordering van het openbaar ministerie, indien: a. het vermogen van de stichting
ten enenmale onvoldoende is voor de verwezenlijking van haar (groepsgericht, RH) doel,
en de mogelijkheid dat een voldoend vermogen door bijdragen of op andere wijze in
afzienbare tijd zal worden verkregen, in hoge mate onwaarschijnlijk is;' .

183 Vgl. HR 13 december 1991, NJ 1992, 279 m.nt. Maeijer, waarover ook M.J.G.C.
Raaijmakers in AAe 42 (1993) 1, p. 54 e.v.

184 Vgl. analoog Van der Heijden\Van der Grinten, Handboek, 12e druk, p. 418.
185 Vgl. MJ.G.C. Raaijrnakers in AAe 42 (1993) 1 , p. 58.
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vermogenlactiviteiten overdraagt aan een andere stichting ook eerder sprake
zijn van 'echte' vervreemding. Voor dergelijke handelingen zal overigens
ook altijd statutair bepaald zijn dat goedkeuring is vereist van de 'deelne-
mers'/aangeslotenenloprichters van de stichting.

Indien ook registergoederen worden overgedragen kan ook een beroep
op overschrijding van vertegenwoordigingsbevoegdheid worden gedaan
conform art. 2:291 lid 2 BW, zowel in het geval dat de bevoegdheid als
daar genoemd niet in de statuten is opgenomen, als in het geval dat die
bevoegdheid geclausuleerd daarin is opgenomen en een en ander is
ingeschreven in het stichtingsregister. 186 Het betreft alsdan immers een
wettelijke beperking van vertegenwoordigingsbevoegdheid.""

6.1.1 Yerbijzondering: financieringsdoel toelaatbaar?

Een vraag die in dit verband apart moet worden bezien is of een stichting
een 'groepsgericht financieringsdoel' kan hebben (zgn. financieringsstich-
ting), waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen de situatie dat de
door de financieringsstichting verstrekte gelden ten titel van lening worden
verstrekt en de situatie dat deze gelden worden verstrekt, zonder dat
daarvoor voor de ontvangende met de fmancieringsstichting in een groep
verbonden rechtspersoon een terugbetalingsverplichting bestaat. Indien het
gaat om een ontvangende groepsverbonden stichting zijn dit mijns inziens
in wezen kapitaalstortingen, met het oog op de groepsband.l"

De vraag rijst of een 'groepsgericht financieringsdoel' niet een aan de
stichting verboden doelstelling vormt in de zin van het uitkeringsverbod.
Mijns inziens luidt het antwoord hier, zowel voor het geval dat voor door
de groepsverbonden fmancieringsstichting ter beschikking gestelde gelden
geen, als voor het geval dat daartegenover wel een terugbetalingsverplichting
bestaat, ontkennend.!" We hebben gezien dat een stichting vrijwel alle

186 Vgl. in dit verband ook A.L.G.A. Stille, aant. 3 op art. 2:291 lid 2 BW en aant. I en 2
op art. 2:292 BW, in, Rechtspersonen, Deventer losb!. Vgl. in dit verband tevens P. van
Schilfgaarde in zijn Algemene Inleiding (par. 6. Vertegenwoordiging) in, Rechtspersonen,
Deventer losbl.

187 Vgl. daaromtrent bijv. W. Westbroek, Uit de wet voortvloeiende beperkingen, in, Tot
vermaak van Slagter, Deventer 1988, p. 381 e.v.

188 En mijns inziens geen schenkingen. Aan de liberaliteitseis is immers naar mijn mening niet
voldaan. Vg!. hierover bijv. K.L.H. van Mens, Civielrechtelijkeen fiscaalrechtelijkeaspecten
van het schenkingsbegrip, diss. Deventer 1985, p. 116 e.v.

189 Vgl. het mijns inziens op dit punt nog steeds de toon zettende arrest van de HR van 9 januari
1925, NJ 1925,327.
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denkbare doelstellingen kan hebben, mits binnen de grenzen van art. 2:285
BW. Een stichting kan mijns inziens tot doel hebben de groep of haar 'moe-
der'stichting fmancieel te ondersteunen. Het aan groepsverbonden rechtsper-
sonen (bijv. stichtingen) op zakelijke basis verstrekken van leningen is
daarmee niet in strijd. Het betreft geen uitkeringen in de zin van het
uitkeringsverbod. Wanneer verstrekte gelden niet behoeven te worden
terugbetaald moet men weer denken aan de 'steunstichting'. Mijns inziens
zijn de uitkeringen die dergelijke stichtingen conform hun doelstelling doen,
ter financiele ondersteuning van de groep waartoe zij behoren, niet in strijd
met het uitkeringsverbod."?

6.2 Betekenis van het doel voor vragen rond 'groepsfinanciering'

Het doel van de ('dochter')stichting is evenzeer van grote betekenis, zulks
in samenhang met art. 2:291 BW, voor vragen van groepsfmaniering. Ook
hier immers is de vraag of en in hoeverre (en ook door wie) vrijwillige
aansprakelijkstellingen voor schulden van groepsverbonden stichtingen we-
gens doeloverschrijding (art. 2:7 BW) kunnen worden aangetast. Hierover
is weinig geschreven.!"
In de eerste plaats kan men denken aan groepsfmanciering welke geschiedt
door banken (of de overheid!) via de moeder-stichting, waartegenover alle
in de groep verbonden stichtingen, op aanwijzing van die 'moeder'stichting,
zich over en weer c.q. ten behoeve van elkaar aansprakelijk stellen voor

190 Vgl. o.m. V.A.M. van der Burg, Overheid en steunstichting, TVVS 87/6 (1987), p. 143
e.v. en H.J. de Kluiver, Steunstichting, fondsenwerving en overheid, S & V 1988, p. 176.
Zie anders T.J. van der Ploeg, Vraagtekens bij steunstichtingen, TVVS 89/4 (1989), p.
95 e.v.

191 Voor een beschrijving van methoden van concernfmanciering in het algemeen alsmede het
juridisch kader verwijs ik naar dedissertatie vanJ. W. Winter, Concernfmanciering, Deventer
1992, Uitgave nr. 15 vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht RUG. Zie bijv. ook
Financiele kruisverbanden en andere aspecten van concernfinanciering, deel 28 Serie
rnonografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, Deventer 1987; M. Brink, Aspecten
van concernfmanciering, TVVS 1998/2, p. 39-43; Commissie vennootschapsrecht, Rapport
inzake kruisverbanden en zekerheden in concernverband, 1987; P.J. Dortmond, Financiele
kruisverbanden en andere aspecten van concernfinanciering, De NV 65/2,1987, p. 63-73;
W.H.F.M. Cortenraad, Concernfinancieringen de rechtmatigheidvan financiele kruisverban-
den, NIB 1988/26, p. 923-929; F. Heyning, Juridische verhoudingen bij concernfinanciering,
in, Concernverhoudingen, concernfmanciering, mededingingsrecht, Deventer 1984; L.H.
Slijkbuis, Juridische verhoudingen bij concernfmanciering, in, Concernverhoudingen,
concernfmanciering, mededingingsrecht, Deventer 1984; M.J. Talen, Hoofdelijke
aansprakelijkbeid als (on)zekerheid bij centraleconcernfinanciering, 1987. Vgl. voorfiscale
aspecten ook G.M.M. Michielse, 'Thin capitalisation' in het fiscale recht, diss. Deventer
1994.
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de schuld van de 'moeder'stichting aan voornoemde 'derden', al dan niet
gecombineerd met bepaaide zekerheidstellingen.

Is hier sprake van een doeloverschrijding door de 'afuankelijke' stichting,
zodat deze rechtshandelingen op grond van art. 2:7 BW kunnen worden
vernietigd? Deze bevoegdheid komt slechts aan de rechtspersoon, i.c. de
'dochter'stichting zeIf, toe. Nu de stichting geendualistische structuur kent,
is er ook niet een ava of aiv die die actie kan instellen. Dat kan wel de
curator. Bovendien kan zodanig handelen 'wanbeleid' /'wanbeheer' opleveren
zodat: de bestuurders kunnen worden geschorst dan weI ontslagen op grond
van art. 2:298 BW; de bestuurders aansprakelijk kunnenzijn op grond van
de artt. 2:9, 2:300a jo. 248192en 2:162 BW; een enquete-procedure zou
kunnen worden ingeleid (art. 2:344 e.v. BW.193Dit gezegd zijnde meen
ik dat ook overigens belangrijke verschillen met NV/BV/vereniging/coopera-
tie bestaan. Bij concernfmanciering in NV/BV-verband wordt doelover-
schrijding als gevolg yen het verrichten van de hiervoor genoemde
rechtshandelingen niet snel aangenomen. 194Bij de stichting ligt dat anders.
Opnieuw: het doel is hier veeI sterker bepalend. Een stichting is altijd
opgericht voor een bepaald specifiek doel; zij is in feite een doelvermogen.
Haar doelstelling dient derhalve enger te worden uitgelegd dan de
doelstelling van een NY/BV. Uitsluitend in de doelstelling is het belang
van de stichting gelegen.!" Daar komt bij dat voor de stichting art. 2:291
lid 2 BW geldt. Hoofdelijke aansprakelijkstelling voor de schuld van de
groep (i.e. de 'moeder') aan de bank, dient het bestuur duidelijk te zijn
toegestaan (vgl. art. 2:291 lid 2 BW).196Bij twijfel kan belang worden
gehecht aan het feit dat zij als 'dochter' is opgenomen in een groep en
meeprofiteert van de door de bank (of overheid) via de 'moeder'stichting
verstrekte fmanciering, of, anders geformuleerd, een en ander dienstig is

192 Mits sprake is van een vennootschapsbelastingplichtige stichting.
193 Mits de betreffende stichting een ondememing drijft in de zin van de WOR.
194 Vgl. bijv. l.M.M Maeijer, Concernfinanciering in het licht van de doelomschrijving, in,

Financiele kruisverbanden en andere aspecten van concernfinanciering, Deventer 1987, p.
71 e.v. Vgl. ook W.C.L. van der Grinten, Aansprakelijkheid van onderhorige groepsmaat-
schappijen voor schulden van andere groepsmaatschappijen, De NV 68/1 (1990), p. 24 e. v.
Zie ook l.W. Winter, Concemfmanciering, diss. Deventer 1993, p. 156 e.v.

195 Vgl. ook hiema par. 3., wat overigens niet wegneemt dat er verschillende belanghebbende
bij de stichting kunnen zijn betrokken. Het belang van de stichting is mijns inziens echter
veel minder dan bij de NY IBV een resultante van de afweging van allerlei deelbelangen.

196 Vgl. in dit verb and ook M. P. van Achterberg, Financielekruisverbanden, doeloverschrijding
en concrete instructies in concemverhoudingen: een beschouwing naar aanleiding van de
uitspraak inzake Amstelland Concembeheer NV (Pres. Rb Amhem, 28 dec. 1987, KG 1988,
37), De NV 66/4, 1988, p. 137 e.v.
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of kan zijn tot haar eigen doe!. Anders wordt dit mogelijk indien het
voortbestaan van de stichting in gevaar wordt gebracht danwel belangen
van derden daardoor voorzienbaar (onevenredig) worden benadeeld.""
Het stichtingsbestuur heeft altijd zijn eigen verantwoordelijkheid voor het
belang van de stichting. Het kan daarop ingevolge art. 2:9 BW aangesproken
worden.

Rechtshandelingen tot aansprakelijk- en zekerheidsstellingen ten behoeve
van derden zijn in beginsel niet aan te merken als (aan het doel van de
stichting) secundaire handelingen.l" dat wil zeggen zij behoren niet tot
het door de statutaire doelomschrijving van de stichting afgebakende
terrein."? De rechtshandelingen vloeien derhalve niet, althans zeker niet
zonder meer, naar gebruik en billijkheid voort uit het statutaire doel van
de stichting en leiden in beginsel tot doeloverschrijding.

Zijn er echter wellicht bijkomende omstandigheden aan te wijzen, op
grond waarvan een door de stichting aanvaarde hoofdelijkheid c.q.
zekerheidstelling voor de schulden van de groep (i.e. de 'moeder'), ondanks
het ontbreken van de ruimte daarvoor binnen de doelstelling, toch niet leidt
tot doeloverschrijding+'?

Alleen het feit dat de (athankelijke) stichting financieel enlofbedrijfsma-
tig enlof organisatorisch met andere rechtspersonen in een groep is
verweven, heeft mijns inziens nog niet tot gevolg dat de hier besproken

197 In dit verband zou ook toepassing van het jaarrekeningenrecht op stichtingen een functie
kunnen vervullen. Zie in dat verband hoofdstuk 4, m.n. par. 9. Vgl. in dit verband ook,
I.W. Winter, Concernfinanciering, diss. Deventer 1992, p. 173 e.v.

198 Ais dat wei het geval is is immers toch geen sprake van doeloverschrijding. Een en ander
heeft te maken met de in art. 2:6 oud BW gestelde eis voor doeloverschrijding; de verrichte
handeling moest niet dienstig kunnen zijn tot verwezenlijking van het doel van de
rechtspersoon wilde een beroep op doeloverschrijding slagen. In art. 2:7 BW vinden we
deze formulering niet meer terug. Toch is zo nog steeds geldend recht. Vgl. ook L.
Timmerman, De nieuwe algemene bepalingen van Boek 2 BW, Preadvies Vereeniging
Handelsrecht 1991, p. 43 e.v.

199 Vgl. bijv. H.I.M.N. Honee, Het stellen van zekerheid voor andermans schnld en art. 6
Boek 2 BW, De NV 1981, p. 55156. Zie ook F.I.W. Uiwensteyn, Wezen en bevoegdheid
van het bestuur van de vereniging en de naamloze vennootschap, Zwolle 1959, p. 142.

200 De ondergrens, bij overschrijding waarvan per definitie sprake is van doeloverschrijding,
is in vennootschappelijk verband een aansprakelijkstelling c.q. zekerheidstelling waardoor
de continui'teit c. q. het voonbestaan van de (groepsverbonden) rechtspersoon in gevaar wordt
gebracht. Vgl. met telkens tot ongeveer hetzelfde resultaat leidende redeneringen o.m.
S.M.BartmanlA.F.M. Dorresteijn, Vanhetconcern, Arnhem 1991,p. 195; M.M. Mendel,
Het vennootschappelijk belang, mede in concernverband beschouwd, rede 1989, p. 47; P.
van Schilfgaarde, Van de BV en de NY, Arnhem 1992, p. 153. Zie ook l.W. Winter,
Concernfinanciering,diss. Deventer 1992, p. 159 met verdere literatuur-en rechtspraakverwij-
zingen. Zie ook Pres. Rb Arnhem, 28 december 1987, KG 1988, 37 (Amstelland).
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handelingen geen doeloverschrijding opleveren. Daarvoor is meer nodig.
De doelstelling van de groepsverbonden atbankelijke stichting blijft doorslag-
gevend. Indien aansprakelijkstelling c.q. zekerheidstelling'?' daar niet
bij past, ondanks het feit dat de betreffende stichting financieel en/of
bedrijfsmatig en organisatorisch in een groep is verbonden, is mijns inziens
sprake van doeloverschrijding. Veel zal ook hier afhangen van de
omstandigheden van het concrete geval en in het bijzonder van het antwoord
op de vraag of de handeling dienstig is of kan zijn tot het eigen doel van
de 'dochter'stichting. Bij de financierings(steun)stichting van de groep is
dat mijns inziens het gevaP02 Resumerend dient mijns inziens aan de
volgende voorwaarden te zijn voldaan:

de stichting dient met andere rechtspersonen financieel en/of bedrijfsma-
tig en/of organisatorisch in een groep (in de zin van art. 2:24b BW)
verbonden te zijn;203
zij dient te profiteren van de (aan de 'moeder') verstrekte kredieten;
er dient onder alle omstandigheden sprake te zijn van wederkerigheid
van aansprakelijkstellingen binnen de groep;
de handeling dient te passen binnen het doel van de stichting;
de handeling dient in het belang van de stichting te zijn.204Natuurlijk
kan een afhankelijke in een groep verbonden stichting belang hebben
bij 'concern 'frnanciering. Daarmee is echter niet gezegd dat aansprake-
lijkstelling 'in het belang van de stichting'?" is en daarmede binnen
haar doel zou passen.i" welk doel bij de stichting nu eenmaal vaak

201 De aansprakelijk- en zekerheidstellingen zijn overigens van contractuele aard. Zij zijn
onderworpen aan de werking van het algemeen verbintenissenrecht. Zij kunnen derhalve
sowieso vernietigbaar zijn op grond van art. 3:44 (wilsgebreken), 45 (actio pauliana) en
6:228 BW. Vgl. ook de artt. 42 e.v. Fw (faillissementspauliana).

202 Zie ook J.W. Winter, Concemfmanciering, diss. p. 158.
203 Zo kan het ook in het beJang van de 'moeder'stichting zijn zich aansprakelijk te stellen voor

de schulden vanhaar 'dochter'stichting. Vgl. ook M.J.G.C. Raaijmakers in AAe 41 (1992)
9, p. 509.

204 Ik acht dat dus met het feit dat de stichting financieel en/of bedrijfsmatig en organisatorisch
met andere d.m.v. concemfmanciering gefinancierde rechtspersonen is verweven, niet
gegeven!

205 Dat dat ook bij andere (groepsverbonden) rechtspersoonsvormen lang niet altijd zo behoeft
te zijn ziet men bijv. in Hof Amsterdam, NJ 1985, 219 (Nesolas) en Hof Amsterdam 27
november 1986, NJ 1987,801 (Nederlandsgrondbezit). Zie daarover ook P. van Schilfgaarde,
Van de BV en de NV, Arnhem 1992, p. 153 - 155.

206 Stichtingen hebben meestal niet zulke ruim geformuleerde doelstellingen als de NVIBV.
(Het bestuur van) een stichting, welke bijvoorbeeld met een aantal woningcorporaties in
een groep is verbonden en daarmede tevens financieel en bedrijfsmatig is verweven en als
doel heeft zich bezig te houden met deontwikkeling en realisering van stadsvernieuwingspro-
jecten, overschrijdt mijns inziens haar doel indienzij zich aansprakelijk stelt voorde schulden
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beperkt is. Bij groepsverbonden 'athankelijke' stichtingen zal men dus
mijns inziens strengere criteria aan moeten leggen dan in vennootschap-
pelijk verband in het kader van vragen van doeloverschrijding bij
'groepsfmanciering' .207 De algemene regel zoals die in vennootschap-
pelijk verband vaak wordt gehanteerd acht ik te ruim voor toepasselijk-
heid op groepsverbonden stichtingen.
Tot gelijke conclusies leidt een tweede verschijningsvorm. Ik doel hier

op de situatie dat de groepsfmanciering geschied door een 'eigen' groeps-
maatschappij - hier - een stichring.f" waartegenover alle in de groep
verbonden stichtingen zich over en weer aansprakelijk stellen voor elkaars
schulden aan deze 'fmancierings' -stichting. Ook dan rijzen vragen omtrent
doeloverschrijding; daarvoor geldt mutatis mutandis hetgeen ik hiervoor
heb betoogd. Aansprakelijkstelling kan hier ook sprake plaatsvinden als
de fmancieringsstichting (steunstichting) de gelden verstrekt, zonder dat
daarvoor op de ontvangende verbonden stichting jegens de steunstichting
een terugbetalingsverplichting bestaat. Indat geval gaat het om aansprake-
lijkstellingen ten behoeve vande schuld vande fmancierings(steun)stichting
aan haar geldverstrekker (bijv. de bank danwel de 'moeder'?"), danwel
ten behoeve van de schuld van de 'moeder' aan de bank (of bijv. de
overheid). Ook dan geldt in het kader van het leerstuk doeloverschrijding
en aansprakelijkstelling hetgeen ik hiervoor heb gezegd.

Ik wijs hier overigens op het feit dat, indien de steun/financieringsstich-
ting van vermogen wordt voorzien door bijvoorbeeld een 'moeder'-
vereniging of -stichting, er een zeer delicate verhouding onstaat, waarbij
arnateurisme in het regelen van deze verhouding zich wreekt. 2\0 Men

van de top-woningcorporatie aan de bank, ook aI profiteert zij tevens van de door de bank
aan de via de topcorporatie aan de groep verstrekte kredieten.

207 Dit alles geldt rnijns inziens mutatis mutandis in beginsel ook voor de 'moeder'stichting
die zich aansprakelijk stelt voor de schulden van haar dochterstichting. Vgl. in dit verband
bijv. HR 7 februari 1992, RvdW 1992,45 waarover M.I.G.C. Raaijmakers in AAe 41 (1992)
9, p. 50S, e.v. (Astro-Pierson). Vgl. ook Hof 's-Gravenhage, 27 juni 1968, NJ 1978,43
(Nieuw Eykenduynen). Vgl. voor een rechtspraakoverzicht ook bijv. G.J.S. Postma,
Doeloverschrijding en concemverhoudingen, in, 85 jaar Nederlandse Vereniging van
Hypotheekbanken, Deventer 1991, p. 89 e.v.

208 Men kan hier denken aan de aI eerder ter sprake gekomen steunstichtingen. Mij is uit de
praktijk ook bekend de stichting als 'clearinghouse'; een soort binnen een groep van bijv.
stichtingen enlof verenigingen functionerende banklgiro-instelling.

209 Het vermogen waaruit de fmancieringsstichtingde gelden verstrekt kan immers zijn ingebracht
door bijvoorbeeld de 'moeder'stichting.

210 IIlustratief in dit verband is HR 11 sept. 1992, TVVS 1993, p. 23/24. De stichting
Maatschappelijk Werk Rotterdam heeft inde loop van de jaren een deel van haar vermogen,
in het bijzonder een aantal fondsen (onder meer bestemd voor niet-subsidiabel personeel
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zal moeten zorgen voor een volledige zeggensehap binnen een dergelijke
stiehting en een statutair heeht vergrendelde groepsband, met name met
het oog op statutenwijziging en wijziging van de doelstelling. 2ll

Voorts wil ik er hier op wijzen dat het feit dat stiehtingen (bijv. moeder-
stiehting en steunstiehting) nauw met elkaar verweven zijn, van be lang is
in het kader van in te stellen verbintenisreehtelijke aeties door deze
stichtingen tot teruggave van binnen 'de groep' ter besehikking gesteld
vermogen e.q. gelden, waarbij de belangrijkste aeties zijn die op grond
van dwaling (art. 6:228 BW), danwel onversehuldigde betaling (artt. 6:203
e. v. BW) danwel ongereehtvaardige verrijking (art. 6:212 BW). Dergelijke
aeties zullen nl. jegens nauw verbonden stiehtingen of bijvoorbeeld
verenigingen juist vanwege het feit dat ze nauw met elkaar verweven zijn
mijns inziens niet snel tot sueees leiden.i"

en voor delckingsverliezen) ondergebracht in de Stichting tot Steun aan de Stichting
Maatschappelijk Werk te Rotterdam. Aldus wilde de 'moeder'stichting voorkomen dat de
subsidieverlenende overheid dat vemogen mede in ogenschouw zou nemen bij het bepalen
van de subsidieomvang. Oorspronkelijk bepaalden de statuten van de steunstichting dat het
bestuur daarvan bestond uit leden van het bestuur (en van de stichtingsraad) van de
'moeder'stichting. In 1982 zijn de statuten van de steunstichting, met instemming van het
bestuur van de hoofdstichting, zodanig gewijzigd dat ook anderen dan de 'moeder'stichting
gelden van de steunstichting zouden kunnen ontvangen. Nadien echter krijgt het bestuur
van de 'rnoeder'stichting spijt. Door de 'moeder'stichting worden vervolgens juridische
procedures gevoerd met als inzet wie recht heeft op het vermogen van de steunstichting.
De vorderingen worden door rechtbank en hof afgewezen. De Hoge Raad sluit zich daar
bij aan, nu er geen sprake is van een overeenkomst tussen beide stichtingen krachtens welke
de steunstichting vermogen voor de hoofdstichting beheert of van deze heeft geleend (met
andere woorden een achterliggende rechtspersoonvoor wie een verbonden stichting vermogen
beheert heeft recht op het stichtingsvermogen; vgl. reeds hetgeen ik heb gezegd in hoofdstuk
2, par. 6 e.v.). Bij gebreke daarvan geeft de instemming van het bestuur van de 'moe-
der'stichting met de wijziging -en verruiming - van de doelstelling van de steunstichting
eerder aanleiding het tegendeel te vermoeden (de HR lijkt hier nog ruimte te laten voor
rechten op het stichtingsvermogen zonder dat expliciet sprake is van een daarop gerichte
overeenkomst). Ook de stelling van de 'rnoeder'stichting dat sprake zou zijn van een
rechtsverhouding 'van eigen aard' die tot terugbetaling van de gelden zou verplichten, brengt
de Hoge Raad niet tot een ander oordeel. Zie ook H.I. de Kluiver, in S & V 1993, p. 50.
Vgl. ook L. Timmerman in zijn commentaar op 11 september 1992, TVVS 1993, p. 23/24.

211 Voor de geeigende technieken verwijs ik naar hoofdstuk 2, par. 5 e.v. Vgl. ook o.m. H.I
de Kluiver, Steunstichting, fondsenwerving en overheid, S & V 1988, p. 176-183.

212 Vgl. ook Rb Dordrecht, 6 augustus 1986, NJ 1988,409 waarover ook H.I. de Kluiver in
S & V 1988, p. 115.
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7 De centrale betekenis van het statutair doel van de verbonden
stichting voor de taken en bevoegdheden van het bestuur (art.
2:9 BW); 'het belang' van de stichting

Ret bestuur dient zijn taak uit te oefenen in het belang van de stichting en
het met haar verbonden doelvermogen en, zo daar sprake van is, de
onderneming.!" Waar is eigenlijk 'het belang' van de stichting gelegen?

Ret 'belang' vande stiehting als bedoeld in art. 2:9 BW is mijns inziens
in beginsel uitsluitend en alleen gelegen in het stichtingsdoel; dat doel is
in de zin van art. 2:9 en 2:298 lid 1 sub a BW riehtsnoer voor het handelen
van het bestuur en daarmede voor zijn taak en bevoegdheden. Ret gehele
vermogen van de stichting is bestemd tot dat doel en - indien daarvan
sprake is - de met haar verbonden ondememing. In dit verband wijs ik
op het feit dat, hoewel de wet geen wettelijke regeling kent inzake tegenstrij-
dig belang van bestuurders en eommissarissen bij stiehtingen, dit leerstuk
zieh ook - of missehien wel juist - bij 'moeder' - en 'dochter'stichtingen
kan voordoen. Ret is mijns inziens aanbevelenswaardig om in de statu ten
van de stiehting statutair te voorzien in een regeling omtrent situaties waarin
sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen. Vaak vermengen vragen rond
tegenstrijdig belang van bestuurders van stichtingen zich mijns inziens met
vragen rond (onbevoegde) vertegenwoordiging en doeloverschrijding.i"

213 Vgl. analoog art. 2:140\250 BW. Zie ook B.H.A. van Leeuwen, Beginselen van behoorlijk
ondemerningsbestuur, diss. Deventer 1990, p. 6. Vgl. ook reeds analoog HR 1 april 1949,
NJ 1949,465 (Doetinchemse Ijzergieterij).

214 Denkbaar is bijv . dat het bestuur van een afhankelijke stichting met meerdere 'moeder' rechts-
personen (samenwerkingsstichting), de door de stichting uitgeoefende ondememing, danwel
andere activiteiten, of zelfs het zich daarin bevindende (doel)vermogen, overdraagt aan
bijvoorbeeld een eigen BV van een van de bestuurders van de afhankelijke stichting (of bijv.
een zelfstandige door hem beheerste stichting). In de praktijk is een vergelijkbare casus aan
de orde geweest. Vgl. Hof 's-Hertogenbosch, 2 mei 1989, rolnr. 953/88 (Endra) (n.g.),
waarover A.F.M. Dorresteijn in S & v 1993, p. 119 e.v. Vgl. ook zijn diss. 'Tegenstrijdig
belang van bestuurders en cornmissarissen, Deventer 1989, p. 106. Het betrof daar echter
een stichting welke 100 % van de aandelen hield in een BV, voor welke aandelen certificaten
waren uitgegeven. De certificaathouders - in die zin belanghebbenden bij het zich in de stich-
ting bevindende vermogen in de vorm van aandelen - wensten op zeker moment hun belang
te gelde te maken. Het stichtingsbestuur verkocht daaropvolgend de aandelen aan een prive-BV
van een van de bestuurders van de stichting voor een te lage prijs (een derde had meer
geboden, doch dat aanbod had men afgeslagen). Een dergelijke handelwijze werd onrechtmatig
geacht ten opzichte van de certificaathouders. In mijn aan deze casus ontleende hiervoor
geschetste voorbeeld lean het 'slechts' gaan om tegenstrijdig belang (bijv. omdat de weliswaar
gewenste - maar als gevolg van de handelwijze van het bestuur te lage - tegenprestatie de
'rnoeders' van de stichting toch op enigerlei wijze ten goede komt) en in die zin onrechtmatig
handelen; het kan daamaast natuurlijk ook gaan (afhankelijk van de statuten en het doell)
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Ook de bevoegdheid van het bestuur van een stichting tot het oprichten
van een 'dochter'stichting dient zoals wij o.m. zagen in par. 6 in dit licht
te worden bezien. Ook dat dient in het belang te zijn van de oprichtende
stichting. Art. 2:9 BW noopt het bestuur van de 'moeder'stichting daarna
tot het geven van leiding aan de organisatie van de stichting, tot beheer
en bestuur van haar vennogen en tot leiding aan haar - indien aan de
orde - onderneming. Indien een 'moeder'stichting een 'dochter'stichting
heeft, brengt 'het belang' van de 'moeder' met zich dat zij toeziet op een
doelconforme aanwending van het stichtingsvermogen door het bestuur van
de 'dochter'stichting, zulks in haar eigen belang en dat van de met haar
verbonden groep. In dit geval is de duurzaam verbonden 'dochter'stichting
immers werkzaam 'ten dienste van de eigen werkzaamheid' van de
'moeder'stichting. Doet zij dat niet dan kan dat mijns inziens tot aansprake-
lijkheid van het bestuur jegens de 'moeder'stichting leiden op grond van
art. 2:9 BW. Het kan tevens wanbeheer met zich brengen in de zin van
art. 2:298 lid 1 BW en naar mijn mening zelfs wanbeleid in de zin van
art. 2:344 e.v. BW (enqueterechtj.i" Voor de overheid is dit naar mijn
mening niet anders.

Het belang van de stichting is gelegen in de verwezenlijking van haar
doel. Hieruit volgt dat een 'moeder' stichting de plicht heeft tot leiding over
de met haar in een groep verbonden stichtingen, voortv loeiende uit de eigen
(enkelvoudige) verplichting tot het voeren van een behoorlijk bestuur, in
de 'moeder'stichting. Het bestuur van de 'moeder'stichting blijft gehouden
tot de vervulling van de in de doelstelling van de 'moeder'stichting gegeven
opdracht, ook indien zij deze 'opdracht' vervult met behulp van met haar
verbonden stichtingen.

Er wordt wel betoogd dat het belang van de stichting kan worden
omschreven als de uitkomst van de afweging van alle belangen die de bij
de stichting betrokkenen hebben, zoals werknemers, schuldeisers, afnemers
van diensten en het belang van de overheid (overheidsstichting), wier taak
gedeeltelijk door de stichting wordt uitgeoefend, danwel het belang van

om onbevoegde vertegenwoordiging en/of doeloverschrijding. Uit de meeste doelom-
schrijvingen welke men bij stichtingen tegenkomt zal een overdracht als hier bedoeld daar
niet onder vallen, toch zeker niet vooraleer bijv. een de stichting beheersende rechtspersoon
zijn goedkeuring heeft gegeven ofbijv. dezelfde vereisten als nodig zijn om een statutenwijzi-
ging te effectueren, in acht zijn genomen (vgl. art. 2:293 BW).

215 Vgl. ook MJ .G.C. Raaijmakers, Over de verhouding tussen plicht en bevoegdheid van de
moederrnaatschappij tot centrale leiding van degroep, in, Beschouwingenover concernfinan-
ciering, nr. 18 serie Uitgaven Instituut voor Ondememingsrecht RUG, Deventer 1993. Vgl.
ook zijn noot onder HR 13 dec. 1991, NJ 1992,279 in AAe 42 (1993) 1, p. 54 e.v.
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de 'moeder'rechtspersoon.!" Mijns inziens dient echter bij stichtingen
steeds, en wel primair, het belang dat zij hebben bij hun doelverwezelijking
te prevaleren.

In dit kader merk ik op dat men goed moet zien dat enige 'onzelfstandig-
heid' van het bestuur van een (al dan niet enkelvoudige) stichting - in
de relatie tot de oprichterts) daarvan - mijns inziens reeds kan voortvloeien
uit (de formulering van) het door de oprichter( s) aan de stichting meegege-
ven doel, hetgeen ook van belang is in het kader van de hierna nog volgende
analyse van mogelijke vormen van te realiseren onzelfstandigheid van het
stichtingsbestuur en de toelaatbaarheid daarvan.

Juist bij de stichting doet zich het 'rentmeesterschap' van het bestuur
ten aanzien van het stichtingsvermogen het meest gevoelen, zeker wanneer
het betreft een afbankelijke stichting opgericht voor bepaalde tijd. Indien
de doelstelling van de stichting het doel van een andere rechtspersoon, die
haar heeft opgericht, ondersteunt, wordt de rechtspersonenrechtelij-
ke/functionele relatie van een bestuurder met deze stichting derhalve ook
in meer of mindere mate gekenmerkt door elementen van opdracht/last-
geving, hetgeen m.i. reeds een zekere 'afhankelijke relatie' tot die andere
rechtspersoon impliceert. Art. 7:400 BW verzet zich ook niet tegen het
naar analogie aannemen van lastgeving (vgl. ook analoog de artt. 7:401,
402, 403 BW). Reeds op grond van deze elementen kan vervolgens een
op het bestuur rustende rekening en verantwoordingsplicht worden
aangenomen ten behoeve van de oprichter van de stichting, of andere bij
de stichting belanghebbende 'moeder'rechtspersonen, los vande boekhoud-
plicht van art. 2: 10 BW jo art. 3: 15a BW en tevens los van het feit dat
een rekening en verantwoordingsplicht natuurlijk statutair (of contractueel)
kan worden vastgelegd. Bij bepaalde stichtingen - de zogenaamde 'vermo-
gensbeheer' -stichtingen"? - zou men zelfs kunnen zeggen dat het bestuur
fungeert als een soort - de stichting vertegenwoordigende - (onder)be-
waarnemers (vgl. analoog de artt. 7:600, 602, 603, 608 BW). Bij de
specifieke 'eigendom ten titel van beheer' -stichtingen vloeit bijvoorbeeld
m. i. het hebben van een instructiebevoegdheid''" reeds voort uit de
'beheer'verhouding tussen 'moeder' ('beneficiairy') en 'dochter'stichting(sbe-
stuurj.i"

216 Vgl. o.m. F.l.P. van den Ingh, Stichting en privatisering, S & V 1988, p. 126.
217 Bijv. stichtingen welke eigenaar zijn van een bepaald vermogen ten titel van beheer; vgl.

par. 2.1.2.A. Vgl. in dit verband voor de stichting als beleggingsfonds bijv. S. Perrick,
Het beleggingsfonds en de stichting, S & V 1993, p. 117 e.v.

218 Zie meer algemeen over een instructiebevoegheid bij stichtingen hiema.
219 Zij zal overigens wei in die zin een contractuele (en evt. statutaire) grons\ag hebben. Het
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7.1 'Belanghebbenden'

Van de besproken vraag naar doel en belang van de stichting in meer
algemene zin, moet worden onderscheiden de vraag wie rechtens als
'belanghebbende' wordt erkend. Het antwoord is van belang voor de
toepassing van een aantal bepalingen in Boek 2 BW op groepsverbonden
stichtingen.F? In HR 25 okt. 1991, NJ 1992, 149 (NIAC/Woltjerstichting)
worden met het oog op art. 2:323 BW als zodanig aangemerkt personen
die behoren tot de kring van bij een stichting betrokkenen, zoals een
oprichter of iemand die ten tijde van de totstandkoming van een fusiebesluit
deel uitmaakt van een van de organen van de stichting. Niet tot deze kring
behorende personen kunnen volgens de HR slechts als belanghebbenden
(in de zin van art. 429n lid 2 Rv) worden aangemerkt wanneer de
goedkeuring van een fusiebesluit zou leiden tot een specifiek en concreet
nadeel voor deze personen in hun betrekkingen tot de stichting. Maeijer
in zijn noot in de NJ en Raaijmakers in Ars AequF21 menen dat die
formulering ook voor de uitleg van het begrip 'belanghebbende' in andere
op (groepsverbonden) stichtingen toepasselijke bepalingen, betekenis heeft.
Van der Ploeg'" onderscheidt 4 soorten belanghebbenden bij stichtingen:
a. degenen die als bestuurder, werknemer, contractant een band met de

stichting hebben;
b. degenen die op grond van een statutaire regeling een subjectief recht

hebben op een prestatie van de kant van de stichting;
c. potentiele begunstigden, deze hebben een persoonlijk recht;
d. degenen die zich op grond van het door hen vermeende algemene belang

met de gang van zaken in een stichting inlaten.
Vergeleken met het arrest NIACIW oltjerstichting trekt Van der Ploeg de
grens derhalve mijns inziens bij de door de HR als 'eerste kring' omschre-

kunnen geven van instructies aan de stichting als vermogensbeheerder is ook onomstreden.
Vgl. reeds hfdst. 2, par. 6.3. Zie bijv. ook art. 7:402 BW waarover o.m. I.M.H.P. van
Neer-Van den Broek, Lastgeving en verrichten van enkele diensten, in, Compendium
bijzondere overeenkomsten, Deventer 1993, p. 310. Zie tevens ParI. Gesch. Boek 7, p.
323. Vgl. omtrent een en ander meer algemeen ook C.Ae. Uniken Venema\S.E. Eisma,
Eigendom ten titel naar beheer naar komend recht, preadvies Vereeniging Handelsrecht,
Zwolle 1990.

220 Vgl. art. 2:19 lid 2; 21 lid 4; 23b lid 1 en lid 5; 23c lid 4; 289 lid 5; 295; 298 lid 1 sub
b jo art. 9; 299; 301 lid 1; 320 lid I; 323 lid 2 jo art. 317 lid 5; 346 onder c BW.

221 AAe 41 (1992) 7/8.
222 Vgl. T.J. van der Ploeg, Stichtingen en trusts in het algemeen belang, Preadvies NVvR,

Deventer 1986, p. 151 e.v. Vgl. overigens ook de bespreking door A.L.G.A. Stille in S
& V 1987, p. 76 e.v.)
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ven bij een stiehting 'betrokken' (reehts)personen.
Aansluitend bij de HR zou ik met het oog op de groepsverbonden

stiehting als 'belanghebbende' willen aanmerken: die reehtspersoon die een
statutaire danwel eontraetuele band met de stiehting heeft en voorts die
reehtspersoon die in het kader van de besluitvorming van het stichtingsbe-
stuur kan aantonen daardoor reehtstreeks in zijn belang te zijn getroffen
e. q. kan aantonen dat hem in zijn betrekkingen tot de stichting een eonereet
en specifiek nadeel wordt berokkend.F Mijns inziens kan het hier zowel
om 'benadeling' in geldelijke zin danwel om benadeling in 'ideele' zin gaan.

8 De interne structuur en organisatie van de verbonden stichting;
een onverkort totalitaire rechtsvorm oftoch te 'instrumentalise-
ren'?

Uit het voorgaande volgt dat reeds een 'groepsgerichte' doelomsehrijving
tot gevolg heeft dat een stiehting als 'doehter' in een groep kan funetioneren.
Maar de niet-demoeratisehe grondvorm van de stichting doet de vraag rijzen
welke mogelijkheden de 'moeder'reehtspersoon heeft om de door haar ge-
voerde algemene groepsleiding ook door te kunnen zetten. De wettelijke
positie van het bestuur als 'vermogensbeheerder(s) met opdracht van de
oprichterts)'?", de overige mogelijkheden van invulling van de reehts-
positie van het bestuur, statutair maar ook anderszins, bieden hier nog niet
zonder meer het antwoord op die vraag. Vandaar dat het belangrijk is de
reehtspositie van het bestuur van de 'afhankelijke' stichting aan een nader
onderzoek te onderwerpen. Afhankelijkheid implieeert 'onderschikkiog'.
We zullen bezien of dat bij de stiehting mogelijk en toegestaan is.

8.1 Rechtspositie, taak en bevoegdheden van het bestuur van de
('ajhankelijke ') stichting

Raaijmakers sehreef in 1988:225

223 Vgl. ook HR 25 oktober 1991, NJ 1992, 149, m.nt. Maeijer, waarover M.J.G.C. Raaijmakers
in AAe 41 (1992) 7/8, p. 421 e.v.

224 Welke opdracht in feite is vormgegeven inde formulering van de doelstelling der stichting.
225 Vgl. MJ.G.C. Raaijmakers, Over familierechtelijke betrekkingen in het rechtspersonen-

en vennootschapsrecht, in "Handelsrecht tussen koophandel en Nieuw BW" , Deventer 1988,
p.176.
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'De positie van het bestuur (van de stichting, RH) is bij uitstek vanfiduciaire
aard (cursief van mij RH). Het draagt zorg dat de middelen van de stichting
worden aangewend ter bereiking van het in de statuten door de oprichters
bepaalde doe!. Naarmate met ontbinding als mogeJijkheid (vgl. de stichting
opgericht voor bepaaIde tijd! - RH) meer rekening dient te worden gehouden
zal het bestuur ook het ultieme belang van de liquidatiegerechtigden meer in
het oog hebben te houden'" (cursief van mij, RH)'.

Die zienswijze, welke ik onderschrijf, verdient nadere uitwerking voor
groepsverhoudingen. Ik meen dat voor de positie van het bestuur van de
'afhankelijke' stichting, ook hier'" in feite uit het 'enkelvoudige stich-
tingsrecht' groepsrechtelijke regels kunnen worden afgeleid.

De centrale vraag is of en in hoeverre ook voor het bestuur van een
('afhankelijke') stichting, ondanks het ontbreken van een associatieve/dualis-
tische structuur, uit moet worden gegaan van het beginsel van de zelfstandig-
heid van het besruur.?" Speelt, ondanks haar 'monistische' structuur,
binnen de 'afhankelijke' stichting het Forumbank-arrest (RR 21 januari
1955, NJ 1959,43 m.nt. RB229

) een rol? Behoort een 'instructiebevoegd-
heid ,230 zoals wij die kennen in het NV IBV recht tot de mogelijkbeden

226 Zij zijn dan immers belangbebbenden in die zin dat zij belang bebben bij bet ben ten goede
komende resultaat van de doelverwezenlijking, vgl. par. 7 biervoor.

227 Evenals dat bet geval is voor de NV\BV; vgl. daarvoor bijv. M.J.G.C. Raaijmakers,
Overzicht van bet concernrecbt in Nederland, in, Concernverhoudingen, concernfmanciering,
mededingingsrecbt, Deventer 1984, p. 7 e.v.; idem, Nederlandse wetgeving inzake
concernverboudingen, TVVS 1983\6; idem, Over de samenbang tussen normen en definities
in bet Nederlandse groepsrecht, De NY 68\ 1, jan. 1990, p. 3 e. v.; idem, Over familierechte-
lijke betrekkingen in bet recbtspersonen- en vennootschapsrecht, in, Handelsrecbt tussen
koopbandel en NBW, Deventer 1988, p. 161 e.v.

228 Een vraagstuk dat wij in vergelijkbare zin ook aantreffen in bet reeds bestaande concernrecbt.
Zie bijv. ook V.A.M. van der Burg, Enkele inIeidende beschouwingen over moeder- en
dochterverhoudingen in het sticbtingsrecht, WPNR 5454 (1978), p. 647.

229 Waarover bijv. M.J.G.C. Raaijmakers, Joint Ventures, diss. Tilburg 1976, p. 83 e.v. en
J.B. Huizink, Bestuurders van rechtspersonen, diss. Deventer 1989 (Uitgave vanwege het
Instituut voor Ondememingsrecht RUG or. 7), p. 27 e.v.

230 Vgl. daarover bijv. A. G. van Solinge, Instructiebevoegdheid in concemverhoudingen, in
Goed & Trouw (Van der Grinten-bundel), Zwolle 1984; F.1.W. Lowensteyn, Wezen en
bevoegdheid van het bestuurvan de vereniging en de Naarnloze Vennootschap, diss. Zwolle
1959, p. 57 e.v. en 191 e.v.; idem, 'Het uur der waarheid', in Tot Vermaak van Slagter
(Slagter-bundel), Deventer 1988, p. 127 e.v. alsmede zijn commentaar in aant. 13 op art.
2:129 BW en aant. 3 op art. 2:239 BW, in Rechtspersonen, Deventer losbl.; C.Ae. Uniken
Venema, 'Concernrecbt', in 'Op de grenzen van komend recht' (Beekbuis-bundel), 1969,
p. 265 e.v.; Van der Heijden\Van der Grinten, Handboek, Zwolle 1992, Of. 231; W.l.
Slagter, Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over moeder-dochter verhoudingen,
preadvies NVvR, Deventer 1988, p. 85 e. v. alsmede, Compendium van het ondememings-
recht, Deventer 1990, p. 256 e. v. ; H.1 .M. N . Honnee, Concernrecht en medezeggenscbapsre-
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ten aanzien van het stichtingsbestuur, of is het daar misschien zelfs een
gegeven, onder verwijzing naar het in de doelstelling der stichting vervatte
belang?23\ Kan in dat kader een aan opriehters e.q. 'beheersers' toe te
kennen ontslagbevoegdheid als sanetie worden gebruikt ('und bist du nieht
willig, so braueh ieh Gewalt'i"). Opgemerkt zij dat men met 'instruetie-
reehten' bij de vereniging verder kan gaan dan bij de NY /BV. 233Ik meen
dat dat ook het geval is voor de stichting. Zulks levert geen strijd op met
het leden-verbod. 234

Als bestuurders (onder omstandigheden) geaeht kunnen worden
werkzaam te zijn op basis van een overeenkomst met elementen van op-
draeht/lastgeving (eventueel 'vermengd' met een arbeidsovereenkomst), 235
welke invloed heeft dit dan op de beantwoording van de gestelde vragen?
Indit kader is ook de 'andere kant van de instructiebevoegheid' van belang;
rust op de 'moeder'reehtspersoon van 'dochter'stiehting ook een 'Konzern-
leitungspflieht' ?236

gelingen, diss. Deventer 1981, p. 146 e.v.; S.M. Bartman, Inleiding concernrecht, Alphen
aan den Rijn 1986, p. 34 e.v. Vgl. voor rechtspraak bijv. Hof Arnhem 9 okt. 1974, NJ
1976,42 en Rb 's-Hertogenbosch, 11 maart 1983, NJ 1984, 394 (Kuiken-Brabant).

231 Vgl. bijv. reeds hoofdstuk 2 par 6. (eigendom ten titel van beheer) alsmedepar. 7. hiervoor.
232 Vgl. het m. i. ook voor stichtingsverhoudingen uiterst belangrijke arrest van de Hoge Raad

van 4 december 1992, RvdW 1993,4 (Meijers \ Mast Holding), waarover ook M.J.G.C.
Raaijmakers in AAe 42 (1993) 4, p. 275 e.v. Vgl. ook 1. Timmerman in TVVS 1993, p.
45\46.

233 Vgl. bijv. Asser-Van der Grinten, De Rechtspersoon, Zwolle 1991, nrs. 317\318; A.J.W.M.
van Hengstum\C.E.M. van steenderen, Het nieuwe verenigingsrecht, Deventer 1979, p.
102 e.v. Vgl. bijv. ook A.L.G.A. Stille, aant. 20p art. 2:40 BW, in, Rechtspersonen,
Deventer losbl. Het draait dan vaak om zgn. 'besloten' verhoudingen. De verhouding van
'moeder'rechtspersoon - afhankelijk stichting, is m.i. bij uitstek besloten.

234 Vgl. par. 4. hiervoor.
235 De eerste brengt een contractuele verhouding tot de oprichters\beheersers met zich, de tweede

een contractuele verhouding tot de stichting. Vgl. in dit verband ook de arresten HR, 4
december 1992, RvdW, 1993, 4 (Meijers\Mast Holding BY) met noot van M.J.G.C.
Raaijmakers in AAe nr. 4 (1993), p. 275 e.v. en L. Timmerman in TVVS 1993, p. 45\46,
en HR NJ 1993, 265 (MAB\Levison) m.nt. PAS. Zo nam de Rb Roermond op 3 april 1890,
W. 5869 nog aan, 'dat de bestuurders (van de stichting, RH) waren ongesalarieerde
lasthebbers-bewaarnemers' (zij hielden effecten namens de stichting in bewaring). Vgl.
hierover ook reeds W.H. Drucker, Is het wenschelijk onze Burgerlijke wetgeing aan te vullen
met bepalingen omtrent stichtingen? Zoo ja, naar welke beginselen?, praeadvies NJV 1925,
's-Gravenbage 1925, p. 25, alwaar hij de plechtig klinkende uitdrukking "waarborgen voor
richtig beheer" gebruikt. Ik kom hierop nog terug in de loop van de volgende paragrafen.
Zie ook par. 2 en 3 hiervoor. Vgl. voorts in dit kader bijv. C.A. Schwarz, Het ontslag van
de op arbeidsovereenkomst werkzame bestuurder van een vereniging, S & V 1993, p. 58.

236 Vgl. BGH 25 febr. 1981, BGHZ 83, p. 122-144 (Holzmueller).
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8.1.1 Bij de stichting in het algemeen bestuurszelfstandigheid?

Art. 2:291 BW bepaalt in lid 1: Behoudens beperkingen volgens de statuten
is het bestuur belast met het besturen van de stichting. Art. 2:291 BW is
eerst in de loop van de parlementaire geschiedenis geconcipieerd in nauw
verband met de artikelen 2:44, 129 en 239 BW voor respectievelijk de ver-
eniging, NV en BV, en met de regeling van de vertegenwoordiging van
de verschillende rechtpersoonsvormen.

Uit deze bepaling vloeit voort dat indien en voor zover de statu ten geen
andere organen in het leven hebben geroepen en daaraan bevoegdheden
toekennen, in beginsel alle bevoegdheden toekomen aan het stichtingsbestuur
(met inachtneming van art. 2:291 lid 2 BW), op gelijke wijze als bij een
vereniging/NV/BV geldt voor de algemene vergadering.?" Ingevolge
deze bepaling is het bestuur verantwoordelijk voor een juiste vervulling
van de bestuurstaak (artt. 2:9 en 2:298 BW), en dient zij de uiteindelijke
beslissingsbevoegdheid en bestuursmacht ten aanzien van het functioneren
van de stichting in handen te houden.i" Het bestuur van de stichting in
haar grondvorm is dus zelfstandig; hem komt de volledige bestuursbevoegd-
heid toe. WeI wordt van de bestuursbevoegdheid door de wetuitdrukkelijk
uitgesloten (art. 2:291 lid 2 BW) het sluiten van overeenkomsten tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en het sluiten van
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschul-
denaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstel-
ling voor een schuld van derden verbindt (groepsfmanciering!), tenzij deze
bevoegdheid, al dan niet geclausuleerd, uit de statuten voortvloeit. Zulks
brengt met zich mee dat, wanneer de statuten van een stichting daaromtrent
geen regeling inhouden, voornoemde rechtshandelingen wat de stichting
betreft slechts mogelijk zijn nadat daartoe door statutenwijziging de
mogelijkheid voor het bestuur is geopend.P? Het betreft hier een 'wettelij-
ke beperking' van de bestuursbevoegdheid die door de wetgever tevens
als een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt beschouwd
(doch daarvan moet worden onderscheiden). Art. 2:291 lid 2 BW bepaalt
voorts dat de statuten een bevoegdheid van het bestuur of van bestuurders
tot het verrichten van deze handelingen kunnen beperken en aan voorwaar-

237 Vgl. ook A.L.G.A. Stille, aant. 2 op art. 2:291 BW, Rechtspersonen, Deventer losbl.
238 Vgl. bijv. ook J.A.Th.J.M. Duynstee, Beschouwingen over de stichting naar Nederlands

privaatrecht, diss. Nijmegen 1970, p. 67\68.
239 Vgl. P.L. Dijk\T.l. van der Ploeg, Van Vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem 1991,

p. 157.
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den binden; dat leidt (tevens) tot beperkingen in vertegenwoordigingsbe-
voegdheid, die exteme werking hebben (vgl. art. 2:292 lid 3 BW).240

Dit alles betreft de bevoegdheid van het stichtingsbestuur. Zelfstandig-
heid en onathankelijkheid komen ook tot uitdrukking in ontslag- en
benoemingsrechten. Wie benoemt en ontslaat het stichtingsbestuur? Welke
mogelijkheden biedt de wet?

Ret bestuur van de stichting voorziet als regel zelf door rniddel van
cooptatie in benoeming van bestuursleden. Wat het ontslag betreft geldt
als regel dat de statuten een regeling dienen te bevatten met betrekking tot
het ontslag van bestuurders.r" Vgl. art. 2:286 lid 4 sub c BW. Veelal
zal 'slechts' in een periodiek aftreden van de bestuursleden zijn voorzien.
De enige andere instantie die daarenboven nog bevoegd is tot benoeming
en ontslag is de bevoegde rechtbank. Deze benoemings- en ontslaggronden
c.q. bevoegdheden zijn lirnitatief in de wet opgesomd; de artt. 2:298 en
299 BW. Geen inbreuk mag worden gemaakt op het ledenverbod.i" noch
op andere dwingendrechtelijke en statutaire organisatieregels van de stich-
ting. Ret stichtingsbestuur bij de stichting als normaaltype is voorts
onderworpen aan een aantal wettelijke regels welke een vorm van toezicht
pogen te bewerkstelligen. Ret bestuur van de stichting vormt derhalve niet
in die mate 'de hoogste macht' dat zij aan geen enkele vorm van toezicht
of controle zou zijn onderworpen. Ret toezicht bij de stichting als
normaaltype wordt echter niet uitgeoefend door een binnen de stichtingsorga-
nisatie geplaatst orgaanlinstantie. Naast het feit dat het stichtingsbestuur
verplicht is een deugdelijke boekhouding te voeren (art. 2: 10 BW)243gaat

240 Vgl. over uit de wet voortvloeiende beperkingen van vertegenwoordigingsbevoegheid van
het bestuur in NV\BV verband, ook, W. Westbroek, Uit de wet voortvloeiende beperkingen,
in, Tot Vermaak:van Slagter, Deventer 1988, p. 381 e.v. De voorde kapitaalvennootschap-
pen in dit kader ontwikkelde gedachten zijn ook bruikbaar in het kader van stichtingen. Vgl.
in dit verband bijv. ook H.J. de Kluiver\C.A. Schwarz, Vertegenwoordiging van
rechtspersonen en de betekenis van wettelijke bevoegdheidsbeperkingen I en II, in TVVS
1993\4, p. 85 e.v. en TVVS 1993\5, p. 116 e.v.

241 Deze wettelijke regeling dateert van 1 januari 1992. Stichtingen die op die datum reeds
bestonden dienen met ingang van 1 januari 1995 een statutaire regeling met betrekking tot
het ontslag van bestuurders te kennen.

242 Vgl. daarvoor par. 4. hiervoor.
243 Men denke hier overigens ook aan art. 8 WvK welk artikel geldt voor de nijvere stichting

en de mogelijkbeid inhoudt van een rechterlijk bevel tot openlegging van de boeken; vgl.
HR 22 december 1989, NJ 1990,512 m.nt. Maeijer en commentaar van H. Beckman in
S & V 1990, p. 54\55. Vgl. ook art. 6 WvK. Wat betreft de boekhoud- en bewaarplicht
wordt in 1994 het nodige veranderd. Er komt bijv. voor natuurlijke personen-ondememers
ook een boekhoudplicht. Vgl. het nieuwe art. 3:15a BW. Vgl. voor het fisca1eequivalent
art. 47 e. v. AWR. Vgl. de wetsvoorstellen 21287 en 23 024 (civielrechtelijke wijzigingen),
de laatste trad in werking op 1 januari 1994 (Wet van 8 nov. 1993, Stb. 1993,598). Vgl.
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het dan om toezicht dat wordt uitgeoefend door het OM en de Arrondisse-
mentsrechtbank. In het laatste geval moet men denken aan met name de
artt. 2:297 en 298 (en eigenlijk ook in ruimer verband aan 294,295,299
en 301) BW. In art. 2:297 BW wordt aan het OM bij de rechtbank de
bevoegdheid verleend bij ernstige twijfel of de wet of de statu ten te goeder
trouw worden nageleefd, dan wel het bestuur naar behoren wordt gevoerd,
het bestuur om inlichtingen te verzoeken. Het gaat om de boeken en beschei-
den der stichting en de waarden. Bij onwil van het bestuur kan het OM
een rechterlijk bevel tot inzageverlening verkrijgen (vgl. art. 2:297 lid 2
BW).244Bestuurders die ook aan dit rechterlijk bevel niet of niet behoorlijk
voldoen, kunnen op vordering van het OM door de rechtbank worden
ontslagen (vgl. art. 2:298, lid 1 sub b BW). Voorts hebben zowel
belanghebbenden als het OM de bevoegheid de rechtbank te verzoeken een
bestuurder van een stichting te ontslaan, indien hij iets doet of nalaat in
strijd met de bepalingen van de wet of de statuten, dan weI zich schuldig
maakt aan wanbeheer (art. 2:298 lid 1 sub a BW).245Daar met de term
wanbeheer slechts wordt gedoeld op financieel wanbeheer is de betekenis
daarvan beperkt. 246Wanbeheer mag derhalve niet worden verstaan als
wanbeleid zoals deze deze term wordt gehanteerd in het enqueterecht. 247

Nu met ingang van 1januari 1994 het enqueterecht van toepassing wordt
op de stichting die een onderneming drijft in de zin van de WaR, behoort
dat probleem wat dergelijke stichtingen betreft tot het verleden.i" Men
denke alsdan overigens ook aan het 'werknemers'toezicht middels de artt.
25 en 26 WaR. Wat betreft die stichtingen voor wie dat alles niet geldt
blijft het oude systeem gehandhaafd. De taak van het bestuur wordt dan

in dit verband ook P.P.I.L. Enneking, De bewaarverplichting gemoderniseerd?, WPNR
6118 (1993), p. 988 e.v.

244 lndien de stichting feitelijk haar waarden toont en feitelijk inzage geeft van boeken en
bescheiden, hoe gebrekkig ook, bijv. doordat een deugdelijke boekhouding ontbreekt, is
hieraan al voldaan. Een vordering tot ontslag op grond van art. 2:298 lid 1 sub b BW is
dan al niet meer mogelijk. Vgl. HR 22 december 1989, NI 1990,512 m.nt. Maeijer.

245 Zie ook reeds de voorgaande paragraaf.
246 Vgl. HR 3 januari 1975, NJ 1975,222 rn.nt. GJS (Stichting vorming werkendejeugdigen

uit Ede e.o.). Zie hierover ook I.M.M. Maeijer, Toezicht op het stichtingsbestuur, in, Tot
vermaak van Slagter (Slagter-bundel), Deventer 1988, p. 148\149. VgJ. ook reeds J.M.
Polak, Toezicht op stichtingen, WPNR 5298 (1975).

247 Vgl. voor de inhoud van deze term o.m. OK Hof Amsterdam, 21 juni 1979, NJ 1980,71
(Batco).

248 Vgl. in dit verband meer a1gemeen over de uitbreiding van het enqueterecht ook, S.J.
Witteveen, Het wetsvoorstel inzake de uitbreiding van het enqueterecht, TVVS 1993\4, p.
90 e.v. Ik kom op deze materie in hoofdstuk 4, par. 6 e.v. nog terug.
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met name ingevuld door de zorgplicht van een zorgvuldig fmancieel
beheer.?" Een doelmatigheidscontrole ten aanzien van andere daden dan
financiele beheersdaden van het stichtingsbestuur lijkt dan niet gewenst en
ook niet zinvol. 250 Andere vormen van toezicht van overheidswege vindt
men bijv. in de artt. 2: 19 tim 21 BW, waarin het OM de bevoegdheid wordt
gegeven een vordering in te stellen bij de rechtbank tegen de stichting tot
ontbinding wegens het verboden zijn of het in ernstige mate in strijd
handelen met haar eigen statuten, of bijvoorbeeld op grond van het feit
dat de stichting niet onder de wettelijke omschrijving van zijn rechtsvorm
valt. Het betreft hier echter niet zozeer toezicht op het beleid van het
stichtingsbestuur.?"

Bij het uitoefenen van toezicht binnen een stichting moet men dus onder-
scheid maken tussen toezicht dat wordt uitgeoefend door bij de stichting
betrokken (rechts)personen (waartoe ik ook de overheid alspubliekrechtelijke
rechtspersoon - vgl. art. 2: 1 lid 1 BW - reken, indien sprake is van een
overheidsstichting), en toezicht uitgeoefend door de Staat (bij monde van
OM en rechterlijke macht).

Het stichtingsbestuur van de stichting als normaaltype is voorts niet
zo 'oppermachtig' en zelfstandig is als weI wordt gedacht, als gevolg van
het feit dat elementen van opdracht en Iastgeving'" in de verhouding
tussen bestuurder en stichting+" zijn verweven. Reeds daardoor rusten
op haar 'van rechtswege' bepaalde plichten?" De opdracht aan het bestuur

249 Vgl. in dit verband overigens ook C.Ae. Uniken Venema in "2000 weken rechtspraak"
(Wijckerheld Bisdom-bunde\), Zwolle 1978, p. 123 e.v.

250 In dezelfde zin 1.M.M. Maeijer, Toezicht op het stichtingsbestuur, in, Tot vermaak van
Slagter, Deventer 1988, p. 151. Men (de rechter) zoudan bijv. ook moeten treden in vragen
ofbepaalde bestuurshandelingen qua karakter wei passen binnen de bijv. voorliggende ideele,
charitaitieve, politieke etc. doelstelling van de betreffende stichting, hetgeen eindeloze
discussies op zou roepen. Daar moet men de rechter niet mee opzadelen.

251 Een andere regeling die een zekere controlerende en corrigerende functie kan hebben is
die van art. 2: 15 BW. Zie ook P.L. Dijk\T.]. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie
en stichting, Arnhem 1991, p. 195.

252 Ook in het romeinse recht dacht men reeds - en zelfs uisluitend - in dergelijke termen.
Stichtingen komen in de klassieke tijd aileen voor in de onzelfstandige vorm, nl. in de vorm
van een kapitaal, dat is overgedragen (of nagelaten) aan particulieren, gemeenten of
corporaties met de last, dit kapitaal voor weldadige doeleinden te gebruiken. Vgl. M. Ka-
ser\F.B.l. Wubbe, Romeins privaatrecht, Zwolle 1967, p. 89 en 92.

253 Vgl. in die zin ook MJ.G.C. Raaijrnakers in zijn noot bij HR 20 oktober 1989 (Ellem
Beheer), in AAe 39 (1990) 5, p. 328 e.v.

254 Met name rekening- en verantwoordingplichten. Ik kom daar nog op terug.
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kan immers worden geacht met name vorm gegeven te zijn in de doelstelling
van de stichting.F"

8.1.2 Bestuurszelfstandigheid bij de 'afhankelijke' stichting?

Van der Burg schreef in 1978:256

'Bij een afhankelijke stichting is de betekenis van de zelfstandigheid van her
bestuur een andere dan die bij een op zichzelf staande onafhankelijke stichting '.

Dit is juist en voIgt wat mij betreft reeds uit een groepsgerichte doeIom-
schrijving. Benoemings- en ontsiagregelingen kunnen hier de groepsverbon-
denheid versterken. Uit evenbedoelde algemene regels voigt dat de statuten
van een 'dochter'stichting zelf voorzieningen kunnen (en ook moeten)
bevatten voor benoeming en ontslag. Inhoofdstuk 2, par. 5 e. v beschreef
ik reeds enkele technieken. Hier gaat het over de toelaatbaarheid van die
regelingen die gericht zijn op 'onzeifstandigheid' van het stichtingsbestuur.
Over de grens die wordt gevormd door het ledenverbod ten aanzien van
de door middel van deze technieken aan de 'moeder' toe te kennen
'kern'bevoegdheden heb ik hiervoor reeds gesproken.

255 Tekortscbieten in haar opdracht tot beheer van het vermogen van de stichting leidt tot
wanprestatie en wanbeheer. Zie ook HR 3 januari 1975, NJ 1975, 222 m.nt. GJS. Zie ook
I.M.M. Maeijer, Toezicht op het stichtingsbestuur, in, Tot vermaak van Slagter (Slagter-
bundel), Deventer 1988, p. 148. Oat is mijns inziens de reden dat de HogeRaad bij de term
'wanbeheer' van art. 2:298 lid 1 sub a BW ook niet denkt aan bestuurlijk wanbeleid. 1k
herhaal het bier: juist bij de stichting gaat het wat betreft de bestuurstaak om 'rentmeester-
schap' en de opdracht daartoe, zodat ook eventueel falen van het bestuur in dat perspectief
dient te worden geplaatst. Vgl. ook per analogiam art. 7:401 BW.

256 Vgl. V .A.M. van der Burg, Enkele inIeidende beschouwingen over moeder- en dochterver-
houdingen in het stichtingsrecht, WPNR 5454 (1978), p. 647.
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Thans wil ik nader de volgende vormen'" bezien van regelingen
gericht op 'onzelfstandigheid' van het stichtingsbestuur:
a. Er zijn (statutaire) beperkingen aangebracht in de vertegenwoordi-

gingsbevoegdheid;
b. Aan een ander orgaan of een derde zijn statutair en/of contractueel

benoemings- en ontslagrechten toegekend;
Aan een ander orgaan of een derde zijn statutair en/of contractueel
instructierechten toegekend.

c. De stichting is onderworpen aan toezicht door een ander orgaan of
andere rechtspersoon.

d. Ret stichtingsbestuur is verplicht rekening- en verantwoording af te
leggen.

e. Aan een ander orgaan of een derde zijn statutair en/of contractueel
bepaalde goedkeurings- en/of initiatiefrechten toegekend (statutenwij-
ziging, ontbinding, fusie, omzetting, voordrachten tot benoeming van
bestuurders e.d.);

8.1.2.a Beperkingen in de vertegenwoordigingsbevoegdheidvan het
stichtingsbestuur

Blijkens art. 2:291 lid 1 BW laat de wet toe dat de 'moeder'rechtspersoon
door middel van statutaire beperkingen van bestuursmacht en daarmede
de bestuurszelfstandigheid (en vertegenwoordigingsbevoegdheid) kan
beperken. Zij kan bepalen dat bepaalde rechtshandelingen haar (voorafgaan-
de) goedkeuring behoeven. Bovendien verschaft lid 2 de oprichter of een
andere 'potentiele' machthebber de nodige mogelijkheden het bestuur wat
de daar geregelde materie betreft (verkrijging, vervreemding, bezwaring
registergoederen, borgstelling en hoofdelijk medeschuldenaarsschap van
de stichting, het zich voor een derde sterk maken of tot zekerheid verbinden

257 Waarbij ik opmerk dat de vraag naar de bestuurzelfstandigheid bij bijv. de uitvoering van
het beleid van de 'afhankelijke' niet tot problemen zalleiden indien de personen die het
bestuur van de 'afhankelijke' stichting uitmaken dezelfde zijn als die het bestuur van de
'moeder'rechtspersoon uitmaken (zgn. personele unies). Vgl. over voor- en nadelen van
dergelijke personele unies in het bestuur van een nijvere 'afhankelijke' stichting bijv. H.
Luijk, De voor- en nadelen van personele unies in het ondememingsbestuur, TVVS 1986\2,
p. 40 e.v. Dat neemt echter niet weg dat de bestuurders van de 'afhankelijke' stichting te
allen tijde op hun eigen verantwoordelijkheid kunnen worden aangesproken, hetgeen zich
met name kan uiten indien zij rechtshandelingen verrichten in strijd met het doel (belang)
van de stichting danwel in strijd met de statuten, danwel anderszins onrechtmatig handelen
(vgJ. de artt. 2:8, 9, 14, 15,298, 300a BW, 3:45 e.v. BW, 6:162 en 212 BW en 42 e.v.
Fw).
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voor de schuld van een ander door de stichting), onzelfstandig te houden.
Zodanige beperkingen van bestuursbevoegdheid en -zelfstandigheid kunnen
ook (nader) contractueef'" worden uitgewerkt. Bij Diet naleving van
dergelijke contractuele regelingen kan (bet bestuur van) de stichting (nog
even afgezien van ontslag van de bestuurder(s) als sanctie) worden aange-
sproken wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming ener
verbintenis (vgl. art. 6:74 e.v. BW). Voornoemde beperkingen mogen
uiteraard de positie van het bestuur van de stichting Dietvolledig uithollen.
Het bestuur mag Diethet recht van eigen initiatief en de mogelijkbeid van
het eigen daadwerkelijk optreden ontnomen worden; 259 kortom, het wezen
der bestuurstaak - welke overigens 'het doel dienend' van aard is - mag
haar niet ontnomen worden.F" Maar dat Iaat, als gezegd, onverlet dat
voor de 'moeder'rechtspersoon op de aangegeven wijze een belangrijke
invloed kan worden ingeruirnd.

B.l.2.b Invloed van de 'moeder'rechtspersoon op benoeming en ontslag
van bestuurders van een 'dochter'stichting; instructierecht?

Ook een 'dochter'stichting wordt bestuurd door haar bestuur, en hoewel
de hiervoor besproken mogelijkbeden een belangrijke invloed (kunnen)
geven, is uiteraard vooral het benoemings-, maar zeker ook het ontslagrecht,
net als bij de NY/BV, van zeer groot gewicht. Als de 'moeder'rechtspersoon
beide mogelijkbeden heeft, dat wil zeggen benoeming en ontslag, dan heeft
zij daardoor de mogelijkbeid te bewerkstelligen dat de bestuurders, daarmede
rekeninghoudend, ook daadwerkelijk de hen opgedragen taken zullen
uitoefenen in overeenstemming met het door de 'moeder' bepaalde - en
uit het doeI van de 'dochter'stichting voortvloeiende - 'groeps'beleid.
Daarom behandel ik eerst de vraag of en in hoeverre de toekenning aan
de 'moeder'rechtspersoon in de statuten van de 'dochter'stichting van het
recht tot benoeming en ontslag rechtens toelaatbaar is.

Heeft de 'moeder'rechtspersoon beide bevoegdheden en kan zij daar,
zoals bij de NY/BV, in beginsel discretionair gebruik van maken, dan brengt
dit met zich mee dat zij kan ingrijpen in de gevallen dat het bestuur van
de 'dochter'stichting afwijkt van het op de groepsverbondenheid gerichte

258 Zo bijv. ook F.J.P. van den lngh, Stichting en privatisering, bezien vanuit het rechtperso-
nenrecht, S & V 1988, p. 126.

259 Vgl. bijv. ook P.L. Dijk\TJ. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Amhem
1991,p.156.

260 Vgl. ook mijn beschouwing over het begrip 'hoogste mach!' van het stichtingsbestuur in
verband met het ledenverbod in par. 4 hiervoor.
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belang van de 'dochter'stichting. Zij kan overgaan tot ontslag en de
bestuurders vervangen. Daarbij kan zij duidelijk maken op welke wijze
zij meent dat de 'dochter'stichting in het 'wijdere groepsbelang' dient te
handelen.

De wet bevat geen andere bepaling, dan dat de statuten de wijze van
benoeming en ontslag dienen te regelen (art. 2:286 lid 4 sub c BW).261
De oprichter wordt vrij gelaten op iedere hem goeddunkende manier daarin
te voorzien. Ook na oprichting bij statutenwijziging kan op elke gewenste
wijze in de benoeming en ontslag van het stichtingsbestuur worden voorzien.
De wet levert derbalve geen belemmeringen op om in de statuten van een
'afhankelijke' stichting het benoemings- en ontsiagrecht toe te kennen aan
een andere (rechts)persoon. Als grens geldt hier natuurlijk weI het
ledenverbod. Wij hebben echter gezien dat de toekenning van het benoe-
mings- en ontslagrecht aan een 'moeder'rechtspersoon haar niet tot een
verboden lid van 'haar' stichting maakt (zij wordt daardoor weI orgaan
van de stichting in de zin van het uitkeringsverbod). Anders wordt dit
wanneer meer 'moeders' 'als vergadering' deze rechten zijn toegekend en
over het gebruik daarvan op basis van meerderheid van stemmen wordt
beslist. Ret Iedenverbod is dan overtreden. De volgende belangrijke vraag
die moet worden beantwoord is, of het feit dat de 'moeder' een statutair
benoemings- en ontslagrecht heeft ten aanzien van het bestuur van 'haar'
'dochter'stichting, tevens met zich brengt dat de 'moeder' het stichtingsbe-
stuur 'at will' kan ontslaan. De Forumbank-regef'" geldt niet als zodanig
voor de stichting, omdat de stichting geen dualistische structuur kent, nog
afgezien daarvan dat aan het arrest geen algemene conclusies kunnen worden
verbonden wat betreft het al of niet toegestaan zijn van een instructiebe-
voegdheid in 'besloten' verhoudingen.r"

261 Vgl. P.L. Dijk/T.J. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie enstichting, Arnhem 1991,
p. 171.

262 HR 21 januari 1955, NJ 1959, 43.
263 Vgl. voor een overzicht van de verschillende opvattingen over deze materie bijv. M. P. van

Achterberg, De juridische definitie van het econornisch verschijnsel concern, diss. Deventer
1989, p. 114 e.v.; S.M. Bartman\A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Arnhem 1991,
p. 96 e.v .; A.G. van Solinge, Instructiebevoegdheid in concernverhoudingen, Bundel Goed
& Trouw (Van der Grinten-bundel), Zwolle 1984, p. 255 en H.1.C. van Geel, Instructiebe-
voegdheid in concernverhoudingen en de daar vermelde literatuur, AAe 39 (1990) 5, p.
267 e.v. Ziebijv. ookinditverband, L.G.H.1. Houwen\A.P. Schoonbrood-Wessels\J.A.W.
Schreurs, Aansprakelijkbeid in concernverhoudingen, diss. Deventer 1993, p. 776 e.v. en
865 e.v. en M.J.G.C. Raaijmakers in AAe 42 (1993) 4, p. 277 alsmede zijn diss. Joint
ventures, Deventer 1976, p. 85 e.v.
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Nu wij het hier hebben over mogelijke varianten van onzelfstandigbeid van
het stichtingsbestuur, waardoor de dualistische structuur zoals de NV IBV
die kennen in feite dicht kan worden benaderd ('quasi-dualisme'), dienen
wij ons af te vragen of de in voomoemd arrest van de Hoge Raad ontwik-
kelde gedachte ook van toepassing kan zijn binnen de verhouding
'moeder'rechtspersoon - bestuur van de 'afbankelijke' stichting, of dat daar
toch andere grenzen gelden. In dit verband is ook het arrest Meijers/Mast
Holding By264 van belang. Daaruit voIgt immers dat de weigering van
een bestuurder van een vennootschap om een door de ava gewenst beleid
uit te voeren een redelijke grand kan zijn tot ontslag - hetgeen van belang
is in 'besloten' - en concernverhoudingerr'" -, en dit los van het feit
of al of niet krachtens art. 9 van de Departementale richtlijnen in een
statutaire aanwijzingsbevoegdheid is voorzien. De HR maakt immers op
dat punt geen onderscheid.i'" Deze gedachte is m.i. ook toepasselijk
binnen de 'besloten verhouding/'reehtsbetrekking' tussen'moeder'rechtsper-
soon en 'dochter'stichting. De 'moeder'rechtspersoon kan gebruik maken
van haar statutaire ontslagbevoegdheid, indien het bestuur van de 'doch-
ter'stiehting weigert het door haar gewenste beleid uit te voeren. Het
frappante is dat men hier mijns inziens bij de stiehting in feite verder kan
gaan dan bij de NV IBV. Daar blijft de 'moeder' bij haar te nemen
(ontslag)beslissingen altijd gebonden aan de dualistische struetuur van haar
doehter-BV en in die zin aan de positie die het bestuur binnen die
constellatie heeft. Bij de stichting kan in wezen de zelfstandigheid van het
bestuur gereduceerd worden minimale praporties, in die zin dat het vrijwel
niets kan ondememen zonder toestemming van de 'moeder'. Toeh rijst ook
hier de vraag of de 'moeder' -rechtspersoon het bestuur van 'haar' stichting
ingevolge een haar toegekend ontslagreeht te allen tijde 'at will' kan
ontslaan, indien dat bestuur gegeven aanwijzingen niet opvolgt. Mijns
inziens is dat niet onverkort het geval. Ondanks het feit dat een ontslagreeht,
zoals we hebben gezien, de 'moeder' van de stichting een diseretionaire
bevoegdheid geeft, gelden ook hier wat betreft de te geven aanwijzingen
grenzen, echter strengere grenzen dan bij de NV IBV. Een op grand van
de statutaire bevoegdheid van de 'moeder' gegeven ontslag zou naar mijn

264 HR 4 december 1992, RvdW 1993, 4.
265 In het arrest zelfwas overigens geen concernverhouding aan de orde, maar een enkelvoudige

vennootschappelijke verhouding, overigens wei van besloten aard. Zie over dit soort
verhoudingen bijv. MJ.G.C. Raaijrnakers,Over de rechtsbetrekkingentussen aandeelhouders
in een quasi-vof, in, 1n het nu wat worden zal (Schoordijkbundel), Deventer 1991.

266 Zie ook M.l.G.C. Raaijmakers in zijn noot in AAe 42 (1993) 4, p. 278.
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mening namelijk in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid/" en
vernietigbaar'" (art. 2:8 lid 1 jo 2: 15 lid 1 aanhef en onder b
BW69i70 kunnen zijn.?" indien de gegeven aanwijzingen verplichtten
tot handelen in strijd met het doel van de stichting, danwel in strijd met
de wet en/of overige statutaire bepalingen. Bij een stichting zal deze grens
eerder zijn overtreden dan bij de NV/BV . Indien het 'slechts' een contractu-
eel toegekend ontslagrecht betreft, gelden de algemene regels van het verbin-
tenissenrecht; de contractuele bepaling dat ontslag kan volgen bij niet nale-
ving van een gegeven instructie dient alsdan op grond van de redelijkbeid
en billijkheid buiten toepassing te blijven (artt. 3:12, 6:2, 6:248 BW;272
ofwel een reeds gegeven ontslag levert misbruik van bevoegdheid op, is
in strijd met de redelijk- en billijkheid en in die zinonrechtmatig (artt. 3: 13,
6: 162 BW). 273 Een vordering tot hers tel in functie is voor de stichtingsbe-
stuurder m.i. overigens niet mogelijk. Ook al ontbreekt een artikel als art.

267 Vgl. bijv. Pres. Rb Arnhem, 28 december 1987, KG 1988, 37 (Amstelland). Daaruit leid
ik af dat indien de instructie om zich als stichting hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor
een door de moeder(stichting) gewenst groepskrediet, terwijl het aanvaarden van een dergelijk
financieel kruisverband het voorzienbaar gevolg za1 hebben dat het voortbestaan van de
stichting in gevaar komt, door het stichtingsbestuur wordt geweigerd, het dientengevolge
te nemen ontslagbesluit in strijd de goede trouw (redeJijkheid en billijkheid) za1 zijn.

268 Zie ook S.M. Bartman, Inieiding concernrecht, Alphen aan den Rijn 1986, p. 38 voor een
zelfde standpunt in concemverhoudingen. Indit verband kunnen werknemers van de stichting
onder omstandigheden overigens ook belanghebbenden zijn; vgl. Hof's-Hertogenbosch, 8
april 1992, NJ 1992, 701 en de bespreking van H.J. de Kluiver in S & v 1993, p. 24\25.

269 Vgl. ook HR 26 oktober 1984, NJ 1985,375 m.nt. Maeijer (Sjardin\Sjartec), waarover
ook P. van Schilfgaarde in AAe 1985, p. 141 e.v. Zie ook HR 23 febr. 1979, NJ 1979,
478 m.nt. PAS. De wijze van totstandkoming kan in dat verband ook in strijd zijn met de
redelijkheid en billijkheid; vgl. HR 30 okt. 1964, NJ 1965, 107 m.nt. GJS (Mante) en nt.
G in AAe 1964, p. 63. Zie ook J .B. Huizink, Bestuurders van rechtspersonen, diss. Deventer
1989, p. 70 e.v.

270 Vgl. voor verenigingsrechtelijke literatuur welke tevens voor het stichtingsrecht van belang
is; Asser-Van der Grinten, De Rechtspersoon, Zwolle 1991, Dr. 339 e.v.; P.L. Dijk\T.J.
van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem 1991, p. 168 e.v.; T.J.
van der Ploeg, Het burgerJijk recht en de vrijwillige organisaties, diss. Deventer 1978, p.
130 en A.L.G.A. Stille, Rechtspersonen, losbl. art. 37 aant. 6.

271 De 'moeder' met een statutair benoemings- en ontslagrecht is mijns inziens immers orgaan
van de stichting. Vgl. par. 5 hiervoor.

272 Wellicht dat de bestuurder wat betreft de niet nakoming van een krachtens een contractueel
aan een andere (rechts)persoon toegekend instructierecht (middels bijv. een beheers-
overeenkomst) gegeven aanwijzing, zich in de hier bedoelde situaties kan beroepen op
overmacht. Alsdan is tevens geen sprake van wanprestatie van de stichting. Zie ook F.J.P.
van den Ingh, S & V 1988, p, 128.

273 Zij kan dan leiden tot eenop de 'moeder' en 'dochter'stichting rustende schadevergoedings-
plicht. Zie hierover ook, P. Rodenburg, Misbruik van bevoegdheid, serie monografieen
NBW deel A-4, Deventer 1985, p. 83 e.v. alsmede 37 e.v.
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2:244 lid 3 (of2:37 lid 6) BW hier voor de stichting, art. 2:244 lid 3 BW
dient hier naar analogie te worden toegepast. De 'moeder' dient te allen
tijde vertrouwen te (kunnen) hebben in de door haar aangestelde stichtings-
bestuurders. Als dat niet meer het geval is, dient een bestuurder van de
'afbankelijke' stichting te kunnen worden ontslagen. De 'moeder' (en/of
'haar' stichting) kan wei verplicht zijn tot schadeloosstelling. Indien een
aan het stichtingsbestuur door de 'moeder' gegeven 'legale' instructie'"
niet wordt opgevolgd.?" kan de tot ontslag bevoegde 'moeder'rechtsper-
soon m.i. zonder problemen gebruikmaken van baar ontslagrecht. 276 In
dit verband wijs ik er overigens op dat de beeindiging van de 'stichtings-
rechtelijke relatie?? met de bestuurder door middel van ontslag nog niet
de beeindiging van de 'arbeidsrechtelijke relatie '278 met zich brengt, indien
de bestuurder tevens op arbeidsovereenkomst werkzaam is.279

274 Bij een conflict tussen 'moeder' en bestuur van de 'dochter'stichting of daarvan sprake is,
zal slechts een beoordeling achteraf door de rechter sprake kunnen zijn. Wei kan in kort
geding een voorziening worden gevraagd tegen een dreigend ontslag.

275 In het veri eden is overigens vaak de discussie gevoerd of een ontslagen bestuurder met een
beroep op zijn 'zelfstandige' positie als bestuurder voldoende had aangetoond dat het niet
volgen van de aanwijzingen van de ava of de enig aandeelhouder met betrekking tot het
te voeren beleid, niet een genoegzame grond opleverde voor ontslag. Vgl. Hof Arnhem
90kt. 1974, NJ 1976, 42 (Makelaarskantoor Van E.); Rb. 's-Hertogenbosch, 11maart 1983,
NJ 1984, 394 (Kuiken\Brabant) en Rb. Leeuwarden, 12 november 1987, NJ 1988, 699
(Interpolacel).Een dergelijk betoog zou juist een bestuurder van een 'dochter'stichting
tegenover de 'moeder' ook kunnen voeren.

276 Vgl. het voor de BV maar m.i. ook in stichtingsverhoudingen toepasselijke arrest van de
Hoge Raad, HR 4 december 1992, RvdW 1993,4 (Meijers\Mast Holding BV).

277 Ook wei genoemd 'bestuursoverenkornst'. Zie bijv. C.A. Schwarz, NJB 1982\11, p. 328.
278 Van zo een arbeidsrechtelijke relatie is geen sprake indien de stichtingsbestuurder werkzaam

is op basis van een 'managementovereenkornst' (vgl. bijv. HR 7 februari 1992, RvdW 1992,
45 (Astro-Pierson) m.nt. Raaijmakers in AAe 1992, pp. 505-510; vgl. over management-
overeenkomsten welke m.i. ook bij stichtingen denkbaar zijn ook, H.J.M.N. Honee,
managementcontracten, deel 14 serie Uitgaven vanwege het IVa RUG, Deventer 1991,
p. 19 e.v.) of in 'concemverband' een arbeidsovereenkornst heeft met de 'moeder'rechts-
persoon of een andere groepsmaatschappij (bijv. zusterstichting); vgl. in dat verband bijv.
Hof's-Gravenhage2 mei 1975, NJ 1976,566 en Hof Arnhem, 10 maart 1987, TVVS 1988,
p. 278. Een aan de stichtingsbestuurder gegeven rechtmatig ontslag verbreekt in dit laatste
geval dus wei de functionele relatie met de stichting maar beeindigt niet de (arbeids)overeen-
kornst met de moeder- of groepsmaatschappij.

279 Vgl. HR 13 november 1992, NJ 1993, 265 m.nt. PAS. (MAB/l..evison). Vgl. i.v.m. dit
arrest: W.C.L. van der Grinten, De NV 71\2 (1993); P. van Schilfgaarde, WPNR Of. 6093
(1993), p. 389 e.v. en C.A. Schwarz, Het ontslag van de op arbeidsovereenkornst werkzame
bestuurder van een vereniging, S & V 1993, p. 57 e.v.; C.A. Schwarz, Ontslag van de
stichtingsbestuurder, S & V 1993, p. 99. Vgl. indit verband ook: J.B. Huizink, Bestuurders
van rechtspersonen, diss. Deventer 1989, p. 65 e. v. alwaar verdere literatuur enjurispruden-
tieverwijzingen.
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Wil een rechtspersoon invloed op het beleid van de stichting kunnen
uitoefenen.f" dan zal deze het functioneren van het bestuur moeten kunnen
beinvloeden.P' Naast de toekenning van benoemings- en ontslagrechten
in het algemeen, is een vorm daarvoor het statutair dan weI conrractueeli"
(bijv. door middel van een zogenaamde (aanvullende) beheersovereen-
komsr'"), bepalen dat aan de 'moeder'rechtspersoon de bevoegdheid
toekomt om aanwijzingen aan het bestuur van de stichting te geven inzake
het te voeren beleid, bij niet nakoming waarvan schorsing en/of ontslag-"
zal kunnen volgen. Een mooi voorbeeld geeft bijv. de volgende bepaling
welke men vaak tegenkomt in de statuten van een overheidsstichting.F"

'De Minister van 286 kan aan de stichting aanwijzingen geven,
indien hij dit ter coordinatie van het 287 beleid van de regering
enerzijds en het beleid van de stichting noodzakelijk acht' .288

280 In dit verband kan m.i. ook het verschijnsel van de plaatsvervangend bestuurder bij de
stichting een rol spelen. Men kan dan statutair bepalen dat niet aileen bij onstentenis van
een bepaalde bestuurder(s), maar ook bij gebreke van deskundigheid op een bepaald terrein
waarop een besluit door de stichting dient te worden genomen, de betreffende bestuurder(s)
wat het nemen van dat besluit betreft wordt\worden vervangen door bijv. (een bestuurder
van) de de stichting beheersende rechtspersoon. Zie over deze materie ook V.A.M. van
der Burg, Plaatsvervangende bestuurders bij een stichting, S & V 1987, p. 95 e.v. en P.L.
Dijk\T.l. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Amhem 1991, p. 172
e.v.

281 Vgl. voor een mooi voorbeeld van statutair vastgelegde belnvloedingsmogelijkheden op het
functioneringsvlak van het bestuur in verenigingsverband ook Pres. Rb. Amsterdam, 15
mei 1986, KG 1986, 252 (Dierenvrienden), waarover ook P.L. Dijk\T.J. van der Ploeg,
Van vereniging, cooperatie en stichting, Amhem 1991, p. 144 e.v.

282 Vgl. in breder 'vennootschappelijk' verband, maar ook in het kader van contractuele
(zeggenschaps)rechten ten aanzien van depositie vanhet bestuur van een stichting van belang,
ook P. van Schilfgaarde, Contractuele structurering van bestuur en toezicht, in, Ondeme-
rningsrechtelijke contracten, deel 14 in de serie Uitgaven vanwege het Instituut voor
Ondemerningsrecht RUG, Deventer 1991, p. II e.v.

283 Zie daarover bijv. F.J.P. van den lngh, Stichting en privatisering bezien vanuit het
rechtspersonenrecht, S & V 1988, p. 128.

284 Paragraaf9 van de Departementale Richtlijnen staat ook bij de NV\BV toe dat statutair wordt
bepaald dat aan een ander orgaan de bevoegdheid toekomt aan het bestuur aanwijzingen
te geven terzake van de hoofdlijnen van het te voeren econornische, financiele en sociale
beleid.

285 Art. 16 van de statuten van de NEHEM.
286 Een willekeurig departement kan worden ingevuld.
287 Naar believen in te vullen, bijv. econornisch, sociaal, ruimtelijke ordening, milieu,

handel\export etc.
288 Vgl. ook V.A.M. van der Burg, Enkele inIeidende beschouwingen over moeder- en dochter-

verhoudingen in het stichtingenrecht, WPNR 5454 (1978), p. 647 en idem, Een proeve van
harmonisatie van de organisatiestructuur van overheidsstichtingen, S & V 1992, p. 5. Men
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Wat betreft deze aan het stichtingsbestuur te geven aanwijzingen wordt weI
onderscheid gemaakt tussen algemene richtlijnen en concrete instructies.
In het NV- en BV-recht wordt aigemeen aangenomen dat Iaatstbedoelde
instructies niet zijn toegestaan. Over de vraag of dat ten aanzien van de
stichting ook geldt zijn de meningen in de literatuur verdeeld.?" Het
argument dat wel wordt gebruikt tegen concrete instructies is dat daardoor
op onaanvaardbare wijze de bestuursmacht wordt uitgehold. Hier wordt
echter wel tegen in gebracht dat de bestuurmacht niet voortdurend wordt
ingeperkt, doch aileen op de momenten dat een instructie wordt gegeven.
Een duidelijk onderscheid valt hier in de praktijk overigens lang niet altijd
te maken."? Mijns inziens zijn ook concrete instructies mogeJijk aan het
stichtingsbestuur. De vraag die in dit kader rijst is of de instructiebevoegd-
heid voor de 'moeder' reeds voortvloeit uit haar benoemings- en ontslagrecht
alsmede het 'groepsgerichte' doel van haar 'dochter'stichting, of dat
daarvoor een expliciete statutaire dan wel contractuele basis is vereist.

Men kan betogen dat bij de stichting een instructiebevoegdheid voor
'moeder'rechtspersonen statutair dan weI contractueel dienr'" te wor-
den/zijn gelegitimeerd door middel van een expliciete statutaire/contractuele
bepaling. Het wettelijke systeem is bij de stichting in haar grondvorm (geen
dualistische structuur!), nu eenmaal gericht op zelfstandigheid van het
bestuur. Zelfs het zijn van 'moeder'rechtspersoon van een stichting verschaft
nog niet eenzelfde positie ais de ava bij de BV. Daar is de instructiebe-

kan hier de woorden "minister van" en "de regering" gemakkelijk vervangen door
Nv\Bv\ verenigingvcooperatievstichting X.

289 V.A.M. van Der Burg, luridische aspecten van privatisering, Tijdschrift voor Openbaar
Bestuur, jaargang 13 (1987) nr. 3, p. 51 meent van wei, zulks in tegenstelling tot Van der
Grinten, Asset-Van der Grinten, De Rechtspersoon, Zwolle 1991, nr. 318.

290 Zie ook F.l.W. Uiwensteyn, Het uur der waarheid, in, Tot vermaak van Slagter, Deventer
1988, p. 143; A.F.M. Dorresteijn\S.M. Bartman, Van het concern, Arnhem 1991, p. 95;
W.J. Slagter, Enkele rechtsvergelijkendebeschouwingen over moeder-dochter verhoudingen,
preadvies NVvR, nr. 40, Deventer 1988, p. 138; F.J.P. vanden Jngh, Stichting en privatise-
ring, bezien vanuit het rechtspersonenrecht, S & V 1988, p. 126; L. Timmerman, Over
multinationale ondernemingen en medezeggenschap van werknemers, diss. Deventer 1988,
p. 66. Vgl. voor argumenten pro een onderscheid (algemene- en dirigerende leiding) bijv.
A.G. van Solinge, Instructiebevoegdheid in concernverhoudingen, in, Goed & Trouw (Van
der Grintenbundel), Zwolle 1984, p. 255 e.v. Vgl. voor een en ander ook 1.B. Huizink:,
Bestuurders van rechtspersonen, diss. Deventer 1989, p. 27 e.v. alwaar nog verdere
literatuurverwijzingen.

291 Ten aanzien van de NV\BV wordt daar verschillend over gedacht; vgl. daarover bijv. M.P.
van Achterberg, De juridische definitie van het economische verschijnsel concern, diss.
Deventer 1989 (Uitgave nr. 33 in de serie monografieen vanwege het Van der Heijden-
instituut), p.1l4 e.v. met aldaar verdere literatuurverwijzingen.
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voegdheid in de besloten verhouding tussen de 'moeder' - met haar
bevoegdheden als aandeelhoudster - en 'dochter' ingebakken. Bij de
stichting ligt dat anders, zelfs al heeft zij een 'moeder'rechtspersoon, zij
het dat het bestuur bij de uitoefening van haar taak steeds dient te handelen
conform de doelstelling, ook als deze een groepsgericht karakter heeft. Men
kan om die reden ook betogen dat indien zo'n doel aanwezig is, aanwijzin-
gen dan daardoor reeds zljn gelegitimeerd.

Het is in elk geval mogelijk de 'moeder'rechtspersoon een instructiebe-
voegdheid toe te kennen. Zulks is niet in strijd met het ledenverbod. Zij
versterkt in elk geval de 'groepsband'.

Een nog verdere vraag is of de 'moeder'rechtspersoon met een 'doch-
ter'stichting kan overeenkomen dat de laatste de aanwijzingen van de
'moeder'rechtspersoon zal volgen. Ook dat is mijns inziens mogelijk, zij
het dat deze verplichting niet onbegrensd kan zijn (zie hierna). Is sprake
van een duidelijke (discretionaire) bevoegdheid tot benoeming en ontslag,
dan is daaraan overigens minder behoefte. Aanstonds moet hierbij worden
opgmerkt dat op die wijze niet het doel van de 'dochter'stichting opzij kan
worden gezet. Een willekeurig stichtingsbestuur kan zich uiteraard niet in
strijd met het stichtingsdoel 'onderwerpen' aan (bijv.) een stichting met
een gans andere doelstelling.

Het stichtingsbestuur is daarom niet gehouden onverkort de door de
'moeder' op grond van haar instructiebevoegdheid gegeven aanwijzingen
op te volgen.F" Met name ontbreekt die verplichting m.i. indien uitvoering
strijdig zou zijn met de wet, de statuten, belangen van derden(crediteuren)
en het doel/belang van de stichting, bijv. indien de opgedragen handeling
niet past binnen het doeIen ook niet is aan te merken als een zogenaamde
secundaire handeling. Dit is een handeling die naar gebruik en redelijkheid
en billijkheid uit het statutair doel voorrvloeir'" en daarmee samen-
hangt. 294 Bij opvolging van een dergelijke instructie maken de betreffende

292 Jngeval van niet-nakoming in deze gevallen door het stichtingsbestuur van een contractueel
aan de 'moeder' toegekende instructiebevoegdheidis m.i. tevens geen sprake van wanprestatie
van de stichting welke normaliter zou kunnen leiden tot schadeplichtigheid.

293 Vgl. o.m. Hof 's-Hertogenbosch, 6 mei 1941, NJ 1941, 592. Deze uitbreiding is in de
literatuur overgenomen. ZieM.P. van Achterberg in DeNY 66\4 (1988), p. 138en de aldaar
in noot 17 genoemde auteurs.

294 Zie ook F.J.W. Lowensteyn, Wezen en bevoegdheid van het bestuur van de vereniging en
de naamloze vennootschap, diss. ZwoUe 1959, p. 138e.v.; I.M.M. Maeijer, Concernfinancie-
ring in het licht van de doelomschrijving, in, J. Lievens e.a., Financiele kruisverbanden
en andere aspecten van concernfmanciering, Deventer 1987, p. 74; H.PJ. Ophof, De
notarisverk.laring: een schot in eigen doel, TVVS 1987, p. 125 en M.P. van Achterberg,
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bestuurder(s) zich mijns inziens schuldig aan onbehoorlijke taakvervul-
ling295 (art. 2:9 BW)296 hetgeen hen jegens de stichting aansprakelijk
doet zijn voor eventueel geleden schade. Zij kunnen voorts door de recht-
bank worden ontslagen, op grond van wanbeheer'" (vgl. art. 2:298 lid
1 BW), mits in dat geval sprake is van financieel wanbeheer. In het laatste
geval gaat het aIleen om een rechtmatigheids- en doelmatigheidscontrole

De juridische definitie van het economisch verschijnsel concern, diss. Deventer 1989, p. 122.
295 Blijkens de wetsgeschiedeDis gaat het dan om een actie tot schadevergoeding wegens

wanprestatie; vgl. Bijl. Hand. Tweede Kamer 1924-1925; MvA 64, 1; p. 4. Een bestuurder
is dan aansprakelijk als de opvolging van de instructie met zich brengt dat hij iets heeft gedaan
(of nagelaten) waarvan in redelijkheid gezegd kan worden dat een zorgvuldig bestuurder
dat in de gegeven ornstandigheden niet kon doen of nalaten en de rechtspersoon daardoor
schade heeft gel eden; vgl. ook P.J. M. van Wersch, Het rechterlijk ontslag van stichtingsbe-
stuurders, RM Themis 1980, p. 261. In dit kader kunnen dan de elementaire beginselen
van verantwoord ondernemerschap of, voor non-profitinstellingen, van verantwoord
management, zoals we die kennen uit de enqueterechtspraak, gebruikt worden om de norm
van art. 2:9 BW nader in te vuIlen; vgl. ook L. Timmerman, De concretisering van vage
normen inhet ondernemingsrecht, in, Van vennootschappelijk belang (Maeijer-bundel), Zwolle
1998, p. 338 en J.l.M. Maeijer, Toezicht op het stichtingsbestuur, in, Tot vermaak van
Slagter (Slagter-bundel), Deventer 1988, p. 153. Zie ook algemeen B.H.A. van Leeuwen,
Beginselen van behoorlijk ondernemingsbestuur, diss. Deventer 1990 (Uitgave Dr. 10 vanwege
het Instituut voor Ondernemingsrecht RUG).

296 VgJ. hierover inzake de dochtervennootschap ook M.P. van Achterberg, De juridische
definitie yen het economisch verschijnsel concern, diss. Deventer 1989, p. 84 e.v. (m.n.
ook p. 120\ 121), welke aldaar geschetste lijnen m. i. ook gelden t.a. v. van een afhankelijke
stichting, voor zover de aard van de stichting zich daartegen overigens Diet verzet.

297 De Hoge Raad heeft overigens in 1975 bepaald dat het begrip wanbeheer toch eerder de
gedachte oproept van een falend beleid ten aanzien van het beheer over een vermogen of
de zorg voor geldmiddelen dan van een wanbeleid in het algemeen, welk oordeel de HR
tevens baseerde op het feit dat de wetgever nu eenmaal een beperking van de rechterlijke
controle op dit punt wenst tot een controle op de rechtrnatigheid van het gedrag van de
bestuurder. Vgl. HR 3 januari 1975, Nl 1975,222. Het Hof had hier zelfs bepaald dat het
door het bestuur frustreren van de doeistellingen en het afbreken van de continuiteit Diet
als financieel laakbaar beleid en derhalve Diet als wanbeheer kon worden aangemerkt. Vgl.
ook Hof Arnhem, 10 april 1973, Nl 1973,402 en Rb Arnhem, 29 januari 1973, Nl 1973,
276. Vgl. omtrent een en ander ook M.l. van Vliet, Naar een enquete-recht bij vereDigingen
en stichtingen? (I), S & V 1989, p. 3 e.v. Naar mijn mening zaI bijv. het op instructie van
de moeder(stichting) meewerken door het stichtingsbestuur aan het leeghalen van de "gezonde"
afhankelijke stichting, als gevolg waarvan haar voortbestaan in gevaar komt weI wanbeheer
opleveren (gegronde redenen om aan een juist beheer te twijfelen); vgJ. analoog OK Hof
Amsterdam, 25 augustus 1988, NJ 1989, 308 (Corocor). Indien geen sprake is van wanbeheer
in de zin als door de Hoge Raad verstaan, maar wei van onbehoorlijke taakvervulling moet
mijns inziens toch ontslag mogelijk zijn op grond van art. 2:298 lid 1 sub a BW. Zo ook
P.l.M. van Wersch, Rechterlijk ontslag van stichtingsbestuurders, RM Themis 1980, p.
262 en Asser- Van der Grinten, De Rechtspersoon, Zwolle 1986, Dr 490. In de Iaatste druk
komt men via een andere weg, "zich zo ernstig gedragen dat hij als bestuurder redelijkerwijs
Diet langer kan worden gehandhaafd", tot een zelfde resultaat.
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wat betreft de financiele aspecten van het beleid, mede in het lieht van de
speeifieke doelstelling van de betreffende stichting. Tevens kunnen zij
aansprakelijk worden voor de sehulden van de afhankelijke stiehting indien
uitvoering van dergelijke instrueties een belangrijke oorzaak hebben gevomd
voor het faillissement van de stichting, hetgeen alsdan overigens ook geldt
voor de instruetiegever als 'feitelijke beleidsbepaler?" (vgl. art. 2: 138/248
jo 300a BW). Ook kunnen door het bestuur in het kader van e.q. ter
uitvoering van een hiervoor genoemde instruetie genomen besluiten nietig
(art. 2: 14 BW) dan wel vernietigbaar zijn (art. 2: 15 BW). Op dit punt kan
eehter ten aanzien van de afhankelijke stiehting de situatie ontstaan dat er
geen aeties worden ondemomen. De instruetiegevende 'moeder'reehtsper-
soon aismede het de instruetie uitvoerende bestuur (en daarmede de stiehting
zelf), zullen immers niets ondememen indien de uitvoering van de gegeven
instruetie tot beider voordeel strekt e.q. in beider belang is. Andere
belanghebbenden bij de stiehting (zo die er zijn) zullen dan aetie moeten
ondernemen. Ook rijst weer de vraag wie nog overige (bij de interne
stiehtingorganisatie betrokken) belanghebbenden kunnen zijn."? Zijn er
geen belanghebbenden dan is het OM de enige aangewezen instantie om
aetie te ondernemen. Ingevolge het enqueterecht dat met ingang van 1
januari 1994 van toepassing wordt op de stichting'" die een ondememing
in stand houdt in de zin van de WOR,301zou hier mijns inziens overigens
ook door belanghebbenden een verzoek bij de Ondernemingskamer van
het Hof te Amsterdam kunnen worden ingediend tot het instellen van een
enqueteprocedure in de zin van art. 2:344 e.v. BW302 wegens wanbeleid.

298 Vgl. voor aspectenvan bestuurdersaansprakelijkheidvoorts hoofdstuk 5. Zie voor bestuurders-
aansprakelijkheid en 'medebeleidsbepaling' in de zin van de hier bedoelde 2e en 3e
misbruikwet ook o.m. H. de Groot, Bestuurdersaansprakelijkheid, diss. Deventer 1993,
serie recht enpraktijk nr. 67, p. 21 e.v.; P. van Schilfgaarde, Misbruik van rechtspersonen,
Deventer 1986, nr. 3 in de serie Uitgaven vanwege het instituut voor Ondememingsrecht
RUG en J.A. Booij, De Wet Besruurdersaansprakelijkheid, FED fiscale brochures div.,
Deventer 1992, p. 66e.v. Vgl. m.b.t. 'medebeleidsbepalers' ookHR20mei 1988, NJ 1989,
676 (Kobo) met noot van M.J.G.C. Raaijmakers in AAe 39 (1990) 2, p. 95.

299 Ook hier stuiten wij op het begrip belanghebbende; vgl. daarvoor o.m. HR, 25 oktober 1991,
NJ 1992, 149 m.nt. Maeijer (Woltjerstichting) waaroverookM.J.G.C. Raaijmakers in AAe
41 (1992) 7\8, p. 421 e.v. Vgl. ook m.n. par. 7 hiervoor. In ditkader kan m.i. overigens
tevens art. 999 Rv. aan de begripsvorming bijdragen. lk kom daar nog op terug.

300 Vgl. Wetsvoorstel 22.400, Tweede Kamer, Vergaderjaar 1991-1992 nrs. 1 en 2 alsmede
de MvT (nr. 3) en de Wet van 8 november 1993, Stb. 1993, nr. 597. Vgl. in dit verband
ook M.H.R.N.Y. Cordewener, Uitbreiding enqueterecht, S & V 1992, p. 44 e.v. Vgl. ook
hoofdstuk 3 par. 6voor toepassing van het enqueterecht binnen de groepsverbonden stichting.

301 Vgl. art. 2 WaR.
302 Zie ook hoofdstuk 4, par. 6.
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Ook de artt. 25 en 26 WOR zouden dan overigens in bet vizier kunnen
komen.Y' Hierbij zij weI opgemerkt dat de in bet voorgaande genoemde
begrippen 'beboorlijke taakvervulling' (art. 2:9 BW), 'wanbebeer' (art.
2:298 lid 1 BW), 'kennelijk onbeboorlijke taakvervulling/kennelijk
onbehoorlijk bestuur' (artt. 2: 1381248 jo 300a BW) en 'juist beleid' en
'wanbeleid' (art. 2:350 lid 1 en 355 lid 1 BW) vage normen zijn die van
geval tot geval dienen te worden ingevuld/ geconcretiseerd. 304 In dit
verband krijgt men ook te maken met de 'elementaire beginselen van verant-
woord ondernemerschap' de invulling waarvan bij de concretisering van
de biervoorbedoeide begrippen zijn dienst kan doen.P"

Bij dit alles dient men zich voorts goed te realiseren dat de statutaire
dan weI contractuele bevoegdbeid/macbt tot het geven van voorschriften
inzake bet door bet bestuur van de sticbting te voeren beleid tevens
verantwoordelijkbeid en eventueel aansprakelijkbeid vande 'groepsleiding '
voor zowel het door de 'dochter'stichting gevoerde als eventueel achterwege
gebleven (concernleidingsplicht!) beleid'?' met zicb kan brengen.?"
Vragen van, ook hier, intern groepsrecht, bouden ook ten nauwste verband
met vragen van externe verantwoordelijkheid.l" zij zijn twee kanten van

303 Vgl. in dit verband ook de opstellen van Van Schilfgaarde, Slagter, Duk, Timmermans en
Van der Grinten, in, Geschillen in de onderneming, Uitgave ill. 1 vanwege het Instituut
voor Ondernerningsrecht RUG, Deventer 1984. Zieook L. Timmerman, Over multinationale
ondernerningen en medezeggenschap van werknemers, diss. Deventer 1988, m.n. p. 39
e.v. Vgl. voorts A.F.M. Dorresteijn, De Wet op de ondernemingsraden en zijn toepassing
bij stichting en vereniging, S & V 1992, p. 114 e.v.

304 Zie voor het begrip 'wanbe1eid' bijv. OK Hof Amsterdam, 21 juni 1979, NJ 1980,71 m.nt.
Ma.

305 Vgl. in dit verband ook, B.H.A. van Leeuwen, Beginselen van behoorlijk ondernemingsbe-
stuur, diss. Deventer 1990, deel 10 in de serie Uitgaven vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht RUG, m.n. p. 6 e.v., 34\35, 164 e.v. en 172 e.v. Zie in dit kader ook
L. Timmerman, De concretisering van vage normen in het ondernemingsrecht, in, Van
vennootschappelijk belang (Maeijer-bundel), Deventer 1988, p. 337 e.v. Vgl. meer in het
algemeen voor omgaan met en kritiek op het gebruik van vage normen in het recht, J.M.
Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, diss. Deventer 1992.

306 Vgl. bijv. HR 10 jan 1990, NJ 1990,466 m.nt. Ma (Ogem) en de noot van M.J.G.C.
Raaijmakers in AAe 1990, p. 858 e.v. Zie tevens zijn noot onder HR 13 decemer 1991,
NJ 1992, 279 m.nt. Ma (UVO-Lopik) in AAe 1993, m.n. p. 58 e.v. Ik kom daar hierna
onder ad c. nog op terug.

307 Bijv. aansprakelijheid als "feitelijk beleidsbepaler" binnen de nijvere stichting op grond van
de tweede of derde rnisbruikwetten. Vgl. ook par. 3.4.6.a en b. Zie ook S.M. Bartman\A.F.
Dorresteijn, Van het concern, Arnhem 1991, p. 88.

308 Of aansprakeJijkheid; Vgl. daarover ook par. 7 en de diss. van L.G.H.J. Houwen\A.P.
Schoonbrood- WesselsV .A. W. Schreurs, Aansprakelijkheid in concernverhoudingen, Deventer
1993, m.n. p. 813 e.v.
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dezeIfde medaille.P" Daarbij moet echter uiteraard weI acht worden
geslagen op de verschilIende enkelvoudige normen: een stichting kent geen
kapitaal-/vermogensbescherming noch ook jaarrekenplicht en haar
crediteuren hebben daardoor een andere positie. Niettemin is ook bij een
stichting de bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen niet onbegrensd.
Indien derden, waaronder crediteuren dreigen te worden benadeeld in hun
rechten, dreigt die grens te worden overschreden.

8.1.2.b.l Resume

In het voorgaande is nader beschouwd of en in hoeverre 'onzelfstandigheid'
van het bestuur van een 'dochter'stichting toelaatbaar is en wat de gevolgen
zijn van deze 'onzeIfstandigheid'. GebIeken is dat in dat kader aanwijzings-,
benoemings- en ontslagrechten ten aanzien van het stichtingsbestuur een
belangrijke rol speIen. Ret is tevens gebleken dat de stichtingsstructuur,
met inachtneming van de (wettelijke) grenzen, wat betreft de vormgeving
van de (rechts)positie van het bestuur, uiterst fIexibel is. Dit alles kan reeds
worden afgeleid uit de voor de stichting als zodanig geldende rechts-
personenrechtelijke regelingen van Boek 2 BW (m.n. de algemene bepa-
Iingen van Boek 2) alsmede het algemene stichtingsrecht van Titel 6 Boek
2 BW, met op sommige punten aan de regelen voor de NV/BVIvereniging
ontleende analogieen, Ook hier geldt naar mijn mening dan ook dat reeds
veel 'groepsrecht' kan worden gevonden in het voorhanden zijnde algemene
rechtspersonen- en stichtingsrecht en zelfs het algemene verbintenissenrecht
(dat zal hiema ook nog bIijken wat betreft rekenings- en verantwoor-
dingsplichten) .

Daar het hier om groeps(afhankelijkheids)verhoudingen gaat, dient naar
mijn mening, wat betreft de beoordeling welke grenzen men moet stellen
aan te realiseren 'onzelfstandigheid' van het stichtingsbestuur, het eigen
belang van de 'moeder' (waarbij het mij hier om de moeder-stichting
gaat' 10), tevens in de beschouwingen te worden betrokken, zoals dat

309 Macht in de stichting behoort ook tot verplichtingen voor de machthebber te leiden. Vgl.
in deze zin ook Vander Heijden\ Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten
venootschap, Zwolle 1992, nr. 88; W.1. Slagter, Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen
over moeder-dochterverhoudingen, Preadvies NVvR, Deventer 1988, m.n. p. 96-99; S.M.
Bartman, Inleidingconcernrecht, Alphen aan den Rijn 1986, p. 18en35 alsmedepar. 8.3.2.;
M.P. van Achterberg, Dejuridische defmitie vanhet economisch verschijnsel concern, diss.
Deventer 1989, p. 85-121 en B.H.A. van Leeuwen, Beginselen van beboorlijk onderne-
mingsbestuur, diss. Deventer 1990, p. 6.

310 In bet voorgaande stond met name de afhankelijke ('dochter') stichting centraal, dat za1
duidelijk zijn.
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overigeos ook geldt voor de beantwoording van andere naar aanleiding van
de bestaande groepsverhouding rijzende vragen.?" De moeder-stichting
zal immers veelal 'duurzaam verbonden zijn met haar 'dochter'stichting
ten dieoste van haar eigen werkzaamheid' .312 Bij vragen omtrent toelaat-
baarheid van het uitoefenen van leiding over (het bestuur van) de 'doch-
ter'stichting danwel bijvoorbeeld omtrent de toelaatbaarheid van bepaalde
iostructies dient men dan ook een en ander niet uitsluitend te bezien vanuit
het oogpunt van de 'dochter'stichting. De moederstichting kan immers onder
orostandigheden ook verplicht zijn strikte leiding over haar 'dochter'stichting
uit te oefenen. Als zij dat nier doet kan dat zelfs aansprakelijkheid van de
'rnoeder'stichting voor schulden van de 'dochter'stichting met zich
brengen."? Tot slot van deze paragraaf wijs ik er overigens op dat het
feit dat in de bij stichtingen ook regelmatig voorkomende situatie dat het
bestuur wordt gevormd door de 'moeder'rechtspersoon als zodanig (bijv.
in de non-profitsector zien wij veeelvuldig de stichting-rechtspersoon als
enig bestuurder van haar dochterstichting), het vraagstuk naar de (grenzen
van) de zelfstandigheid van het bestuur van de afhankelijke stichting ten
opzichte van de 'moeder' feitelijk niet speelt. 314

B.1. 2. c Onzelfstandigheid door toezicht; toezicht en toezichthoudende
organen bij de 'afhankelifke' stichting; toekenning van bevoegdhe-
den

Het gaat hier om onzelfstandigheid van het stichtingsbestuur'" als gevolg
van het feit dat zij onderworpen is aan toezicht door een toezichthoudend
orgaan, waaraan belangrijke (kem)bevoegdheden zijn toegekend.""

311 Zie hierover ook M.J.G.C. Raaijmakers, Over de verhouding tussen plicht en bevoegdheid
van de moedermaatschappij tot centrale leiding van de groep, in, Concernfinanciering (neer-
slag van symposium), deel18 in de serie Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemings-
recht RUG, Deventer 1993.

312 Ik kom daar in hoofdstuk 4, par 2 e.v., op terug.
313 AnaloogaanHR lOjanuari 1990, NJ 1990, 466m.nt. Maeijer (OGEM-enquete Il), waarover

ook M.J.G.C. Raaijmakers in AAe 39 (1990) 11, p. 865 e.v. Vgl. ook M.J.G.C. Raaijmak-
ers, Over de verhouding tussen plicht en bevoegdheid van de moedermaatschappij tot centrale
leiding van de groep, in, Concernfinanciering, Uitgave Dr. 18 Instituut voor Onderne-
mingsrecht RUG, Deventer 1993.

314 Vgl. hierover bijv. J. H .S. van Herten, Statutaire voorzieningen bij concernvorming binnen
het stichtingsrecht, TVVS 1983, p. 59\60.

315 Waartegen op zich geen enkel bezwaar kan bestaan. Vgl. bijv. W.J. Slagter, De overheids-
stichting en het belang van de overheid, TVVS Dr. 3 (1986), p. 79.

316 De laatste jaren wordt overigens steeds vaker gepleit voor een strenger toezicht op het bestuur
van stichtingen, ook bijv. met het oog op het voorkomen van zgn. slapende fond-
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De vragen die daarbij rijzen zijn: a. kan binnen de 'dochter'stichting
een toezichthoudend orgaan worden ingesteld;"? b. kunnen daaraan
belangrijke bevoegdheden worden toegkend en c. inzoverre dat kan, is dan
mogelijk en toelaatbaar dat de 'moeder'rechtspersoon de leden daarvan
benoemt en ontslaat en op die wijze 'indirekt' (via toezicht) invloed
uitoefent? Daar de stichting als wettelijk nonnaaltype geen toezichthoudende
elementen in haar organisatie kent, dient, waneer toezicht door of vanwege
'de moeder' gewenst is, dit met name statutair'" geregeld te worden.
De wet biedt geen enkele belemmering voor het binnen de 'dochter'stichting
statutair instellen van een toezichthoudend orgaan (raad van toezicht/raad
van commissarissen). 319 De 'moeder'rechtspersoon en haar 'dochter'stich-
ting zijn daar dus vrij in en dienen daarin ook vrij te worden gelaten.F"

sen\stichtingen. Vgl. hierover bijv. H. Winkel, Siapende fondsen, WPNR 5439 (1978), p.
386 e.v. en F.W. van Eig\A.E. van Oostveen, Siapende fondsen, een tipje van de sluimer,
S & v 1988, p. 75 e.v. Vgl. in dat verband ook T.J. van der Ploeg, Stichtingen en trusts
in het algemeen belang, preadvies NVvR, Deventer 1986, p. 173 en 175. Er gaan zelfs
geluiden op voor een binnen de stichting wettelijk verplicht in te stellen toezichthoudend
orgaan. Vgl. bijv. V.A.M. van der Burg, Stichtingen: Naar en verplicht toezichthoudend
orgaan?, WPNR 5810 (1986), p. 775 e.v. Zie in mildere bewoordingen ook A.G. Lubbers
in zijn afscheidsrede over Bestuur en Toezicht, Amsterdam (1983). Het Wetsvoorstel
Democratisch functioneren Zorginstellingen (20 888) dat ook op deze lijn zat is inmiddels
ingetrokken; vgl. hierover S & V 1987, p. 167, S & V 1989, p. 32, S & V 1990, p. 188,
S & V 1991, p. 84 en 171, en S & V 1993, p. 56 en 85. Vgl. over de Wet Democratisch
functioneren Zorginstellingen uitgebreid P.J .M. van Wersch in S & V 1989, p. 35 e.v. De
gedachte van een wettelijk verplicht toezichthoudend orgaan bij de stichting is overigens
niet nieuw. Zij werd reeds verwoord in een rapport van de Commissie-Petit, uitgebracht
in 1952 aan het Centrum voor Staatkundige vorming over: richtlijnen en normen voor een
wetelijke regeling van de stichting, p. 10. De voorstellen zijn destijds reeds m.i. terecht
niet overgenomen door de regering bij de invoering van de Wet op Stichtingen 1956.

317 Bijv. een Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen. Vgl. in dit verband bijv. M.A.P.
Schouten, Toezicht op her bestuur van stichtingen; rechtsvergelijkend getoetst, NID nr. 2
(1987), p. 37 e.v.

318 Contractueel kan ook, doch statutair is mijns inziens te prefereren, omdat op een dergelijke
regeling door belanghebbenden daar zij altijd te achterhalen is makkelijker een beroep worden
gedaan. Bij contracten wi! dat nog wei eens anders liggen.

319 Zie ook P.L. DijkfT.J. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem
1991, p. 193.

320 In die zin ook J.M.M. Maeijer, Toezicht op het stichtingsbestuur, Tot vermaak van Slagter
(Slagter-bundel), Deventer 1988, p. 155. Dat zal overigens ook afhangen van de mate van
invloed en controle die men wenst. Ik acht het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat een stichting
welke omvangrijke subsidies geniet van de overheid, bij wege van subsidievoorwaarden
wordt gebonden een Raad van Toezicht in te stellen, welke wordt bemand vanwege de
overheid (of het betreffende ministerie). Ook heb ik geen bezwaar, integendeel, tegen het
feit dat de overheid voor specifieke overheidsstichtingen welke een publiekrechtelijke taak
behartigen bij aparte wetgeving of amvb voor de betreffende stichting bepaalt dat verplicht
een toezichthoudend orgaan moet worden ingesteld. Daar zal trouwens ook vaak sprake
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Bij statutaire regeling van de samenstelling van een toezichthoudend orgaan
en haar bevoegdheden is de 'dochter'stichting slechts in zoverre beperkt
dat er geen strijd met het ledenverbod dient te ontstaan.

De 'moeder'rechtspersoon heeft verschillende mogelijkheden om toezicht
uit te oefenen binnen haar 'dochter'stichting. Er kan zoals gezegd statutair
een raad van toezichtlcommissarissen worden ingesteld, op de samenstelling
waarvan de 'moeder' een belangrijke invloed heeft. Ik wijs hier ook op
de 'moeder'(stichting) die als zodanig de raad van toezicht bij haar
dochterstichting bemant. Men kan hier ook in stichtingsverband kiezen voor
de statutair geregelde organisatorische opbouw met een algemeen bestuur
en een dagelijks bestuur. 321 Het algemeen bestuur heeft dan mede tot taak
toezicht uit te oefenen op (het dagelijke beleid/'directie' gevoerd door) het
dagelijks bestuur. 322 De 'moeder' kan als zodanig het algemeen bestuur
vormen van haar 'dochter'stichting, waarbij zij vervolgens een dagelijks
bestuur benoemt. 323 Op op dit thema zijn vele statutair te bepalen varia-
ties324 mogelijk.F"

Aan het binnen de 'dochter'stichting statutair ingestelde toezichthoudend
orgaankunnen belangrijke bevoegdheden worden toegekend als, goedkeu-
ringsrechten'" ten aanzien van bepaalde besluiten (statutenwijziging, fusie,

zijn van publiekrechtelijke voorschriften die voor waarborging van een en ander moeten
zorgdragen. Daarnaast kan voor specifieke stichtingen bij wet een en ander worden geregeld.
Bij pensioen- en spaarfondsen in de vorm van een stichting bijvoorbeeld, kan de onderne-
mingskamer van het Hof Amsterdam op verzoek van de Verzekeringskamer een bewindvoer-
der instellen, indien daartoe de in art. 23a Pensioen- en Spaarfondsenwet (zie ook art . 23)
genoemde gronden aanwezigzijn. Vgl. in dit verband bijv. ook E. Lutjens, Medezeggenschap
bij pensioenfondsen, S & V 1990, p. 7 e.v.

321 Vgl. ook A.L.G.A. Stille, aant. 4 op art. 2:291 BW in, Rechtspersonen, Deventer losbl.
322 Vgl. voor de grens in hoeverre het algemeen bestuur (in casu de 'moeder') bevoegdheden

mag delegeren aan het dagelijks bestuur indien de statuten daarover zwijgen het i.v.m.
verenigingen gewezen arrest HR 12 april 1957, NJ 1957,345.

323 Vgl. omtrent een en ander ook A.L.G.A. Stille, aant. 4 en 5 op art. 2:291 BW in
Rechtspersonen, Deventer, losbl.

324 Het enige mij bekende onderzoek dat is gedaan naar bestuursstructuren met een toezichthou-
dend element bij stichtingen (en verenigingen) is dat van W.J.M. Gitmans en P.J.M. van
Wersch, Knelpunten in de bestuursstructuur van het algemeen ziekenhuis, Deventer 1976
(serie Medisch Recht nr. 9). Vgl. in dit verband ook J .M. M. Maeijer, De bestuursstructuur
van ziekenhuizen, in, De Maris-Bundel, Deventer 1989, p. 89 e.v.

325 Er wordt getwist over de vraag of het dagelijks bestuur dan niet moet worden gezien als
het daadwerkelijke bestuur in rechtpersonenrechtelijke zin. In feite zijn zij slechts procuratie-
houders werkzaarn op basis van een door het algemeen bestuur verstrekte volmacht; in die
zin zijn ook zij echter quasi bestuurders c.q. feitelijke beleidsbepalers hetgeen van belang
is i.v.m art. 2:300ajo 2:1381248 BW.

326 Vgl. vooreenoud voorbeeld bijv. reeds Ktg. Amsterdam, 19oktober 1934, NJ 1934, 1647.
Volgens J.M. Polak, Ervaringen met de Wet op Stichtingen, 1963, p. 31, is dan al sprake
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ontbinding, ornzetting, bepaalde ingrijpende transacties die een bepaald
bedraglbelang te boven gaan), rechten op rekening en verantwoording door
het bestuur van de 'dochter'stichting en decharge etc.F' Indien het beleid
van het stichtingsbestuur de goedkeuring van het toezichthoudend orgaan
niet kan wegdragen kan bijv. worden bepaald dat alsdan op advies van dat
toezichthoudend orgaan de 'moeder'rechtspersoon de bestuurders van de
'dochter'stichting kan ontslaan. Men denke hier bijv. ook aan statutair
vereiste goedkeuring van het toezichthoudend orgaan voor door het bestuur
van de 'dochter'stichting te verrichten (rechts)handelingen als bedoeld in
art. 2:291 lid 2 BW of de bestemming van het liquidatiesaldo bij ontbinding.
Men kan naar mijn mening zelfs zover gaan dat het toezichthoudend orgaan
benoemings- en ontslagrechten worden toegekend ten aanzien van een
gedeelte van het bestuur van de 'dochter'stichting.

Indien de 'moeder' via een statutair ingesteld orgaan (indirekt) invloed
wil uitoefenen binnenhaar 'dochter' stichting zullen een aantal voorwaarden
moeten zijn vervuld. Het toezichthoudende orgaan moet 'power' hebben.
Indien het de rechten heeft als hiervoor omschreven is dat het geval. Voorts
dient de 'moeder' invloed te hebben op de samenstelling van dit toezichthou-
dende orgaan. Dit kan gebeuren via aan de 'moeder' statutair toe te kennen
benoemings- en ontslagrechten.l" Dit maakt de 'moeder' niet tot een
verboden lid van 'haar' stichting. Men zie reeds hetgeen ik in par. 4
hiervoor heb gezegd over het ledenverbod en de situatie dat statutair de
'moeder' als zodanig rechtstreeks benoemings- en ontslagrechten ten aanzien
van het bestuur van haar 'dochter'stichting toekomen. Wat betreft het
toezicht houdend orgaan zal men wel te maken kunnen krijgen met het
ledenverbod. Het kan namelijk niet zo zijn dat een toezichthoudend orgaan,
bestaande uit meerdere personen, die door de 'moeder' worden benoemd
en ontslagen, 'als orgaan' in vergadering beslissen over benoeming en
ontslag van het bestuur van de 'dochter'stichting en dit bestuur tevens
verplicht is rekening en verantwoording af te leggen aan het onder invloed
van de 'moeder' staande toezichthoudend orgaan. Alsdan ontstaat strijd
met het ledenverbod. Het moet dan derhalve gaan om een toezichthoudend

van overschrijding van het ledenverbod, mijns inziens ten onrechte.
327 Ik kom daar nog op terug. Zie bijv. ook C.A. Schwarz, Decharge van bestuurders van

vereniging en stichting, S & v 1993, p. 42 e.v.
328 Vgl. meer algemeen hierover, P.J.M. van Wersch, Democratisering van bestuur van non-

profitinstellingen, diss Alphen aan den Rijn 1979. Dit leidt in beginsel niet tot overenigbaar-
heden. Vgl. analoog voor de NV\BV, A.F.M. Dorresteijn, Tegenstrijdig belang van
bestuurders en commissarissen, diss. Deventer 1989, m.n. par. 11.7.
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orgaan dat 'in vergadering' beschikt over een aantal kembevoegdheden.?"
zodat het een gelijke positie verkrijgt binnen de stichting als een algemene
ledenvergadering bij de vereniging. Indien het blijft bij 'goedkeuringsrech-
ten' ontstaat mijns inziens geen strijd met het ledenverbod. Zulks geldt
eveneens indien het toezichthoudend orgaan 'slechts' een kernbevoegdheid
toekomt (bijv. rekening- en verantwoording en dechargei.?" Indien de
'moeder' als zodanig als 'bemanner' van het toezichthoudend orgaan is
benoemd ontstaat mijns inziens eveneens geen strijd met het ledenverbod.

De positie van een toezichthoudend orgaan zal in de ene stichting
overigens sterk kunnen verschillen van die in een andere stichting, afhanke-
lijk van het feit of de stichting een onderneming heeft, optreedt ter
behartiging van belangen van 'deelnemers', of een andere aard heeft. Indien
de stichting wordt beheerst door (een) andere (rechts)perso(o)n(en) is er
dus net zoals bij de NV IBV Ivereniging (aandeelhouders/leden) een vaste
betrokkene (de 'moeder') of een vaste groep betrokkenen door wie het
toezichthoudend orgaan met dit nader toezicht is belast.

In hoeverre de raad van toezicht/commissarissen van de stichting
- buiten de uitdrukkeJijke toegekende statutaire bevoegdheden - bevoegd-
heden heeft, die naar regelend of dwingend recht aan raden van commissa-
rissen van NV's/BV'S331 of verenigingen zijn toegekend zal afhangen van
hetgeen, gezien de aard van de stichting en de positie van het desbetreffende
orgaan in de statutaire structuur, de redelijkheid en billijkheid met zich
meebrengt. 332 De 'commissaris' van de 'dochter' stichting dient zich
intussen bij zijn taakvervulling te richten naar het belang van de afhankeJijke
stichting maar ook naar het belang van de 'moeder'rechtspersoon, en in
die zin naar het 'groepsbelang'. Laat hij het het belang van de afhankelijke

329 Met name bevoegdheden tot benoeming- en ontslag, rekening en verantwoording, decharge,
statutenwijziging.

330 Vgl. ook P.L. DijkIT.J. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem
1991, p. 18, 160/161 en p. 193. Vgl. ook T.J. van der Ploeg, Het burgerlijk recht en de
vrijwillige organisaties, diss. Deventer 1978, p. 59 e.v.

331 Vgl. de artt. 2:163-164\273-274 BW. lndien dat al niet statutair is geregeld zal op grond
van de redelijkheid en billijkheid en het gebruik, in samenhang met de ratio van het instellen
van een raad van commisarissen bij een stichting, aan die raad het m.i. het goedkeuringsrecht
toekomen terzake van door het bestuur te verrichten rechtshandelingen in de zin van art.
2:291lid 2 BW. Het verstandigste is natuurlijk deze materie statutair uitputtend te regelen
waarbij alsdan goed aansluiting zal kunnen worden gezocht bij de artt. 2:273\274 BW daar
veel van de daar genoemde bestuursbesluiten in beginsel ook door een stichtingsbestuur zouden
kunnen worden genomen.

332 Zie ook P.L. Dijk\T.l. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem
1991, p. 193.
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stichting prevaleren boven het belang van de groep dan kan dat leiden tot
ontslag'" door de 'moeder'.

Dat te creeren vormen van toezicht binnen de stichting, naast beleids-
controle, ook feitelijke beleidsbepaling met zich kunnen brengen, acht ik
geen bezwaar en eveneens niet in strijd met het Iedenverbod.P" Wat dat
laatste betreft is het onderscheid ook niet duidelijk noch werkbaar. 335 Dat
de wetgever ook rekening houdt met (rechts)personen die binnen de stichting
(op de achtergrond) feitelijk het beleid bepalen blijkt overigens uit art.
2:300a BW, waarinde artt. 1381248 (lid 7) BW ookvan toepassing worden
verklaard op de stichting die aan de vennootschapsbelastig is onderworpen.

Ook in deze paragraaf komen eigenlijk weer een aantallijnen samen.
Spreekt men over toezicht bij de stichting, dan dient men dat in verband
te zien met het doel van de stichting, het belang van de stichting, de taak
van het bestuur, de rechtspositie van het bestuur en het ledenverbod. 336

Toezicht houden op het stichtingsbestuur door de 'moeder'rechtspersoon
ligt mijns inziens ook in het verlengde van c.q. is in sterke mate verweven
met de plicht tot centrale leiding door de 'moeder' (ook de overheid) over
haar 'dochter'-stichting. Het hebben van een instructierecht waarvan in
groepsverhoudingen met stichtingen vaak sprake zal zijn kan ook de
verplichting tot leidinggeven medebrengen en onder omstandigheden
aansprakelijkheid;"" indien zulks wordt verzuimd.

8.1.2.d Rekening en verantwoordingdoor het bestuur van de 'doch-
ter'stichting

Binnen de associatieve rechtspersoon is het bestuur verplicht rekening en
verantwoording af te leggen aan de ava of alv. Sommige zijn daarenboven
ingevolge de artt. 2:360 jo. 2:262/263, 389 en 391 BW verplicht een
(uitvoerige, ook 'exteme') jaarrekening en jaarverslag op te stellen. Het

333 Vgl. bijv. Hof Arnhem, 90ktober 1974, NJ 1976,42 (Makelaarskantoor Van E); Rb 's-
Hertogenbosch, 11 maar! 1983, NJ 1984, 394 (Kuiken-Brabant); Rb Leeuwarden, 12
november 1987, NJ 1988, 699 (lnterpolacel).

334 Zie ook par. 4. hiervoor.
335 Zo ook J .A.111.1.M.Duijnstee, Beschouwingenover de stichting naar nederlandsprivaatrecht,

diss. Deventer 1970, p. 64-66.
336 Zie bijv. over de verhouding toezicht - overschrijding van het ledenverbod ook T.J. van

der Ploeg, Het burgerlijk recht en de vrijwillige organisaties, diss. Deventer 1978, p. 59
e.v. de mijns inziens te snel tot overschrijding van de grens concludeert.

337 Ik kom daar in hoofdstuk 5 onder par. 3. e.v. nog op terug. Vgl. bijv. ook J.e.E.
Ackennans-Wijn, Doorbraak en quasi-doorbraak van aansprakelijkheid bij de overheid, S
& V 1992, p. 183 e.v.
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geldt alles - in beginsel- ook voor 'dochters'. Het geeft de avaJalv de
beschikking over gegevens op basis waarvan zij zich een oordeel kunnen
vormen over de gesties van het bestuur. Bij de stichting ontbreekt dit. 338

Ben instantie waartoe zij zich zou kunnen richten ontbreekt. Zij kent immers
niet een ava of een alv. Is er een Rve (of ander toezichthoudend orgaan)
dan kan het bestuur zich daartoe richten, maar dat orgaan zelf heeft dan
toch weer niet een ava of alv waartoe het zichzelf vervolgens kan richten.
De stichting is niet dualistisch van aard en de vraag rijst of desalniettemin
in 'moeder'-'dochter'-verhoudingen bij de statuten of overeenkomst een
vergelijkbare plicht tot rekening en verantwoording kan worden vastgelegd.

De oprichter(s) zijn vrij om op dit punt de nodig geoordeelde rege-
ling(en) te treffen. Indien het bestuur van de 'dochter'stichting statutair
(dan wel contractueel) verplicht wordt rekening en verantwoording af te
leggen aan de 'moeder'rechtspersoon is dat mijns inziens niet in strijd met
het ledenverbod. Zonder dit alles resten de bepalingen van art. 2:298 e.v.
BW. Deze echter geven niet een reguliere norm van rekening en verant-
woording, doch voorzien 'slechts' in de mogelijkheid tot ingrijpen in geval
van 'wanbeheer/wanbeleid'. WeI dient het bestuur boek te houden (art.
2: 10 BW jo. art. 3: 15a BW), op verzuim waarvan de sanctie van art. 2:300a
jo 138 BW staat (indien de stichting althans vennootschapsbelastingplichtig
is).

Vele schrijvers plaatsen het rekening- en verantwoordingsvraagstuk in
stichtingsverband onder het algemene hoofd 'toezicht op stichtingen' en
plaatsen een en ander veelal in verband met de artt. 2 :297/298 BW, waarin
de controlebevoegdheden van het OM en de rechtbank ten aanzien van
stichtingsbesturen zijn vastgelegd, voor het geval dat door het stichtings-
bestuur de wet en statuten niet te goeder trouw worden nageleefd danwel
het bestuur niet naar behoren wordt gevoerd.?" Ik heb daarover hiervoor
reeds gesproken. Hier gaat het echter over iets anders. Het gaat niet over
het bij de enkelvoudige stichting volgens vele schrijvers veelal tekortschie-
tende (externe) toezicht.?" maar over in hoeverre en op grond waarvan
het bestuur van de 'afuankelijke' groepsverbonden stichting, als 'rentmees-
ters' over het daarin afgezonderde (doel)vermogen, verplicht is c.q. kan

338 Zie ook P.L. DijkJT.J. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem
1991, p. 193. Titel 6 Boek 2 BW bevat hieromtrent ook geen enkele bepaling.

339 Men bevindt zich dan mijns inziens meer in dehoek van eventuele misstanden met betrekking
tot stichtingen.

340 Vgl. in dat verband bijv. ook HR 22 december 1989, NJ 1990, 512 m.nt. Maeijer. Zie
daarover o.m. H. Beckman, S & V 1990, p. 54-55 en P.L. DijkJTJ. van der Ploeg, Van
vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem 1991, p. 194.
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worden om ten aanzien van haar 'moeder'rechtspersoon.?" rekening en
verantwoording af te leggen over het binnen het groepsgerichte doel en
belang van de 'dochter'stichting gevoerde beleid.?? Daarmee zou dan
de basis gelegd zijn voor interne aansprakelijkheid van de bestuurders,
indien en voor zover daaruit blijkt dat het bestuur niet heeft gehandeld op
de wijze als bedoeld in art. 2:9 BW.343

Allereerst meen ik - zoals gezegd - dat de wet zich er geenszins tegen
verzet statutair te bepalen dat het bestuur verplicht is jaarlijks rekening en
verantwoording af te leggen aan de 'moeder' rechtspersoon. Deze methode
wordt in groepsverbonden (atbankelijke) stichtingen ook meestal toege-
past. 344 Hetzelfde kan worden bereikt door middel van contractuele
bepalingen of subsidievoorwaarden, hetgeen in de praktijk ook veelvuldig
gebeurt. In wezen gaat het hier opnieuw over de middelen ter realise ring
van athankelijkheid van een stichting ten opzichte van een andere rechtsper-
soon.?" Deze de stichting beheersende rechtspersoon zal dan ook de
bevoegdheid kunnen worden toegekend tot verlening van decharge van het
stichtingsbestuur.l" Zodanige plicht tot rekening en verantwoording heeft

341 'Alsdan in haar hoedanigheid van vertegenwoordiger van haar afhankelijke stichting'.
342 Waarin mijns inziens het belang van de 'moeder'rechtspersoon, bijv. de moederstichting

zaJ moeten zijn meegewogen. Dit speelt natuurlijk ook in belangrijke mate bij de
overheidsstichting. In dat verband acht ik ook bij afhankelijke stichtingen een eenzijdige
benadering slechts vanuit het belang van de afhankelijke stichting in het kader van
'groepsrechtelijke' vraagstukken onjuist. Vgl. voor een dergelijke benaderingswijze bijv.
V.A.M. van der Burg, De norm voor her bestuur van een overheidsstichting is het belang
van de sticbting, TVVS 1986, p. 11 e.v. Juist ook immers bij groepsverbonden stichtingen
(maar ook overheidssticbtingen) zal een dergelijke sticbting zijn opgericht met bet oog op
duurzame verbondenbeid ten dienste van de eigen werkzaarnheid van de moeder. Juist bij
dergelijke stichtingenis vrijwel altijd sprake van ondersteunendedoelstellingen. Ook M.I.G.C.
Raaijmakers heeft ook onlangs en dergelijke benaderingswijze weer verdedigd in NVfBV-
verband, welke benadetingswijze eigenlijk mijns inziens te meer opgaat voor 'dochter'stichtin-
gen daar het kracbtenveld aan tegenstrijdige belangen tussen moeder - en dochter in dat
verband mijns inziens veelal minder sterk is dan in NVfBV-verband. Vgl. M.J.G.C.
Raaijmakers, Over de verhouding tussen plicbt en bevoegdheid van de moedermaatschappij
tot centrale leiding van de groep, in, Concernfmanciering, Uitgave Dr. 18 vanwege het
Instituut voor Ondememingsrecbt van de RUG, Deventer 1993, par. 3.5.

343 Vgl. in dit verband ook F.J.P. van den Ingh, Civielrechtelijke aansprakelijkheid van
bestuurders I en II, in S & V 1987, p. 9 e.v. en 36 e.v. en idem S & V 1990 p. 159 e.v.
Vgl. bijv. ook de bijdrage van I.M.M. Maeijer, Persoonlijke aansprakelijkheid van
bestuurders en commissarissen; wanbeleid van rechtspersonen, in, Aansprakelijkheid van
bestuurders, commissarissen en accountants; verzekeringsaspecten, deel 37 Serie
Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, Deventer 1991, p. 3 e.v.

344 Dit is mijns inziens Diet in strijd met bet ledenverbod. Vgl. reeds par. 4 hiervoor.
345 Vgl. daarvoor reeds hoofdsruk 2, par. 5 e.v.
346 Dit kan natuurlijk ook gebeuren door de bevoegheid daartoe toe te kennen aan een door
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betrekking op de door de bestuurders (maar ook 'commissarissen', indien
de afhankelijke stichting deze kent) te vervullen taak (vgl. art. 2:9 BW);
vertegenwoordiging, beheer en bestuur voor de bestuurders, het houden
van toezicht op het bestuur voor de 'commissarissen';"? waarbij - ik
herhaal het - het bij de 'afbankelijke' stichting vooral zal gaan om
verwezenlijking van de doelstelling en het beheer'" van het daartoe
afgezonderde, respectievelijk ter beschikking gestelde, vermogen.

In dit verband zij er overigens op gewezen dat ook in het kader van
aan de 'moeder'rechtspersoon toekomende goedkeuringsrechten met
betrekking tot bepaalde door het stichtingsbestuur te nemen besluiten, een
zekere vorm van 'rekening en verantwoording' door dat bestuur aan de
'moeder' wordt afgelegd. De infonnatie-uitwisseling en gedachtenwisseling
tussen 'moeder' en 'dochter'stichting in het kader van ter goedkeuring
voorgedragen besluiten kan (en zal meestal ook) immers in zekere zin
'rekening en verantwoording' inhouden; plannen moeten worden toegelicht,
inschattingen gemaakt, mede op basis van het verleden. Die informatieplicht
vloeit dan rechtstreeks voort uit bestaande goedkeuringsregelingen.

Meer fundarnenteel echter is de vraag of het bestuur van een 'dochter' stich-
ting, ook zonder zodanige expliciet opgelegde plicht, tot het doen van
rekening en verantwoordingjegens haar 'moeder' verplicht is, omtrent de
vervulling van zijn taak.
Een tweetal benaderingen zijn bier mijns inziens mogelijk. Deze kunnen
mijns inziens worden gebaseerd op Titel7 Boek 7 BW (opdrachtllastgeving).

In de eerste plaats zou men in de verhouding tussen een 'moeder'rechts-
persoon en haar 'dochter'stichting als zodanig naar haar aard elementen
van lastgeving kunnen zien in de zin van art. 7:414 e.v. BW. De 'doch-
ter'stichting zou dan 'quasi' -lasthebber zijn van de 'moeder'rechtsper-
soon.P" Voor die zienswijze valt wat te zeggen. Immers, ook zonder
daadwerkelijke lastgeving kan de verhouding tussen 'moeder' en 'doch-
ter'stichting naar haar aard elementen van opdracht/lastgeving bevatten.

de de stichting beheersende rechtspersoon ingesteld toezichthoudend orgaan. Zie voor
decharge, alsmede de omvang en reikwijdte ervan, hoofdstuk 5.

347 Vgl. MJ.G.C. Raaijmakers in zijn noot onder HR 20 oktober 1989, Nl 1990,308 m.nt.
Maeijer (Ellem Beheer), AAe 39 (1990) 5, p. 331.

348 Vgl. ook art. 2:298 lid I BW waar wordt gesproken over wanbeheer, welk begrip dient
te worden opgevat als financieel wanbeheer.

349 Onder 'moeder'rechtspersoon van de overheidsstichting die op privaatrechtelijke wijze een
publiekrechtelijke taak uitoefent. mag men mijns inziens ook de overheid rekenen.
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De opdracht c.q. last is dan naar zijn inhoud vastgelegd in de groepsgerichte
doelomschrijving van de 'dochter'stichting en voor wat betreft de
imperatieve druk gewaarborgd in de statutaire en/of contractuele zeggen-
schapspositie van de 'moeder'rechtspersoon.P" mogelijk ook in de
financiele afhankelijkheid van de 'dochter' stichting van de 'moeder'rechts-
persoon. In dit licht is dan de 'moeder' ook degene aan wie een oordeel
toekomt over de wijze waarop (het bestuur van) de 'dochter'stichting haar
taak in de zin van art. 2:9 BW behoorlijk heeft vervuld. Bij een groepsge-
richt doel kan het immers niet zo zijn dat het bestuur van de 'dochter'stich-
ting ingevolge de monistische structuur van de stichting, slechts 'zichzelf
om een oordeel behoeft te vragen over de wijze waarop zij haar taak heeft
vervuld. In de verhouding tussen 'moeder' en 'dochter'stichting gaat het
immers om 'quasi'-dualisme. Dat brengt met zich dat (het bestuur van)
de stichting dan ook verplicht kan worden geacht jegens de 'moeder'rechts-
persoon, als betrof het een lastgever, rekening en verantwoording te moeten
afleggen over de wijze waarop zij zich van de verwezenlijking van haar
in de groepsgerichte doelomschrijving vervatte 'opdracht' heeft gekweten.
Zulks zou naar analogie wellicht ookuit art. 7:403 (m.n.lid 2) BW kunnen
worden afgeleid. De - hier - op de ajhankelijke stichting als zodanig
rustende plicht tot het doen van rekening en verantwoording jegens de
'moeder', dient te worden nagekomen door het bestuur. Bij verzuim zouden
wellicht naar analogie de artt. 7:403 jo. 771 Rv de rechtsmiddelen tot het
afdwingen van de nakoming van voomoemde plicht kunnen bieden.?"
De 'moeder' zal overigens in dat geval kunnen overgaan tot ontslag, hetgeen
voomoemde vraag minder pregnant maakt.

Ben tweede - mijns inziens beter verdedigbare - benaderingswijze'"

350 Vgl. A. V .M. Struycken, Bestaat tussen moeder- en dochtervennootschap een lastgevingsver-
houding?, WPNR 6136 (1994), p. 341/342.

351 Indien door de stichting bij monde van haar bestuur behoorlijk wordt voldaan aan de
genoemde verplichting tot rekening en verantwoording heeft de 'afuankelijke' stichting en
daarmede haar bestuur recht op decharge, Vgl. Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen van
het Nederlands Burgerlijk Procesrecht, 1991, p. 256. Op deze wijze zouden overigens ook
bijv. twee stichtingen, welke deelhebben in een 'onbenoemde' samenwerking, van elkaar
het doen van rekening en verantwoording aangaande de binnen het raam van deze
samenwerking verrichte activiteiten, kunnen vorderen. Vgl. ook M.J.G.C. Raaij makers ,
Rekening en verantwoording binnen onbenoemde samenwerking, noot onder HR 8 febr.
1991, NJ 1991,338, AAe 41 (1992) 3, p. 163 e.v.

352 Men kan deze m.i. ook volgen ten aanzien van de af te leggen rekening en verantwoording
aan de oprichter. Hij heeft immers door middel van het aan de stichting meegegeven doel
de bestuurders de 'opdracht' gegeven dit doel naar beste kunnen te reaJiseren en in dat kader
re rentmeesteren over het door hem bij oprichting afgezonderde vermogen. Deze oprichter
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is, dat de verhouding tussen de bestuurders en de 'dochter'stichting zelf
geacht kan worden (elementen van) een lastgevingsverhouding te bevat-
ten,353waarbij de 'moeder' rechtspersoon haar 'dochter' stichting 'vertegen-
woordigt' bij het oordeel over de afgelegde rekening en verantwoording. 354

De plicht van het bestuur van de 'dochter'stichting tot rekening en
verantwoording vloeit dan voort uit de aard van de rechtsbetrekking tussen
bestuurder en rechtspersoon en dan met name de contractuele zijde van
deze rechtsbetrekking. 355In deze context moet men ook een decharge
door de 'moeder'rechtspersoon zien. De bestuurder vande 'dochter'stichting
is hier dan als zodanig rekenplichtige; 'een partij die zich gezien de aard
der rechtsverhouding tussen partijen dient te verantwoorden aan de andere
partij omtrent de behoorlijkbeid van enig vermogensrechtelijk beleid.l"
die andere partij is hier dan de 'moeder'rechtspersoon' (als 'vertegenwoordi-
ger' van 'haar' stichting). Bij afhankelijke stichtingen is in deze benaderings-
wijze rnijns inziens die rechtspersoon die (statutair) bevoegd is de
bestuurders van de afhankelijke stichting te benoemen en te ontslaan, degene
jegens wie rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Deze
rechtspersoon geeft immers door de benoeming van de bestuurders van
de afbankelijke stichting te kennen vertrouwen te hebben in die personen
wat betreft het uitoefenen van de bestuurstaak (art. 2:9 BW). Aan deze

moet dan natuurlijk nog wei bestaan, hij moet rekening en verantwoording door het
stichtingsbestuur wensen en hij moet m. i. in dat kader nog steeds bij de stichting 'betrokken'
zijn.

353 Dit is mijns inziens zo onafhankelijk van het feit of tussen de stichting en haar bestuurder
een arbeidsovereenkomst bestaat. In deze zin m.i. ook M.J.O.C. Raaij makers , in AAe 39
(1990) 5, p. 331/332 (Ell em Beheer).

354 Dit analoog aan de gedachte dat de rechtspersoon wiens bestuur rekening en verantwoording
dient af te leggen in dat kader vertegenwoordigd dient te worden door het orgaan dat bevoegd
is de bestuurders te benoemen en te ontslaan. De de stichting beheersende rechtspersoon
zal vrijwel altijd deze bevoegheid bezitten zoals ik reeds eerder heb geschreven. Vgl.
MJ.O.C. Raaijmakers, Over interne en externe aansprakelijkbeid van bestuurders en
toezichthouders van rechtspersonen en vennootschappen, in, Bundel Aansprakelijkheden,
Deventer 1990, p. 164. Vgl. ook zijnnoot onder HR 20 oktober 1989, NJ 1990,308 (Ellem
Beheer), AAr 39 (1990) 5, p. 331. Vgl. in soortgelijke zin J.B. Huizink, Bestuurders van
rechtspersonen, diss. Deventer 1989, p. 106.

355 Vgl. M.J.O.C. Raaijmakers, Over interne en externe aansprakelijkheid van bestuurders en
toezichthouders van rechtspersonen en vennootschappen, in, Bunde! Aansprakelijkbeden,
Deventer 1990, m.n. nrs. 4 en 5.

356 Vgl. reeds J.C. Maris, Het toepassingsgebied der rekenprocedure, diss. Leiden 1928, p.
59 en P.J .A. Clavareau, Decharge van rekenplichtigen in het Nederlandse privaatrecht, diss.
Leiden 1932, p. 3. Zie ook Pitlo-Lowensteyn, Het rechtspersonenrecht, Arnhem 1986, p.
250. Vgl. ook HR 3 december 1971, NJ 1972, 338 m.nt. Luijten en HR 8 februari 1991,
NJ 1991, 338.
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rechtspersoon dient dan ook het oordeel toe te komen om - 'namens' de
afhankelijke stichting - over het in het kader van de groepsgerichte
doelomschrijving gevoerde beleid een oordeel te vellen.

Mijn gedachten sluiten aan bij het spiegelbeeld van de kwestie: de eigen
verantwoordelijkheid vande 'moeder'rechtspersoon, die immers vermogen
afzonderde en anderszins de 'dochter'stichting in het leven riep met het
oog op haar eigen doel, belang en activiteiten. Men ziet dat ook bij de
NV IBV. Indien het bestuur van een NY IBV /cooperatie/vereniging een
stichting opricht danwel 'ovemeemt' en daarin activiteiten onderbrengt
danwel vermogen afzondert zal het ten aanzien van deze verrichte
rechtshandelingen vanzelfsprekend rekening en verantwoording af moeten
leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders respectievelijk
algemene ledenvergadering, waarbij de belangrijkste toetselementen
natuurlijk zullen zijn de doelstelling van de betreffende NV IBV /coopera-
tie/vereniging en de mate van verlies van hun directe controle- en
informatierechten met betrekking tot de in de stiehting ingebrachte
activiteiten en/of het daarin afgezonderde vermogen."? Daarom heb ik
in hoofdstuk 2 aangegeven onder welke omstandigheden afzondering van
vermogen respectievelijk inbreng van activiteiten door een rechtspersoon
in een stichting, een minder vergaand karakter heeft, in die zin, dat de
'inbrengende' rechtspersoon - en daarmede haar aandeelhouders/leden
(aangeslotenen c.q. deelnemers bij de stichting) - haar zieht c.q. haar greep
daarop niet kwijt raakt. Daarom stelde ik dat altijd sprake moet zijn van
statutaire dan weI contractuele voorzieningen op grond waarvan de stichting
'afhankelijk' wordt gemaakt.

Maar dan moet het bestuur van die rechtspersoon in de door haar zelf
af te leggen jaarlijkse rekening en verantwoording tevens de in haar
afhankelijke stichting ondergebrachte activiteiten en geinvesteerde middelen
verantwoorden.l"

357 Vgl. Bundesgerichtshof25 februari 1981, BGHZ 83, p. 122-144 (Ho1zmueller);Rb Haarlem,
4 september 1990, KG 1990, 300 en HR 13 december 1992, NJ 1992,279 (UVO-Lopik)
m.nt. Maeijer. Zie ook W.C.L. van der Grinten, De regels van het spel, De NV 1961, p.
173-177; M.J.G.C. Raaijmakers, Joint ventures, diss. Deventer 1976, hoofdstuk 4 en idem,
Preadvies NVvR nr. 46, Deventer 1992, p. 31; H.J .M.N. Honee, De sterfhuisconstructie
en de positie van de aandeelhouders van de holding-vennootschap, De NV 1984, p. 16-19.

358 Analoog aan de gedachte zoals Raaijmakersdie ontvouwt in zijn bijdrage, Over de verhouding
tussen plicht en bevoegdheid van de moedermaatschappij tot centrale leiding van de groep,
in, Concernfinanciering, Deventer 1993, par. 2.2. 'De plicht om M's activa binnen het
vennootschappelijke doel te beheren en te besturen geldt ook voor middelen der vennootschap
(rechtspersoon, RH) die haar niet onmiddeJijk toebehoren, maar gebonden zijn in haar
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8.1.2.e Goedkeurings- en/of initiatiejrechten ten aanzien van besluiten
totfusie, omzetting, ontbinding en verejJeningvan de 'afhankelijke'
stichting

Over fusie en ornzetting als concentratiemethode heb in hoofdstuk 2 reeds
gesproken. Hier gaat het om de vraag of aan de 'moeder'rechtspersoon
goedkeuringsrechten kunnen worden verleend met betrekking tot aangelegen-
heden die de (basis-)structuur van een 'dochter'stichting raken, in welk
kader uiteraard de ontbinding van een 'dochter'stichting een belangrijk
aspect vormt. Ik hecht eraan hier nogmaals te benadrukken dat de invloed
van de 'moeder'rechtspersoon op rechtshandelingen strekkende tot fusie,
ornzetting en ontbinding van haar 'dochter'stichting van eminent belang
is; wie daarover beslist heeft het immers (in zeer belangrijke mate) voor
het zeggen. Derhalve dient (juridische) fusie, ornzetting, ontbinding en
statutenwijziging in haar algemeenbeid(!) - deze bevoegdheid hangt immers
in belangrijke mate samen met bevoegdheden tot het besluiten van fusie,
ontbinding of omzening'" - nooit mogelijk te zijn zonder tenminste
de toestemmingigoedkeuring van de 'moeder'rechtspersoon. Dat zulks in
de statuten van de 'dochter'stichting kan worden bepaald is mijns inziens
geen vraag meer. 360 Het is tevens niet in strijd met het ledenverbod (zie
par. 4).

De mogelijkheid tot ontbinding van een afhankelijke stichting (vgl. art.
2: 19 BW) wil ik hier met name noemen, omdat zij van belang is in verband
met aan de 'moeder' rechtspersoon toekomende rechten op het liquiatiesaldo
(cf. art. 2:286 lid 4 sub e BW ). Ik doel hier dus niet op de gedwongen
ontbinding (a.g.v. faillissement, of door de rechter), maar met name op
de ontbindingsgronden zoals die in de statuten van de afhankelijke stichting
kunnen zijn opgenomen (een besluit is dan niet nodig), danwel op de
ontbinding op grond van een daartoe strekkend besluit van het bestuur van
de afhankelijke stichting, mits deze mogelijkheid natuurlijk uitdrukkelijk
in de statuten van de 'dochter'stichting is opgenomen.(vgl. art 2: 19 lid 1

deelnemingen-dochters enwaarover slechts middelijk zeggenschap kan worden uitgeoefend' .
Voor de middelen gebonden in een volledig van een andere rechtspersoon afhankelijke
stichting waarbij o.m. het recht op het liquidatiesaldo is toegekend aan de 'moeder'rechtsper-
soon geldt m.i. dan ook hetzelfde.

359 Vgl. ook reeds 1.A.Th.l.M. Duynstee, Nieuw voorstellen van wettelijke stichtingsbepalingen,
WPNR 5120 (1971). Zie ook T.1. van der Ploeg, Het burgerlijk recht en de vrijwillige
organisaties, diss. Deventer 1978, p. 140 e.v.

360 Vgl. Asser-Van der Grinten, De rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 385 e.v.; P.L. Dijk/T.l.
van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem 1991, p. 203 e.v., 211
e.v., 221 e.v. en p. 228.
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onder a, ben c BW). Naar mijn mening is het door de ontbindingsgronden
reeds in de statuten op te nemen (stichting voor bepaaide tijd!), zodat een
besluit niet is vereist en waarbij de 'moeder'rechtspersoon dan optreedt
ais vereffenaar, voor de 'moeder' in elk geval mogelijk het liquidatiesaldo
in handen te krijgen (vgl. art. 2: 19 lid 1 onder a en c BW).

Uit de wet blijkt niet duidelijk of aan de 'moeder' verdergaande rechten
dan goedkeuringsrechten (bijv. initiatiefrechten, of zelfs bevoegdheden tot
het nemen van de besluiten ais zodanig) kunnen worden toegekend'" wat
betreft de besIuitvorming in het kader van fusie, omzetting en ontbinding.
In de literatuur wordt weI gesteld dat bij de stichting diegene bevoegd is
tot het nemen van besluiten tot (juridische) fusie, omzetting of ontbinding
van de stichting, die tevens bevoegd is tot statutenwijziging (vgl. ook de
artt. 2:317 lid 1, 18 lid 2 en 19 lid 1 onder b BW). 362De wet verbiedt
niet dat de bevoegdheid tot statutenwijziging aan een andere instantie, i.e.
de 'moeder'rechtspersoon, wordt toegekend dan aan het bestuur. 363Die
andere instantie ('moeder'!) wordt daarmede weI orgaan van de stich-
ting,364hetgeen van belang is in verband met het uitkeringsverbod (vgl.
par. 5). Aan de 'moeder' kunnen mijns inziens ten aanzien van voornoemde
rechtshandelingen statutair bepaaide initiatiefrechten toekomen, in die zin
dat het bestuur van de 'dochter'stichting een bindend voorstel tot fusie,
ornzetting of ontbinding, kan worden gedaan welke voorstel het bestuur
verplicht is te volgen, tenzij een en ander natuurlijk indruist tegen doeI,
belang en/of statuten van de stichting. Ook hier blijft het bestuur verant-
woordelijk in de zin van art. 2:9 BW. De statuten van de 'dochter'stichting

361 Vg!. m.b.t. ontbinding C.W. de Monchy, De nieuwe a1gemenebepalingen van Boek 2 BW,
Preadvies Vereeniging Hande1srecht, Zwolle 1991, p. 154; P.L. Dijk/T.J. van der Ploeg,
Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem 1991, p. 228 en P. van Schilfgaarde, aant.
2 bij art. 19, in, Rechtspersonen, Deventer losb!.

362 Vg!. P.L. Dijk/T.J. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem 1991,
p. 2111212, p. 223 en p. 228. Zij stellendat wat betreft de ontbinding art. 2:19 BW anders
lijkt te suggereren in lid 1 onder b. Hier rou echter sprake zijn van gebrekige wetgeving.
Zij zijn van mening dat de bevoegdheid tot ontbinding aan statutair een andere instantie kan
worden toegekend, waaronder bijv. een toezichthoudend orgaan of zelfs de 'begunstigde'
stichting (moeder!) in geval van een steunstichting. Ik onderschrijf deze mening. Vg!. in
dit verband ook Asser-Van der Grinten, De rechtspersoon, Zwolle 1991, nr. 170j en nr.
151 e.v.

363 Vg!. Asser-Van der Grinten, De rechtspersoon, Zwolle 1991, nr. 493 e.v. Zie ook P.L.
Dijk/T.J. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem 1991, p. 203
e.v.

364 Vg!. P.L. Dijk/TJ. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem 1991,
p.203.
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dienen dus de nodige ruimte te bieden, waaronder in elk geval de
mogelijkheid tot statutenwijziging (uiteraard niet dan na toestemming van
de 'moeder').

Het is overigens van belang te zien dat indien de 'moeder' reeds
goedkeuringsrechten zijn verleend ten aanzien van voornoemde rechtshande-
lingen en zij anderszins reeds voldoende invloed heeft op de gesties van
het bestuur van de 'dochter'stichting, initiatiefrechten en bevoegdheden
tot het mogen nemen van deze besluiten als zodanig in feite niet nodig zijn.
Ais er nu op enig moment toch (zeer) klemmende redenen mochten ontstaan
tot bijv. juridische fusie (omdat bijv. de overheid dat als voorwaarde stelt
voor de verstrekking van subsidie) is er altijd nog voor de 'rnoeder'rechts-
persoon de mogelijkheid om als belanghebbende een beslissing van de Rb
uit te lokken (vgl. de artt. 2:294, 298, (299) en 301 BW).
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De groepsverbonden stichting en het groepsrechtelijke
begrippenkader van Boek 2 BW en enkele andere
wetten

1 De groepsverbonden stichting en de wettelijke deflnities

Een stichting die als 'moeder' of als 'doehter' met andere stiehtingen of
reehtspersonen in een groep is verbonden, is, zoals de wet zegt, 'groeps-
maatschappij'. Van een groep is sprake indien er sprake is van 'uniforme
(centrale) algemene groepsleiding' . Zodanige leiding kan worden uitgeoefend
indien sprake is van een zodanige invloed dat een gemeenschappelijke
strategie wordt gevoerd en het beleid van de groepsmaatschappijen (hier
'afhankelijke' stichtingen) daartoe kan worden gecoordineerd. 1 Voorshands
lijkt een stichting gemakkelijk te kunnen voldoen aan de voorwaarden om
als groepsmaatschappij in de zin van art. 2:24b BW te kunnen worden
gequalificeerd. Zie daarover verder hieronder par. 3.

Zodanige groepsleiding berust als regel op een meerderheidspositie in
een algemene vergadering van aandeelhouders. Zij kan ook berusten op
een meerderheidspositie in een bestuursorgaan of een toezichthoudend
orgaan. Een 'groep' (vgl. art. 2:24c BW) kan ook een andere grondslag
hebben. Wanneer de wetgever bepaalde normen wil doen gelden voor een
groep of groepsmaatschappijen hanteert hij daartoe niet steeds dezelfde
omschrijving. Soms beinvloeden norm en defmitie elkaar. Oat geldt ook
voor andere begrippen. Zo rijzen onder meer de volgende vragen:
a. Is het mogelijk, en zo ja onder welke omstandigheden, in een stichting

een 'deelneming' te hebben in de zin van art. 2:24c BW (mede in
verband met art. 2:389 lid 1 BW)? (par. 2);

b. Kan een stichting 'groepsmaatschappij' zijn in de zin van art. 2:24b
BW (par. 3.)?

Vgl. ook M.P. van Achterberg, De juridische definitie van het economisch verschijnsel
concern, diss., Deventer 1989, p. 66-82; Y. Guyon, Droit des Affairs, Droit commercial
general et Societes. Paris 1988, p. 552, nr. 580. Zie bijv. ook C.R. Huiskes, De europese
vennootschap, diss., uitgave in de reeks Center for Company Law vanwege het Schoordijkin-
stituut Tilburg, Zwolle 1993, p. 229.
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c. Kan een stichting een 'dochtermaatschappij' zijn in de zin van art. 2:24a
BW (par. 4.)?

d. Kan een stichting een 'afhankelijke maatschappij' zijn (vgl. art.
2:63a/152/262 BW) (par. 5.)?

e. Kan een stichting 'verbonden' zijn in de zin van art. 2:351 lid 2 BW
(par. 6.)?

f. Kan een stichting deel uitmaken van een groepsverhouding ('in een
groep verbonden ondernemers') in de zin van de WOR (m.n. de artt.
3 lid 3, 24 lid 3, 31 lid 2 sub d, 31a lid 3, 33 lid 52) (par. 7.)?

g. Kan een stichting deel uitmaken van een 'samenstel van ondernemingen'
in de zin van de SER-Fusiegedragsregels 19753 (par. 8.).
Bij al deze vragen dient men te bedenken dat een bevestigende

beantwoording bepaalde wettelijke normen toepasselijk doet worden. Deze
vragen zijn met name van belang voor de stichting die een onderneming
drijft.

Welke gevolgen een nauwe band met een stichting kan hebben voor
aansprakelijkbeidsvraagstukken komt in hoofdstuk 5 aan de orde."

2 Wanneer is sprake van 'deelneming' ineen stichting; de beteke-
Dis van art. 2:24C BW

Laten wij allereerst bezien de vraag of het mogelijk is in een stichting een
'deelneming" te hebben in de zin van art. 2:24c BW.

2 Vgl. algemeen voor de toepassing van de WOR in concernverhoudingen, o.m. S.M. Bart-
man\A.F.M. Dorresteijn, Van het Concern, Arnhem 1991, Hoofdstuk II.3. en L.
Timmerman, Over multinationale ondernemingen en medezeggenschap van werknemers,
russ. Deventer 1988 (deel 4 in de serie Uitgaven vanwege het Instituut voor Onderne-
rningsrecht RUG).

3 Vgl. daarover inhet algemeen M.l.G.C. Raaijmakers\O. de Savornin Lohman\L. Timmer-
man\C.Ae. Uniken Venema, De toekomst van de Fusiegedragsregels, uitgave Center for
Company Law, Schoordijk lnstituut Tilburg, Zwolle 1992, meer in het bijzonder de bijdrage
van L. Timmerman.

4 Bijv. 'toerekening ' (lifting the veil) op grond van onrechtmatige daad. Wij komen dan uit
bij het gehele 'doorbraak-van-aanprakelijkbeid-Ieerstuk', dan echter in stichtingsverband.
Ook de 'medebeleidsbepaler' uit de artt. 2: 138/248 BW komt dan aan de orde. Vgl. over
doorbraak van aansprakeJijkbeid in concernverhoudingen in het algemeen, L.G.H.J.
Houwen/A.P. Schoonbrood-WesselsIJ.A.W. Schreurs, AansprakeJijkbeid in concern-
verhoudingen, diss. Deventer 1993.

5 Het houden van een deelnerning in een stichting dient intussen in overeensternming te zijn
met de doelstelling van de 'deelnemende' rechtspersoon, waarbij ook hier zij aangetekend
dat als 'deelnemende' entiteit ook de (centrale dan weI plaatselijke) overheid kan optreden.
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Het antwoord op die vraag is ook van belang voor de uitleg van de
begrippen 'kapitaalverschaffmg', 'groep' en 'groepsmaatschappij' en de
elementen 'economische eenheid' en 'organisatorische verbondenheid' in
art. 2 :24b BW. Bij de beantwoording van de hier gestelde vraag zijn vooral
van belang de wettelijke elementen 'duurzame verbondenheid' en 'dienst-
baarheid ten dienste van de eigen werkzaamheid' .
Voor de vraag of een rechtspersoon een deelneming in een stichting kan
bezitten cf. de ratio van art. 2:24c BW6 dienen een drietal elementen uit
de defmitie zoals gegeven in art. 2:24c BW nader te worden onderzocht,
namelijk:
1. Kan in een stichting 'kapitaal' worden gestort?
2. Wanneer is bij stichtingen voldaan aanhet vereiste 'teneinde daarmede

duurzaam verbonden te zijn'?
3. Wanneer kan men aannemen dat sprake is van duurzame verbondenheid

met de betreffende stichting 'ten dienste van de eigen werkzaamheid'
van de 'kapitaalverschaffende' rechtspersoon?

Wat betreft de elementen 'duurzame verbondenheid' en 'ten dienste van
de eigen werkzaamheid' zal inmiddels, na hetgeen in de hoofdstukken 2
en 3 is gezegd, duidelijk zijn dat de 'dochter'stichting met de 'moe-
der'rechtspersoon duurzaam verbonden is ten dienste van de eigen
werkzaamheid van de 'moeder'. Belangrijke peiler in dat verband is o.m.
de groepsgerichte doelomschrijving. De overige technieken waardoor
'duurzame verbondenheid' met een stichting kan worden gerealiseerd zijn
reeds uitvoerig aan de orde geweest. Wat betreft de verbonden stichting
kan derhalve mijns inziens aan bedoelde elementen van art. 2:24c BW
worden voldaan. Ik zal dat in par. 2.2. hierna nog kort nader toelichten.
Kan een stichting worden aangemerkt als 'deelneming" in de zin van art.
2:24c BW, dan heeft dat tot gevolg dat een aantal wettelijke bepalingen
uit Boek 2 BW worden ingeschakeld."

6 Het moge intussen duidelijk zijn dat een stichting zelf te allen tijde een deelneming in de
zin van art. 2:24c BW kan bezitten, mits een en ander overeenstemt met de in de statuten
vervatte doelstellingvan de betreffende stichting. De stichting als aandeelhouderof als vennoot
is dan ook een bekend fenomeen.

7 Over de stichting als 'deelnemende' rechtspersoon (als moeder) hoef ikhet hier niet te hebben
daar een dergelijke situatie volledig is in te passen in art. 2:24c BW. Zij leidt aileen niet
tot gevolgen op het gebied van het jaarrekeningenrecht, daar de (nijvere) stichting niet
jaarrekenplichtig is. Het feit dat een stichting een deelneming heeft kan wei verbinte-
nisrechtelijk van belang zijn, namelijk in het kader van aansprakelijkheidsvraagstukken, Ik
kom daar in hoofdstuk 5 nog op terug.

8 Men denke bijv. aan het jaarrekeningenrecht zoals vervat in titel 9 Boek 2 BW; vgl. o.m.
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De artt. 2:24a - c BW zijn ingevoerd bij de Wet van 10 nov. 1988, Stb.
517 tot uitvoering van de zevende EEG-Richtlijn (geconsolideerde jaarreke-
ning). Deze richtlijn heeft vooral betrekking op de NV en de BV, maar
de begrippen 'dochter-' en 'groepsmaatschappij' omvatten ook andere
rechtsvormen. Ook het begrip 'deelnemiog' is niet tot de NV en de BV
beperkt.

Blijkens art 2:24c BW heeft een rechtspersoon of vennootschap een
deelneming? in een rechtspersoon indien hij of een of meer van zijn dochter-
maatschappijen 10 aileen of samen voor eigen rekening aan die rechtspersoon
kapitaal verschaft of doet verschaffen teneinde met die rechtspersoon
duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid. Een
deeloeming wordt vermoed indien een vijfde of meer van het geplaatste
kapitaal wordt verschaft (art. 2:24c lid 1 BW). Ook wordt een deeloeming
in een vennootschap aangenomen indien de betreffende rechtspersoon (of
een dochtermaatschappij) in de vennootschap als vennoot volledig aansprake-
lijk is voor de schulden of daarin anderszins vennoot is teneinde met die
vennootschap duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen
werkzaamheid (art. 2:24c lid 2 sub a en b BW). Een belegging geldt niet
als deelneming." Een deelneming kan ontstaan zonder dat sprake is van
een dochter- of groepsmaatschappij.

de artt. 2:367, 370 lid I sub c, 375 lid 1 sub g, 389,407 lid 3, 413 en 414 lid 3 BW. Het
jaarrekeningenrecht heeft met betrekking tot deeJnemingen de functie om inzicht te verschaffen
omtrent de besteding van het vermogen in die participaties. Vgl. L.G.H.l. HouwenJA.P.
Schoonbrood-Wessels/J.A.W. Schreurs, Aansprakelijkheid in concemverhoudingen, diss.
Deventer 1993, p. 728. Het begrip 'deelneming' wordt ook gebruikt in het kader van de
sturctuurregeling; vgl. de artt. 2: 153 lid 3 sub b en d, 155 lid I, 164 lid I sub e, 263 lid
3 sub b en d, 265 lid I en 274 lid I sub e BW. Vgl. in dit verband ook M.l.G.C.
Raaij makers , Nederlandse wetgeving inzake concernverhoudingen, TVVS 1983, p. 152 -
165 en Over de samenhang tussen normen en definities in het Nederlandse groepsrecht,
De NV 1990 68/1.

9 Op het fiscaalrechtelijke begrip deeJneming zal ik in hoofdstuk 6 nog terugkomen. Wei kan
reeds hier vermeld worden dat het begrip "deelneming" in het fiscale recht anders wordt
omschreven, namelijk middels een formeel criterium, i.t. t. het civieIrechtelijk begrip deelne-
ming dat voornamelijk gebaseerd is op materiele criteria. Zie ook M.P van Achterberg,
De juridische definitie van het economische verschijnsel concern, Kluwer-Deventer 1989,
p. 61 e.v. en 156 e.v.

10 Vgl. art. 2:24a BW voor de defmitie(s).
11 Vgl. Memorie van Toelichting Aanpassingswet Vierde Richtlijn (16.326 Dr. 3, p. 10).
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Of men een 'deelneming" in een stichting kan bezitten hangt dus in
belangrijke mate af van de uitleg van het begrip 'kapitaalverschaffing' in
art. 2:24c BW. 'Deelneming' in een rechtspersoon is immers - zo wordt
geleerd - steeds een deelneming" in het kapitaal van die rechtspersoon.
Nu kan ook in een stichting - zie ook art. 2:301 lid 1 sub a BW14

-

bij of na oprichting, 'kapitaaI' worden gestort door bij de stichting betrokken
(rechts)personen, ook aI ontbreekt een vermogenseis bij oprichting van een
stichting." Men denke aan onroerend-goed-stichtingen, steunstichtingen,
vermogensbeheer-stichtingen, clearinghouses (interne 'groeps'banken in
de vorm van een stichting), researchstichtingen, stichtingen die een
onderneming drijven, overheidsstichtingen etc.

Kapitaalstorting is voor de stichting, anders dan voor de NV IBV, met
kenmerkend.

Nu stelt Van der Grinten," overigens zonder nadere motivering, dat
een deelneming in een rechtspersoon in de praktijk steeds een deelneming
in een NV of BV zal zijn omdat rechtspersonen van een andere rechtsvorm
niet een kapitaal hebben waarin kan worden geparticipeerd.'? Ret zou
betekenen dat 'deelneming' in een stichting met mogelijk zou zijn. Daarom
dient eerst de vraag te worden beantwoord of 'kapitaalverschaffmg' in de
zin van art. 2:24c BW als zodanig mogelijk is. Pas daarna komen wij aan
de (minder gecompliceerde) vraag toe of zodanige kapitaalverschaffing aan
de andere in art. 2:24c BW genoemde elementen kan voldoen.

2.1 'Kapitaalverschaffing' aan een stichting

De vraag is derhalve of en zo ja wanneer vermogensverschaffmg aan een
stichting als 'kapitaalverschaffmg' in de zin van art. 2:24c BW kan worden
aangemerkt. Opvallend is dat de eerste volzin van art. 2:24c BW op
kapitaalverschaffmg inalgemene zinlijkt te doelen (vermogensverschaffmg

12 Dat zou belangrijke gevo1gen hebben in het kader van de (groeps)jaarvers1aggeving. Zie
over het begrip "deelneming" in hetkader vangroepsverbonden stichtingen (enverenigingen)
ook, A.B. Bergshoeff, Relaties tussen non-profitorganisaties in de jaarverslaggeving, S &
V 1993, p. 2 e.v.

13 Zie ook Asser-Van der Grinten, Deel 2-II, De Rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 147.
14 Zie ook P. L Dijk/T.J. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem 1991,

p. 48. Men zou deze regeling mijns inziens als een vorm van crediteurenbescherrning
overeenkomstig de regeling betreffende de kapitaalbescherming bij de NV/BV kunnen zien.

15 Vgl. over de afwezigheid van een vermogenseis bij oprichting van een stichting, J .M. Polak,
De Wet op Stichtingen, Tekst en commentaar, Ijmuiden 1956, p. 57 e.v.

16 Zie Asser-Van der Grinten, Dee1 2-II, De Rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 147.
17 Vgl. in dit verband echter hoofdstuk 2, par. 6 e.v.
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derhalve), terwijl het begrip 'geplaatst' kapitaal aIleen in de tweede zin
verschijnt en uitsluitend op de verschaffing van aandelenkapitaal aan een
NV of BV lijkt te doelen. De hoofdregel is echter opgenomen in de eerste
zin, de tweede bevat slechts een vermoeden van deelneming (en daarbi]
is kennelijk slechts aan de kapitaalvennootschap gedacht). Een bevestiging
van die hoofdregel lijkt ook te kunnen worden afgeleid uit het tweede lid
dat als deelneming ook aanmerkt verschaffmg van kapitaal aan een niet-
kapitaalvennootschap. Immers ook het zijn van volledig aansprakelijk
vennoot wordt hier als deelneming aangemerkt! Kapitaalstorting op aandelen
is niet vereist. Een andersoortige financiele verbondenheid, ill. hoofdelijke
aansprakelijkheid voor schulden, qualificeert immers ook als deelneming.
Dat verruimt het kapitaalbegrip van art. 2:24c BW en biedt een duidelijk
aanknopingspunt" voor beantwoording van de vraag hoe dit is bij een
stichting.

Ik zal in het navolgende aantonen dat velerlei wijzen van 'kapitaalver-
schaffmg' aan een stichting de functie, achtergrond (ratio) en het karakter
van kapitaalstorting op aandelen toch weI heel dicht kunnen naderen, terwijl
tevens in de meeste gevallen een 'duurzame afhankelijkheidsrelatie' kan
worden bedongen. In ieder geval rijst dan de vraag of (de toepasselijkheid
van) art. 2:24c BW, zo dient te worden aangenomen dat daar aIleen maar
is gedoeld op kapitaalstorting op aandelen, uitbreiding behoeft dan weI
duidelijker dient te worden gefonnuleerd.

2.1.1 Vormen van 'kapitaalverschaffing ' door rechtspersonen aan een
stichting

De middelen van een stichting kunnen worden onderscheiden in eigen
vennogen en vreemd vermogen. Onder eigen vennogen kunnen aIle
vermogensbestanddelen worden gerekend die niet behoren tot het vreemd

18 Weliswaar beoogt de gegeven definitie van 'deelneming' in art. 2:24c BW aan te sluiten
art. 17 van de 4e EEG-Richtlijn (vgl. Bundel NV en BV, p. Vld-97) welke in art. 17 bepaalt
dat het gaat om rechten in het kapitaal van andere ondememingen (zie ook L.G.H.J .
Houwen\A. P. Schoonbrood-Wessels'J.A.W. Schreurs, Aansprakelijkheidinconcernverhoudin-
gen, diss. Deventer 1993, p. 726; R. Burgert\C.W.A. Timmermans, Dejaarrekeningnieuwe
stijl, Alphen aan den Rijn 1989, p. 65 e.v.), doch ook deze frase is mijns inziens niet op
voorhand duidelijk. Allereerst valt op dat wordt gesproken over ondememingen en niet over
veunootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal. Aldus doet zich de vraag voor of
er nog andere rechten bestaan in het kapitaal van ondememingen, waarbij ik hier dan denk
aan de door een 'dochter'stichting gedreven onderneming, een vorm van ondememen waaraan
de EEG-regelgever mijns inziens (zoals ook de nationale wetgever bij het redigeren van
de a1gemene bepalingen op dit punt in Boek 2 BW) niet heeft gedacht.
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vermogen. Bij de stichting gaat het hier om vermogen dat bij of na
oprichting aan haar is overgedragen (' gestort') maar ook met het vermogen
gevormde ('winst')reserves. Vreemd vermogen kan in verschillende vormen
voorkomen maar in de praktijk blijken geldleningen de belangrijkste vorm
van vreemd-vermogenfinanciering te zijn." De verkrijging van (eigen)
vermogen door een stichting kan op twee wijzen geschieden: om niet en
onder bezwarende tite!. Inhet eerste geval zit bij de 'inbrenger' (verschaf-
fer) als regel een bevoordelingsbedoeling voor; van 'bevoordeling' in zuivere
zin is echter minder sprake wanneer met 'schenking' aan een 'dochter' stich-
ting indirect het eigen doel en belang van de 'schenker' wordt gediend.
In het tweede geval zal de verschaffer een adequate tegenprestatie verlangen,
bijv. (een recht op) een (periodieke) uitkering," in de vorm van rente
of anderszins. Aldus kan binnen dat kader door een rechtspersoon aan een
stichting op een aantal verschillende manieren vermogen worden verschaft.
a. Risicodragend en permanent vermogen, als ware het (informeel)

kapitaal;
b. Schenkingen;
c. Subsidies en donaties;
d. (AI dan niet achtergestelde) geldleningen;
e. Garanties door met de stichting verbonden rechtspersonen (overeenkom-

stig het systeem van de 'ledengaranties' bij de cooperarie") en andere
vormen (pensioenstichtingf en spaarfondsstichting), zoals premies
op basis van contratuele verplichtingen waartegenover (uitgestelde)
verplichtingen tot uitkeringen van de stichting staan. Bij de spaarfonds-
stichting gaat het meer om overdracht van vermogen 'in beheer'. Dit
is geen kapitaalverschaffing.

19 Zie ook C.W. de Monchy, Financiering en verrnogensvorming bij vereniging en stichting,
S & V 1989, p. 160.

20 Zie ook het Rapport van de Commissie ter bestudering van fiscale aspecten van stichtingen,
Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, ill. 180, Kluwer-Deventer 1989,
p. 32 e.v.

21 VgJ. daarover R.C.J . Galle, De cooperatie, diss. Tilburg 1993, uitgave Center for Company-
law, Schoordijkinstituut, Zwolle 1993, hoofdstukken 9 en 10.

22 VgJ. over pensioen- en spaarfondsstichtingen bijv. ook C.Ae. Uniken Venema, Pensioen-
en spaarfondsen in de stichtingsvorrn; de deelnemers en de uitkeringen van dergelijke
stichtingen, in, Tot verrnaak van Slagter, Deventer 1988, p. 333 e.v.
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Van verschaffing van vermogen" moet worden onderscheiden vermogens-
vorming door de stichting zelf (bijv. via ondernemings- of andere activi-
teiten). Deze vorm is niet bepalend voor de vraag of van een deelneming
sprake is, maar als dat wel zo is, uiteraard wel voor de waardering daarvan.

Door storting van kapitaal in een NV/BV verschaft de aandeelbouder risico-
dragend, permanent vermogen. Als aandeelhouder krijgt hij daartegenover
alle aan het aandeel verbonden rechten. Zijn risico is dat hij bij vereffening
post-concurrent schuldeiser is. Verschaffing van zodanig risicodragend
vermogen is ook bij de stichting mogelijk. De rechten die de verschaffer
verkrijgt vloeien hier echter niet voort uit aandeelbouders- of lidmaatschaps-
rechten, maar uit de eerder besproken structurele (statutaire of contractuele)
verbondenheid van de stichting met degene die vermogen verschaft." Ook
'deelneming' in het 'kapitaal' via de uitgifte van participatiebewijzen"
lijkt mogelijk, zoals ook bij cooperaties en verenigingen is te zien."

Storting van risicodragend en permanent vermogen in een stichting door
een andere rechtspersoon kan zowel in de vorm van geld als goederen
(inbreng in natura) plaatsvinden. Het oordeel dat de stichting in dit verband
geen kapitaalsfeer kent is rnijns inziens onjuist. Een stichting kent aileen
geen in (verhandelbare) bewijzen van deelgerechtigdheid tot uitdrukking
komende kapitaalsfeer. Kapitaalstortingen in een stichting door rechtsperso-
nen kunnen echter als zodanig herkenbaar blijven, apart worden geadminis-
treerd en blijkens de statuten, zoals ik herhaalde malen in de praktijk ben
tegengekomen, bijv. 'deelnemingssom' worden genoemd. Dit zijn dan geen
schenkingen, zeker niet indien de verschaffer uiteindelijk rechten op dat
gestorte vermogen behoudt. Zulks kan - zonder strijd met het uitkerings-

23 Het is bij dit alles overigens van belang te zien dat alle wijzen van vennogensverschaffing
aan c.q. vermogensverkrijging door een stichting onderworpen zijn aan eigensoortige rechts-
regimes. Vgl. P.L. DijklT.J. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem
1991, p. 48 e.v.

24 Vgl. in dit verband ook N.H. de Vries/L.W. Sillevis, Cursus Belastingrecht, onderdeel
vennootschapsbelasting, par. 2.0.6.B.

25 Zo is ook (vreemdj-vermogen-financiering mogelijk door middel van uitschrijving van een
(premie)-obligatielening. Zie ook C.W. de Monchy, Financiering en vennogensvorming
bij vereniging en stichting, S & V 1989, p. 162.

26 Probleem bij die laatste vonn is wei of men een dergelijke frnanciering als eigen- of vreemd
vennogen-financiering moet zien. Beide vormen van financieringhebben immers ook verschil-
lende verbintenisrechtelijke-, rechtspersonenrechtelijke en fiscaalrechtelijke gevolgen. Zie
over het karakter van participatiebewijzen ook: S.E. Eisma, Tussen aandeel en schuldbrief:
participatiebewijzen, opgenomen in Ondememingsrechtelijke contracten, nr. 14 in de serie
Uitgaven vanwegehet Instituut voor Ondememingsrecht Rijksuniversteit Groningen, Kluwer
1991, p. 27 e.v.
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verbod - statutair worden bepaald. Wil nu een dergelijke kapitaalstorting"
een deelneming opleveren in de zin van art. 2:24c BW dan dient ook aan
de andere aldaar gestelde vereisten te zijn voIdaan. Ik bespreek deze
hieronder in par. 2.2.

Conclusie is mijns inziens dat door een rechtspersoon aan een stichting
'kapitaaI' kan worden verschaft in de zin van art. 2:24c BW.

Die conclusie wordt niet anders indien men bedenkt dat vermogensverschaf-
fing bij stichtingen niet zelden geschiedt in de vorm van een schenking .28

Een schenking in zuivere zin" Ieidt mogelijk weI tot 'kapitaalverschaffing' ,

27 Er kan in dit verband ook sprake zijn van kapitaalstortingen die niet als zodanig herkenbaar
zijn. Men kan hier een vergelijking trekken met de zogenaarnde uit het fiscale recht bekende
informele kapitaalstortingen. Men moet hier dan denken aan voordelen die de hiervoor
bedoelde oprichters, aangeslotenen en deelnemers van c.q. in de betreffende stichting als
zodanig en enkel en alleen op grond van hun verbondenheid met de 'afhankelijke' stichting
aan deze doen toekomen in de sfeer van geld of goederen dan weI in de kostensfeer. Ci-
vielrechtelijk is over het begrip informele kapitaalstorting nog niet echt nagedacht. Zie ook
1. T. W arnaar, Civielrechtelijke vragen ten aanzien van het informeel kapitaal, opgenomen
in De Maris-Bundel, Deventer 1989, p. 231 e.v. Vgl. voorts HR 3 april 1957, BNB 1957/165
en HR 31 mei 1978, BNB 1978/252 alsmede de reeks arresten HR BNB 1986,293 tim 297.
Vgl. voor de vraag of (informele) inbreng in geld of goederen heeft plaatsgevonden ook
nog HR 2 mei 1956, BNB 1956/199, HofDen Haag, 11 september 1972, BNB 1972/207.
Vgl. voor het onderscheid lening - (informeel) kapitaal voorts nog HR 24 februari 1971,
BNB 1971174, Hof Amsterdam 25 januari 1973, BNB 1973/64, HR 4 juni 1975, BNB
19751152, HR 28 juni 1978, BNB 19781254, HR 18 februari 1987, V-N 11 april 1987 , nr.
26, HR 27 januari 1988, V-N 7 mei 1988, nr. 17, HR 14 december 1988, Fiscaal Up To
Date 1989, nr. 3 p. 9. Zie voor dit alles ook A.1. van Soest, Belastingen, Arnhem 1989,
p. 416e.v.; A. Nootebooml1.N. Bouwman, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Lelystad
1989, p. 105 e.v.; N.H. de Vries/L.W. Sillevis, Cursus Belastingrecht, onderdeel
vennootschapsbelasting, m. 2.0.6.B. e.v.; J.G. Verseput, De totale winst inde vennootschaps-
belasting, Fiscale Brochure FED 1987, p. 24-52; Fred de Hosson, De informele kapitaal-
inbreng, Ars Aequi , 8 oktober 1975; P.1.M. Bongaarts, Het begrip informeel kapitaal in
de vennootschapsbelasting, WFR 1978, p. 33-44; 1.H. Christiaanse, Het begrip kapitaal,
handelsrechtelijk en fiscaalrechtelijk beschouwd, Smeetsbundel, Kluwer-Deventer.

28 Ook de regelingen in het fiscale recht over de giftenaftrek in de inkornstenbelasting en de
regeling aangaande de algemeen nut beogende instellingen in de Successiewet gaan daar
vanuit. Vgl. hieromtrent bijv. J.E.A.M. van Dijck, Instellingen van algemeen nut, FED
fiscale brochures, Deventer 1993. Fiscaalrechtelijk wordt vermogensafzondering bij oprichting
van een stichting onder de levenden in elk geval als een schenking gekwalificeerd; vgl. art.
17 Suce. Wet. Zie ook R.T.G. Verstraaten, De Nederlandse Suceessiebelastingen, Arnhem
1990, p. 127 e.v.

29 De (formele) schenking is een overeenkornst (art. 7A:1703 lid 1 BW. De wilsover-
eenstemming van partijen is noodzakelijk en constituerend. Inherent aan de overeenkornst
van schenking is dat de schenker geen tegenprestatie verlangt voor het geschonkene, in wat
voor vorm dan ook. Zie ook K.L.H. van Mens, Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten
van het schenkingsbegrip, diss. Deventer 1985, p. 45. Vermogensverschaffing aan een
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maar niet tot 'deelneming' in de zin van art. 2:24e BW, omdat niet wordt
voldaan aan de andere nog te bespreken elementen van 'duurzame
verbondenheid' en 'ten dienste van de 'eigen werkzaamheid'. Eehter: als
een aanwijsbare intentie tot bevoordeling alsmede verarming bij de stiehter-
reehtspersoon (opriehter) niet aanwezig is en na opriehting blijft de stichter-
reehtspersoon (als 'moeder') met de stiehting duurzaam verbonden ten
dienste van de eigen werkzaamheid, is, als eerder opgemerkt, sprake van
(informele) kapitaalinbreng" en niet van een materiele sehenking. De op-
richter van een stiehting versehaft de stiehting als vermogensreehtelijk ver-
lengstuk dan immers vermogen op grond van de speeifieke 'moeder-
doehter' -relatie, in welke hij ten opzichte van de stiehting staat.

Juist om die reden zal een 'sehenking' door een rechtspersoon-aan een
stiehting in overeenstemming dienen te zijn met de doelstelling der sehenken-
de reehtspersoon, waarbij een onderseheid dient te worden gemaakt tussen
commerciele- en eharitatieve reehtspersonen. Indien de door een eommer-
cieel geriehte reehtspersoon gedane 'sehenking' door zakelijke overwegingen
is ingegeven, door motieven van eigen baat is bepaald (bijv. met het oog
op in de toekornst daaruit voortvloeiende voordelen), zal van doeloversehrij-
ding, maar eigenlijk ook van sehenking, niet lieht meer sprake zijn. Indien
eehter een commerciele reehtspersoon een sehenking aan een stichting
verricht uit zuiver altrulsme, waarbij geen belangen van de onderneming
een rol spelen, dan is wel sprake van sehenking, maar ontstaat daarom ook

stichting (al dan niet bij oprichting) kan ook een materiele schenking inhouden. Vgl. Asser-
Van der Grinten, Dee12-Il, De Rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 364; vgl. in deze zin bijv.
ook reeds M.H. Bregstein, WPNR 4405, p. 299. Er is sprake van een materiele schenking
indien het een handeling betreft die ertoe strekt dat degene die de handeling verricht, een
ander ten koste van eigen vermogen verrijkt en de desbetreffende handeling dit gevolg ook
daadwerkelijk heeft gehad. Bovendien dient de (materiele) schenker de bedoeling van vrijge-
vigheid c.q. bevoordeling te hebben gehad (liberaliteit). Vgl. HR 5 april 1957, NJ 1959,
3. Zie voorts reeds H.J. Hamaker, Schenking, WPNR 1795 - 1799, 1904. Zie ook K.L.H.
van Mens, Schenking, diss., Deventer 1985, p. 91 e.v. Vgl. over de materiele schenking
voorts, Gr. van der Burght, Van de begiftigde schenker en de begeesterde begiftigde en
E. Cohen Henriquez, De bescherming van de schenker naar huidig en komend recht, opgeno-
men in Met Recht Verenigd, opstellen aangeboden aan Prof. Mr. P.L. Dijk, Arnhem 1986,
alsmede Asser-Kamphuisen, Bijzondere overeenkomsten, Zwolle 1960, p. 562, Asser-Kleijn,
DeeI5-IV, Bijzondere Overeenkomsten, Zwolle 1988, p. 159-221, H. Schuttevaer, Schenking
volgens BW en NBW, Zwolle 1984, p. 18 e.v. en H. Schuttevaer, De Nederlandse
successiewetgeving, Deventer 1985, p. 185. Zie ook R.T.G. Verstraaten, De Nederlandse
Successiebelastingen, Arnhem 1990, p. 71 e.v. en Gr. van der BurghtV.P. Penders,
Schenking, Serie Recht en Praktijk, nr. 53, Deventer 1989, p. 68 e.v.

30 En dient dus bij de stichting geen schenkingsrecht te worden geheven.
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spanning met het eigen (statutaire) doel en belang. 31 Bij eharitatieve reehts-
personen ligt dat uiteraard anders. Daar is de 'eharitas' in de doelstelling
zelf belichaamd.F

Ten aanzien van donaties en subsidies" komen wij evenrnin tot een
andere eonclusie. WeI eehter dient wat subsidies betreft te worden
opgemerkt dat deze gepaard kunnen gaan en inde praktijk ook vaak zullen
gaan met nadere voorwaarden terzake van besteding en verantwoording
daaromtrent aan de subsidient, Bij de nijvere stiehting ligt 'subsidiering'
rninder voor de hand en zal het veelal gaan om de hierboven besproken
vorrnen van kapitaal- en verrnogensversehaffmg. Bij eharitatieve stiehtingen
en niet rninder bij de 'overheids' stichting zullen zodanige voorwaarden.een
door de subsidient beoogd niveau van 'zeggensehap' over (de besteding
van) die rniddelen versehaffen. Ook hier is dat van belang voor de subsidient
zelf. Deze zal irnrners, men denke aan de overheid, ook zelf rekensehap
versehuldigd zijn omtrent de door hem verleende subsidies.

Dieht bij de eerder besproken 'kapitaalverschaffing' ligt de aehtergestelde
geldlening, die sleehts opeisbaar is bij ontbinding van de geldlenende
stichting." Mijns inziens dringt zich hier de vergelijking op met de positie

31 Vgl. Gr. van der Burght\I.P. Penders, Schenking, Serie Recht en Praktijk, nr. 53, Kluwer
1989,p.ll.

32 Vgl. bijv. Rb. Amsterdam, 26 juni 1925, W 11419; PW 12028, HR 30 januari 1963, NI
1963, 249. Vgl. voorts Rb. Dordrecht, 6 augustus 1986, NI 1988, 409.

33 In dit verband wordt wel de overkoepelende term 'fondsenwerving' gebruikt. Zie hierover
o.m. het Stichting & Vereniging Themanummer Fondsenwerving, S & V 1988, p. 160 e.v.
Vgl. ook B. Wessels, Overwegingen bij fondsenwerving, S & V 1988, p. 160 e.v. en H.I.
de KIuiver, Steunstichting, fondsenwerving en overheid, S & V 1988 nr. 6, p. 176 e.v.
Men denke in dit verband ook aan inzarnelingsacties en sponsoring. Zie over het karakter
van de inzameling en de afbakening daarvan van andere rechtsfiguren (bijv. zaakwaarnerning)
o.m.: P. Scholten, Inzamelingen, WPNR 1989-1990, eveneens gepubliceerd in Verzamelde
Geschriften deel Ill, p. 421 e. v. ; H. C. F. Schoordijk, Zaakwaarnerning, rede ter gelegenheid
van de opening van de Universiteit van Aruba, Deventer 1988; K.L.H. van Mens, Schenking,
Diss., Deventer 1985, p. 85-88; J.Ph. Suijling, InIeiding tot het Burgerlijk Recht, Eerste
Dee!, 2e druk, nr. 113; Gr. van der BurghtV.P. Penders, Schenking, Deventer 1989, p.
21 e.v. Vgl. over sponsoring S & V 1987 nr. 2, Themanurnmer Sponsoring waarin de
volgende onderwerpen aan de orde komen: Sponsoring; afbakening van het onderwerp en
motieven, J. S. Fransman; Sponsoring; de v!ag en de lading, F. W. Grosheide; De juridische
praktijk van sponsoring, J.G. de Vos; Rechtspersonenrecht en sponsoring, T.I. van der
Ploeg\H .T. van Staveren; Sponsoring, inkomsten- en vennootschapsbelasting, B. Wessels.
Vg! ook L.M.N .M. Goossens\F.J.L. Pauli, Sportsponsoring, Deventer 1985.

34 In feite praten wij dan over een achtergestelde vordering van de 'moeder'rechtspersoon op
haar afhankelijke stichting. Kenrnerkend voor de achtergestelde vordering is dat zij onder
bepaalde ornstandigheden andere vorderingen moet laten voorgaan zonder dat aan die andere
vorderingen een voorrecht in de gebruikelijke zin des woords is verbonden Vg!. A. van Hees,
De achtergestelde vordering, in het bijzonder de achtergestelde geldlening, diss. serie recht
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van de commanditaire vennoot die in feite ook een achtergestelde vordering
heeft op basis van zijn 'kapitaalstorting' inde commanditaire vennootschap.
De commanditaire vennoot-rechtspersoon heeft een deelneming indien hij
voldoet aan het gestelde in art. 2:24c lid 2 sub b BW (het anderszins
vennoot zijn in een vennootschap teneinde daarmee duurzaam verbonden
te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid). Naar mijn mening zal het
verstrekken van een zodanige lening aan een stichting, gegeven een door
statuten en/of contracten gecreerde duurzame verbondenheid ten dienste
van de eigen werkzaamheid, tot (een alternatieve manier van) kapitaalver-
schaffing" en ook tot 'deelneming' kunnen leiden."

Ook een door de 'moeder' te verstrekken garantie kan voor de stichting
een belangrijk fmancieringsinstrument zijn, omdat het haar solvabiliteit
verhoogt. Zomin als bij 'ledengaranties' in een cooperatie" daadwerkelijk
'vermogen' wordt verschaft, is dat ook hier niet het geval. Deze 'financie-

en praktijk nr. 51, Deventer 1989, p. 1.
35 Vgl. A.B. Bergshoeff, Relaties tussen non-profitorganisaties in de jaarverslaggeving, S &

V 1993, p. 2.
36 In dit verband kan weer een mooie verbinding worden gelegd met het begrip 'informele

kapitaalstorting' uit het fiscale recht en de vraag worden gesteld, of onder bepaalde omstandig-
heden de verstrekking van een achtergestelde geldlening door een met de stichting verbonden
'moeder'rechtspersoon, civielrechtelijk misschien kan 'verworden' tot een (alsdan zgn.
informele) kapitaalstorting, hetgeen past inhet beeld van de alternatieve kapitaalverschaffing.
Immers, indien onder bepaalde omstandigheden een achtergestelde geldlening, geacht kan
worden tot een (informele) kapitaalstorting te zijn verworden, is alsdan sprake van
risicodragend en permanent (eigen) vermogen van de stichting, daar de (weliswaar formeel
overeengekomen) terugbetalingsverplichtng in dat geval elke reele praktische betekenis mist.
Zie voor de kern van het begrip informeel kapitaal HR 3 april 1957, BNB 1957/165.
Daarnaast kennen we natuurlijk nog de informele kapitaalstortingen in de kostensfeer (vgl.
HR 31 mei 1978, BNB 19781252 (Zweedse Grootmoeder) en in de vorm van het aan de
stichting doen toekomen van voordelen in geld en goederen puur op basis van de 'rnoeder-
dochter' verhouding (standaardsituatie is hier de aandeelhoudersrelatie, welke voordelen
norma1iter niet aan derden zouden zijn verstrekt. Vgl. voor enige lijnen in de ontwikkeling
vanhet begrip informeel kapitaal bijv. P.E. Schaling\C. Punt, Informele kapitaalstorting/een
rode draad, in, Eenvoud en doeltreffendheid (Liber Amicorum J.T. Warnaar), Deventer
1988, p. 207 e.v. Dit zou overigens leiden tot de zeerbelangrijke conclusie dat de schuldei-
sers van de stichting de 'stoner' van het informeel kapitaal, hoewel formeel een geldlening,
niet als schuldeiser behoeven te accepteren. Zie ook J. T. W arnaar, Civielrechtelijke vragen
ten aanzien van het informeel kapitaal, in, De Maris-Bundel (opstellen aangeboden aan A. G.
Maris), Deventer 1989, p. 239. In beginsel geldt voor de vraag, geldlening of kapitaalver-
strekking, echter een formeel criterium, namelijk de civielrechtelijke vorm; Vgl. bijv. HR
18 mei 1949, B. 8648 en HR 27 januari 1988, V-N 17 mei 1988, punt 17.

37 Vgl. daarover R. C.J. Galle, De cooperatie, diss. Tilburg 1993, uitgave Center for Company-
law, Schoordijkinstituut, Zwolle 1993, hoofdstukken 9 en 10.
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ringsvorm' genereert niet direct fmancieringsmiddelen. 38 Vorenbedoelde
aansprakelijkheidsgarantie voor een (nijvere) stichting, die wordt afgegeven
door een rechtspersoon, teneinde met deze stichting duurzaam verbonden
te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid, leidt mijns inziens tot een
'deelneming' conform de ratio van art. 2:24c lid 2 onder a BW, indien
de garantie de met een personenvennootschap vergelijkbare onbeperktheid
heeft (vergelijkbaar derhalve met de positie van de volledig aansprakelijke
vennoot).

2.2 Duurzame verbondenheid ten dienste van de eigen werkzaamheid

'Kapitaalverschaffing' in de zin van art. 2:24c BW is, zoals wij zagen,
mogelijk. Verscheidene vormen werden besproken. Aangegeven werd reeds
dat het in een groepsverbonden stichting niet gaat om schenking, vrijgevig-
heid, doch vee leer om een geconditioneerde terbeschikkingstelling van
middelen. Hier komen wij bij de andere in art. 2:24c BW genoemde
elementen van 'duurzame verbondenheid' en 'ten dienste van de eigen
werkzaamheid'. Na de uitvoerige beschouwingen in de hoofdstukken 2 en
3 kan ik daar kort over zijn. Immers zagen wij dat een stichting kan en
mag worden ingericht op een wijze die met zich brengt dat een stichting
'dochter' wordt, haar doel en belang op de groep is gericht en statutair
en contractueel kan worden gewaarborgd dat de 'moeder'rechtspersoon
voldoende invloed op haar 'dochter'stichting kan uitoefenen." Zij doet

38 Het verdient in dit verband overigens aanbeveling dat statutair danwel contractueel wordt
bepaald dat, mocht de 'moeder', op een moment dat de stichting gebruik moet maken van
de verstrekte garantie, zelf een vordering hebben op haar stichting, zij niet gerechtigd is
tot verrekening (art. 6: 127 BW). Alsdan ontstaat een vergelijkbaar systeem a1s 'traditioneel'
bij de cooperatie. Vgl. art. 2:55 lid 5 BW. Zie ook HR 26 maart 1976, NJ 1977, 612 (SOL-
Cebeco). Vgl. voorts R.C.I. Galle, De cooperatie, diss. Zwolle 1993, p. 188. Voorts kan
hier op een vergelijkbare wijze a1sbij de cooperatie mijns inziens worden gewerkt met een
soort 'uittreedvoorwaarden', welke natuurlijk niet te bekJemmend mogen zijn. Vgl. in dit
verband ook M.J. G.C. Raaijmakers, Over toe- en uittreding van leden ingeval van fusie
en ornzetting van (cooperatieve) verenigingen, in, Van vennootschappelijk belang (Maeijer-
bundel), Zwolle 1988, m.n. p. 211 e.v. a1smedeHR 9 januari 1987, NI 1987, 959 m.nt.
Maeijer met commentaar van Raaijmakers in TVVS 1987, p. 181-183. De a1daarontvouwde
gedachten kunnen gebruikt worden wanneer een 'deelnemer' in een stichting wenst uit te
treden indien er uittreedvoorwaarden in het kader van de 'deelnemingsrelatie' zijnopgesteld,
hetgeen statutair ofwel contactueel kan zijn gebeurd. Men zie goed dat hier dan eigenlijk
het zwaartepunt in zeggenschap bij de stichting waarin wordt 'deelgenomen' kan Iiggen.

39 De mogelijkbeid tot uitoefening vandoorslaggevende zeggenschap indebetreffende stichting
is overigens niet eens vereist om van een 'deelneming' naar de ratio van art. 2:24c BW
te mogen spreken. Vgl. ook P. Sanders/W. Westbroek, BVen NV, serie Recht en praktijk
nr. 23, Deventer 1991, p. 19.
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dit nu juist om een duurzame verbondenheid met die 'dochter'stichting te
bewerkstelligen en te verzekeren dat de werkzaamheid van de 'dochter'stich-
ting (duurzaam) blijft gericht op de eigen werkzaamheid van de 'moeder' .40

Om aan de bedoelde elementen te voldoen is bij de 'dochter'stichting in
elk geval minirnaal vereist:
a. een op doel en belang van de 'deelnemende' rechtspersoon (moeder)

gericht doel" ;
b. dat de financiele positie en/of de financiele gedragingen van de 'moe-

der'rechtspersoon rechtstreeks van invloed zijn op danwel (qua omvang)
rechtstreeks gerelateerd moeten zijn aan de financiele positie van de
stichting waarin wordt 'deelgenomen'; voor de stichting zou dit fmanci-
ele afbankelijkheid van de 'deelnemende rechtspersoon' met zich kunnen
brengen. Financiele afhankelijkheid vormt tevens een machtsmiddel
om de dienstbaarheid vorm te geven.?

2.3 Wat is het gevolg van 'deelneming/ in een stichting?

In het voorgaande is het begrip 'deelneming' in het licht van de afhankelijke
stichting uitvoerig ontleed. Er waren ook goede redenen om eerst uitvoerig

40 Het gaat hier dus eigenlij kook om economische verwevenheid. Wat betreft het fiscale recht
heeft de HR hiervan een goede ornschrijving gegeven in het kader van art. 7 lid 4 Wet OB
1968, welke ornschrijving past bij het deelnemingsbegrip: 'Van verwevenheid in economisch
opzicht (met een stichting, RH) is sprake indien de activiteiten van de vennootschappen (stich-
tingen, RH) in hoofdzaak strekken tot verwezenlijking van een zelfde economisch doel, zoals
de bediening van een gemeenschappeJijke klantenkring, dan wei de activiteiten van de ene
vennootschap (stichting, RH) in hoofdzaak ten behoeve van de andere vennootschap (stichting,
RH) worden uitgeoefend'Vgl. HR BNB 198911 12. Zieook HR 21-8-1991, Dr. 26928, V-N
1991, p. 2540 e.v.

41 Men denke bijvoorbeeld aan de bank in de vorrn van een NV of cooperatie met de aan haar
verbonden spaarbankstichting of aan de verzekeringsrnaatschappij met haar stichting als
beleggingsmaatschappij/verrnogensbeheerder. Men kan ook denken aan de ziekenhuis-stichting
met welke op basis van (o.a.) financiering een aantal aparte klinieken in de vorrn van een
stichting zijn verbonden of een woningbouwcorporatie met een aan haar verbonden stichting
voor de begeleiding van stedelijke stadsvernieuwingsprojecten (zie bijv. Hof's-Gravenhage,
21 apri11993, nr. 91/0769, V-N 1993, p. 2694 e.v. en Hof 's-Gravenhage, 21 april 1993,
Dr. 9110770, V-N 1993, p. 2655 e.v.) danwel een BV die een stichting opricht voor de
opleiding en vorming van haar managers (vgl. Hof Amsterdam, 16 september 1992, Dr.
3599/90, V-N 1993, p. 378 e.v.).

42 In het kader van een fiscale eenheid tussen stichtingingen voor de omzetbelasting (art. 7
lid 4 Wet OB 1968) spreekt men dan van financiele verwevenheid (vgl. bijv. HR BNB
1990/241. Zie bijv. ookJ.L.MJ. VervloedlW.B. Bod, Wegwijs in de BTW, Lelystad 1991,
p. 32), hetgeen mijns inziens ook een kenrnerk vormt vanhet civielrechtelijkedeelnemingsbe-
grip.
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stil te staan bij het begrip 'deelneming' in een stichting vooraleer toe te
komen aan de andere rechtspersonenrechtelijke definitievragen. De vraag
of een deelneming in een stichting kan bestaan in de zin van art. 2:24c BW
- althans naar de ratio van dat artikel - is, indachtig het wezen van van
de stichting, de meest vergaande vraag omdat het gaat om vragen naar
gerechtigdheid tot - en belang bij - het stichtingsvermogen.

De wettelijke aanduiding 'kapitaalverschaffen of doen verschaffen
teneinde met die rechtspersoon duurzaam verbonden te zijn', in art. 2:24c
lid 1 BW onderscheidt de deelneming van een belegging (op de balans alsdan
bijv. vormende de post liquide middelen) ;43 'deelneming geschiedt ( .. )
niet naar het criterium van de rentabiliteit op korte termijn, maar ter
verkrijging van een vaste voet op het gebied van de ondememing waarin
wordt deelgenomen' .44 Er is dan geen sprake van duurzame verbondenheid
ten dienste van de eigen werkzaamheid van de kapitaalverschaffer. Met
betrekking tot de in mijn opvatting mogelijke 'deelneming' in een stichting
vertaalt dit alles zich in de eis dat geen sprake mag zijn van een op voorhand
duidelijk tijdelijke verbondenheid, danwel een verbondenheid welke op elk
gewenst moment door het bestuur van de stichting-' deelneming' kan worden
verbroken.

Ret gevolg van dit alles is o.m. ook dat de deelnemende 'moeder' (rechts-
persoon of vennootschap) in de zin van art. 2:24c BW, de plicht heeft de
middelen, welke zijn gebonden in haar 'deelneming' als actiefpost, te
beheren en besturen binnen haar eigen doelstelling, ook al behoren deze
middelen haar niet onmiddellijk toe. Zij heeft deze plicht immers tevens
met betrekking tot haar eigen activa. Ook al wordt over de in de deelneming
gebonden middelen slechts middellijk de zeggenschap uitgeoefend door
de deelnemer, zij heeft deze naar beste kunnen te beheren en te besturen
als ware het eigen balansactiva (vgl. ook de artt. 2:362, 367, 379 en 389
BW). Men zie overigens goed dat een deelneming niet een moeder-dochter
relatie met zich behoeft te brengen. Een dochter is daarentegen vrijwel
steeds ook deelneming in een groepsmaatschappij; vgl. in dat verband met
name art. 2:389 lid 1 BW.

'Kapitaalverschaffing' aan een stichting door een rechtspersoon teneinde
daarmee duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid

43 VgJ. ook M.l.G.C. Raaijmakers, Over de verhouding tussen plicht en bevoegdheid van de
moedermaatschappij tot centrale leiding van de groep, in, Beschouwingen over concernfinan-
ciering, Uitgave nr. 18 Instituut voor Ondememingsrecht RUG, Deventer 1993, nr. 2.2.

44 VgJ. Memorie van Toelichting, Aanpassingswet Vierde Richtlijn, 16.326 nr. 3, p. 10. Zie
ook R. Burgert/C.W.A. Timmermans, De jaarrekeniug nieuwe stijl, Alphen aan den Rijn
1989, p. 66.
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is dus ook ten aanzien van een stichting mogeJijk en kan verschillende
vormen aannemen. De 'moeder' (deelnemer) - mits zelf geen stichting -
zou vervolgens inzicht over deze in 'haar stichting' geinvesteerde gelden
moeten verschaffen in haar jaarrekening; aIleen al op grond van art. 2:362
BW (true and fair view-beginsel).

De jaarrekenplichtige 'moeder' die een 'deelneming' in een stichting
heeft zal, indien daarin tevens daadwerkeJijk invloed van betekenis op het
zakelijk en financiele beleid wordt uitgeoefend, conform art. 2:389 BW
lid 145 (welk artikel ziet op zgn. 'transparante'" deelnemingen) bovendien
mijns inziens deze 'deelneming' op haar balans dienen te activeren en
volgens de wettelijke maatstaven van genoemd artikel dienen te waarde-
ren," hetgeen voor de aandeelhouders/leden van de 'moeder', maar ook
voor derden uiterst belangrijke informatie kan inhouden. Zij zal voor de
'deelnemende'rechtspersoon naar mijn mening bovendien tot interne
verantwoordingsplichten moe ten leiden ten aanzien van de bij haar eigen
organisatie betrokken belanghebbenden/aandeelhouders/leden. Ookderden
moeten van dergelijke 'verwevenheden' van 'moeder'rechtspersonen met
stichtingen echter kennis kunnen nemen door middel van publicatie. In dat
verband kan het 'deelnemingsbegrip' van art. 2:24c BW goede diensten

45 Het gaat hier dan dus om een stichting-' deelneming' binnen welke de 'moeder' zeggenschap
uitoefent. Lid 1 bepaalt immers: 'De deeJnemingenin maatschappijenwaarin de rechtspersoon
invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiele beleid (curs. RH; vgl. de
hoofdstukken 2 en 3 voor wanneer daar bij een stichting sprake van is), worden verantwoord
overeenkomstig de leden 2 en 3. Indien de rechtspersoon of een of meer van zijn
dochterrnaatschappijen alleen of samen een vijfde of meer van de stemmen van de leden,
vennoten of aandeelhouders naar eigen inzicht kunnen uitbrengen of doen uitbrengen, wordt
vermoed dat de rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent.

46 Een transparantedeeJnemingis een deeInemingwaarin de rechtspersoon invloed van betekenis
uitoefent op het zakelijk en financiele beleid van deondememing waarin wordt deelgenomen.
Indien de rechtspersoon over een zeggenschapsbelang van meer dan 20% beschikt wordt
weerlegbaar verrnoed dat de rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent (vgl. art. 2:389
lid 1BW). Het is dus niet voldoende dat de deeInemende rechtspersoon invloed van betekenis
kan uitoefenen. Het is noodzakelijk dat de rechtspersoon feitelijk invloed van betekenis
uitoefent. Door dit vereiste vertoont bet begrip transparante deeJneming verwantschap met
het begrip groepsmaatschappij. Zoals we gezien hebben is de uitoefeningvan feitelijke invloed
van betekenis binnen een stichting gemakkelijk te realiseren, alleen dan niet op basis van
procentuele kapitaalbelangen of stemrechten. Aan de ratio van het begrip transparante
deeJneming wordt bij dergelijke stichtingen echter wei voldaan. Vgl. over dat begrip M.P.
van Achterberg, De juridische definitie van het economisch verschijnsel concern, diss.
Deventer 1989, p. 62 en 156. Zie ook P.A. Wessel, Bijzondere bepalingen voor de
geconsolideerde jaarrekening, De NV 1987, p. 215.

47 Zie bijv. ook M.J.G.C. Raaijmakers, Over de samenhang tussen norrnen en definities in
het Nederlandse groepsrecht, De NV 68/1, 1990, p. 4.
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bewijzen, tenzij wat dat laatste betreft de 'deelnemer' een stichting of
vereniging is; deze zijn immers nietjaarrekenplichtig. De in een stichting
'deelnemende' rechtspersoon zal er overigens bovendien op moeten letten
dat een en ander past in haar eigen doelsteling, hetgeen niet altijd zonder
meer in de rede zaIIiggen. Het bestuur van de in een stichting 'deelnemen-
de' rechtspersoon zal dus zorvuldig te werk moeten gaan, wil zij zich niet
schuldig maken aan doeloverschrijding" en onbevoegd handelen."

De vraag in dit verband is mijns inziens overigens of 'kapitaalverschaffing'
sec weI essentieel dient te zijn voor het mogen aannemen van een
'deelneming' in een stichting. Het gaat er mijns inziens om dat een
verwevenheid met een stichting (of elke andere rechtspersoon) voor de
moeder een bepaald (financieeI) belang vertegenwoordigt, dan wel volledige
aansprakelijkbeid voor schulden van 'de deelneming' met zich brengt. De
verplichting tot alsdan opname in jaarrekening en balans vloeit daar ook
rechtstreeks uit voort. Aan het begrip 'deelneming' dient mijns inziens dan
ook een ruimere betekenis te worden toegekend. Het is gebleken dat de
verhouding met een 'athankelijke' stichting onder ornstandigheden het
predikaat 'deelneming' moet kunnen verkrijgen met alle gevolgen van dien
voor de 'moeder'rechtspersoon van de stichting (opname op haar balans
danwel eventueel consolidatie!). Bepaalde relaties en vennogensbindingen
met stichtingen verdienen mijns inziens opname in de jaarrekening en het
jaarverslag van de 'moeder'rechtspersoon." In dat kader zijn de begrippen
dochtennaatschappij (art. 2:24aBW), groepsmaatschappij (art. 2:24bBW)

48 Een vrijwillige aansprakelijkheidsstelling door de 'moeder' voor schulden van de
'dochter'stichting, want dat is de situatie waar ik het hier over heb, kan immers in strijd
zijn met haar doelstelling. Een dergeJijke vraag was bijv. recentelijk nog aan de orde in,
HR 7 februari 1992, RvdW 1992,45 (Astro/Pierson), NJ 1992,438 m.nt. Maeijer. Zie
ook de commentaren van L. Timmerman in TVVS 1992, p. 102/103 en M.J.G.C.
Raaijmakers in AAe 41 (1992) 9, p. 505 e.v. Vgl. ook P. Roos, Zekerheidsverschaffing,
doeloverschrijding en een nietige hypotheek, NTBR 1993, Dr. 10, p. 262 e.v. Vgl. bijv.
ook voor de situatie dat de in de stichting op deze wijze mijns inziens 'deelnemende'
rechtspersoon, zekerheden verstrekt ter voldoening van de schulden van deze stichting en
de relatie tot doeloverschrijding, HR 16 oktober 1992, RvdW 1992, 226, NJ 1993,98 m.nt.
Maeijer (De wereld) waarover o.m. L. Timmerman in TVVS 1992, p. 322/323, B. Wessels
in Nieuwsbrief NBW 1993, p. 67-69 en F. Heyning in De NY 1993, p. 168-172. Zie bijv.
ook G.l.S. Postma, Doeloverschrijding in concernverhoudingen, in, bundel 85 jaar
Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken, Deventer 1991, p. 89 e.v.

49 Waarbij de opgerichte stichting op zich als derde in de zin van bijv. art. 2:240 lid 3 BW
beschermd kan worden. Vgl. analoog HR 13 december 1991, NJ 1992,279 m.nt. Maeijer
en commentaar van M.1.G.C. Raaijrnakers in AAe 42 (1993) 1, p.54 e.v.

50 Vgl. in die zin ook A.B. Bergshoeff, Relaties tussen non-profitorganisaties in de jaarverslagge-
ving, S & V 1993, p. 1 e.v.
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en deelneruing (art. 2:24c BW) tevens van eruciaal belang. Zij komen bierna
nog aan de orde.

Art. 2:24e BW blijkt bij nadere analyse in mijn opvatting derhalve ook
met be trekking tot de stiehting hanteerbaar.

Ik: heb aangegeven hoe financiele relaties van reehtspersonen met stiehtingen
er uit kunnen zien en waarom dergelijke relaties in dat begrip ingepast
kunnen worden. Ik: heb tevens laten zien langs welke redenering dat gezien
de ratio van de huidige wettekst kan gesehieden.

Ik: meen evenwel dat bier toeh ook een belangrijke taak voor de wetgever
is weggelegd, mede met het oog op een betere integratie van de stiehting
in ons groepsrecht."

3 Stichting als groepsmaatschappij (art. 2:24b BW)

Groepsmaatschappijenf kunnen worden onderseheiden in beleidsbepalende
en (beleids)afuankelijke groepsmaatschappijen." Het begrip groepsmaat-
sehappij komt o.m. voor in bepalingen aangaande het kapitaalbeschermings-
reeht (bijv. de artt. 2: 96a lid 1I206a lid 1, 98 lid 5, 98e lid 2 BW), de
uitkoopregeling minderheidsbelangen (art. 2:92a/201a BW), de structuurre-
geling (art. 2: 153/263 lid 3 sub b BW), de regeling betreffende de juridisehe
fusie (art. 2:334 BW), het enqueterecht (art. 2:351 lid 2 BW), herhaalde
malen in hetjaarrekeningenreeht (bijv. de artt. 367,370,375,377,381,
403, 406, 407, de WOR (art. 3 lid 3, 24 lid 3, 31 lid 2 sub d, 31a lid 3
en 33 lid 5) en de faillissementswet (art. 43 lid 1 onder 6). Indien een
stiehting als 'groepsmaatschappij' moet worden aangemerkt gelden voor
of met betrekking tot haar deze regels, zowel voor de 'moeder' als voor
de stichting als 'doehter', indien en voor zover de aard van de stichting
zieh daartegen overigens niet verzet.

51 Vgl. vooreen vergelijkbaarpleidooi, A.B. Bergshoeff, Relaties tussen non-profitorganisaties
in de jaarverslaggeving, S & V 1993, p. 1 e.v. Vgl. in dit verband bijv. ook F.M.
Galeslootl J. Waardenburg, Groepsverslaggeving bij non-profitorganisaties, MAB 1991, p.
330-337 en F.M. Galesloot/J. Waardenburg, Groepsverslaggeving bij non-profitorganisaties;
een nieuw fenomeen?, S & V 1991, p. 155-159. Zie ook hiema par. 3.11.1. e.v.

52 Vgl. in dit verband bijv. ook P.M. Storm, Stoeien met dochters, worstelen met groepen,
in, Tot Vermaak van Slagter, Deventer 1988, p. 287 e.v.

53 Vgl. bijv. H. Beckman, Te verwachten wijzigingen voor de geconsolideerde jaarrekeniog
en enkele verwante onderwerpen, TVVS 1988, p. 300.
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Zo zal de stichting die groepsmaatschappij is van bijvoorbeeld een
'moeder' , die onderworpen is aan Tite19 Boek 2 BW, ingevolge art. 2:406
lid 1 BW in de geconsolideerde jaarrekening van die 'moeder' dienen te
worden opgenomen. 'Groepsmaatschappijen' zijn - zo zegt art. 2:24b
BW - 'rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn
verbonden'. De wet defmieert een 'groep' als : 'een economische eenheid
waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbon-
den'" .Het begrip 'organisatorische verbondenheid' impliceert de daadwer-
kelijke uitoefening van centrale leiding door de moederrechtspersoon, het
ziet tevens op de wijze waarop binnen de groep die zeggenschap/lei-
ding/invloed wordt verwezenlijkt." De basis voor deze organisatorische
verbondenheid wordt gevormd door de mogelijkheid om centrale ieiding
uit te kunnen oefenen. Deze berust doorgaans op een (meerderheids) belang
in het stemgerechtigde kapitaai, maar kan ook berusten op statutaire
bepalingen en/of contractuele regelingen. Zoals we gezien hebben kan ook
door rniddel van statutaire en contractuele regelingen met een stichting een
zodanige verbondenheid worden bewerkstelligd dat, de 'moeder' met

54 Men zie goed dat <lit een economisch groepsbegrip is. Dit is van belang i.v.m. het
jaarrekeningenrecht; m.n. art. 2:406 lid 1 BW. Er bestaan ook defmities welke uitgaan van
eenjuridisch groepsbegrip; Een juridische groep is een samenstel van rechtspersonen en/of
vennootschappen, onderling verbonden door zeggenschapsrechten als bedoeld in art. 2:24a
lid I BW en/of aansprakeJijkheidsbanden als bedoeld in lid 2. Vgl. S.M. BartmanJA.F.M.
Dorresteijn, Van het concern, Amhem 1991, p. 73. Zie ook M.P. van Achterberg, De
juridische definitie van hte economisch verschijnsel concern, diss. Zwolle 1989, p. 243:
'Een concern - of groep - iseen economische eenheid waarin rechtspersonen envennootschap-
pen, met het oog op het voeren van een gemeenschappelijke strategie en het coordineren
van het beleid van <lierechtspersonen en vennootschappen, organisatorisch zijn verbonden.
De organisatorisch verbonden rechtspersonen en vennootschappenzijn groepsmaatschappijen.
Vande vennootschappen en rechtspersonen die dochtermaatschappij zijn, wordt weerlegbaar
vermoed dat zij groepsmaatschappij zijn'.

55 Vergelijk over de samenhang tussen 'organisatorische verbondenheid' en 'centrale leiding'
ook o.m.: P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Amhem 1992, p. 41; C.T.
Schouwenburg, Acconnt 1988, p. 52; H. Beckman, Bijzondere voorschriften voor de
geconsolideerdejaarrekening TVVS 1987, p. 238; M.J. G.C. Raaijmakers, Over de samenhang
tussen normen en definities in het Nederlandse groepsrecht, De NV 1990, p. 4 en 5 en M.P.
van Achterberg, De juridische definitie van het economisch verschijnsel concern, diss.
Deventer 1989, p. 61. Vgl. voor enigszins andere nuanceringen ook C.W.A. Timmermans,
Het economisch groepsbegrip in de Zevende EEG-richtlijn inzake de geconsolideerde
jaarrekening, in, Van vennootschappelijk belang (Maeijer-bundel), Zwolle 1988, p. 352;
Asser-Van der Grinten, De Rechtspersoon, Zwolle 1991, nr. l70c; S.M. Bartman/A.F.M.
Dorresteijn, Van het concern, Arnhem 1991, p. 39 en P.M. Storm, Stoeien met dochters,
worstelen met groepen, in, Tot vermaak van Slagter, Deventer 1988, p. 305. Vgl. voor
een samenvating van de opvattingen wanneer nu precies kan worden gesproken van centrale
leiding; M.P. van Achterberg, diss. p. 79 e.v.

194



Groepsverbonden stichiing en groepsrechteLijk begrippenkader

betrekking tot de kembeslissingen in die stichting doorslaggevende invloed
kan uitoefenen. In de zin van art. 2:24b BW kan aldus een organisatorisch
verband tot stand worden gebracht. Wat betreft de economische eenheid
zagen wij dat deze kan voortvloeien uit de 'deelneming' die de 'moeder'
m.i. kan hebben in een stichting. De conclusie is dan ook dat een stichting
groepsmaatschappij kan zijn." Een afhankelijke stichting is dus groeps-
maatschappij indien zij daadwerkelijk wordt onderworpen aan centrale
leiding van haar 'moeder'. Een stichting die als 'moedermaatschappij'
centrale leiding uitoefent is zonder meer groepsmaatschappij in de zin van
art. 2:24b BW; zij staat aan het hoofd van de groep. Heeft zij ten aanzien
van een groepsverbonden stichting de macht om centrale leiding uit te
oefenen, dan is deze met de 'moeder' in een groep verbonden indien tussen
deze (tevens) een economische eenheid bestaat. Daaraan is in elk geval
voldaan indien er sprake is van de hierboven besproken 'deelnemiugsverhou-
ding'. 57

Een 'dochter'stichting kan derhalve zowel groepsmaatschappij zijn alsook
een 'deelneming' van haar 'moeder'rechtspersoon. Heeft de 'moeder' echter
(bijv. tezamen met anderen) weI een (in omvang beperkte) deelneming,
dan is geen sprake van een groepsmaatschappij als zij niet tevens doorslagge-
vende invloed heeft op de kernbevoegdheden in de stichting. Ingevolge
de ratio van de artt. 2:24b en 2:24c BW kan een stichting dus zowel
'deelneming' als 'groepsmaatschappij' zijn.

Een rechtspersoon op welke Titel 9 Boek 2 BW toepasselijk is zal
derhalve in haar jaarrekening gegevens op moeten nemen over die
stichtingen waarbij c. q. waarin zij financiele c. q. vermogensbelangen heeft
teneinde daarmede duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen
werkzaamheid en/of waarover zij centrale leiding uitoefent. Zie o.m. de
artt. 2:367, 376, 379, 389 BW. De rechtspersoon die een 'deelnemiug'
in een stichting heeft in de door mij besproken zin zal deze deelnemiug
in haar balans moeten activeren, volgens een der in Titel 9 Boek 2 BW
voorgeschreven waarderingsmethoden. Is zij tevens groepsmaatschappij
dan zal zij conform art. 2:406 BW moeten worden geconsolideerd. 58 Wordt
weI de vrees geuit voor een (te gemakkelijke) 'vlucht' in de stichtingsvorm

56 De methoden waarop organisatorische verbondenheid van - en derhalve de mogelijkheid
van uit te oefenen beslissende zeggenschap in - een stichting wordt gecreeerd heb ik in
hoofdstuk 2 reeds uiteengezet en in hoofdstuk 3 nader onderzocht.

57 Stichtingen kunnen overigens ook een economische eenheid vormen zonder dat tussen hen
een 'deeJneroingsverhouding' bestaat (bijv. indien 'slechts' sprake is van in elkaars verlengde
liggende doelstellingen).

58 Er even vanuit gaande dat art. 2:408 BW niet van toepassing is.
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dan is het weI van belang te zien dat de in mijn zienswijze de evengenoemde
regels van het jaarrekeningenrecht blijven gelden."

4 Stichting als dochtermaatschappij (art. 2:24a BW)

Ret eerste lid van art. 2:24a BW60 duidt als 'dochtermaatschappij' aan:"
a. de rechtspersoon waarin de rechtspersoon of een of meer van zijn
dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere
stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten
in de algemene vergadering kunnen uitoefenen; b. een rechtspersoon
waarvan de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen
lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere
stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders
of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle
stemgerechtigden stemmen.

Ret gaat mer over het begrip 'dochtermaatschappij'. 62 Vooropgesteld
zij dat als 'moedermaatschappij' - de onbenoemde tegenpool van de
dochtermaatschappij van art. 2:24a BW - niet slechts de NY, BV, coopera-
tie of OWM, kan gelden.P doch aile privaatrechtelijke rechtspersonen
en vennootschappen, dus ook de stichting."

Uit de tekst van art. 2:24a BW vloeit voort dat een stichting geen
dochtermaatschappij kan zijn, omdat art. 2:24a BW is gebaseerd op de
dualistische structuur van de overige rechtspersonen van Boek 2 BW en
de personenvennootschappen, welke de stichting nu juist niet kent. Art.
2:285 lid 1 BW verbiedt dat zelfs: geen leden(vergadering of aandeelhou-

59 Zo betoogt Th.S. Usselmuiden dat zelfs het jaarrekeningenrecht sowieso als zodanig van
toepassing dient te zijn op de ondememende stichting, hetgeen zou volgen ui het beginsel
van behoorlijke rekening en verantwoording zoals dat in tal van wettelijke bepalingen
toepassing heeft gevonden. Het zou tevens voorvloeien uit de eisen van rechtsgelijkheid en
gelijke concurrentieverhoudingen, terwijl het tevens een vlucht in - vooral - de stichting
zou voorkomen. Vgl. Th.S. UsseLmuiden, aant. 60p art. 2:360 BW, in, Rechtspersonen,
Deventer losbl.

60 Vgl. ook lid 2.
61 Sinds 25 november 1988.
62 Naar mijn mening kan worden gesteld dat het bij het begrip 'dochtermaatschappij' uiteindelijk

gaat om de voor een rechtspersoon bestaande mogelijkheid om beslissende zeggensschap
uit te oefenen binnen een andere rechtspersoon (formeel beoogt ook lid 2 van art. 2:24a
BW dat aan te geven). Zie bijv. ook S.M. BartmanJA.F.M. Dorresteijn, Van het concern,
Arnhem 1991, p. 59 e.v.

63 Vroeger was dat niet zo; vgl. de artt. 2:54a, 76 en 187 BW-oud.
64 En de vereniging.
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derstvergadering)." Zelfs indien een (rechts)persoon vergaande benoe-
mings- en ontslagrechten in de statuten van een stichting zijn toebedeeld,
is deze nog geen lid van de stichting in de zin van art. 2:285 (zie ook lid
2) BW66 en voldoet zij dus niet aan de hierboven aangeduide cumulatieve
criteria (en lid en benoemingsrechten). Van der Grinten stel terecht dat
dit zelfs niet het geval is, indien vorenbedoelde (rechts)persoon daamaast
nog andere zeggenschapsrechten binnen de stichting toekomen, zoals
bijvoorbeeld de goedkeuring van de door het bestuur van de betreffende
stichting af te leggen rekening en verantwoording. 67 De wettelijke structuur
van de stichting lijkt derhalve uit te sluiten dat een stichting dochtermaat-
schappij in de zin van art. 2:24a BW kan zijn."

Men moet echter nuanceren. In de eerste plaats kan zich de situatie
voordoen dat een stichting 'leden' kent in de zin van het ledenverbod."
Op een dergelijke overtreding van het ledenverbod staat echter geen
nietigheidssanctie. Een dergelijke stichting is slechts op last van de rechtbank
ontbindbaar, ofweI na een verzoek daartoe van het Openbaar Ministerie
ofwel na een verzoek daartoe van een belanghebbende (art. 2: 21 lid 1 onder
c jo 21 lid 4 BW). Tot op dat moment bestaat de stichting echter als
zodanig, omdat zij als zodanig is opgericht, ook al kent de stichting een
functionerend 'statutair orgaan' dat 'in vergadering' overwegende
zeggenschap heeft over structuur, inrichting en bemanning van de
stichting.?? Deze stichting kan mijns inziens gedurende zijn bestaan een
'dochtermaatschappij' zijn in de zin van art. 2:24a lid 1 onder a danwel
b BW als de (verboden) 'leden' rechtspersonen zijn.

Er is een tweede punt. De conclusie dat een stichting per definitie,
evenbedoelde uitzondering daargelaten, niet 'dochtermaatschappij' kan zijn,
staat naar mijn oordeel op gespannen voet met de ratio van de door die
qualificatie ingeschakelde normen in de sfeer van kapitaal- en vermogensbe-
scherming. Ik noem onder meer de artt. 2:207c, 207d en 228 lid 6 BW.
Zo kan een BV bijvoorbeeld de verbodenzekerheidstelling van art. 2:207c,
het inkoopverbod van art. 2:207d of het stemverbod van art. 2:228 lid 6

65 Zie bijv. ook C.W. de Monchy, Samenwerking in stichtingsvorm, S & V 1994, p. 10.
66 En is dus art. 2:24a BW nog immer Diet van toepassing.
67 Vgl. Asser-Van der Grinten, De Rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 374.
68 Indie zin bijv. H.F.J. Joosten, De NV 1989, p. 174; C.T. Schouwenburg, in, Consolidatie-

wet enjaarrekening , Nivra-geschrift nr. 51, Deventer 1989, p. 25 en Asser-Van der Grinten,
De Rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 146.

69 Ik verwijs daarvoor naar hoofdstuk 3 par. 4.
70 Vgl. ook S.M. Barunan\A.F.M. Dorresteijn, Van het Concern, Amhem 1991, p. 64; zie

ook Asser-Van der Grinten II, De rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 375.
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BW, met behulp van een door haar beheerste stiehting eenvoudiger ontgaan
dan via een vereniging. Indien de stichting op haar beurt als 'dochtermaat-
sehappij' zou kunnen worden aangemerkt van bijvoorbeeld een BV die haar
volledig beheerst, dan blijven voomoemde bepalingen hun zin behouden
daar dan hetgeen de BV verboden is ook de stichting verboden is." Men
kan deze lijn zelfs doortrekken zodat de op die wijze voor de stiehting
verboden handelingen op hun beurt tevens verboden zijn voor 'doehtermaat-
sehappijen' van de betreffende 'doehter'stichting (bijv. een personenven-

• nootsehap waarin zij vennoot is; vof/ev!).
Welnu, wanneer men zich dan reaIiseert dat, juist vanwege het ontbreken

van een met formele bevoegdheid beklede vergadering in de struktuur van
de stiehting, concemvorming in het stichtingsreeht veel eenvoudiger is te
verwezenlijken dan in het verenigingsrecht," kan men slechts concluderen
dat er des te meer noodzaak bestaat ook de stichting als potentiele
'dochtermaatsehappij' te erkennen. Er zijn derhalve goede gronden om de
relatie tussen een rechtspersoon en een stichting, waarbij de rechtspersoon
statutair belangrijke bevoegdheden" met betrekking tot o.m. de samenstel-
ling van het bestuur van de stichting zijn toegekend, te kwalificeren als
een 'doehtermaatsehappij' in de zin van art. 2:24a BW. Aan het feit dat
de tekst van art. 2:24a lid 1 sub b BW de benoemings- en/of ontslagbe-
voegdheid koppelt aan het aandeelhouder- of lidmaatschap, dient geen
doorslaggevende betekenis te worden toegekend. Die koppeling is terug
te voeren op de tekst van art. 1 lid 1 van de zevende EG-Richtlijn, in het
bijzonder sub b. Eehter, net als bij het eeonomisch groepsbegrip van art.
2 :24b BW, geldt ook hier dat die richtlijn weliswaar de aanleiding vormde
tot de invoering van het algemene begrip doehtermaatschappij van art. 2:24a
BW, maar daartoe geenszins verplichtte. De betekenis van art. 2:24a BW

IS ( reikt verder dan de regelingen omtrent de geconsolideerde jaarrekening.
?J I Dat vanuit dat vraagstuk de nadruk wordt gelegd op een op enigerlei wijze

71 De eonstruetie van de 'ontdochterde doehter', hetgeen wordt bereikt door tussen een
moedermaatschappij en een formeel in de definitie van art. 2:24a BW passende dochtermaat-
schappij daarvan, een stiehting te plaatsen, welke door de moederrnaatsehappijwordt beheerst,
werkt in deze zienswijze niet. Vgl. hierover P. van Sehilfgaarde, De NV 1989, p. 193 e.v.
met nasehrift van W.C.L. van der Grinten en reaetie van P. van Schilfgaarde. Vgl. in dit
verband ook P.C. van den Hoek en A.FJ.A. Leijten in, De bankier als jurist tegen wil
en dank (Langman-bundel), Deventer 1991, p. 153.

72 Vgl. ook Asser-Van der Grinten II, De rechtspersoon, Zwolle 1991, p. 360. Vgl. over de
problemen bij eoneemvorming van een (cooperatieve) vereniging ook S.M. Bartman, TVVS
1989, p. 209. Zie ook M J .G.C. Raaijmakers, Juridische fusie enomzetting van verenigingen
en stichtingen, TVVS 1986, p. 181-187 en 214-219.

73 Vgl. bijv. ook C.W. de Monehy, Samenwerking in stichtingsvorm, S & V 1994, p. 10.
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te kwantificeren deelnemingsverhouding, hetzij uit aandeelhouder-, hetzij
uit Jidmaatschap, is niet verwonderlijk. Vanuit de optiek van de verderrei-
kende betekenis van art. 2:24a BW is een dergelijke deelnemingsverhouding
echter irrelevant; het gaat in dat kader om beslissende zeggenschap en anders
niet. 74

Men kan deze prablematiek overigens ook van 'de andere' kant
benaderen en zich de vraag stellen of een 'dochter'stichting, ook al is zij
technisch gezien geen art. 2:24a BW-'dochter', vrij is datgene te doen wat
een art. 2:24a BW-'dochter' is verboden? Gezien de bepalingen over de
kapitaal- en vermogensbeschermning voor de NV IBV meen ik dat zulks,
gelet op de ratio van de wet - zie wat dat betreft ook mijn analyse van
het deelnerningsbegrip(!) - uiterst twijfelachtig is. Veeleer ben ik geneigd
de vraag ontkennend te beantwoorden.

5 Stichting als 'afbankelijke maatschappij' (vgl. art. 2:63a/152/262
BW); toepassing structuurregeling?

Ret begrip 'afuankelijke maatschappij' speelt slechts een rol in de
structuurregeling (zie de artt. 2:63a en 2: 152/262 BW). 75 Toepasselijkheid
van de structuurregeling doet een aantal kernbevoegheden verschuiven van
de algemene vergadering naar de Raad van Comrnissarissen, waarvan de
leden met gelijke rechten van ava en (c)or door de RvC zelf worden
benoemd." Tevens is de RvC bevoegd belangrijke bestuursbesluiten goed
te keuren (vgl. artt. 2:63j/164/274 BW). Deze structuurregeling is slechts

74 Zo ook S.M. Banman/A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Amhem 1994, p. 64. Zie
anders P. Roos in zijn bespreking van 'van het concern', door S.M. Banman/A.F.M.
Dorresteijn (eerste druk), in S & V 1992, p. 119 e.v.

75 De structuurregeling heeft haar oorsprong in de behoefte aan een adequate vorm van bestuur
en toezicht in de grote onderneming waar de av(a) in veel gevallen te weinig tegenwicht
kan bieden aan het bestuur. Om die reden werd in 1964 door de minister van Justitie een
commissie ingesteld met de opdracht een onderzoek in te stellen '( .. ) naar de vraag of de
rechtsvorrn der onderneming herziening behoeft, en daarbij in het bijzonder aandacht te
besteden aan het bestuur en toezicht bij de grote onderneming alsmede aan de publieke
verantwoording van de onderneming' ; de zgn. 'Commissie Verdam' . Vgl. ook haar rapport,
Herziening van het ondernemingsrecht, 's-Gravenhage 1965; vgl. in dit verband bijv. ook
G.H.A. Schut, Het wonder van Den Haag, in de Verdambundel (1971). Zie ook W.C.L.
van der GrlntenV.M.M. Maeijer e.a., De nieuwe structuur van de grote NV en BV, deel
9 serie monografieen vanwege het Van der Heijden lnstituut, Deventer 1973.

76 Vgl. ook P. Sanders\W. Westbroek, BV en NV, serie Recht en Praktijk or. 23, Deventer
1991, p. 189 e.v.
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van toepassing zijn op de 'grote' NV, BV, cooperatie of OWM,77 niet
op de grote (nijvere) vereniging en stichting. Hier is de vraag aan de orde
of een stichting ten opzichte van een (mogelijk) structuurplichtige
rechtspersoon 'afhankelijke maatschappij' kan zijn. Meer concreet gaat het
dan over de vraag of de wettelijke toerekenings- en vrijstellingsbepalingen"
toepasselijk zijn. Omdat een stichting als zodanig niet onderworpen is aan
de structuurregeling zijn de vrijstellings- en mitigatieregelingen hier niet
aan de orde. Resteren de toe- en doorrekeningsbepalingen van de wet.
De structuurregeling is namelijk eveneens van toepassing op een rechtsper-
soon (NV IBV /cooperatie/O'WM), die slechts samen met ajhankelijke maat-
schappijen aan de wettelijke criteria van kapitaalomvang, werknemersaantal
en instelling van een ondernemingsraad voldoet.

Kan nu ook een athankelijke stichting gelden a1s 'afbankelijke maatschappij'
in de zin van de structuurregeling, zodat de samentellings- c.q. toerekenings-
regeling (artt. 2:63b/153/263, leden 2 sub a-c BW) ook betrekking heeft
op een 'dochter' stichting? Wat zegt de wet?

Als 'afhankelijke maatschappij' wordt aangeduid:"
1. een rechtspersoon waaraan een cooperatie, OWM, NV of BV of een

of meer afhankelijke maatschappijen alleen of tezamen voor eigen
rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;"

77 Zie ook Van der Heijden-Van der Grinten, Handboek, Zwolle 1992, p. 50 e.v. Voor de
cooperatie geldt overigens 'slechts' het verzwakt (verlicht) regime; vgl. hierover bijv. R. C.J.
Galle, De cooperatie, diss. Zwolle 1993, p. 310 e.v. De structuurvennootschaplijkt overigens
ter discussie te staan; vgl. hierover bijv. W.C.L. van der Grinten, De structuurvennootschap
in discussie, NJB 1994/3, p. 85 e.v. Zie bijv. ook P.C. van den Hoek, TVVS 1992, p.
275 en W.J. Slagter, TVVS 1993, p. 194.

78 Deze vrijstelling wordt bereikt doordat deafhankelijke maatschappij (NV\BV) dieop zichzelf
voldoet aan de criteria voor toepassing van de structuurregeling wordt vrijgesteld daarvan
opgaafte doen ten kantore van het handelsregister (vgl. artt. 2: 153\2631eden I jo. 3 BW).
Op die wijze komt het dan niet tot toepassing van de structuurregeling. De cooperatie en
de owm moeten overigens daarentegen in alle gevallen vorenbedoe1de opgaaf doen maar
zijn niettemin in bepaalde gevallen vrijgesteld van de daaruit voortvloeiende toepassing van
de regeling (art. 2:63d BW).

79 Vgl. de artt. 2:63a, 2:1521262 BW; wet van 25 maart 1987, SIb. 112.
80 Dit begrip afhankelijke maatschappij is dus zuiver getalsmatig bepaald; het gaat om

kapitaalverschaffing aan een rechtspersoon voor 50% of meer. Centrale leiding c.q.
zeggenschap is niet van belang anders zou een en ander tot te grote onzekerheid over de
toepasselijkheid van de structuurregeling leiden, hetgeen men niet wenste. Vgl. het SER-
Advies 84/06, p. 77. Het begrip afhankelijke matschappij wijkt derhalve af van de reeds
in de voorgaande paragrafen besproken begrippen dochtermaatschappij (art. 2:24a) BW en
groepsmaatschappij (art. 2:24b BW). De wetgever hinkt hier eigenlijk op twee gedachten.
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2. een vennootschap waarvan de onderneming in het handelsregister is
ingeschreven en waarvoor een cooperatie, OWM, NY of BV (of een
afuankelijke maatschappij van de NY of BV) als vennote jegens derden
volledig aansprakelijk is voor alle schulden.

De ratio van het begrip afuankelijke maatschappij is eigenlijk dat de
samentellings- en vrijstellingsbepalingen van de structuurregeling, zoals
hiervoor reeds genoemd, van toepassing zijn in die gevallen waarin een
(structuur)moedermaatschappij (voldoende) overwegende invloed kan uitoefe-
nen in die athankelijke rechtspersoon. 81 Het begrip afhankelijke maatschap-
pij ligt aldus in het verlengde van de begrippen groep, groepmaatschappij
en dochtermaatschappij en ook van het begrip 'deelneming' . Hiervoor heb
ik betoogd dat 'kapitaal kan worden verschaft' aan een groepsverbonden
stichting, zodanig dat van een 'deelneming' sprake is. Evenzo zagen wij
dat deze stichting 'groepsmaatschappij' kan zijn. Verder betoogde ik dat
de ratio van de door de qualificatie 'dochtermaatschappij' ingeschakelde
regels met zich brengt dat ook dit begrip somtijds extensief moet worden
geinterpreteerd. Niet anders is dit alles voor het begrip 'afhankelijke
maatschappij'. Reeds mijn benadering van het begrip 'deelneming' brengt
mee dat onder art. 2:63a1152/262 (sub a en b) BW aan de wettelijke definitie
kan worden voldaan.

Op deze wijze kan een stichting als 'afhankelijke maatschappij' van
een NV IBV IcooperatielOWM gelden en zodoende via de samentellings-
en toerekeningsbepalingen leiden tot toepassing van het structuurregime
binnen de haar beheersende NV IBV /cooperatie/Ow M, hetgeen ik met het
oog op de ratio van de structuurregeling en de huidige maatschappelijke
ontwikkelingen met betrekking tot het gebruik van de stichting als
ondernemingsvorm gewenst acht. Ontduiking van de regeling door vermogen
en werknemers 'af te zonderen' in een overigens wel groepsverbonden
stichting wordt aldus voorkomen.

Vgl. ook M.P. van Achterberg, De juridische definitie van het economisch verschijnsel
concern, diss. Deventer 1989, p. 98; H.J.M.N. Honnee, Concemrecht en medezeggenschaps-
regelingen, diss. Deventer 1981, p. 73 en L. Timmerman, TVVS 1983, p. 279. Ook hier
zien wij derhalve weer de situatie dat waar het normaal gesproken meestal zo is dat een
rechtspersoon welke groepsmaatschappij is van een andere rechtspersoon tevens ook dochter-
maatschappijen afhankelijkemaatschappijvan die rechtspersoonzal zijn, dit voor een stichting
die tevens groepsmaatschappij is van en andere rechtspersoon(en dochtermaatschappijdaarvan
zou moeten kunnen zijn) niet geldt. Vgl. ook S.M. Bartman/A.F.M. Dorresteijn, Van het
concern, Amhem 1991, p. 127/128.

81 Vgl. ook S.M. Bartman/A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Amhem 1991, p. 128. Vgl.
ook de tweede druk (1994), p. 125 e.v.
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Buiten beschouwing laat ik de vraag of voor de grate nijvere stichting"
(al dan niet als 'moeder') iiberhaupt een zelfde soort structuurregeling van
toepassing zou moe ten zijn," zoals deze van toepassing is voor de grate
NV IBV /cooperatie/OWlvl. 84 Uitbreiding" van de structuurregeling lijk:t
mij het overwegen waard." In dat kader zou ik voorstander zijn van een

82 Dat wil dus zeggen een stichting die een ondememing drijft al dan niet (zgn. non-profit-
ondememing) met (primair) winstoogmerk. Zie over dit onderscheid bijv. ook J.E.A.M.
van Dijck, FED Fiscaal Weekblad 1986, nr. 1000. Zie meer algemeen voor criteria voor
indeling van stichtingen ook: Stichtingen, Rapport van de Commissie ter bestudering van
de fiscale aspecten van stichtingen, Deventer 1989, paragrafen 2.6.1.-2.6.3. Zoals reeds
eerder gezegd mag een stichting best een winstoogmerk hebben; zij mag 'slechts' wettelijk
niet als oogmerk hebben het behalen van winst ter verdeling onder oprichters, orgaan-
bemanners of derden. Zie ook F.J.P. van den InghlE. Bos/P.C.J. Oeriemans, De stichting
als ondememingsvorm, Deventer 1993, p. 13 e.v.

83 Ook op dit punt is ons stichtingenrecht nog steeds te globaal geregeld. Zo ook reeds P.L.
Dijk/J. Schepel, Dient de wet voorzieningen te bevatten ten aanzien van de zeggenschap
van medewerkers en/of gebruikers in bestuurlijke organen van verenigingen en stichtingen?,
Preadvies NJV, Zwolle 1981, p. 102/103. Vgl. bijv. ook C.J. van Zeben/J.W. Ou Pon,
ParI. Gesch. Invoeringswet Boek 2 BW Rechtspersonen, p. 1228 -1237 aangaande
publicatieplicht en medezeggenschap bij grote verenigingen en stichtingen. Vgl. in dit verband
ook J .M.M. Maeijer, Dijk en doelmatige democratisering (of te weI D tot in de derde macht) ,
in, Met recht verenigd (Dijk-bundel), Amhem 1986, p. 173 e.v.

84 Zie hierover bijv. ook P.L. Dijk/J, Schepel, Dient de wet voorzieningen te bevatten ten
aanzien van de zeggenschap van medewerkers en/of gebruikers in bestuurlijke organen van
verenigingen en stichtingen?, Preadvies NJV, Zwolle 1981, p. 101 e.v.

85 Bij de stichting moeten wij naar mijn mening in ieder geval het denken over toepasselijkheid
van de structuurregeling op stichtingen niet aileen plaatsen in de sleutel van de medezeggen-
schap, maar ook in de sleutel van het toezicht binnen (op) stichtingen. Vgl. o.m. A.G.
Lubbers, Bestuur en toezicht, keerzijden van een medaille, rede, Deventer 1983; J.M.M.
Maeijer, Toezicht op het stichtingsbestuur, in, Tot vermaak van Slagter (Slagter-bundel),
Deventer 1988, p. 147 e.v.; T.J. vander Ploeg, Stichtingenen trusts inhet algemeenbelang,
PreadviesNVvR, Deventer 1986; M.A.P. Schouten, Toezichtophetbestuurvanstichtingen,
rechtsvergelijkend getoetst, NJB 1987, p. 37 e. v. en V.A.M. van der Burg, WPNR 5810
(1986). Zie bijv. ook de Minister van Justitie in Handelingen Tweede Kamer 1987-1988,
18 november 1987, p. 14 en 24. Mijns inziens kan het verplicht stellen van een soort RvC
gemdiceerd zijn voor zover het betreft de echt grote nijvere stichtingen waarin flinke
vermogens zijn ondergebracht, die een ondememingsraad hebben moeten instellen en waar
vele werknemers werkzaarn zijn terwijl tevens grote belangen van derden bij een dergelijke
stichting kunnen zijn betrokken. Men denke bijv. aan spaarbanken, verzekeringsmaatschappij-
en of grote beleggingsmaatschappijen in stichtingsvorm. Men denke echter ook aan de
zorginstellingen-branche. Zulke stichtingen zouden verplicht moeten worden een Raad van
Commissarissen in te stellen.

86 Oat za1 wei gecompliceerde wetgeving vereisen. Het gaat mij hier echter met name om de
gedachte. De preciese uitwerking (zo men het met mijn gedachte te dezen uberhaupt eens
is) laat ik over aan de wetgevingsjuristen. Wetgeving blijft immers een yak apart. Vgl.
daarover bijv. Ph. Eijlander, De wet stellen, diss. Zwolle 1993 (reeks Centrum voor
Wetgevingsvraagstukken, Schoordijkinstituut KUB); W.J. Witteveen/P. van Seters/G, van
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structuurregeling voor de grote commerciele stichting, vergelijkbaar met
de structuurregeling voor de NYIBV Icooperatie/OWM, zij het dat ik vind
dat dan aansluiting dient te worden gezocht bij de regeling voor de
(structuurjcooperatie en OWM (de artt. 2:63a BW e.v.), welke regeling
slechts het verlicht regime kent (blijkend uit de artt. 2:63f tim j BW).87
Ik hoop daar buiten het kader van deze dissertatie op terug te komen.

6 De 'nauw verbonden' stichting in de zin van art. 2:351 lid 2
BW; toepassing en werking enqueterecht

Het beg rip 'nauw verbonden rechtspersoon' (art. 2:351 lid 2 BW) heeft
betrekking op de bevoegdheden van een enqueteur nadat een verzoek tot
enquete door de OK is toegewezen. Het stelt hem in staat in zijn onderzoek
ook te betrekken 'de boeken en bescheiden alsmede de bezittingen van een
rechtspersoon die nauw verbonden is met de rechtspersoon ten aanzien
waarvan het onderzoek plaatsvindt. Samen met art. 2:347 BW ziet dit artikel
op de concemproblematiek binnen het enqueterecht. Sedert 1januari 1994
is het enqueterecht - naast de NV IBV IcooperatieiOWM/EESV88

- ook
van toepassing op stichtingen (en verenigingen) die een ondememing drijven
waarvoor ingevolge de WaR een ondememingsraad moet worden

Roermund, Wat maakt de wet symbolisch?, Zwolle 1991 (idem); I.H. van Kreveld, De
kwaliteit van wetgeving: Rechtsstatelijkeen bestuurlijke eisen, in, H.A.M. Backxe.a., Recht
doen door wetgeving, Opstellen over wetgevingsvraagstukken aangeboden aan Mr E.M.H .
Hirsch Ballin, Zwolle 1990, p. 189-202. Zie bijv. ook I.C. van der Vlies, Handboek
wetgeving, Zwolle 1987, m.n. p. 172 e.v.

87 Vgl. hieromrent o.m. S.M. Bartman, Invoering structuurregeling bij cooperaties en
onderlingen, S & V 1987, p. 32 e.v.; W.J. Slagter, Wetsvoorstel betreffende de structuur-
cooperatie, TVVS 1987, p. 15en idem, De FNV over het wetsvoorstel inzake de structuurco-
operaties, TVVS 1987, p. 223.; S.M. Bartman, Gewijzigd voorstel inzake structuurregeiing
bij cooperaties en onderlingen, S & V 1988, p. 7 e.v.; idem, Toepassing van de structuurrege-
ling voorcooperaties enonderlinge waarborgmaatschappijen inconcernverhoudingen, TVVS
1989, p. 208-210 (met naschrift C. de Groot). Zie ook C. de Groot, Invoering van de struc-
tuurregeling voor grote cooperaties en grote onderlinge waarborgmaatschappijen, TVVS
1989, p. 11-16 en H. de Groot, De structuurregeling voor grote cooperaties en onderiingen
waarborgmaatschappijen, Bb 1988, p. 149. Vgl. voorts P.I. Dortmond, De cooperatie; van
vereniging naar houdstermaatschappij en beursrechtspersoon, rede, Deventer 1991, p. 8
e.v. en A.L.G.A. Stille, aant. bij de artt. 2:63a BW e.v., in, Rechtspersonen, Deventer
losbl.

88 Zie de Wet van 28 juni 1989, houdende uitvoering van de Verordening nr. 2137/85 van
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 tot instelling van Europese
economische samenwerkingsverbanden, Stb. 1989, nr. 245.
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ingesteld." Aan een reeds lang in de literatuur en praktijk geuite wens is
daarmede gehoor gegeven.?" Het in titel 8 afdeling 2 Boek 2 BW geregelde
enqueterecht dient om opening van zaken te verschaffen bij twijfel aan het
beleid?' in een door een rechtspersoon gedreven ondememing en om te
kunnen corrigeren indien die twijfel gegrond blijkt" (vgl. de artt. 2:345
jo 350 BW). Blijkt uit een door de OK te gelasten onderzoek naar het beleid
en de gang van zaken binnen de desbetreffende rechtspersoon (artt. 2:344
en 345 BW) - al dan niet gecombineerd met te treffen voorlopige voor-
zieningen tijdens dat onderzoek (art. 2:349a en 358 BW) - naar het oordeel
van de OK van 'wanbeleid van de rechtspersoon', dan kan de OK
desgevorderd vervolgens een of meer van de voorzieningen van art. 2:356
BW treffen. Bij stichtingen kunnen slechts diegenen aan wie daartoe bij
de statuten of bij overeenkomst de bevoegheid is toegekend (art. 2:346 onder
c BW3) danwel vakorganisaties met in de ondememing van de stichting
werkzame personen als leden (art. 2:347 BW), een verzoek tot enquete
bij de Ondememingskamer instellen." De bevoegdheid tot enquete kan
derhalve ook door een 'moeder'rechtspersoon statutair danwel contractueel
worden bedongen."

89 Wet van 8 november 1993, Stb. 1993,597. Vgl. in dit verband o.m. 5.1. Witteveen, Het
wetsvoorstel inzake de uitbreiding van het enqueterecht, TVVS 1993/4, p. 90 e.v. en
M.H.R.H.Y. Cordewener, Uitbreiding enqueterecht, S & V 1992, p. 44 e.v. Zie ook de
SER-adviezen van 21 oktober 1988 (or. 88/14) en 17 november 1989 (or. 89121). Vgl. ook
1 .M.M. Maeijer, Nogmaals: uitbreiding van het enqueterecht, in, De NY 1992/5 en A.G.
van Soiinge, Uitbreiding van het enqueterecht, in, De NV 199212. p. 26 e.v.

90 Vgl. bijv. P.I.M. van Wersch, Het rechterlijkontsiag van stichtingsbestuurders, RM Themis
1980, p. 264-274; P.L. Dijk/TJ. vander Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting,
Arnhem 1991, p. 185; M.A.P. Schouten, Toezicht op het bestuur van stichtingen;
rechtsvergelijkend getoetst, NJB 1987, p. 43; J.M.M. Maeijer, Toezicht op het stichtingsbe-
stuur, in, Tot vermaak van Slagter (Slagter-bundel), Deventer 1988, p. 150-154. Zie ook
de MvT, Tweede kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22.400, or. 3, p. 1 e.v.

91 Bij dit onderzoek kan het beleid van elk binnen de stichtingsorganisatie bestand orgaan aan
de ordekomen; m.i. analoog naarHR 9juli 1990, NJ 1991. 51 m.nt. MaeijerenRaaijmakers
in AAe 1991, p. 83 (S(luis) BV).

92 Vgl. MvT, Kamerstukken 9596 en I.M.M. Maeijer, Wetsgeschiedenis, p. IXa-8. Vgl. bijv.
ook P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Arnhem 1992, p. 273 e.v.

93 Men heeft niet willen kiezen voor het ruime begrip "(rechtstreeks) belanghebbende" zoals
dat in vele andere bepalingen aangaande het stichtingsrecht wei wordt gebezigd (vgl. bijv.
art. 2:298 BW); dit om rechtsonzekerheid in het kader van het op stichtingen toepasselijke
enqueterecht te voorkomen. Vgl. MvT Wetsvoorstel 22400 (wijziging en aanvulling van
de regeling van het recht van enquete), TK 1991-1992, p. 4.

94 Naast natuurlijk de Procureur Generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam die om redenen
van openbaar belang een vordering kan doen tot het instellen van een enquete betreffende
het beleid en de gang van zaken bij de stichting; vgl. art. 2:345 lid 2 BW.

95 Ook van een dergelijke bevoegdheid voor de 'moeder'rechtspersoon ten opzichte van haar
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Allereerst rijst nu de vraag of een (groeps)verbonden stichting tevens als
'nauw verbonden' rechtspersoon in de zin van art. 2:351 BW kan worden
aangemerkt. Het antwoord op die vraag kan na de voorgaande analyse van
de begrippen 'deelneming', 'groepsmaatschappij', 'dochtermaatschappij'
en 'afhankelijke maatschappij' kortweg bevestigend luiden. De Ondeme-
mingskamer heeft, als gezegd, op verzoek de bevoegdheid het onderzoek
naar 'nauw verbonden rechtspersonen' uit te breiden (art. 2:351 lid 2
BW)96en daartoe kanjuist in alle genoemde gevallen van 'gequalificeerde
verbondenheid' aIle aanleiding toe zijn.

De term 'nauw verbonden rechtspersoon' dekt immers steeds zonder
meer allerlei rechtsverhoudingen." Rechtspersonen kunnen nauw verbon-
den zijn door kapitaaldeelname, statutair bepaalde zeggenschapsverhoudingen
maar ook door contractuele banden (samenwerkings- of beheersovereenkom-
sten) of zelfs personele unies. Aldus zal ook een groepsverbonden stichting
door de OK als 'nauw verbonden rechtspersoon' kunnen worden aange-
merkt.

Een tweede vraag is nu hoe het enqueterecht werkt met betrekking tot
(groeps )verbonden stichtingen.

Een vakorganisatie kan ook een enquete verzoeken bij de moedermaat-
schappij van de groepsmaatschappij (welke beiden de rechtsvorm van een
stichting kunnen hebben) waar haar leden werkzaam zijn;" dat vloeit voort
uit art. 2:347 BW en de concernrechtelijke" uitleg van het daar gebezigde

'dochter'stichting, zou men mijns inziens kunnen zeggen dat deze de groepsband verdicht.
Alsdan ligt zij in het verlengde van de door mij in hoofdstuk 2 reeds besproken technieken
ter realisering van afhankelijkheid van een stichting.

96 Op verzoek van de benoemde onderzoekers danwel ambtshalve. Vgl. C.A. Boukema, aant.
3 bij art. 2:351 BW, in, Rechtspersonen, Deventer losbl.

97 Vgl. C.A. Boukema, aant. 3 bij art. 2:351 BW, in, Rechtspersonen, Deventer losbl.
98 lndien een groep met daarin bijv. stichtingen als zodanig zou mogen worden beschouwd

als rechtspersoon, zou het niet uitmaken bij welke in de groep functionerende rechtspersoon
de leden van de vakorganisatie werkzaam zijn; dan kan immers ten allen tijde worden gezegd
dat de leden van de betreffende vakorganisatie werkzaam zijn in de ondememing van de
rechtspersoon. Op die manier zou dan het gehele groepsbeleid inclusief het beleid bij de
respectievelijk vande groep deel uitmakende rechtspersonen (stichtingen) onderwerp kunnen
zijn van een enquete-verzoek. Vgl. in dit verband bijv. M.J.G.C. Raaijmakers, Dient een
concern te worden beschouwd als rechtspersoon?, TVVS 199012, p. 25 e.v. met naschrift
W.J. Slagter. Zieook W.1. Slagter, Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over moeder-
dochterverhoudingen, preadvies NVvR, Deventer 1988, m.n. par. 1.3.

99 Zie SER-Advies 89/21, p. 14. Vgl. over het concern als zodanig als (federatieve)
ondernemingsvorm bijv. ook L. Timmerman, Over multinationale ondememingen en
medezeggenschap van werknemers, diss. Deventer 1988, p. 61 e.v.
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begrip onderneming.'?' Dit houdt in dat bij een concern (groep) onder
omstandigheden kan worden gezegd dat meer rechtspersonen (bijv. meerdere
stichtingen) in feite een onderneming drijven.'?' Dat is het geval indien
sprake is van een 'vergaande fmancieel/organisatorische integratie van de
betrokken concerugenoten'l'" (bijv. stichtingen). Andermaal verwijs ik
naar mijn voorafgaande analyse.

Het te onderzoeken beleid en de gang van zaken zelf (het object van
het enquete-onderzoek) kan in sterke mate worden beinvloed doordat een
stichting deel uitmaakt van een groep (concern). Ben enquete bij een
moederstichting kan zich ook uitstrekken tot het beleid van en de gang van
zaken bij 'dochter'stichtingen. Ben enquete bij de moeder-stichting omvat
in ieder geval het door deze gevoerde algemene groepsbeleid'?' en in
dat verband de (vraag naar de nakoming van de) plicht tot het voeren
daarvan.'?' Hoewel het beleid en de gang van zaken bij de 'dochter'stich-
ting in beginsel behoren tot de bevoegdheid van het bestuur daarvan, \05

kan een enquete bij een 'dochter'stichting mijns inziens betrekking hebben
op besluiten van haar 'moeder' -rechtspersoon en daarmede op haar
handelwijze, voor zover die door dergelijke besluiten gestalte krijgt.

Een groepsverhouding waarin een stichting als 'moeder' danwel als 'dochter'
is opgenomen kan van invloed zijn op het oordeel van de OK of in een
bepaald geval van wanbeleid in de zin van het enqueterecht sprake is, \06

groepsverhoudingen bieden geen disculpatie voor het niet-naleven van

100 Art. 2:347 BW bepaalt: 'Tothet indienen vaneen verzoek als bedoeld in artikel 345 is voorts
bevoegd een vereniging van werknemers die inde ondememing van de rechtspersoon (curs.
RH) werlczame personen onder haar leden telt en ten minste twee jaar volledige rechtsbe-
voegdheid bezit, mits zij krachtens haar statuten ten doel heeft de beJangen van haar
werknemers te behartigen en als zodanig in de bedrijfstak of onderneming werkzaarn is'.

101 Vgl. bijv. ook G. Noordraven, Het aanvullend SER-Advies wijziging enqueterecht,
Bedrijfsjuridische Berichten 1990, or. 3, p. 23.

102 Vgl. SER-Advies 89121, p. 10. Vgl. ook OK 16 april 1987, NJ 1988, 183 (Stolk).
103 Analoog aan HR \0 januari 1990, NJ 1990, 466 m.nt. Maeijer (Ogem); Zie ook TVVS

1990, p. 127 e.v., met commentaar Th.S. Ijsselmuiden. Bijv. ook analoog aan OK 7
december 1989, NJ 1990,242, TVVS 1990, p. 98-\02 (VBB).

104 Vgl. in dit verband ook de noten van M.1.G.C. Raaijmakers onder resp. HR \0 januari
1990, RvdW 1990, 22, NJ 1990,465 en HR \0 januari 1990, RvdW 1990,23, NJ 1990,
466 m.nt. Maeijer (OGEM-enquete I en 11), in, AAe 39 (1990) II, p. 858 e.v. Zieoverigens
ookTh.S.ljsselmuideninTVVS 1990,p.127-132enC.A. Boukema, DeOgem-beschikking
van 3 december 1987, in, Piercing Van Schilfgaarde, Deventer 1990, deel9 serie Uitgaven
vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht RUG en OK 7 december 1989, NJ 1990,
242 (Bredero) met noot van Van Schilfgaarde in WPNR 5863, p.132.

105 Vgl. analoog art. 9 van de Departementale Richtlijnen 1976.
106 Vgl. ook S.M. Bartman/A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Arnhem 1991, p. 228 e.v.
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verplichtingen door de 'dochter'stichting. Men denke bijv. aan het
uitkeringsverbod; verstrekken van onverantwoorde leningen of zekerheids-
stellingen aan de 'moeder'; het verrichten van handelingen in strijd met
het doell ,107 malversaties met subsidies. (Het bestuur van) de 'doch-
ter'stichting heeft ondanks het feit dat deze wordt beheerst door een andere
rechtspersoon (of de overheid!) haar eigen verantwoordelijkheden.l'" Zo
kunnen gedragingen van een 'moeder'stichting van invloed zijn op het
oordeel ofbij de 'dochter'stichting sprake is van gegronde redenen om aan
een juist beleid te twijfelen of van wanbeleid.'?? Bij dit alles dient
overigens wei met het 'groepsbelang' rekening te worden gehouden.

7 De groepsverbonden stichting en de WORlIO

De Wet op de Ondernemingsraden is overwegend 'rechtsvorrn' neutraal. III

De WOR maakt ook geen onderscheid tussen ondernemingen in de profit-
en non-profitsector. 112 Daarom is ook een stichting verplicht een onderne-
mingsraad in te stellen indien zij een onderneming in stand houdt in de zin
van art. 1 lid 1 onder c WORIl3 waarin in de regel hetzij tenminste 100
personen krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn, hetzij tenminste
35 personen meer dan een derde van de normale arbeidstijd krachtens
arbeidsovereenkomst werkzaam zijn (art. 2 lid 1 WOR).

Nu wij zagen dat een stichting in een groep in de zin van art. 2:24b
BW verbonden kan zijn, brengt dat met zich mee dat zij eveneens in de

107 Bestuurders kunnen dan overigens ook aansprakelijk worden cf. art. 2:300a BW.
108 Cf. o.m. OK 23 juni 1983, NJ 1984, 571 m.nt. Maeijer (Hyster) en OK 29 augustus 1985,

NJ 1986,578 (Howson-Algraphy),
109 Cf. OK 21 juni 1979, NJ 1980,71 m.nt. Maeijer (Batco).
110 M.n. zijn hier van belang de artt. 3 lid 3, 24 lid 3, 31 lid 2 sub d, 31a lid 3, 33 lid 5.
111 Vgl. over de werking van de WOR in het algemeen en in groepsverhoudingen o.m.:

H.J .M. N . Honee, Concernrecht en medezeggenschapsregeIingen, diss. Deventer 1981 ; H.J .
de BijIl Nachenius, onderdeel Wet op de ondernemingsraden, in, Rechtspersonen, Deventer
losbl.; L. Timmerman, Over multinationale ondernemingen en medezeggenshap van
werknemers, diss. Deventer 1988; S.M. Bartman/A.F.M. Dorresteijn, Van het concern,
Arnhem 1991, p. 147 e.v.; M. Brink/J.J.H. Maschhaupt, Deondernemingsraad, Deventer
losbl.; F. Koning, Het systeem van het collectieve arbeidsrecht, diss. Deventer 1987; M. G.
Rood, Wet op de ondernemingsraden, Arnhem losbl.; H.F.J. Joosten, Medezeggenschap,
serie Vademecum Ondernemingsrecht, Deventer.

112 Vgl. MvT 1971 enJ.M.M. Maeijer, Naamlozeen besloten vennootschap, wetsgeschiedenis,
p. IXd - Art. 1-2. Zulks overigens in tegenstelling tot HoofdstukII van de Fusiegedragsregels
1975; vgl. de definitie van 'onderneming' in art. 14 lid 1.

113 Elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend verb and waarin krachtens
arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht.
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zin van de WOR in 'een groep van ondernemers' verbonden kan zijn. Het
begrip 'groep' in de artt. 3 lid 3, 24 lid 3, 31 lid 2 sub d, 31a lid 3, 33
lid 5 WOR heeft voor zover hier van belang niet een andere inhoud dan
het begrip 'groep' van art. 2:24b BW. Ook bier gaat het om onderworpen
zijn aan centrale leiding, die ofwel door een van de 'ondernemers' over
de andereen) wordt uitgeoefend of kan worden uitgeoefend 114danwel
gemeenschappelijk (gemeenschappelijke leiding) wordt uitgeoefend. De
in een groep verbonden stichting in de zin van de WOR kan zowel 'moeder'
als 'dochter' zijn.

Het moet steeds gaan om stichtingen die als 'ondernemer' een 'onderne-
ming' drijven in de zin van de WOR (art. 1 sub d en c WOR).115 Men
zie goed dat de stichting die meerdere ondernemingen drijft!" niet
daardoor een 'in een groep verbonden ondernemer' in de zin van de WOR
is.l17

Kort gezegd brengt dat het navolgende met zich :
- De groepsverbonden 'moeder'stichting kan voor aIle of een deeI van

de met haar verbonden rechtspersonen en/of personenvennootschappen een
gemeenschappelijke ondernemingsraad instellen, ongeacht of deze
ondernemers zelf reeds al dan niet een ondernemingsraad hebben ingesteld
(art. 3 lid 3 WOR).118 De 'moeder'stichting (de 'groepsleiding') kan tot

114 Vgl. MvT bij het wetsontwerp tot vereenvoudiging van de Wet op de Ondernemingsraden,
wetsontwerp 20583, TK, ill. 3, p. 12 en Inzicht ill. I. zesde druk 1990, p. 26. Zie ook
H.J.M.N. Honee, Concernrecht en medezeggenschapsregelingen, diss. Deventer 1981, p.
100. Het gaat hier, in tegenstelling tot in art. 2:24b BW, uitsluitend om een juridisch
groepsbegrip, in die zin dat niet alleen de feitelijke zeggenschap van belang is maar ook
de potentiele zeggenschap (zeggenschap kunnen uitoefenen) als weerlegbaar vemmoeden
van aanwezigheid van groepsverhoudingen. Vgl. in dit verband bijv. ook H.J. Schotvanger,
De NV jrg. 50, p. 21.

115 Bestuurder in de zin van de WOR isdegene die rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent
bij de leiding van de arbeid; vgl. art. 1 lid 1 sub e WOR. Vgl. over het begrip bestuurder
bijv. ook M.J. van Vliet, TVVS 1984, p. 149.

116 Bijv. een stichting die verschillende fIliaalvestigingen exploiteert, zonder dat deze filialen
een "aparte juridische jas" (stichting, BV, CV e.d.) aangemeten hebben gekregen.

117 Zie ook S.M. BartmanlA.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Arnhem 1994, p. 147. Zie
bijv. ook P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Arnhem 1992, p. 38 e.v.

118 Ik wijs hier overigens op de omstreden 'Beck-constructie' die met zich zou brengen dat,
indien bijvoorbeeld een aantal stichtingen niet ieder voor zich doch gezamenlijk, namelijk
via een aantal vennootschappen onder firma of CV's, verschillende ondernemingen in stand
bouden, waarbij deze personenvennootschappen dan elk slechts een gering aantal werknemers
in dienst hebben, dan geen sprake is van 'in een groep verbonden ondernemers' in de zin
van de WOR. Het moet dan immers gaan om een aantal ondernemers die ieder voor zicb
een of meer ondernemingen in stand houden die onder centrale leiding staan. Zie Minister
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zodanige instelling overgaan - na een daartoe strekkend verzoek is zij
daartoe verplicht - indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing
van de WOR in de betrokken ondememingen. Bij instelling van een gemeen-
schappelijke ondememingsraad door in een groep verbonden ondememers
moeten de betrokken ondernemers een van hen aanwijzen die namens hen
ten opzichte van de ondernemingsraad de wettelijke voorschriften naleeft.
Daartoe zal veelal de 'moeder' (bier stichting) worden aangewezen; zij voert
immers de centrale leiding over de groep.

- Indien een stichting deel uitmaakt van een groep in de zin van de WOR
die tesamen tenminste 5 ondernemingsraden hebben ingesteld dan geldt
de verschijningsplicht van art. 24 lid 2 WOR voor (statutaire) bestuurders
en vertegenwoordigers van de 'moeder'rechtspersoon bij belangrijke
overlegvergaderingen met de ondernemingsraad Diet (art. 24 lid 3
WOR).119

- De groepsverbonden stichting in de zin van de WOR is desgevraagd
verplicht aan haar ondernemingsraad gegevens te verstrekken omtrent de
ondememers die deel uitmaken van 'haar groep', de zeggenschaps-
verhoudingen waardoor zij onderling zijn verbonden, alsmede de naam en
de woonplaats van degenen die ten gevolge van de bedoelde verhoudingen
feitelijke zeggenschap over de voornoemde groepsverbonden stichting
kunnen uitoefenen; Zie art. 31 lid sub d WOR.

- Indien de financiele gegevens van de groepsverbonden stichting 120
in de zin van de WOR zijn opgenomen in een geconsolideerde jaarrekening
in de zin van art. 2 :406 lid 1 BW van de 'moeder'rechtspersoon, dan dient

SZW 27 juni 1989 (Beck), ROR 1989, I, 1, SR 1989, p. 240 en Afd. Rechtspraak RvS
21 sept. 1990, nr. RO 2.89.2109. Op deze wijze zou men aan een aantal WOR-bepalingen
die in concernverhoudingen van groot belang zijn kunnen ontkomen. De vraag die hier
natuurlijk rijst is of men de vennoten als ondernemer moet zien in de zin van de WOR
overeenkornstig de transparantie gedachte of dat men de CV of VOF als ondernemer moet
zien in de zin van de WOR. Vgl. in dit verband voor twee visies; S.M. Banman/A.F.M.
Dorresteijn, Van het concern, Arnbem 1994, p. 149/1S0enA.G. van Solinge, De maatschap
als ondernemer, in, Tot vermaak van Slagter, Deventer 1988, p. 284.

119 Het is overigens vreemd dat in art. 24 lid 2 WOR wei met groepsverhoudingen tussen
NV'sIBV's wordt rekening gehouden (vertegenwoordigersvan de moedermaatschappijmogen
dan verschijnen i.p.v. commissarissen van de dochter) maar niet met groepsverhoudingen
tussen (verenigingen en) stichtingen. Dit zou veranderd moeten worden. Ook een
moederstichting zou bijv. haar bestuurders c.q. door hen aangewezen vertegenwoordigers
moeten kunnen laten verschijnen op de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad van
haar 'dochter'stichting als bedoeld in de ant. 23 jo. 24 lid 1 WOR. Zie ook A.F.M.
Dorresteijn, De Wet op de ondememingsraden en zijn toepassing bij stichting en vereniging,
S & V 1992, p. 114.

120 Tevens groepsmaatschappij in de zin van an. 2:24b BW.
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deze stichting deze geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag alsmede
de overige gegevens (bedoeld in art. 2:392 BW) van de 'moeder'rechtsper-
soon, ter bespreking aan haar ondememingsraad voor te leggen. Deze
stichting is zelf niet jaarrekenplichtig in de zin van Titel 9 Boek 2 BW;
zij is echter wei onderworpen aan art. 2:10 jo. 3:15a BW. Indien de
financiele gegevens van de groepsverbonden stichting in de zin van de WOR
niet zijn opgenomen in een geconsolideerde jaarrekening van bijv. de haar
beheersende BV of 'moeder' stichting, deze laatste is immers niet jaarreken-
plichtig, dan dient deze stichting zodanige schriftelijke gegevens ter
bespreking aan de ondememingsraad te verstrekken opdat deze zich een
inzicht kan vormen in het gezamenlijke resultaat van de ondememingen
waarmede de stichting in een groep is verbonden (art. 31a lid 3 WOR).
Van belang is hier ook art. 31a lid 5 WOR dat voorschriften geeft i.v.m.
het niet jaarrekenplichtig zijn van stichtingen.!" Indien een stichting
meerdere ondememingen drijft geldt overigens art. 31a lid 4 jo 5 WOR.

- Een 'moeder'stichting kan'" (al dan niet op verzoek) voor 'haar
groep van verbonden ondememers' een centrale of groepsondememingsraad
instellen, ten opzichte van welke de 'moeder'stichting voor de toepassing
van de WOR als ondememer optreedt; art. 33 lid 5 WOR.

Tot slot nog een enkele opmerking over toepassing van art. 25 WOR.123
Van belang acht ik vooral de adviesbevoegdheid van de OR van een stichting
die 'dochter' wordt. Vanuit het gezichtspunt van de werknemers is van
belang dat de OR van een reeds bestaande 'ondememing' de adviesbevoegd-
heid zal kunnen uitoefenen indien die 'ondememing' bij of na oprichting
wordt overgedragen aan een (groepsverbonden) stichting. Maar adviesbe-
voegdheid komt aan de OR van een stichting ook toe wanneer die stichting
zich 'onderwerpt' aan een 'moeder'rechtspersoon om met deze een groep
te vormen. Een ziekenhuis in stichtingsvorm wijzigt bijvoorbeeld haar
statuten te dien einde (vgl. voor de wijze en effecten hoofdstuk 2 en 3).

121 Vgl. ook Besluit verstrekking financiele inforrnatie, AMvB van 7 maart 1985, Stb. 151.
122 Soms is zij daartoe verplicht; vgl. art. 33 lid 2 WOR.
123 Vgl. in dit verband ook 1. van Slooten, Ondememingskarner en Wet op de Ondernemings-

raden, in, Met recht verenigd (Dijk-bundel), Arnhem 1986, m.n. p. 247 e.v., met vele
jurisprudentieverwijzingen en (mede in verband met art. 27 WOR) A.G. van Solinge, De
positie van de ondememingsraad bij in een groep verbonden ondememingen, in, Onderne-
mingsraad en vennootschap, deel 22 Serie monografieen vanwege het Van der Heijden-
Instituut, Deventer p. 55-68.

210



Groepsverbonden stichting en groepsrechtelijk begrippenkader

Aldus gaat de zeggenschap over op die 'moeder'rechtspersoon en de OR
zal daarover advies dienen te kunnen uitbrengen.!"

Het uit rechtspraak en literatuur bekende probJeem van toerekening'"
van beslissingen van de 'moeder'!" aan de 'dochter'!" kan zich op
geJijke wijze ook bij een 'dochter'stichting voordoen.!" Nu wij zagen
dat ook een stichting groepsmaatschappij kan zijn, ligt dat vraagstuk hier
niet wezenlijk anders. Ik verwijs naar de op dat punt bestaande literatuur
en jurisprudentie. 129

Andersom zal een 'moeder'stichting welke eenondernerningsraad heeft
ingesteld zich niet snel kunnen verschuilen achter de zgn. zelfstandigheid
van de nauw met haar verbonden 'dochter'stichtingen, als het gaat om
adviesplichtige of instemmingspJichtige besluiten genom en op 'dochter'-
niveau, welke tevens op 'moeder'niveau doorwerken. Alsdan wordt vrij
snel tot toerekening overgegaan aan de 'moeder', zodat de betreffende

124 Bijv. d .m.v. statutenwijziging en/of contractsovemame of door bijv. een juridische fusie
(vgl. ook art. 25 lid 1 onder a WOR). Vgl. in dit verband de dissertatie van R.H. van het
Kaar, Medezeggenschap bij fusie en ontvlechting, Deventer 1993. Vooral in de gepremieerde
en gesubsidieerde sector hebben fusies tussen stichtingen plaatsgevonden, vaak opgelegd
of geinitieerd door de overheid. Deze fusie hebben geleid tot een groot aantal beroepsprocedu-
res op grond van art. 26 WOR. De rechtspraak verschilt niet met die met betrekking tot
NV's en BV's.

125 Zie hierover bijv. ook R.H. van het Kaar, Medezeggenschap bij fusie en ontvlechting, diss.
Deventer 1993, Uitgave nr. 17 vanwegehet Instituut voor ondemerningsrecht RUG, p. 138
e.v.

126 Van de 'moeder'rechtspersoon mag overigens tegenover de ondernerningsraad van de
afhankelijke stichting een zelfde zorgvuldigheidworden verwacht als in NV/BV verhoudingen.
Vgl. bijv. OK 1 mei 1980, ROR 1971-1984179 (Lingeziekenhuis); OK 14 november 1985,
NJ 1986,555; Pres Rb Middelburg, 21 maart 1986, KG 1986, 175; OK 21 april 1988, NJ
1989, 310; OK 9 maar! 1989, ROR 1989/9; OK 23 maar! 1989, ROR 1989/6.

127 Ook de ondernemingsraad van de 'dochter'stichting zelf dient echter zorgvuldigheid te betrach-
ten. Vgl. bijv. OK 27 juli 1989, ROR 1989124.

128 Het bestuur van de dochterstichtinghoudt in dit verband overigens een eigen verantwoordelijk-
heid en heeft het aldus in haar macht al dan niet mede te werken aan de op 'moeder'niveau
genomen besluiten, cf. de gedacbte in bijv. OK 10 december 1981, NJ 1983,24 m.nt. Maeijer
(Ford).

129 Vgl. de gedachte zoals bijv. blijkt uit OK 2 juni 1983, opgenomen in HR 11juli 1984, NJ
1985,512 m.nt. Maeijer(Howson-Algraphy); OK 2 apri11987, NJ 1988, 382m.nt. Maeijer
(Shell Research); OK 10 mei 1990, SR 1990, p. 228, De NV 1991, p. 51, SMA 1990, p.
520 (HSA); Hof Amsterdam 27 juli 1989, ROR 1989 II, 30, TVVS 1990, p. 286 e.v. m.nt.
Slagter, SR 1989, p. 305 en WPNR 1990/5958, m.nt. van den Ingh (PUEM). Vgl. ook
S.M. Bartman/A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Arnhem 1994, m.n. p. 161 e.v. Zie
ook H.J. de Bijll Nachenius, aant. 2 e.v. op art. 25 WOR, in, Rechtspersonen, Deventer
losbl. en Hof Amsterdam 15 okt. 1992, NJ 1993, 210 (Interface Heuga) waarover M.J. G.C.
Raaijmakers in AAe 42 (1993) 9, p. 658 e.v.
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besluiten aan het adviesrecht ofhet instemmingsrecht van de ondememings-
raad van de 'moeder'stichting onderworpen zijn.!"

Daamaast dient mijns inziens de uitkomst van de rechterlijke toetsing
van besluiten op grand van het beroepsrecht voor de ondernerningsraad
van art. 26 WOR, ook bij graepsverbonden stichtingen-ondernemers in
de zin van de WOR, beinvloed te worden door de omstandigheid dat de
stichting is verbonden in een concern (groepi.!"

8 De stichting als onderdeel van een 'samenstel van ondernemin-
gen' in de zin van de SER-Fusiegedragsregels132 1975;133
toepasselijkheid van de SER-Fusiegedragsregels bij groepsver-
boodeo stichtingeo?

De SER-Fusiegedragsregels (Fusiecode) bevatten in Hoofdstuk II proce-
durele regels welke tot strekking hebben zowel de belangen van aandeelhou-
ders als die van de bij een 'fusie' betrokken werknemers te beschermen. 134

De Fusiecode is geen wet en geeft niet in eigenlijke zinjuridisch verbinden-
de regels'"); zij steunt tevens niet op enige verordenende bevoegdheid
van de SER, zoals deze die op andere (rechts)gebieden weI heeft als lichaam
onder de Wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie.

130 Vgl. bijv. Pres. Rb Amhem 15februari 1991, SR 1991, p. 123. ZieookA.F.M. Dorresteijn,
De Wet op de ondememingsraden en zijn toepassing bij stichting en vereniging, S & V 1992,
p. 116. Het kan ook gaan om overheveling door een stichting van bepaalde activiteiten en/of
besluitvorrning danwel vermogen naar een verbonden (afhankelijke) stichting, als gevo1g
waarvan de bij de •overhevelende , stichting ingestelde (centrale) ondememingsraad haar
medezeggenschapsrecbten uitgeho1d ziet worden. Vgl. bijv. Pres. Rb Arnhem, 15 februari
1991, Sociaal Recht 1991, p. 123; OK 21 januari 1993, S & V 1993, p. 45 e.v. met
commentaar A.F.M. Dorresteijn en Sociaal Recht 1993 Dr. 3; OK 25 februari 1993, S &
V 1993, p. 76 e.v.

131 Conform de gedachte neergelegd in o.m. OK 11 maar! 1982, NJ 1983,30; HR 7 juli 1982,
NJ 1983,25 (Enka). Niet alleen de positie van de 'eigen' stichting mag derhalve in ogen-
schouw worden genomen, conform de gedachte in OK 21 januari 1982, RMZ 1981-1982,
55 (Data-Systems).

132 Vgl. de artikelen 14 lid 1 en 15 leden 1 en 3.
133 Vgl. daarover in het algemeen M.J.O.C. Raaijmakers\O. de Savomin Lobman\L. Timmer-

man\C.Ae. Uniken Venema, De toekomst van de Fusiegedragsrege1s, uitgave Center for
Companylaw Schoordijkinstituut Tilburg, Zwolle 1992, meer in het bijzonder de bijdrage
van L. Timmerman.

134 Vgl. MJ.O.C. Raaijrnakers, in, De Toekomst van de fusie-gedragsregels, Zwolle 1992,
p. 1. Vgl. in dit verband bijv. ook H.FJ. Joosten, Medezeggenschap, Vademecum
Ondememingsrecht, Deventer, m.n. hoofdstuk 5.

135 Regels meteen zwevend karakter; n.a.v. C.R.C. WijckerheldBisdom, TVVS 1975, p. 233.
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Ingevolge art. 14 gelden de gedragsregels bij 'fusies' waarbij een
natuurlijke of een reehtspersoon de direete of indireete zeggensehap over
de aetiviteiten van een (deel van) een onderneming verkrijgt.

8.1 Geldt hoofdstuk II van de Fusiecode ook voor de groepsverbonden
stichting; wanneer drift zij een ondememing in de zin van de Code?

Gelden die regels ook voor een groepsverbonden stichting!" die, als
(potentiele) 'moeder' danwel als (potentiele) 'doehter', bij een 'fusie' in
de zin van art. 14 Fe betrokken is.137De Code is van toepassing op
'ondernemiogen', dat wil zeggen: 'elk als een zelfstandige eenheid optredend
organisatorisch verband, waarin kraehtens arbeidsovereenkornst in het kader
van de uitoefening van een bedrijf arbeid wordt verrieht. De zinsnede 'in
het kader van de uitoefening van een bedrijf'P'Tevert eehter een belangrij-
ke beperking'" van de toepasselijkheid van de Code op stichtingen Op.140
De Code is dientengevolge niet van toepassing op de non-profit seetor. De
toepasselijkheid kan bij CAO wel tot non-profit ondernemingen worden
uitgebreid.

Elke stichting die een ondernerning drijft in de zin van een duurzame
organisatie van kapitaal en arbeid waarmede door deelname aan het
eeonomiseh verkeer als hoofddoel'" winst wordt beoogd, valt onder de

136 Ook hier geldt weer: onderzoek van de definitie met het oog op de normen waarin zij worden
gebruikt. Vgl. ook M.J.G.C. Raaijmakers, onderdeel Groepsrecht, Hoofdstuk I, nr. 7.l.
sub d, in, Rechtspersonen, Deventer losbl.

137 Zie voor de werkingsomvang van Hoodstuk II van de Fusiecode ook bijv. C.A. Boukema
in zijn aantekeningen op art. 14 e.v. van de Fusiegedragsregels, in, Rechtspersonen, Deventer
losbl. Zie ook de bijdrage van L. Timmerman, De reikwijdte van Hoofdstuk II van de
Fusiegedragsregels, in, De toekomst van de Fusiegedragsregels, Zwolle 1992, p. 101 e.v.

138 Daarmee wordt bedoeld een technisch-organisatorische eenheid waarin ter voortbrenging
van goederen of diensten mensen in hierarchissch verband samenwerken en die als zelfstandige
eenheid waarneembaar is. Vgl. C.A. Boukerna in, aant. 2 op art. 14 van het SER Besluit
Fusiegedragsregels, in, Rechtspersonen, Deventer losbl.

139 Dit omdat de SER die tot de invoering van de Fusiegedragsregels heeft besloten uitsluitend
voor het bedrijfsleven is ingesteld (vgl. art. 2 van de Wet op de Bedrijfsorganisaties). De
Fusiegedragsregels beogen alleen voorschriften te geven met betrekking tot fusies van onderne-
mingen die een functie vervuJlen in het bedrijfsleven, zoals dat wordt geacht in de SER te
zijn vertegenwoordigd door de leden die in de Raad zijn benoemd door de daartoe aangewezen
organisaties van ondememers en werknemers.

140 Ik wijs hier op het verschil met art. 1 lid 1 sub c WOR waarin de zinsnede "in het kader
van de uitoefening van een bedrijf" niet voorkomt terwijl voomoemd artikel in tegenstelling
tot art 14 lid I van de Fusiecode wei spreekt over "elk in de maatschappij als zelfstandige
eenheid optredend organisatorisch verband.

141 Dat is mijns inziens ook het kenmerk van de uitoefening van een bedrijf. Ontbreekt bij
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Code. 142 Mijns inziens zou de Fusiecode overigens van toepassing dienen
te zijn op elke stichting die een onderneming drijft in de zin van de
WOR.143

8.2 Wanneer is sprake van een 'fusie' in de zin van de Code met
betrekking tot stichtingen?

Art. 14 lid 1 van de Code omschrijft 'fusie' als verkrijging van de zeggen-
schap, direct of indirect, over de activiteiten van een onderneming of een
gedeelte daarvan. De zeggenschap over de activiteiten van de door de
stichting gedreven onderneming dient duurzaam in andere handen te
komen.!" Het gaat daarbij zowel om daadwerkeJijk uitgeoefende zeggen-
schap als potentiele zeggenschap. De verkrijging van de zeggenschap dient

dergelijke stichtingen op enig moment de kans op winst dan zullen er geen activiteiten meer
worden onplooid casu quo zullen deze niet meer worden voortgezet. Non-profit stichtingen
drijven weliswaar een ondememing en nemen deel aan het economisch verkeer doch daarvoor
is het streven naar winst slechts secundair; d.w.z. het verrichten van activiteiten is niet
afhankelij k van het aI dan niet slagen in het streven naar winst; er is aileen streven naar
winst om de voortzetting van de activiteiten te waarborgen; vgl. bijv. een ziekenhuis in
stichtingsvorm. Zie ook F.J.P. van den Ingh/E. Bos/P.C.J. Oerlemans, De stichting als
ondernemingsvorm, Deventer 1993, p. 13/14.

142 De Code geldt dus niet voor de nijvere stichting die haar ondernemingsactiviteiten heft
gestaakt, bijvoorbeeld indien deze in staat van faillissement verkeert of de zogenaamde
'slapende' stichtingenlfondsen. Bij faillissement is het overigens niet altijd zo dat dan de
activiteiten van de stichting ook zijn gestaakt hetgeen ook van belang is voor de positie van
de organen en de eventuele ondememingsraad van de stichting. VgJ. in dit verband
Commentaar 1990, p. 76-80. Zie ook L. Timmerman, De reikwijdte van hoofdstuk II van
de Fusiegedragsregels, in, De toekomst van de Pusiegedragsregels, Zwolle 1992, p. 104/105
en C.A. Beukema, aant. 2 bij art. 14 SER Besluit Fusiegedragsregels, in, Rechtspersonen.
Deventer losbl. Vgl. bijv. ook S.C.J.J. Kortmann, De positie van de organen van de
vereniging en de stichting en van hun ondememingsraden tijdens surseance en faillissement,
S & V 1989, p. 171 e.v.

143 Overigens heeft ook de SER steeds het standpunt ingenomen dat de werkingssfeer van de
Fusiecode lOU dienen te worden uitgebreid tot sectoren buiten het 'bedrijfsleven'. Vgl. C.A.
Boukema, aant. 2 bij art. 14 SER Bes1uit Fusiegedragsregels, in, Rechtspersonen, Deventer
losbl. Zie ook C.Ae. Uniken Venema, in, Herziening van de Fusiecode, Zwolle 1994, p.
193 e.v.

144 Hoe dat kan worden bewerkstelligd heb ik reeds uitvoerig in de hoofdstukken 2 en 3 alsmede
de voorgaande paragrafen besproken. Men denke dan dus met name aan de vergrendeling
van de 'zeggenschapsband' door middel van benoemings- en ontslagrechten ten aanzien van
het stichtingsbestuurdoor de 'zeggenschapverkrijger' , gecombineerd met een statutairdanwel
contractueel instructierecht, aI hetgeen gewaarborgd kan worden door de bevoegdheid tot
statutenwijziging van de stichting, altbans in ieder geval een goedkeuringsrecht terzake,
statutair toe te kennen aan de 'zeggenschapverkrijger'. In het verlengde hiervan kan dan
nog financiele afhankelijkbeid van de stichting worden bewerkstelligd.
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zich volgens de Fusiecommissie te voltrekken in de vermogensrechtelijke
sfeer.!" Volgens Uniken Venema heeft dit vereiste echter geen func-
tie.!" Bij de huidige tekst lijkt het enkele verkrijgen van zeggenschap
binnen een stichting d.m. v. o.m. statutaire enlof contractuele benoernings-
en ontslagrechten ten aanzien van het stichtingsbestuur, of het creeren van
personele unies met betrekking tot het stichtingsbestuur, 147 niet een 'fusie'
in de zin van de Code op te leveren, omdat de verkrijging van een dergelijke
zeggenschap niet gebaseerd is 'op een in de vermogenssfeer liggende trans-
actie' .148 Het voorgaande heeft ook tot gevolg dat wanneer een stichting
als 'holding' aandelen houdt in een BV en het bestuur van de stichting als
gevolg van een 'fusie' wisselt, geen zeggenschap wordt verkregen in de
zin van de Code.149 Er is ook geen verkrijging van zeggenschap in de
zin van de Code indien een 'moeder'stichting/BV Ivereniging op grond van
een beheer(s)- of een management overeenkomst, het beheer, de zeggen-
schap of het management gaat voeren over een stichting. Wanneer een
stichting een raad van toezicht/commissarissen instelt, welke wordt bemand
door leden van de raad van commissarissenltoezicht of het bestuur van de
haar (o.m.) op deze wijze beheersende rechtspersoon, wordt evenmin
zeggenschap verkregen in de zin van de Code. Het betekent dat bij
stichtingen slechts een wijziging in de eigendomsverhoudingen met betrek-

145 Vgl. Fusiegedragsregels, Commentaar van de Commissie voor Fusieaaangelegenheden van
de SER, 's-Gravenhage 1990, red. J.B.A. Hoyinck, p. 82. Dit vereiste vindt men niet in
de Code zelf. Het vereiste is ontwikkeld in de rechtspraak van de Fusiecommissie.

146 Vgl. C.Ae. Uniken Venema in, M.J.G.C. Raaijmakers/C.Ae. Uniken Venema, Herziening
van de Fusiecode, Uitgave vanwege het Schoordijkinstituut Center for Companylaw, Zwolle
1994, p. 189/190.

147 Vgl. Commentaar, 8e druk, p. 121-122.
148 Vgl. Commentaar, 8e druk, p. 89. Zie ook R.H. van het Kaar, Medezeggenschap bij fusie

en ontvlechting, diss .. Uitgave ill. 17 vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht RUG,
Deventer 1993, p. 117. Los daarvan is bijv. ook geen sprake van een fusie (verkrijging
van zeggenschap in de zin van de code) indien twee stichtingen die een onderneming drijven
in de zin van de Code een niet tevoren door een van hen bedreven activiteit starten in een
krachtenseenonderlingesamenwerkingopgerichtesamenwerkings("joint -venture" )stichting.
Er is immers pas sprake van een fusie in de zin van de Code indien een bestaande activiteit
wordt overgedragen. Vgl. Commentaar p. 83.

149 Wanneer een enig aandeelhouder zijn aandelen overdraagt aan een stichting, waarvan hij
zelf de enig bestuurder is wijzigen op zich de zeggenschapsverhoudingen niet en wordt in
die zin geen zeggenschap verkregen. Toch is in dat geval volgens de Fusiecommissie juist
wei sprake van een fusie waarop Hoofdstuk II van de Code van toepassing is. Dit standpunt
wordt gegrond op het feit dat zich bij de stichting vervolgens bestuursmutaties kunnen
voordoen, waarbij de zeggenschap een belangrijke wijziging ondergaat zonder dat daaraan
een vermogensrechtelijke transactie te pas komt. Een andere rechtspersoon kan bijv. het
bestuur van de betreffende stichting gaan vormen. Zie ook Commentaar p. 127 en L.
Timmerman in, De toekornst van de Fusiegedragsregels, Zwolle 1992, p. 108.
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king tot de in de stichting ondergebrachte vermogensbestanddelen'" leidt
tot een 'fusie' in de zin van de Code. 151Men zou overigens wellicht
kunnen betogen dat aan een bepaalde rechtspersoon toekomende statutaire
danwel contractuele zeggenschapsrechten ten aanzien van de ondernerning
van een stichting, onder ornstandigheden vermogensrechten zijn in de zin
van art. 3:6 BW.152Dat zou men bijvoorbeeld kunnen betogen indien
voornoemde zeggenschapsrechten ertoe strekken de betreffende 'moe-
der'rechtspersoon stoffelijk voordeel te verschaffen, door middel van
daaraan gekoppelde rechten op het liquiatiesaldo van de betreffende
stichting. Onder stoffelijk voordeel versta ik ook dat de stichting op basis
van de afhankelijkheidsrelatie voor een zeer lage prijs of begunstigende
voorwaarden bepaalde prestaties ten behoeve van de 'moeder'rechtspersoon
verricht of voordelen behaald (inkoopbureaus), welke handelingen zij ten
behoeve van andere rechtspersonen niet zou verrichten. Op die manier zou
men door enige oprekking van het begrip vermogensrecht toch tot de
conclusie kunnen komen dat de zeggenschap over de ondernerning van een
stichting onder ornstandigheden gebaseerd is op een vermogensrecht (zodat
dan ook van een 'samenstel van ondernerningen sprake is; 153zie daarom-
trent hierna).

Bevredigen doet voornoemde beperking intussen niet. Uniken Venema
stelde voor het criterium te laten vervallen.!" Uit het voorgaande volgt
dat in mijn opvatting wel degelijk een 'fusie' kan worden bewerkstelligd,
waardoor een onafhankelijke stichting tot 'dochter' kan worden gemaakt.
De wijzen waarop dat kan geschieden passen echter niet binnen het criterium
dat zij 'in de vermogensrechtelijke sfeer' dienen te hebben plaatsgevonden,

150 Vgl. L. Timmerman, De reikwijdte van Hoofdstuk II van de Fusiegedragsregels, in, De
Toekomst van de Fusiegedragsregels, Zwolle 1992, p. 107 en C.A. Boukema in aant. 4
op art. 14 SER Besluit Fusiegedragsregels, Rechtspersonen, Oeventer losbl. Vgl. ook de
aldaar onder aant. 6 op art. 14 vermelde "rechtspraak" van de Fusiecodecommissie aangaande
het begrip 'fusie'.

151 Oerhalve juridische en bedrijfsfusie.
152 Dit artikel luidt: Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht,

overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen,
ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld voordeel, zijn
vermogensrechten.

153 Men zou dan een dergelijke redenering ook kunnen volgen in het kader van het begrip 'fusie'
in de zin van de Code in verband met het criterium dat zeggenschap in het kader van een
fusie 'in de vermogensrechtelijke sfeer verkregen' moet zijn. Ik geef toe dat het een enigszins
gekunstelde redenering is, doch men moet weI, wil men de stichting inpassen in bepaalde
regels, waarin de regelgever ten onrechte volstrekt geen rekening heeft gehouden met
(groepsverbonden) stichtingen.

154 Zie C.Ae. Uniken Venema, Herziening van de Fusiecode, Zwolle 1994, p. 190.
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zoals de Fusiecommissie dat criterium uitlegt.l" Het criterium dat, 'de
verkrijging van de zeggenschap over de activiteiten van een ondememing'
zich dient te voltrekken in 'de vermogensrechtelijke sfeer' wil sprake zijn
van een fusie in de zin van de Code, is met het oog op stichtingen derhalve
geen goed criterium.!" Mijns inziens zou op dit punt de Code moeten
worden aangepast en dient 'duurzame verkrijging van (indirecte danwel
directe) zeggenschap' centraal te staan. In de voorstellen van Uniken
Venema geschiedt dit ook. Zie art. 1van zijn Ontwerp voor een gewijzigde
Code. 157 Hij stelt voor het begrip fusie als volgt te definieren: 'overdracht
van zeggenschap over de ondememing of over een onderdeel daarvan, dan
wel verkrijging van de zeggenschap over een andere ondememing of een
onderdeel daarvan'. Het 'vermogensrechtelijke sfeer' criterium wordt niet
meer aangelegd.!" Het zal duidelijk zijn dat ik, gezien het voorgaande,
dit voorstel volledig onderschrijf. De verkrijging van de zeggenschap binnen
een stichting overeenkomstig de door mij in hoofdstuk 2 geschetste wijzen
brengt aldus een 'fusie' in de zin van de Code met zich.

Conclusie na het voorgaande luidt in elk geval dat, indien naar de huidige
stand van zaken een stichting die een ondememing drijft in de zin van de
Code, betrokken raakt bij eenjuridische of bedrijfsfusie, dit toepasselijkheid
van Hoofdstuk II van de Code met zich kan brengen. Voorts kan een
stichting die als 'moeder' danwel 'als dochter' in een groepsverhouding
komt te staan met een andere rechtspersoon op basis van aandeelhouders/lid-
maatschapsrechten te maken krijgen met de fusiegedragsregels. Dat geldt
eveneens voor de stichting die reeds als 'moeder' danwel 'als dochter' in
een groep is verbonden wanneer zij (direct of indirect) de zeggenschap
verkrijgt over een andere rechtspersoon in voomoemde zin. De (indirecte)
verkrijging van zeggenschap over een andere stichting leidt naar de huidige
stand van zaken niet tot toepasselijkheid van de Code hetgeen ik - zoals
gezegd - onwenselijk vind.

155 Een verkrijging van zeggenschap door een rechtspersoon met betrekking tot een stichting
in de zin van de Code - en derhalve onderworpen aan Hoofdstuk II van de Fusiegedragsregels
1975 - is mijns inziens in elk geval weI de verkrijging van zeggenschap over de (activiteiten
van de ondememing van de) stichting door middel van een bedrijfsfusie of een juridische
fusie, danwel het duurzaam verhuren door de betreffende stichting van haar ondememing
(onroerende zaken, inventaris, handelswaar, goodwill e.d.). Vgl. ook C.A. Boukema, aant.
4 op art. 14 SER Besluit Fusiegedragsregels, in, Rechtspersonen, Deventer losbl.

156 Zie voor soortgelijke kritiek ook L. Timmerman in, De toekomst van de Fusiegedragsregels,
Zwolle 1992, p. 116.

157 Vgl. C.Ae. Uniken Venema, in, Herziening van de Fusiecode, Zwolle 1994, p. 318/319.
158 Zie voor een nadere toelichting, Herziening van de Fusiecode, Zwolle 1993, p. 319.
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8.3 De stichting als onderdeel van 'een samenstel van ondernemingen'
in de zin van de Code

Het begrip 'samenstel van ondememingen' vervult vervolgens, indien reeds
groepsverbonden stichtingen betrokken zijn bij een 'fusie', nog een
belangrijke functie in het kader van de vrijstelling van de regels van
Hoofdstuk II van de Code. Er is namelijk geen sprake van een 'fusie'
waarvoor de gedragsregels van Hoofdstuk II van de Code moeten worden
in acht genomen, indien zowel de bij de fusie betrokken (ondememing van
de) stichting als de (ondememing van de) rechtspersoon (bijv. ook een
stichting) waarmee gefuseerd wordt, behoren tot een samenstel van
ondememingen (groep in de zin van de Code; vgl. art. 15 lid 3 sub a).
Dit vormt een uitvloeisel van de gedachte dat het belangrijkste kenmerk
van een groepsverhouding gelegen is in de uitoefening van een 'uniforme
leiding'. In wezen treedt er in het karakter van deze uniforme leiding geen
verandering op, indien er een 'intra-groeps-' of intra-samenstel-fusie' tot
stand wordt gebracht. Dit betekent dat er in wezen ook geen sprake is van
'verwerving van zeggenschap' in de zin van de fusiedefrnitie van de
Fusiecode.!" Onder een samenstel van ondememingen verstaat de
Fusiecode de situatie waarin de zeggenschap over de activiteiten van een
aantal ondememingen door een zelfde natuurlijke of rechtspersoon direct
of indirect wordt uitgeoefend. Het samenstel van ondememingen omvat
zowel de situatie van een concern, dat wil zeggen een groep van naar de
rechtsvorm zelfstandige ondernemingen, als het geval, waarin een
rechtspersoon of natuurlijke persoon zeggenschap uitoefent over een aantal
filialen.l'" Probleem met het oog op stichtingen is dat de Code er van
uitgaat dat sprake is van een samenstel van ondememingen indien een
(natuurlijke of) rechtspersoon 50% of meer van de zeggenschapsrechten
in een aantal ondememingen heeft, hetgeen derhalve wordt gekoppeld aan
aandelenbezit c.q. sternrechten. Er wordt niet verlangd dat er centrale leiding
over de betrokken ondememingen wordt uitgeoefend."! Ook hier wordt
weer de eis gesteld dat de zeggenschapsrechten die het bindmiddel van het
samenstel van ondememingen dienen te zijn, gebaseerd moeten zijn op

159 Vgl. ook C.Ae. Uniken Venema, in, Herziening van de Fusiecode, Zwolle 1994, p. 207.
160 Zie ook L. Timmerman, De reikwijdte van Hoofdstuk II van de Fusiegedragsregeis, in,

De toekomst van de Fusiegedragsregeis, Zwolle 1992, p. 105. Dit geeft dus een beiangrijk
verschil met het begrip "in een groep verbonden ondernemers" in de zin an de WOR. Vgl.
par. 3.8. Het begrip valt tevens niet samen met het begrip "groep" van art. 2:24b BW.

161 Vgl. L. Timmerman in, De Toekomst van de Fusiegedragsregeis, Zwolle 1992, p. 105.
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vermogensrechten, hetgeen ik, als gezegd, met het oog op stichtingen onjuist
vindt. 162

De door mij ten aanzien van het begrip 'fusie' met betrekking tot stichtingen
uiteengezette opvatting, heeft uiteraard ook gevolg voor het begrip
'samenstel van ondernemingen'. Wordt immers de aansluiting van een
stichting bij een groep als 'fusie' aangemerkt, dan moet wanneer zulk een
'fusie' is gerealiseerd daarna van een 'samenstel', 163 immers, als eerder
betoogd, een 'groep' worden uitgegaan. Dat betekent dat een 'groepsinterne'
zeggenschapsverschuiving (onverlet evt. art. 25 WaR; adviesbevoegdheid
voor de OR) geen 'fusie' in de zin van de Code oplevert, zodat de
gedragsregels neergelegd in de artt. 17 tim 21 niet in acht behoeven te
worden genomen.!" Ook hier zal derhalve mijns inziens de Code moeten
worden aangepast. Uniken Venema'" heeft een voorstel daartoe gedaan
met het oog op het feit dat onder het huidige begrip 'samenstel van
ondernemingen' van de Code tevens niet de zgn. 'nevenschikkingsgroep'
kan worden begrepen. Ret gaat hier om meerdere moedermaatschappijen
tussen wie door contractuele en/oj statutaire regelingen een zodanige
verbondenheid tot stand kan worden gebracht, dat er in de zin van art. 2:24b
BW gesproken kan worden van een 'economische eenheid waarin

162 Weliswaar dient in voorkomende gevallen van een fusie snel te kunnen worden vastgesteld
of sprake is van een sarnenstel van bij de fusie betrokken ondernemingen in de zin van de
Code, zodat Hoofdstuk II van de Code dan niet van toepassing is, als methode waarvoor
het formele 50%-criterium natuurlijk gemakkelijk hanteerbaar is, doch ik meen dat ook in
het kader van bij een fusie betrokken (ondernemingen van) stichtingen vrij snel kan worden
achterhaald of in belangrijke mate zeggenschap over de activiteiten van ondernerningen van
dergelijke stichtingen bij andere rechtspersonen aanwezig is. Meestal zal dit immers uit de
statu ten van de betreffende stichting blijken. Toch zeker de vakorganiaties waarin de
werknemers van de betrokken stichtingen zijn verenigd zullen in elk geval op de hoogte
zijn van zeggenschapsrelaties. Mochten de betrokken stichtingen de gedragsregels niet in
acht nemen in het kader van een fusie en blijkt dat pas achteraf dan kunnen zij in elk geval
een klacht indienen bij de Fusiecommissie hetgeen kan leiden tot en openbare kennisgeving
of het uitspreken van een openbare berisping. Dit is evenwel geen contentieuze procedure.
Het oordeel van de Fusieeommssie kan hetzij aan de gewone reehter hetzij aan het CBB
worden voorgelegd. Vgl. omtrent een en ander ook O. de Savornin Lohman, Procesrechtelijke
aspecten van de Fusiecode, in, De toekomst van de Fusiegedragsregels, Zwolle 1992, p.
198 e.v.

163 Oat betekent vervolgens ook dat de samentellingsregel van art. 15 lid 1 sub b van de Code
geldt. Vgl. daaromtrentC.Ae. Uniken Venema, Herziening vande Fusiecode, Zwolle 1994,
p.206.

164 Vgl. in dit verband overigens ook C.A. Boukerna, in aant. 4 op art. 15 SER Besluit
Fusiegedragsregels, Rechtspersonen, Deventer losbl.

165 Vgl. Herziening van de Fusiecode, Zwolle 1994, p. 318.

219



Hoofdstuk 4

rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden en dus
van een 'groep' .166 Ret voorstel van Uniken Venema is mijns inziens
ook bruikbaar om de groepsverbonden stichting te kunnen begrijpen onder
het begrip 'samenstel van ondememingen' . Ook hier wordt groepsverbon-
denheid immers bewerkstelligd door middel van statutaire en contractuele
regelingen (vgl. reeds de hoofdstukken 2 en 3), zowel ingeval van
'onderschiklcing' als 'nevenschikking'. Zijn voorstel houdt in dat onder
het beg rip 'samenstel van ondememingen' moet worden verstaan: 'twee
of meer ondememingen waarover door een of meer natuurlijke of
rechtspersonen een uniforme leiding of daarmede vergelijkbare vorm van
samenbundelende zeggenschap wordt uitgeoefend'. Ik onderschrijf dit
voorstel. Ook groepsverbonden stichtingen vinden daarbinnen hun
plaats."?

9 Enkele opmerkingen over boekhoudplicht, jaarrekening en
jaarverslag

Thans wil ik nog enkele andere vragen aan de orde stellen met betrekking
tot de vraag op welke wijze in groepsverbonden stichtingen de wettelijke
bepalingen inzake boekhoudplicht, jaarrekening en daarmede verband
houdende regels al dan niet toepasselijk zijn. Ik zal echter eerst de
boekhoudplicht (art. 2: 10 jo. 3: 15a BW) bezien.

9.1 Boekhoudplicht (art. 2:10 jo. 3:15a BltJl68

Op dit moment geldt ook voor de groepsverbonden stichting slechts de
aigemene boekhoudplicht van art.2: 10 BW (en - veor de nijvere stichting
- tevens art. 3:15a BW).169

Art. 2: 10 BW bepaalt dat het bestuur van de stichting verplicht is tot
het houden van zodanige aantekeningen omtrent de verrnogenstoestand van
de stichting, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen

166 Vgl. C.Ae. Uniken Venema, in, Herziening van de Fusiecode, Zwolle 1994, p. 209 e.v.
167 Ik verwijs verder naar de toelichting van C.Ae. Uniken Venema, in, Herziening van de

Fusiecode, Zwolle 1994, p. 204 e.v. en 318.
168 Vgl. voor een praktische benadering van de boekhoud- en balansplicht bij vereniging en

stichting, C.A. Schwarz/F.J.P. van den Ingh (red.), Alrnanak voor de stichting en de
vereniging, Diemen 1992, deel 19.

169 Art. 2: 10 BW is geent op het oude art. 6 WvK; inmiddels per 1januari 1994 overgebracht
naar art. 3:15a BW.
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worden gekend. Ret bestuur van de stichting is voorts verplicht jaarlijks
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van
de baten en de lasten van de stichting op te maken. Ret bestuur is bovendien
verplicht al voomoemde bescheiden gedurende 10 jaren te bewaren."?

Op basis van deze bescheiden kan het stichtingsbestuur rekening en
verantwoording afleggen, zo het daartoe door een daartoe gerechtigde
(rechts)persoon wordt geroepen. 171 Wanneer van een dergelijke gerechtigd-
heid sprake is heb ik in hoofdstuk 3 reeds behandeld. Omtrent de inrichting
en op te nemen informatie in de krachtens art. 2: 10 BW op te maken
bescheiden zijn echter geen bijzondere regels gegeven.!" Zelfs een
ondeugdelijke boekhouding blijkt bijvoorbeeld in het kader van art. 2:297
lid 2 BW te voldoen.!"

De (groepsverbonden) stichting hoeft deze boeken en bescheiden voorts
niet te publiceren, wel te bewaren.!" Voor crediteuren kan zij derhalve
in die zin geen functie vervullen in het geval zij vooraf enige informatie
verlangen over de 'gegoedheid' van de (groepsverbonden) stichting
waarmede zij zaken wensen te doen. De stichting is immers niet verplicht
aan dat verlangen tegemoet te komen. De rechter kan in een procedure
wel openlegging gelasten maar het is nog maar de vraag of een crediteur
onder omstandigheden als belanghebbende c.q. als tot een dergelijke
vordering gerechtigde zal worden aangemerkt. 175

Op niet-naleving van de boekhoudverplichting!" van art. 2: 10 jo.

170 Vgl. in dit verband bijv. ook M.Ph. van Sint Truiden, De wettelijke boekhoud- en
bewaarplicht voor ondernemers overgebracht naar Boek 3 BW, NTBR 1994, nr. 2, p. 28
e.v.

171 Vgl. over de boekhoudplicht bij stichtingen in fiscale zin bijv. ook E. Bos, Bestuurdersaan-
sprakelijkheid en onderworpenheid aan vennootschapsbelasting, S & V 1990, p. 178.

172 Dat leidt overigens tot de vraag of de 'moeder' stichting in haar boekhouding gegevens moet
verantwoorden omtrent de in haar 'dochter' stichtingen afgezonderde activiteitenlvermogen,
bij verzuim waarvan het bestuur geacht kan worden niet deugdelijk te hebben boekgehouden.
Dat zou bijv. de curator nogal wat perspectieven bieden met het oog op art. 2:300ajo. 138
lid 2 BW.

173 Vgl. HR 22 december 1989, NJ 1990, 512.
174 Vgl. in dit verband bijv. ook P. P.J.L. Enneking, De bewaarplicht gemoderniseerd?, WPNR

1993/6118, p. 988-991.
175 De in art. 2: 10BWopgenomen verplichtingen hebben imrners met name een bijzonder intern

belang voor de rechtspersoon (stichting) wegens de in de loop der tijd wisselende
samenstelling der organen. Vgl. C.J. van ZebenlJ. W. Du Pon, Parlementaire Geschiedenis
NBW, Inv. Wet Boek 2, Deventer 1977, p. 1106.

176 Vgl. voor (nijvere) stichtingen ook de fiscale regeling zoals vervat in art. 49 lid 1 AWR
en voor 'gewone' stichtingen art. 49 lid 2 AWRjo de ant. 49a, 53a, 54 en 55 AWR. Vgl.
voor fiscale sancties bij niet-nakoming: art. 68 lid 1 onder c, d en e en lid 2 AWR. In dit
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3: 15a BW door het bestuur van de (groepsverbonden) stichting staat,
evenrnin als voor de andere rechtspersonen van Boek 2 BW, niet een 'harde'
sanctie. Daarbij dient echter weI te worden bedacht dat (ernstig) verzuim
mogelijk kan leiden tot ontslag vanhet stichtingsbestuur door de Rechtbank
op grond van art. 2:298 lid 1 BW. Zowel het OM als, wat in dit verband
belangrijk is, iedere 'belanghebbende' kan daartoe een vordering respectieve-
lijk een verzoek indienen. Tot de laatste categorie behoort ook de 'moeder' .
Veel belangrijker echter is dat verzuim van de in art. 2:10 BW Go. 3:15a
BW) bedoelde boekhoudplicht ingevolge art. 2:300a jo 2: 138 lid 2 BW
in het faillissement van een stichting leidt tot 'onbehoorlijk bestuur' waarvan
wordt vermoed dat het een belangrijke oorzaak is van dat faillissement.

Dit alles geldt indien het betreft een 'nijvere' stichting. Ook dat is
Iogisch omdat deze als onderneming deelneemt aan het econornisch verkeer.
Voor andere (charitatieve) stichtingen geldt de regel niet. Geconstateerd
kan aldus worden dat in elk geval wat de faillissementssituatie betreft een
zij het 'indirecte', doch niettemin effectieve sanctie op verzuim van de
boekhoudplicht is gesteld. In het licht van de artt. 2:298 lid 1 BW en art.
300a jo. art. 2: 138 lid 2 BW is derhalve toch zeer van belang te weten
welke strekking art. 2: lOGo. 3: 15a) BW inhoudelijk gezien heeft. Wanneer
is door een stichting ondeugdelijk boekgehouden c.q. niet voldaan aan de
norm van art. 2: 10 BW? Is ondeugdelijk boekgehouden indien een ('moe-
der')stichting in haar boekhouding niet haar 'deelnemingen' of andere
financiele relaties met verbonden rechtspersonenheeft verantwoord? Mijns
inziens zou wat betreft dit laatste de stelling mogelijk verdedigbaar kunnen
zijn dat (het bestuur) van de stichting dan ondeugdelijk heeft boekgehouden
c.q. niet aan de boekhoudverpJichting heeft voldaan.

9.2 (Jaar)verslaggeving; Toepassing jaarrekeningrecht (Titel 9 Boek
2 BW wenselijk?

Over de vraag hoe de boekhouding dient te zijn ingericht Iaat de wet zoals
gezegd zich niet duideJijk uit. Slechts wordt in algemene bewoordingen
bepaald dat zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de
rechtspersoon moeten worden gehouden, dat daaruit te allen tijde zijn
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Maar hoe deugdeJijk
en volgens welke methoden dat dient te geschieden, geeft de wet niet aan.
De vraag rijst daarom of toepassing van het jaarrekeningenrecht van Titel

verband zijn ook van beJang de am. 25 lid 3 en 29 lid 1jo de artt. 47, 47a, 48 en 50 AWR
(omkering bewijsJast).
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9 Boek 2 op (nijvere) stichtingen, indien en voorzover de aard van de
stichting zich tegen de toepassing van bepaalde daarin opgenomen regelingen
overigens niet verzet, niet wenselijk zou zijn.!" Voor de in art. 2:361
BW bedoelde ondernemingsvormen geeft de wet in Titel 9 Boek 2 BW
immers nauwkeurig aan wat de inhoud behoort te zijn van de jaarrekening
(financiele verantwoording) en hetjaarverslag (functionele verantwoording).
Probleem blijft echter ook hier weer dat de stichting niet dualistisch is en
derhalve de grondslag van 'verantwoording' aan een daartoe bevoegd orgaan
ontbreekt, zodat op die wijze geen rekening en verantwoording door het
bestuur van een stichting kan worden afgelegd. 178 In 'moeder ' -' dochter'
verhoudingen is dat geen bezwaar omdat de 'moeder'rechtspersoon, zoals
wij zagen, ervoor kan zorgen dat jegens haar een rekening en verantwoor-
dingsplicht van het bestuur van (groepsverbonden) nijvere stichtingen geldt.
Maar dat laat derdenzonder wettelijk geregelde informatie. Daarom meen
ik dat het wenselijk is in verband met de derdenbescherming'?? (extern)
ook de 'nijvere' stichting aan Titel 9 Boek 2 BW te onderwerpen, want
tot op heden is veel (financiele) informatie aangaande (nijvere) (afhankelijke)
stichtingen niet toegankelijk voor potentiele crediteuren. Dit kan voor deze
crediteuren risico's opleveren, ook dan wanneer de stichting groepsver-
bonden blijkt te zijn.l" Zo kan voor crediteuren bepaald van belang zijn
om op de hoogte te (kunnen) zijn van bepaalde kruisverbanden, vreemdver-
mogen-omvang, omvang van activiteiten van de stichting, zeggenschapsrela-
ties etc.

Het zou daarom aanbeveling verdienen dat nijvere stichtingen een
jaarrekening dienen op te maken conform Tite19 Boek 2 BW, welke evenals
die van de NV/BV/cooperatie/OWM dient te worden gepubliceerd. Voor
een 'moeder'stichting zou dan mijns inziens tevens de in art. 2:406 BW
bedoelde consolidatieverplichting dienen te gelden, terwijl voor 'doch-
ter' stichtingen de vrijstelling van art. 2:403 BW overeenkomstig zou dienen
te gelden.

Men werpe niet tegen dat een natuurlijk persoon toch ook niet verplicht
is aan iedere crediteur die dat wenst inzicht te verschaffen in zijn vermo-

177 Vgl. in dit verband bijv. ook P.A. Wessel, Financiele verslaggeving; enkele recente
ontwikke1ingen, S & V 1990, p. 123 e.v.

178 Vgl. in dit verband overigens H.A. Brasz/B. Wessels, Stichting en jaarrekening, TVVS
1986/12, p. 289 e.v.

179 Het jaarrekeningenrecht vormt daarvoor immers een belangrijke peiler. Zie ook L.G.H.J.
Houwen/ A.P. Schoonbrood- Wesselsl1 .A. W. Schreurs, Aansprakelijkheid in concemverhoudin-
gen, diss. Deventer 1993, p. 754 e.v.

180 Vgl. ook A.B. Bergshoeff, Relaties tussen non-profitorganisaties in de jaarverslaggeving,
S & V 1993, p. I e.v.

223



Hoofdstuk 4

genspositie. Ret is immers nu juist het kenmerk van een rechtspersoon dat
namens haar door vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijke (of rechts-)
personen, rechtshandelingen kunnen worden verricht, zonder dat in beginsel
de natuurlijke persoon zelf voor daaruit voortvloeiende verbintenissen
aansprakelijk is. lSI Dit klemt temeer bij de stichting daar deze zonder
enige vermogensafzondering kan worden opgericht en voorts geen enkele
regeling op het gebied van de kapitaalbescherming kent, dit in tegenstelling
tot de NV IBV . IS2

Bij dit alles moet overigens wel worden aangetekend dat uit de
jurisprudentie'P op het gebied van de 'vermogensbescherming' regels
kunnen worden afgeleid voor 'dochter'stichtingen.l" Duidelijk is dat het
in deze gevallen gaat om situaties waarin een stichting veelal reeds
onvermogend is of in staat van faillissement verkeert. In het laatste geval
zuIlen mogelijk op grond van art. 2:300a BW ook de bestuurders in prive
kunnen worden aangesproken.

Indien de nijvere (groepsverbonden) stichting, na wijziging van de wet,
jaarrekenplichtig zou worden, zou dat met zich meebrengen dat zij jaarlijks

181 Even afgezien van de informele verenigmg en de situatie dat een reeds bestaande
rechtspersoon nog niet is ingeschrevenin het handels-/verenigingenlstichtingenregister,terwijl
het bestuur toch reeds narnens de rechtspersoon rechtshandeJingen vericht. Vgl. bijv. art.
2:289 lid 4 BW. Juist bij de stichting gaat het, nog veel meer dan bij de NVIBV, in beginsel
om het 'voorrecht van uitgesloten aansprakelijkheid'. Vgl. ook Th.C.M. Hendriks-Jansen,
Vermogensbescherming enpersoonlijke aansprakelijkheid bij de besloten vennootschap, diss.
Deventer 1988, deel29 Serie monografieen vanwege het Van der Heijden-Instituut, p.139.
ZieookL.G.H.J. HouwenlA.P. Schoonbrood-Wessels/J.A.W. Schreurs, Aansprakelijkheid
in concemverhoudingen, diss. Deventer 1993, p. 713.

182 De stichting kent geen regelingen ii la de o.m. artt. 2:671178, 94 - 94c1204 - 204c, 95/205,
98 - 98d1207 - 207d, 99 1208, en 105 lid 2/216 lid 2 BW. Zie voor een eventuele te
verdedigen analoge toepassing van art. 2:204 BW in het kader van een voorperiode van
een stichting reeds Hoofdstuk 2, par. 3.2.

183 Vgl. m.n. HR 8 nov. 1991, NJ 1992,174 (Nimox/vd End); Hof Amhem 22januari 1986,
NJ 1988, 476 (Heka) en Rb Almelo, 2 nov. 1977, niet gepubJiceerd. Aan de in deze arresten
gegeven richtlijnen zijn m.i. analogieen te ontlenen voor (groepsverbonden) stichtingen.
Vgl. ook de bijdrage van A.H.M. Santen, Bescherming van kapitaal. Of van vermogen?,
in, Met recht verenigd (Dijk-bundel), Arnhem 1986, m.n. p. 222e.v. welke in stichtingsver-
band m.i. tot inspiratie kan dienen.

184 Zo leid ik daaruit af dat het in in beginsel onrechtmatig zal zijn wanneer (het bestuur van)
een afhankeJijke stichting meewerkt aan een benadeling van het vermogen van die stichting
ten faveure van de de stichting beheersende rechtspersoon, bijvoorbeeld door het doen van
verkapte uitkering (nog even daargelaten dat sprake kan zijn van doeloverschrijding of strijd
met het uitkeringsverbod), terwijl men er ernstig rekening mee had dienen te houden dar
de afhankelijke stichting (reeds afgezien van, dan wei als gevolg van die benadeling) niet
volledig aan haar verplichtingen jegens derden zou kunnen voldoen. 1k kom daar hiema
in hoofdstuk 5 nog op terug.
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eenjaarrekening, jaarverslag en toelichting op moet stellen, deze moet laten
controleren door een exteme deskundige en vervolgens ook moet publice-
ren.185 De vele regelingen van Titel 9 Boek 2 BW kunnen zonder meer
ook op de (groepsverbonden) stichting worden toegepast, al zijn er natuurlijk
oak vele bepalingen, samenhangend met de aard van NV, BV en cooperatie,
die voor een stichting niet kunnen gelden. In de literatuur is wei gesteld
dat de nijvere stichting reeds nu een jaarrekening conform Titel 9 Boek
2 BW zou moeten inrichten, een en ander naar analogie.!" Dit zou een
uitvloeisel vormen van het beginsel van behoorlijke (externe!") rekening
en verantwoording en zou bovendien steunen op eisen van rechtsgelijkheid
en gelijke concurrentieverhoudingen. Ook zou het de vlucht in de stichting
om oneigenlijke redenen helpen voorkomen. Mij spreekt die redenering
aan. Zij kan deels worden gebaseerd op een extensieve interpretatie van
de boekhoudplicht van art. 2:10 BW (jo. 3:15a BW). Intussen is ook van
belang dat steeds vaker in een bepaalde branche werkzame stichtingen in
aparte regelgeving verplicht worden hun jaarrekening in te richten (en te
publiceren) conform Titel 9 Boek 2 BW. 188 Ik acht het echter wenselijker
dat Titel 9 Boek 2 BW in het algemeen voor de nijvere stichting gaat
gelden.!"

185 Ingeval van niet nakoming door de (groepsverbonden) stichting van de a1sdan uit de toe-
passelijke Titel 9 Boek 2 BW voor haar voortvloeiende verplichtingen hebben belanghebben-
den ook de rnogelijkheid via de weg van art. 999 e.v. Rv nakoming van deze verplichtingen
te vorderen. Als belanghebbendenzouden dan kunnen worden aangemerkt die (rechts)personen
die behoren tot de de kring van de bij de (groepsverbonden) stichting betrokkenen a1smede
die (rechts)personen voor welke de vorenbedoe1deniet-nakoming zou leiden tot een specifiek
en concreet nadee1voor hem in zijn betrekkingen tot de stichting. Vgl. ook reeds hoofdstuk
2, par. 2.2.2.B. Vgl. in dit verband m.b.t. het begrip belanghebbende in stichtingssverband
ook HR 25 oktober 1991, NJ 1992, 149m.nt. Maeijer, waarover ook M.J.G.C. Raaijmakers,
Belanghebbende bij vernietiging van door de rechtbank goedgekeurde fusie van stichtingen,
AAe 41 (1992) 7/8, p. 421 e.v. Vgl. overigens i.v.m. het begrip belanghebbende in het
kader van art. 999 Rv ook HR 5 september 1990, NJ 1991, 62 m.nt. Maeijer, waarover
M.J.G.C. Raaijmakers in AAe 40 (1991) 9, p. 667 e.v.

186 Vgl. Th.S. IJsselmuiden, aant. 6 bij art. 2:360 BW, in, Rechtspersonen, Deventer losbl.
en P.L. DijklT.J. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem 1991,
p. 193.

187 ZieechterHR 5 sept. 1990, NJ 1991,62, m.nt. Maeijer (Nedlloyd) waaroverookM.J.G.C.
Raaijmakers in AAe 40 (1991) 9, p. 667 e.v.

188 Bijv. de gezondheidszorg/woningbouwIbe1eggingsbranche.Vgl. De Regelingjaarverslaggeving
ziekenhuisvoorzieningen, 4 ju1i 1991, Stcrt. 1991, 127; Het in 1993 in werking getreden
Besluit sociale huursector; Wet toezicht beleggingsinstellingen en Bes1uit Toezicht
Beleggingsinstellingen (resp. wet van 27 juni 1990 Stb. 380 en 25 september 1990, stb.
504).

189 Het zou eveneens de integratie van de nijvere stichting in het groepsrechtelijke systeem,
wat het jaarrekeningenrecht betreft o.m. de am. 2:379, 403, 406, 409 etc., ten goede komen.
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9.3 Aspecten van groepsjaarverslaggeving

Zoals we gezien hebben bestaat er evenals bij NY's en BV's bij stichtingen
(en verenigingen) een breed scala aan denkbare onderlinge (groeps)relaties.
Deze kunnen uiteenlopen van losse contacten via diverse soorten samenwer-
kingsverbanden tot hechte moeder-dochter relaties. In de jaarverslagen van
stichtingen en verenigingen is daar veelal weinig of niets van terug te
vinden."? Gaat het om een rechtspersoon waarop Titel 9 Boek 2 BW
toepasselijk is dan brengen mijn hierboven weergegeven opvattingen mee
dat een stichting ten opzichte daarvan 'deelneming' en 'groepsmaatschappij'
kan zijn. Het lijdt voor mij daarom geen twijfel dat zo'n 'moeder'
daaromtrent deugdelijk verslag dient te doen, zoals de wet immers o.m.
in de artt. 2:362, 379, 389, 391, voorschrijft. Ook staat dan buiten kijf
dat een stichting die groepsmaatschappij is in de geconsolideerde jaarreke-
ning (art. 2:406 BW) dient te worden opgenomen. Is de stichting een
'deelneming' dan zal deze conform art. 2:362 BW moeten worden
verantwoord in haar jaarstukken, conform de artt. 2:365, 367 en 379 BW.
Als de 'moeder' verdergaande invloed binnen de betreffende stichting-
'deelneming' heeft, zou zij mijns inziens tevens de waarderingsvoorschriften
van art. 2:389 BW dienen toe te passen.'?' Over 'verbonden' stichtingen
zou voorts meer specifiek informatie moeten worden opgenomen inzake
de aard van de verbondenheid c.q. de samenwerking (statutair danwel
contractueel; in welke vorm, zeggenschap danwel anderszins; doel!) alsmede
omtrent de financiele verhoudingen met de verbonden stichtingen."?

Gaat het om een (nijvere) 'moeder'stichting dan is deze niet onderworpen
aan Titel 9 Boek 2 BW, daar de stichting als zodanig niet is onderworpen

190 Tenzij er specifieke regelingen van toepassing zijn, bijv. voor ziekenhuizen in stichtingsvorrn;
vgl. daarover bijv. J. Aukes/J. Maat, De regeling jaarverslaggeving ziekenhuisvoorzieningen:
een bijdrage aan een beter inzicht?, 8 & V 1992, p. 108 e.v. Vgl. bijv. ook het Besluit
Sociale Huursector dat o.m. bepaalt dat de jaarrekening van woningcorporaties (bijv. in
stichtings- ofverenigingsvorm), moetworden opgesteld met inachtneming vaneen belangrijk
deel van Titel 9 Boek 2 BW. De stichting als beleggingsinsteUing\fonds\maatschappij in
de zin van de Wet toezicht beleggingsinstellingenen het besluitToezicht beleggingsinstellingen
(resp. wet van 27 juni 1990 Stb. 380 en wet van 25 september 1990, stb. 504) is bijv. ook
onderworpen aan de bepalingen van titel 9 Boek 2 BW. Vgl. in dit verband, 8 Perrick, Het
beleggingsfonds en de stichting, 8 & V 1993, p. 117 e.v.

191 Alsdan komen ook de qualificaties 'dochterrnaatschappij' (art. 2:24a BW) en 'groepsmaat-
schappij' (art. 2:24b BW) in zicht.

192 Een en ander tevens naar de geest van c.q. analoog aan de artt. 2: 361 lid 4, art. 367, art.
370 en art. 2:375 BW. Zie ook A.B. Bergshoeff, Relaties tussen non-profitorganisaties in
de jaarverslaggeving, 8 & V 1993, p. 3.
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aan het jaarrekeningenrecht. Ten behoeve van de interne rekening- en
verantwoordingsplicht vervult 'siechts' art. 2: 10jo. 3: 15a BW een functie.
Mijns inziens is dit onbevredigend.

Ook voor een nijvere 'moeder'stichting lOU dienen te gelden'" dat
informatie wordt opgenomen over 'verbonden' stichtingen of rechtspersonen
en voorts dat er meer specifiek informatie wordt opgenomen over de aard
van de verbondenheid en de financiele verhoudingen met de verbonden
stichtingen.!" Voor zich spreekt dat dan eerst een nijvere stichting als
zodanig reeds aan Titel 9 Boek 2 BW zou moeten worden onderworpen.
Dat Iijkt rnij slechts gerechtvaardigd voor een 'nijvere' stichting.!" niet
voor een puur ideele/charitatieve/algemeen nut beogende instelling.:"
Vervolgens zou groepsversiaggeving dan kunnen worden voorgeschreven
in de vorm van een 'groepsjaarrekening', vergelijkbaar met de geconsoli-
deerde jaarrekening van art. 2:406 BW.197Bij stichtingen (en verenigin-
gen) kan inzicht in de 'groep' ais geheel bovendien extra van belang zijn
vanwege beperkingen inde doeistellingen van de betrokken stichtingenlver-
enigingen en bijv. in de subsidievoorwaarden. Pogingen om activiteiten
en vermogens aan het zicht te onttrekken dan weI het exploitaitesaldo te
beinvloeden, zullen minder succesvol zijn wanneer ook rechtspersonen
waarmee een nauwe relatie bestaat, deel uitmaken van de versiagge-
vingseenheid. Voor nijvere stichtingen die als 'moeder' fungeren van een

193 Zo kan het bijv. ook zeer van be!ang zijn om bij banden met steunstichtingen in de jaarstukken
van deze !aatste te !aten aangeven wat het doe! is van de diverse gedeeJten van het door
bijv. de 'moeder'stichting danwe! via subsidies ingebrachte vermogen (en deze ook
afzonderlijk in de balans te laten opnemen. Wanneer dat dan niet gebeurt kan men daartegen
als 'rnoeder' bezwaar maken. Een kan zeer van belang zijn in het kader van terugvorderings-
conflicten tussen 'moeder' en steunstichting; een gevormd en apart geadministreerd fonds
voor een bepaald doe! is onder omstandigeden terugvorderbaar; bij ingebracht vermogen
waarbij dat niet het geval is behoort terugvordering niet tot de mogelijkheden. Dit wordt
alsdan gezien als 'Initiele inbreng (kapitaal!). Vgl. H.J. de Kluiver, Conflict tussen
we!zijnsinstelling en steunstichting (n.a.v. Hof 's-Gravenhage, 4 jan. 1989, roInr. 460/86
KZ), S & V 1989, p. 91 e.v.

194 Een en ander tevens naar de geest van c.q. analoog aan de artt. 2: 361 lid 4, art. 367, art.
370 en art. 2:375 BW. Zie ook A.B. Bergshoeff, Relaties tussen non-profitorganisaties in
de jaarverslaggeving, S & V 1993, p. 3.

195 Als criterium zou kunnen worden gebruikt het drijven van een onderneming in de zin van
de WOR en/of het bezitten van een vermogen met een bepaalde omvang.

196 Een algemeen nut beogende instelling kan overigens als secundair doel best ondernemingsacti-
viteiten ontplooien. Vgl. bijv. J.E.A.M. van Dijck, Instellingen van algemeen nut, FED
fiscale brochures, Deventer 1993, p. 30 e.v.

197 Zie ook F.M. Galesloot/J. Waardenburg, Groepsverslaggeving bij non-profitorganisaties:
een nieuw fenomeen?, S & V 1991, p. 155 e.v. en idem, Groepsverslaggeving bij non-
profitorganisaties, MAR 1991, p. 330 e.v.
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BV/NV /cooperatie, geldt het vorenstaande betoog evenzeer. Willen deze
groepsbanden cf. Titel 9 Boek 2 BW gepubliceerd dienen te worden, dan
zal deze als zodanig van toepassing rnoeten worden op de nijvere ('rnoe-
der')stichting.
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HOOFDSTUK 5

Interne en externe aansprakelijkheidsvraagstukken met
betrekking tot groepsverbonden stichtingen

1 Inleiding

Thans kom ik toe aan enige beschouwingen omtrent aansprakelijkheden'
rond de stichting 'in concernverband' .2 Het gaat daarbij zowel om interne
aansprakelijkheidsvraagstukken (art. 2:9 BW; decharge) als externe
aansprakelijkheidsvraagstukken.

In hoofdstuk 1 noemde ik als een motief voor groepsvorming risicosprei-
ding door oprichting of 'overname' van een 'dochter'stichting. Voor de
schulden van een afhankelijke stichting draagt de 'moeder'rechtspersoon
in beginsel immers geen enkele aansprakelijkheid. 3 Zelfs een stortingsplicht

I Met name ook een burgerrechtelijk getint onderwerp.
2 Ik laat hier de vrijwillige aansprakelijkheid op grond van art. 2:403 BW buiten beschouwing

daar Titel 9 niet geldt voor (groepsverbonden 'moeder')stichtingen. De'moeder'stichting
kan overigens ook vrijwillig zekerheid stellen voor schulden van haar 'dochter'stichting op
grond van art. 6:6 BW en 7:850 BW waarbij de moede gezien haar 'concern'betrekking
toto de 'dochter' stichting belang kan hebben. Vgl. M.J. G.C. Raaijmakers in zijn noot onder
HR 7 februari 1992, RvdW 1992,45 (Astro-Pierson), AAe 41 (1992) 9, p. 509. Zie ook
H. Langman, De NV 1984, p. 9. Een vrijwillige aansprakeJijkstelling door de 'moeder'stich-
ling kan ook plaats vinden op grond van een zgn. patronaatsverklaring of 'letter of comfort'.
Een en ander verloopt hier volgens de norrnale regels van het contractenrecht. Ik ga daarop
verder Diet in doch noem ze voor de volledigheid. Vgl. in dit verband bijv. H.C.F.
Schoordijk, Enigeopmerkingenoverzogenaamdepatronaatsverklaringen, in: Offerhauskring
25 jaar, Deventer 1987, p. 149-160 en idem, De letter of comfort, NJB 1989/45/46, p.
1676-1678.

3 Gelijk dat bij een natuurlijk persoon het geval is, is ook een rechtspersoon in beginsel ze1f
exclusief aansprakelijk voor haar eigen schulden. Een rechtspersoon is echter Diette allen
tijde aileen zelf aansprakeJijk voor eigen schulden. Het "voorrecht van de uitgesloten
aansprakelijkheid" is geen typerend kenmerk van de rechtspersoon als zodanig. Zo geldt
overigens ook niet voor aile rechtspersonen noodzakelijk dat er tevens sprake is van
uitgesloten aansprakelijkheid (Vgl. bijv. de inforrnele vereniging, de nieuwe titel 13 Boek
7 NBW waarin opgenomen wordt de nieuwe regeling omtrent de rechtspersoonlijkheid
bezittende maatschap, v .o.f. en c.v.). Vgl. ook M.J.G .C. Raaijmak:ersPreadvies NJV 1977,
p. 9: waarin hij betoogt dat doorbraak van aansprakelijkheidDietneerkomt op "het loswrikken
van een hoeksteen van ons juridisch denken". Art. 2:5 BW brengt Diet met zich dat de
aansprakelijkheid van de rechtspersonen voor eigen schulden exclusief is. Vgl. ook M.J. G.C.
Raaijmakers, Over farnitierechtelijke betrekkingen inhet rechtspersonen- en vennootschaps-
recht, in, Handelsrecht tussen 'Koophandel' en Nieuw BW, Deventer 1988, p. 167. De
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of een minimum kapitaal zoals bij de NV/BV ontbreekt. De 'moeder'rechts-
per soon staat ook buiten de rechtsverhouding tussen schuldeiser en
afhankelijke stichting, welke laatste deze immers als zelfstandig drager van
rechten en plichten is aangegaan (zie art. 3:276 BW). Uiteindelijk is het
echter weI de 'moeder' -rechtspersoon die een belangrijke invioed heeft op
de aard en omvang. van de door haar 'dochter'stichting ontplooide
activiteiten en derhalve de daaraan verbonden risico's. Vandaar dat onder
omstandigheden aansprakelijkbeid van de 'moeder' voor de schulden van
die stichting, net als in het NV/BV-recht, gerechtvaardigd kan zijn." Ret
is in dat verband interessant om te bezien of er met betrekking tot
aansprakelijkbeid van de 'moeder' voor schulden van athankelijke stichtingen
verschillen en/of overeenkomsten bestaan met het in NV/BV-verband
ontwikkelde leerstuk 'aansprakeJijkbeid in concernverhoudingen'."
Ik: zal achtereenvolgens bezien:

de aansprakelijkbeid van de 'moeder' -rechtspersoon voor schulden van
haar 'dochter'stichting op grond van toerekening ('lifting de 'veil' van
de stichting);

rechtspersoon geldt rechtens slechts als primair toerekeningspunt.
4 Vgl. ook S.M. Bartman/A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Amhem 1994, p. 177 en

201 e.v.
5 Vgl. inditverbando.m. HR28juni 1957, NJ 1957, 514120maart 1959, NJ 1959,581 (Erba);

HR 25 sept. 1981, NJ 1982,443 (Osby); HR 2 nov. 1984, NJ 1985, 446 (BlokiDe Haan);
HR 9 mei 1986, NJ 1986,792 (Keulen/BLG); HR 19 febr. 1988, NJ 1988,487 (Albada
Jelgerma II). Vgl. ook HR 16jan. 1987, (Euro-AvertisinglVan Thiel), Rb Amsterdam, 27
mei 1981, NJ 1985, 124 (Theal) en HR 15januari 1993, NJ 1993,301 m.nt. Maeijer (JMG
Holding) met instructieveconclusie van A-G Vranken. Vgl. ook de noot van Van Schilfgaarde
onder HR 4 okt. 1991, NJ 1992, 247. In dat verband zijn tevens van belang de 'doorbraak-
arresten' welke zijn gewezen ten aanzien van bestuurders/groot-aandeelhouders. Vgl. o.m.
HR I3 juni 1986, NJ 1986, 825 (De LeeuwlWijnen), HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286
(StimulanlKlaas), HR 6 okt. 1989, NJ 1990,286 (Beklamel) en HR 3 april 1992, NJ 1992,
411 m.nt. Maeijer (Van Waning/van der Vliet) waarover ook MJ.G.C. Raaijmakers in
AAe 42 (1993) 3, 201 e.v .. Zie ook de noot van Maeijer onder HR 8 november 1991, NJ
1992, 174 (Nimox/Van den End). Vgl. voor literatuur o.m. H.L.1. Roelvink, Door
rechtspersonen heenkijken, preadvies NJV 1977 en WPNR 5575 (1981). Vgl. voorts H. L.J.
Roelvink, De 'corporate veil' in recente rechtspraak, in, Van vennootschappelijk belang
(Maeijer-bundel), Zwolle 1988, m.n. p. 221 e.v.; L. Timmerman, rechtspraakoverzicht
in TVVS 1991, p. 197-199; L.G.HJ. Houwen/A.P. Schoonbrood-Wessels/J.A.W. Schreurs,
Aansprakelijkheid in concernverhoudingen, diss. Deventer 1993, m.n. p. 813 e.v. en p.
858 e.v., alwaar vele verdere Iiteratuurverwijzingen zijn te vinden; S.M. Bartman,
Concernbeleid en aansprakelijkheid, diss. Deventer 1989, Dr. 6 serie Uitgaven vanwege
het Instiruut voor Ondernemingsrecht RUG, m.n. p. 73 e.v. Vgl. bijv. ook R. van Rooij,
De moeder, de dochter, het concern en de calamiteit, in, bundel 'Aansprakelijkheden' ,
Deventer 1990, p. 177 e.v. Ik verwijs voorts naar o.m. de preadviezen van M.1.G.C.
Raaijmakers en H. L.J. Roelvink uitgebracht voor de NJV in 1977.
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externe aansprakelijk:heid van de 'moeder' -rechtspersoon jegens
crediteuren van haar 'dochter'stichting op grond van onrechtmatige daad
(art. 6: 162 BW);
externe aansprakelijkheid van de 'moeder' -rechtspersoon voor de
schulden van haar 'dochter'stichting op grond van 7:421 BW;
aansprakelijk:heid van de 'moeder' -rechtspersoon in het faillissement
van haar 'dochter'stichting, als 'medebeleidsbepaler', op grand van
art. 2:300a BW jo. 2: 138 lid 7 BW;
externe aansprakelijkheid van 'moeder' -rechtspersoon voor belasting-
en premieschulden van 'haar dochter'stichting, als medebeleidsbepaler,
op grond van art. 36 lid 5 onder b Inv. Wet 1990.
Vervolgens zal ik ingaan op de externe (persoonlijke) aansprakelijkheid
van bestuurders van groepsverbonden stichtingen op grand van
onrechtmatige daad, hetgeen rechtstreeks danwel via toerekening kan
plaatshebben, danwel op grond van de Tweede (art. 36 Inv. Wet 1990)
en Derde Misbruikwet (art. 2:300ajo. 2: 138 BW) aande ordekanzijn.

Allereerst echter de interne aansprakelijk:heid van het bestuur van de
afhankelijke stichting in verband met het leerstuk van de decharge.

2 Interne aansprakelijkheid en decharge

Voor bestuurders van een stichting geldt in elk geval de wettelijke
boekhoudplicht waarover ik sprak in hoofdstuk 4, par. 9. Op hen rust,
immer, de algemene taak om - zie art. 2:9 BW - de stichting 'behoorlijk
te besturen'. Rekening en verantwoording zijn zij strikt genomen echter
niet verschuldigd omdat de stichting nu eenmaal niet dualistisch is. Maar,
zoals ik heb aangetoond, kan een 'moeder'rechtspersoon die wei bedingen
of in de statuten van haar 'dochter'stichting doen opnemen. Dat maakt haar
dan uiteraard tot 'belanghebbende' bij die rekening en verantwoording. 6

Speelt hier nu ook het Ieerstuk van de decharge een rol?
Onder decharge wordt verstaan de rechtshandeling waarbij de rechtsper-

soon (hier de stichting) aan zijn bestuurder(s) en/of commissarissen(toezicht-
houders) kwijting verleent terzake van de vervulling - vrijwel steeds:
gedurende een bepaald boekjaar - door die functionarissen van de aan

6 Men kan zich ook neg de vraag stellen of een oprichter van een stichting, die gedurende
de verdere bestaansperiode van de stichting daarin geen invloed meer uitoefent, ook daartoe
moet worden gerekend. Als men het doei van de stichting tevens ziet als een door de oprichter
aan dehet stichtingsbestuur gegeven 'opdracht' acht ik eendergeiijke conclusie verdedigbaar.
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dezen toebedeelde taak of taken.' Decharge betreft derhalve kwijting van
de bestuurder(s) van de interne aansprakelijkbeid jegens de 'dochter'stich-
ting," door - hier - deze stichting, daarbij - te dezen en met het oog
op deze problematiek - 'vertegenwoordigd" door baar 'moeder'rechts-
persoon." Wat betreft de zienswijze in dit verband en met het oog op
deze problematiek van de 'moeder' als 'vertegenwoordiger', en in die zin
bevoegd tot decharge, verwijs ik naar hetgeen ik daaromtrent reeds in
hoofdstuk 3, par. 8.1.2.d. heb gezegd." In deze opvatting is rnijns inziens
de 'moeder'rechtspersoon (ofbijv. een door haar 'beinvloed' toezichthou-
dend orgaan met de nodige 'control'), alsdan als dechargerende instantie,
te dezen eveneens bevoegd eventueel namens de stichting de vordering op
grond van art. 2:9 BW jegens het bestuur van de 'afhankelijke' stichting
in te stellen.

De wet kent geen regeling van de decharge van de bestuurders van een
stichting. Vreemd is dat op zich genomen niet, omdat, het zij herhaald,
een stichting met een dualistisehe struetuur kent. Ben regeling daarvan wordt
aan de statuten en reglementen van de stiehting overgelaten. Bij de stiehting
als traditioneel normaaltype dechargeert bet stichtingsbestuur in principe
ziehzelf. Zij kent immers in die vorm geen andere organen. Dit doet wat
merkwaardig aan. 12 Mijns inziens zal daarom een door het stiehtingsbestuur
aan zichzelf verleende decharge, niet in de weg staan aan een aetie op grand
van art. 2:9 BW door een opvolgend bestuur." Dit brengt weer met zieh

7 Vgl. M.l.G.C. Raaijmakers, AAe 39 (1990) 5, p. 331.
8 Deze interne aansprakelijkbeid kan voortvloeien uit een handelen of een nalaten van het

bestuur c.q. bestuurder(s) van de afbankelijke stichting. Vgl. ook C.A. Schwarz, Decharge
van bestuurders van vereniging en stichting, S & V 1993, p. 43.

9 lndien wat betreft de interne aansprakelijkbeid de 'moeder ' als zodanig als 'lastgever' en
haar 'dochter'stichting als 'lasthebber' zouden kunnen worden gezien, is de 'moeder' als
zodanig bevoegd tot decharge, Ik verwijs voor deze zienswijzenaar hoofdstuk 3, par. 8.1.2.d.
Vgl., maar dan met het oog op externe aansprakelijkbeid, ook A.V.M. Struycken, Bestaat
tussen moeder- en dochtervennootschap een lastgevingsverhouding?, WPNR 6136 (1994),
p. 3411342.

10 lndien de 'rnoeder' als zodanig binnen haar stichting het benoemings- en ontslagrecht bezit
danwel de bevoegdheid tot statutenwijziging kan zij daarmede overigens gezien worden als
te dezen bevoegd orgaan. Zij 'is' ook orgaan indien zij als zodanig is benoemd als 'bemanner'
van een statutair in de stichting ingesteld toezichthoudend orgaan.

11 lndien de 'moeder' statutair het recht is toegekend op rekening- en verantwoording alsmede
de bevoegdheid tot het verlenen van decharge aan het bestuur van haar 'dochter'stichting,
treedt de 'rnoeder' mijns inziens op krachtens eigen recht.

12 Vgl. C.W. de Monchy, Samenwerking in stichtingsvorm, S & V 1994, p. 13.
13 Vgl. bijv. ook A.G. Lubbers, Bestuur en toezicht, keerzijden van een medaille, Deventer

1983, p. 8. Ik acht derhalve het zichzelf dechargeren van het stichtingsbestuur wei mogelijk.
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mee dat in beginsel goedkeuring door de laatste van door het scheidende
bestuur opgemaakte jaarstukken, de scheidende bestuursleden definitieftot
decharge strekt.

Is voorzien dat door een afhankelijke stichting jegens haar 'moe-
der'rechtspersoon" rekening en verantwoording dient te worden afgelegd,
dan is deze 'moeder'rechtspersoon eveneens bevoegd tot het verlenen van
decharge." Deze zal dan ook de door de afhankelijke stichting opgestelde
jaarstukken vaststellen en goedkeuren. Een bepaling in deze zin lean in de
statuten van de afhankelijke stichting worden opgenomen. Sprake kan zijn
van een een impliciete danwel expliciete decharge. Met impliciet verleende
decharge wordt bedoeld dat het zonder voorbehoud vaststellen en goedkeuren
van de jaarstukken van de afhankelijke stichting tevens inhoudt, het verlenen
van decharge terzake van het in dat jaar gevoerde beleid (en beheer). De
statu ten van de afhankelijke stichting kunnen zulks uitdrukkelijk bepalen.
Een dergelijk impliciet ontslag uit de interne aansprakelijkheid reikt echter
niet verder dan hetgeen uit de stukken blijkt. 16Bovendien kan de 'moe-
der' rechtspersoon (of een door haar beinv loed toezichthoudend orgaan met
'control') ondanks goedkeuring decharge aanhet stichtingsbestuur onthou-
den. 17

Ook kan de 'moeder'rechtspersoon 18expliciet decharge verlenen. Deze
kan verder reiken dan een impliciete decharge. Aangenomen moet worden
dat deze decharge betrekking kan hebben op handelingen van het stichtings-
bestuur, waarbij de stichting opzettelijk schade is berokkend, 19bijvoorbeeld
het zonder zekerheden onderbrengen van het in de stichting afgezonderde
doelvermogen in een (niet bestaande) buitenlandse trust. Motivering voor

Zie anders P. van Schilfgaarde, aant. 8 bij art. 2:9 BW, in, Rechtspersonen, Deventer losbl.
Tot dat een ander orgaan, bijv. het opvolgend bestuur echter opnieuw decharge heeft verleend
heeft een dergeJijke eerdere 'onderlinge' decharge geen werking indien achteraf calamiteiten
aan het licht mochten komen. Vgl. ook F.J.P van den Ingh, Interne aansprakelijkbeid bij
vereniging en stichting, S & V 1990, p. 161.

14 Of hetzelfde toezichthoudend orgaan.
15 Naar analogie bij de NV/BV; vgl. Van der Heijden/Van der Grinten, Handboek, Zwolle

1992, p. 462 en idem, De NV 1987, p. 99.
16 Vgl. reeds HR 17 juni 1921, NJ 1921,737 (Deen-Perlak) en HR 20 juni 1924, NJ 1924,

1107 (Truffino), Zie ook bijv. OK 7 december 1989, NJ 1990,242 (VBB), overweging
4.13.4.

17 Naar anaIogie ontleend aan de regeling bij de NV/BV. Vgl. bijv. W.C.L. van der Grinten,
De NV 1987, p.l00 en Van der Heijden/Van der Grinten, Handboek, Zwolle 1992, p. 462.

18 Ofbinnen de 'dochter'stichting statutair ingesteld toezichthoudend orgaan met 'power' op
de samenstelling waarvan de 'moeder' dooslaggevende invloed heeft.

19 Vgl. HR 20oktober 1989, NJ 1990,308 (EllemBeheer) metnoot van M.J.G.C. Raaijmakers
in AAe 39 (1990) 5, p. 328 e.v.
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dit stand punt lean gevonden worden in de redenering, dat een schuldeiser
(de stichting) vrij is over zijn vermogensrechten te beschikken, dus er ook
afstand van kan doen." Vereist is wei dat de dechargerende 'moe-
der'rechtspersoon (of binnen de 'dochter'stichting ingesteld toezichthoudend
orgaan) op dat moment van de desbetreffende handelingen op de hoogte
is. Tevens wordt algemeen aangenomen dat een expliciete decharge van
het stichtingsbestuur betrekking kan hebben op aIle bestuurshandelingen
van het bestuur/bestuurders in de dechargeperiode, dus ook op die
handelingen die de dechargerende 'moeder' niet bekend waren."

De bestuurder van de (afuankelijke) stichting heeft recht op een
standpunt van de stichting, daarbij 'vertegenwoordigd' door 'moeder'rechts-
persoon, over de vraag of hij naar het oordeel van de stichting zijn taak
op een behoorlijke wijze heeft vervuld."

Zoals gezegd heeft een aan het stichtingsbestuur verleende decharge
slechts betrekking op (het ontslag uit) interne aansprakelijkbeid jegens de
stichting." Zij laat onverlet de mogelijkheden voor crediteuren of
aangeslotenenlbelanghebbenden tot aansprakelijkstelling van de stichtingsbe-
stuurder in prive."

20 Vgl. de conclusie van A-G Hartkamp bij HR 20 oktober 1989, NJ 1990, 308, p. 1222.
21 Bovendien kan bij tussentijds vertrek van een stichtingsbestuurder een algemene kwijting

met de stichting worden overeengekomen. De dechargerende instantie is in dat geval echter
niet de de stichting beheersende rechtspersoon of het door haar ingestelde toezichthoudende
orgaan, doch het bestuur van de stichting. In dat geval neemt de stichting afscheid van de
mogelijkbeid tot verhaal van welke schade dan ook op de bestuurder. Vgl. C.A. Schwarz,
Decharge van bestuurders van vereniging en stichting, S & V 1993, p. 43. Hierbij kunnen
mijns inziens overigens onder omstandigheden tegenstrijdige belangen in het geding zijn.
Vgl. daarover o.m. B.H.A. van Leeuwen, Tegenstrijdig beJang van bestuurders en
commissarissen van verenigingen en stichtingen, S & V 1991, p. 119 e.v.

22 Vgl. M.J. G.c. Raaijmakers, Over interne en externe aansprakeJijkbeid van bestuurders en
toezichthouders van rechtspersonen en vennootschappen, in, Bundel Aansprakelijkbeden,
Deventer 1990, p. 167/168 alwaar verdere Iiteratuurverwijzingen en AAe 39 (1990) 5, p.
328 e.v. (Ellem Beheer). Vgl. ook Pitlo-Lowensteyn, Het rechtspersonenrecht, Amhem
1986, p. 293. Van Schilfgaarde verzet zich daartegen; vgl. zijn aant. 8 bij art. 2:9 BW,
in, Rechtspersonen, Deventer losbl alsmede zijn, Van de BV en de NV, Arnhem 1992, p.
264. Zie ook J.B. Huizink, Bestuurders van rechtspersonen, diss. Deventer 1989, p. 108.

23 Zij beperkt weI tevens, in geval van het faillissement van de afhankelijke stichting, de
mogelijkbeden tot aansprakelijkstelling van het stichtingsbestuur op grond van art. 2:9 BW
door de curator. Dit ligt anders bij de vennootschapsbelastingplicbtige stichting! Hierop is
immers krachtens art. 2:3OOaBW o.m. art. 2:248 BW van toepassing. De curator behoeft
zicb bij het instellen van een vordering op grond van art. 2:248 BW niets van een aan het
stichtingsbestuur verleende decharge aan te trekken.

24 Vgl. in dit verband M.J.G.C. Raaijrnakersin AAe 42 (1993) 3, p. 201 e.v. (Van Waning/Van
der Vliet).
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Bovendien kan een door de 'moeder'rechtspersoon 'namens' haar stichting
genomen dechargebesluit aantastbaar zijn op grond van art. 2: 15 lid 1 sub
a BW danwel op grond van art. 2: 15 lid 1 sub b jo art. 8 BW.25 Men
denke ook aan civielrechtelijke aantasting op grond van bijv. de artt. 3:40
lid 1144 en 45 BW (nietigheden) danwel bijv. art. 6:228 BW (dwaling).

Nu sinds 1 januari 1994 het enqueterecht van toepassing is verklaard
op stichtingen die een onderneming drijven in de zin van de WOR, is het
voorts van belang te zien dat een door de stichting (bij monde van haar
'moeder') genomen dechargebesluit, bij wege van een voorziening na een
enquete door de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam weI kan,
doch niet snel zal worden vernietigd. 26

Zoals hiervoor meerdere mal en impliciet aan de orde is geweest kan bet
bestuur van de 'dochter'stichting verplicbt wordenrekening en verantwoor-
ding af te leggen, waama haar al of niet decharge kan worden verleend.
In dit kader zal het sticbtingsbestuur ecbter met bescheiden dienen te komen
aan de hand waarvan een en ander kan worden beoordeeld door de
'moeder'rechtspersoon (of het door baar ingestelde en eventueel door van
haar afkomstige functionarissen bemande toezicbthoudende orgaan). 27 Op

25 Een beroep op strijd met de redelijkheid en billijkheid zal echter niet snel slagen. Vgl. HR
20 oktober 1989, NJ 1990, 308 m.nt. Maeijer. Men denke hier bijv. aan misbruik van
meerderheidsmacht binnen het bestuur van de dechargerende, de stichting beheersende
rechtspersoon.

26 Vgl. analoog OK 7 december 1989, NJ 1990, 242 (Ogem) en OK 3 december 1987, kenbaar
uit de concJusie van ed A-G, onderdeel 8, NJ 1990,466 (Bredero). Vgl. in dit verband ook
M.J.G.C. Raaijrnakers in AAe 39 (1990) II, p. 858 e.v. (OGEM-enquete I en II, die juist
op dit punt diep ingaat (m.n. onderdeel 4 en 5).

27 In die zin impliceert de plicht van het bestuur van de afhankelijke stichting tot het doen van
rekening en verantwoording een mededelingsplicht. Deze mededelingsplicht gaat m.i. ver.
Het stichtingsbestuur zal de de stichting beheersende rechtspersoon (danwel het door haar
ingestelde toezichthoudend orgaan) van deugdelijke informatie moeten voorzien, niet alleen
in de vorrn van 'jaarstukken', maar ook zal zij dienen te wijzen op alle voor de de stichting
beheersenderechtspersoon relevante omstandigheden die nietuitdrukkelijk uit deovergelegde
bescheiden blijken. Hoe meer inforrnatie zij verschaffen, des te kleiner dekans dat zij achteraf
geen beroep op verleende decharge kunnen doen wegens verzwijging in het kader van een
jegens hen door de stichting a1snogingestelde vordering op grond van art. 2:9 BW. Ik wijs
hier overigens op de overeenkomst met art. 251 WvK. Vgl. ook reeds E.M. Meijers,
Aansprakelijkheid en decharge van directeuren van naamloze vennootschappen, rede 1923,
p. 25. en P.J.A. Clavareau, Decharge van rekenplichtigen, diss. 1932, p. 58. Zie ook Rb
Rotterdam, 29 nov. 1928, W 12155. Op de de stichting beheersende rechtspersoon welke
rekening en verantwoording verlangt rust echter ook een onderzoekspJicht. Zij zal vragen
moeten stellen en daar waar nodig om verduidelijking van de overgelegde bescheiden moeten
vragen. Deze wisselwerking past m.i. ook binnenhet 'contractuele' aspect van de verhouding
tussen bestuurder en - hier - afhankeJijke stichting. Vgl. over deze samenhang tussen
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dit punt bevat de wet voor de stichting geen regelingen behalve de algemene
boekhoudplicht van art. 2: 10 (jo 3: 15a) BW. De stichting valt immers niet
onder het jaarrekeningenrecht. Hierover sprak ik reeds in hoofdstuk 4, par.
9.

3 Externe aansprakeJijkheid van de 'moeder'rechtspersoon

3.1 'Yereenzelviging'; 'lifting the 'veil' van de 'dochter'stichting

Bij een aldus aangeduide aansprakelijkheid gaat het strikt genomen om die
gevallen waarin de aansprakelijkbeid van de stichting voor haar schuld en
wordt doorgetrokken naar iemand die nauw verbonden is met die stichting
en die zonder de desbetreffende 'verlenging van aansprakelijkheid'
aansprakelijkbeid zou ontlopen. Een dergelijke 'verlenging van aansprake-
lijkheid' zou dan plaats kunnen vinden van stichting naar haar 'moe-
der'rechtspersoon" of met haar in dezelfde groep verweven zuster-stichting.
Het gaat hier dus om aansprakelijkheid enkel op basis van toerekening
ingevolge de bestaande 'concernverhouding', waarin een bepaalde
rechtspersoon ('moeder' of 'zuster') tot de stichting staat. Wanneer sprake
is van een 'concernverhouding' met een stichting kwam hiervoor reeds
uitvoerig aan de orde.

mededelings- en onderzoeksplichten welke het verbintenissenrecht steeds meer doordringen,
J. B. M. Vranken, Mededelings- informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht,
Zwolle 1989. Vgl. in dit verband ookJ.B.M. Vranken, WPNR 5942 (1989), p. 812. Vgl.
ook Rb 's-Hertogenbosch 8 nov. 1935, NJ 1935,790 en Rb Breda 1 mei 1990, NJ 1990,
740 (THB). In dit verband is het overigens aardig te zien dat bij bijvoorbeeld een poging
tot aantasting van de verleende decharge door de stichting (in feite dan bij monde van de
haar beheersende rechtspersoon) op grond van dwaling de nauwe verbondenheid in het
voordeel van beide partijen (bestuur en stichting) kan werken. Dit daar eerder tot
'wetenschapstoerekening' zaJ worden besloten zodat de stichting geacht wordt de dwaling
aan zichzelf te wijten te hebben. Anderzijds kan aan de zijde van het bestuur geacht worden
eerder aan het kenbaarheidsvereiste te zijn voldaan (zij wist althans behoorde te weten welke
informatie voor de stichting beheeersende rechtspersoon in het kader van de namens de
beheerste stichting te verlenen decharge), zodat een beroep op vernietiging van de verleende
decharge wegens dwaling (art. 6:228 BW) sneller slaagt. Vgl. in dit verband bijv. Rb
Dordrecht, 6 augustus 1986, NJ 1988,409 waarover ook H.J. de Kluiver in S & V 1988,
p. 115.

28 Vgl. in dit verband bijv. ook J. Th.L. Nillessen, De Durchgriff, enkele beschouwingen over
de relativering en begrenzing van rechtspersoonlijkheid en belastingplicht, WFR 1986, p.
1233-1239 en 1271-1283.
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In de jurisprudentie van de Hoge Raad bestaat echter niet veel ruimte"
voor een aansprakelijlcheid van de 'moeder'rechtspersoon voor de schulden
van haar stichting (bijv. in faillissement), enkel en aIleen op basis van de
nauwe verbondenheid c.q. het (potentieel kunnen) uitoefenen van de
zeggenschap binnen die stichting." Ook niet indien daamaast nog sprake
is van een financiele" verwevenheid." Hetzelfde geldt voor een mogelijk
gewenste 'doorbraak', naar een met de betreffende stichting onder dezelfde
'rnoeder'rechtspersoon" in een groep groep verbonden zusterstichting.
Men zou hier oak nog kunnen denken aan de zogenaamde vermogensver-
menging als grondslag voor aansprakelijlcheid. Dit zou zich kunnen voordoen
wanneer binnen een groep van stichtingen zo nauwe financiele en andere
banden bestaan, dat het niet ofnauwelijks meer mogelijk is am vermogens-
bestanddelen (liquide middelen en roerende zaken) toe te scheiden aan een
bepaalde stichting. Dit zou dan kunnen leiden tot 'vereenzelviging' en
aansprakelijlcheid. In de rechtspraak wordt dit echter tot dusver niet
aanvaard.

Altijd moeten er bijkomende omstandigheden" zijn, die meebrengen
dat sprake is van onrechtmatig handelen van de 'moeder'rechtspersoon,

29 Vgl. bijv. ook HR 17juni 1988, NJ 1988.957 (Rabo/Rabo); HR 6 nov. 1990, NJ 1991,
277 (in kader fiscaal strafrecht); HR 14 april 1967, NJ 1967, 265.

30 In de lagere rechtspraak vind men nog wei eens - Dietaltijd evenjuiste - andere voorbeelden;
vgl. Hof Den Haag 23 maart 1984, S & S 1984, 105; bijv. Rb Arnhem 22 mei 1984, KG
1984, 180; Rb Amsterdam 27 mei 1981, NJ 1985, 124; Rb Dordrecht, 9 mei 1984, NJ
1986,285, Hof Den Bosch, 10december 1985, NJ 1986, 787; Rb Breda, 9 september 1986,
NJ 1987, 806; Rb Groningen, 10 nov. 1989, M & R 1990 ill. 16, p. 65; Pres. Rb
Amsterdam, 23 nov. 1989, KG 1990,45; Rb Den Bosch, 29 juni 1990, M & R 1990, Dr.
56, p. 380 en Pres. Rb Middelburg, 21 sept. 1990, KG 1990, 352. Vgl. ook Hof Arnhem,
19 nov. 1979, NJ 1980,419.

31 Vgl. in dit verband ook E.P.M. Joosen, Vermogensvermenging in het Nederlandse
concernrecht?, TVVS 1989/9, p. 213-218.

32 Vgl. ook L.G.H.J. HouwenlA.P. Schoonbrood-Wessels/J.A.W. Schreurs, Aansprake!ijkheid
in concernverhoudingen, diss. Deventer 1993, p. 880 e.v. Zie ook S.M. Bartman/A.F.M.
Dorresteijn, Van het concern, Arnhem 1991, p. 200 e.v.

33 Vgl. HR2 nov. 1984, NJ 1985,446 m.nt. Maeijer (Blok-De Haan). Vgl. ook L. Timmerman
in TVVS 1985, p. 102. Zie voorts HofDen Haag, 21 mei 1980, NJ 1981, 18. Vgl. overigens
ook HR 4 okt. 1991, NJ 1992,247 waarover L. Timmerman in TVVS 1992, 17 waaruit
men indicaties voor het bestaan van aansprakeJijkheid op grond van vereenzelviging zou
kunnen afleiden. Vgl. in dat verband mijn inziens vee! te stellig op dit punt, J.C.E.
Ackermans-Wijn, Doorbraak en quasi-doorbraak van aansprakelijkheid bij de overheid, S
& V 1993, p. 183 e.v., m.n. noot ill. 10.

34 Vgl. HR 30 april ]936, Nj 1936,970; Hof Den Haag I maart 1961, NJ 1962,253; Hof
Den Haag 26 juni 1970,440. Vgl. ook W.J. Slagter, Overgang van ondernemingen TVVS
1983, p. 64 en idem, Enige rechtsvergelijkende beschouwingen over moeder-dochter
verhoudingen, Preadvies NvVR, Deventer 1988, p. 53.
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of van oneigenlijk gebruik of misbruik van de stichtingsvorm. Ben voorbeeld
is het onttrekken van vermogen aan de 'doehter'stichting op een zodanig
moment dat reeds ernstig rekening gehouden had moeten worden met de
mogelijkheid dat sehuldeisers van de stiehting niet of slechts ten dele voldaan
zouden kunnen worden. 35 Dit kan gesehieden doordat de de 'moeder' haar
'doehter'stichting zelf 'leeghaalt' danwel het vermogen daarvan overhevelt
naar een zusterstichting.

Aan een afzonderlijke grondslag voor aansprakelijkheid, 'vereenzelvi-
ging' (lifting the 'stiehtingsveil'), enkel en aIleen gelegen in een nauwe
verwevenheid met de 'moeder'rechtspersoon, bestaat geen behoefte." In
situaties waarin het onreehtmatig handelen van de 'moeder' niet is te
bewijzen, terwijl er wel onder invloed van de 'moeder'stiehting activa van
de ene zusterstichting naar bijvoorbeeld een nieuwe zusterstichting zijn
overgeheveld," lijkt nog een aetie op grond van art. 3:45 BW (de actio
pauliana; bij faillissement de artt. 42 e. v. Fw) uitkomst te kunnen bieden.
Omgekeerd mag vereenzelviging van 'moeder' naar 'doehter' evenmin wor-
den aangenomen. In beginsel hebben crediteuren van de 'moeder'stiehting
derhalve geen verhaal op het vermogen van haar 'doehter'stiehtingen, al
zijn zij nog zo 'onzelfstandig'. 38 Ook dan zijn bijkomende omstandigheden
vereist: bijv. een 'moeder'stichting 'maakt, op welke wijze ook, vermogen
weg' naar haar 'dochter'stichting, met het oog op een dreigende aansprake-
lijkheidsclaim." Het gaat dan naar mijn mening om onreehtmatig handelen
van de 'moeder'reehtspersoon, maar ook over onreehtmatig handelen van
de 'dochter' stichting, 40 zeker wanneer er bijvoorbeeld personele bestuurs-
unies bestaan." De 'doehter'stichting is dan aansprakelijk. Tevens zal
hier sprake zijn van paulianeuze handelingen.

35 Vgl. HR 9 mei 1986, Nl 1986, Nl 1986,792 (KeulenlBLG). het op dat moment weten
dan wei behoren te weten dat schuldeisers zullen worden benadeeld is voor ansprakelijkbeid
niet vereist. Anders echter HR 8 nov. 1991, Nl 1992,174 m.nt. Maeijer (Nimoxlv.d. End
q.q.). Vgl. daarover ook L. Timmerman in TVVS 1991, p. 323 en H.C.F. Schoordijk in
WPNR 6049 (1992), p. 357 e.v. Zie voor dit laatste arrest ook par. 3.11.5.2.

36 Zie ook L.G.H.l. HouwenlA.P. Schoonbrood-Wesselsll.A.W. Schreurs, diss. p. 893.
37 Vgl. bijv. Rb Amsterdam 27 mei 1981, Nl 1985, 124.
38 Wat de interne verhoudingen betreft ligt dat, met het oog op vraagstukken omtrent de

bevoeghdheid van het bestuur van een rechtspersoon tot oprichting van een 'dochter'stichting,
m.i. anders; vgl. reeds Hoofdstuk 2.

39 Of de 'dochter'stichtingen laten zich met het oog op een dreigende aansprakelijkheid van
de 'moeder' aile bestaande vorderingen op de laatste voldoen.

40 Ook het meewerken aan paulianeuze vermogensoverhevelingenis mijns inziens onrechtrnatig.
41 Een vergelijkbaar geval heeft nog niet zo lang geleden gespeeld in Den Haag waar een

moederstichting (Welzijnskoepel) ten onrechte allerlei subsidies ontving doch deze vervolgens
doorsluisde naar allerlei dochterstichtingen, waarvan zij tevens het bestuur vormde.
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Ik acht het juist dat enkel en aileen vanwege het feit dat stichtingen
(frnancieel) nauw met elkaar verweven zijn en/of onder centrale leiding
staan van bijvoorbeeld een moeder-stichting," nog niet op grond van
'lifting the stichtingsveil' tot aansprakelijkheid van de 'moeder' voor de
schulden van 'dochter'stichtingen mag worden geconcludeerd. Zulks in
die zin dat voor de schulden van een dergelijke nauw verbonden afhankelijke
stichting op grond van 'vereenzelviging' verhaal op het vermogen van de
'moeder' mogelijk is.? Er dient sprake te zijn van bijkomende omstandig-
heden welke alsdan tot gevolg zullen hebben dat van onrechtmatig handelen
van ofwel de 'moeder'rechtspersoon ofwel de afhankelijke stichting sprake
is.

Treffend wordt naar mijn mening een en ander ook gei1lustreerd in het
arrest Keulen/BLG. 44 De casus lag als volgt.
Door het Bouwfonds voor Limburgse Gemeenten (BLG), een publiekrechte-
lijk lichaam, was een stichting opgericht om als projectontwikkelaar op
te treden. er bestond een nauwe verwevenheid tussen BLG en de stichting.
De directeur van BLG was tevens directeur van de stichting; het dagelijks
bestuur van BLG benoemde drie van de vijf leden van het bestuur van de
stichting en had voorts het recht om 8 van de dertien leden van de Raad
van Toezicht van de stichting te benoemen; de stichting en BLG waren
bovendien in hetzelfde gebouw gehuisvest en BLG verzorgde als enige de
financiering van de stichting. De verhouding tussen BLG en de stichting
was derhalve vergelijkbaar met de verhouding tussen een moeder- en
dochtervennootschap.

Een besluit van GS van Limburg noopte BLG het aan de stichting
verstrekte krediet, dat op dat moment f. 30 mio bedroeg, op te zeggen en
tot liquidatie van de stichting over te gaan. Begin 1979 werd het bedrag
ad f. 30 mio door de stichting volledig aan BLG terugbetaald. Eind 1979

42 Of andere rechtspersoon.
43 Men zou echter voor de situatie dat de wetgever er niet toe overgaat om bepaalde regelingen

met het oog op crediteurenbescherming op (nijvere) stiehtingen (bijv. regelingen uit het
jaarrekeningenreeht; Tite! 9 Boek 2 BW) van toepassing te verklaren, kunnen verdedigen
dat dan in het kader van door andere rechtspersonen in hoge mate beheerste stiehtingen,
wei aansprakelijkheid op grond van 'vereenze!viging' ('lifting the stichtingsveil') moge!ijk
zou moeten kunnen zijn. Het in de de stiehting beheersende rechtspersoon en de afhankelijke
stiehting ingebrachte vermogen mag dan als een verhaalsobject worden gezien voor ofwe!
erediteuren van bijvoorbeeld de 'rnoeder'stichting ofwel voor crediteuren van de 'doch-
ter' stiehting. Wij krijgen dan dezelfde situatie alshet fiscale reehtheeft gecreeerd door midde!
van de fiseaal transparante stichting. Vgl. in dat verband bijv. HR 22juli 1981, BNB 1982/42
m.nt. Van Dijck en HR 30 oktober 1985, BNB 1986116 m.nt. Van Dijek. Civie!rechtelijk
dogmatiseh aeht ik een derge!ijke situatie echter minder juist.

44 HR 9 mei 1986, NJ 1986, 792. Zie ook TVVS 1986, p. 223 met commentaar W.J. Slagter.
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werd duidelijk dat, met name als gevolg van het instorten van de woning-
markt, de ondernomen liquidatie van de stichting tot een deficit zou leiden.
Daarop sprak een crediteur van de stichting - Keulen - BLG aan uit
onrechtmatige daad. Het Hofwees de vordering van Keulen af. Het achtte
beslissend of BLG ten tijde van de opzegging van het rekening-courant
krediet aan de stichting en het zich volledig laten voldoen van zijn vordering
op de stichting, begin 1979, ernstig rekening had moeten houden met de
mogelijkheid dat de overige schuldeisers van de stichting, die toen doende
was te liquideren, uiteindelijk niet of slechts ten dele voldaan zouden kunnen
worden. Het Hof kwam tot de slotsom dat dit in casu niet het geval was
en wees de op art. 1401 BW gegronde vordering af.

Keulen probeerde in cassatie de stelling ingang te doen vinden dat BLG
gezien de gegeven omstandigheden reeds aansprakelijk is op grond van
onrechtmatige daad, los van de vraag ofBLG rekening had moeten houden
met de mogelijkheid van benadeling van overige schuldeisers van de
stichting, voor welke stelling dan met name zou pleiten het feit Q~tBLG
in hoge mate financieel en organisatorisch verweven was met de stichting
en in die context de gewraakte handelingen waren verricht.

De Hoge Raad wil daar niet aan. Hij overweegt o.m.:

'Anders dan het middel aanvoert, heeft het Hof door de voormelde maatstaf
beslissend te achten (als gevolg waarvan BLG niet aansprakelijk werd geacht,
RH) geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. De in onderdeel 2
opgesomde omstandigheden (waarmee Keulen de verwevenheid tussen BLG
en de stichting onderstreepte, RH) - ( ... ) - maken dit niet anders, met name
ook niet de omstandigheden dat BLG een publiekrechtelijk lichaam is dat en
dat tussenBLG en de stichting een grote mate van verwevenheidbestond (cursief,
RH)'.

Een juiste beslissing met het oog op verwevenlverbonden stichtingen lijkt
mij. De 'moeder'rechtspersoon moet als zodanig onrechtmatig handelen
kunnen worden aangerekend. In dit kader speelt het feit dat 'moeder' en
'dochter'stichting (financieel) met elkaar verweven zijn natuurlijk wel een
rol.

3.2 Onrechtmatige daad (art. 6:162 BW)

Inhet verlengde van de voorgaande paragraaf zal ik thans enkele hoofdlijnen
geven voor aansprakelijkheid van de 'moeder' voor de schulden van de
'dochter'stichting, op grond van onrechtmatige daad. Mijns inziens bestaan
in dit kader niet echt veel verschillen met de maatstaven zoals die zijn
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aangelegd in diverse uitspraken gewezen in NV IBV -verband, 45 Men kan
daarbij onderscheid maken tussen de volgende gevallen:" a. De positie
van de 'moeder'-rechtspersoon als crediteur van haar 'dochter'stichting;
b. De positie van de 'moeder' -rechtspersoon als uitoefenaar van zeggen-
schapsrechten binnen haar 'doehter'stichting; c. Voortzetten van de
exploitatie van een in onvermogen verkerende afhankelijke stiehting; d.
Profiteren van wanprestatie; e. Toerekenbare schijn.

3.2.1 De positie van de 'moeder'<rechtspersoon als crediteur van haar
stichting

Ook hier is het arrest KeulenlBLG47 van belang. Ret ging immers om
een met de stiehting - tevens als 'crediteur'! - nauw verweven publiek-
rechteJijk liehaam (het Bouwfonds Limburgse Gemeenten). We hebben
zojuist gezien dat financiele verwevenheid niet voldoende is om aansprake-
lijkheid van de 'moeder' voor de schulden van haar 'doehter'stichting aan
te nemen. Er moet sprake zijn van bijkomende omstandigheden. De Hoge
Raad overwoog:

'Als gevolg van de weigering van GS van Limburg het besluit tot de voormeide
kredietverlening goed te keuren, waarvan de motivering inhield dat kredietver-
strekkingen als de onderhavige niet passen in het kader van de doeistellingen
van BLG, lag het voor de hand dat deze zich financieel uit de stichting terugtrok.
Indien BLG toen reeds ernstig met de mogelijkheid van een tekort rekening
had moeten houden in die zin dat er toen voor die mogelijkheid concrete
aanwijzingen waren, had dit BLG er met het oog op de voldoening van de andere
schuldeisers geheel of ten dele van behoren te weerhouden tot deze terugtrekking
over te gaan. Het Hofheeft echter vastgesteld dat ten tijde van die terugtrekking
in begin 1979 nog verwacht mocht worden dat alle schuldeisers uit het vermogen
van de stichting voldaan zouden kunnen worden'.

Ret handelen van 'moeder'-rechtspersoon (i.e. BLG) is dus in de visie van
de Hoge Raad kennelijk niet slechts onrechtmatig indien de rechtspersoon
ten tijde van dat handel en wist of behoorde te weten dat de erediteuren van

45 Vgl. derhalve ook L.G.H.J. Houwen/A.P. Schoonbrood-Wesselsll.A.W. Schreurs,
Aansprakelijkbeid in concernverhoudingen, diss 1993, p. 894 e.v.; S.M. Bartman,
Concernbeleid en aansprakelijkbeid, diss. Deventer 1989, m.n. p. 73 e.v. Zie ook P. van
Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Arnhem 1992, p. 1401141. Zie ook S.M. Bart-
man/A,F.M. Dorresteijn, Van het concern, Arnhem 1994, p. 205 e.v.

46 Vgl. L.G.H.l. Houwen/A.P. Schoonbrood-Wesselsll.A.W. Schreurs, Aansprakelijkbeid
in concemverhoudingen, diss 1993, p. 896.

47 HR 9 mei 1986, Nl 1986,792.
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de afuankelijke stichting daardoor schade zouden lijden, zoals wordt vereist
in vennootschappelijke verwevenheden," doch ook indien hij destijds met
de mogelijkheid van schade voor deze crediteuren ernstig rekening had
moeten houden in die zin dat er toen voor die mogelijkheid concrete
aanwijzingen waren. Er zit een aanzienlijke ruimte tussen beide criteria.
In het eerste geval is voor aansprakelijkheid vereist dat een volledig
geinformeerd persoon in redelijkheid niet aan het intreden van de schade
kan twijfelen; in het tweede geval staat redelijke twijfel ten aanzien van
het intreden van de schade niet zonder meer aan aansprakelijkheid van een
de stichting beheersende rechtspersoon in de weg." In die zin is de Hoge
Raad inKeulenIBLG minder terughoudend met het aannemen van aansprake-
lijkheid van de 'moeder' voor schulden van een 'dochter'stichting, dan hij
dat is in moeder-dochter verhoudingen tussen NV's/BV's. Mijns inziens
heeft dat alles te maken met het feit dat het hier om een door een andere
(publiekrechtelij ke) rechtspersoon (financieel) beheerste stichting gaat, een
aspect dat in de literatuur mijns inziens onvoldoende wordt onderkend. Het
risico dat een crediteur bij moeder-dochter verhoudingen te maken krijgt
met een insolvabele dochter is immers zoals gezegd bij gebruik in het
handelsverkeer van een (nijvere) stichting, door een rechtspersoon die haar
volledig beheerst, groter, daar voor de stichting geen enkele plicht tot
vermogensafzondering bij oprichting - en daarna bijeenhouding tot een
bepaald minimum - geldt. 50 Men moet dan mijns inziens ook eerder de
'moeder' van een stichting kunnen aanspreken. Niettemin strandde overigens
de vordering van Keulen zelfs op het 'voorzienbaarheidsvereiste' in
gemitigeerde vorm in verband met bewijsproblemen. Dat doet echter aan
de bovenstaande hoofdgedachte mijns inziens niet af.

Indien de 'moeder'rechtspersoon haar stichting volledig beheerst en aan
deze krediet heeft verstrekt, vervolgens de activa daarvan nagenoeg volledig
als zekerheid verwerft (,stille verpanding'), zodat ze aan nieuwe schuldeisers
die haar krediet geven, praktisch geen verhaal meer biedt, kan er onder
omstandigheden eveneens sprake zijn van een onrechtmatige daad, indien

48 Vgl. HR 25 september 1981, Nl 1982,443 (Osby), Ik kom daar in par. 3.11.5.2. op terug.
49 ZieookL.G.H.1. Houwenl A.P. Schoonbrood-Wessels/J .A.W. Schreurs, Aansprakelijkheid

in concernverhoudingen, diss. Deventer 1993, p. 905.
50 Afhankelijk van het doel dat de betreffende stichting heeft, zullen voor de de stichting

beheersende rechtspersoon mijns inziens wei grotere zorgvuldigheidsplichten met betrekking
tot vermogensafzondering kunnen gelden, de niet-inachtneming waarvan naar mijn mening
sneller tot aansprakelijkheid van de 'moeder'rechtspersoon kan leiden. Ik heb dat al eerder
gezegd en het past ook in hetgeen ik hier betoog.
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de 'moeder'rechtspersoon nalaat zich vervolgens de belangen van de nieuwe
schuldeisers van de 'dochter'stichting aan te trekken." Een en ander geldt
eveneens ten aanzien van bestaande crediteuren, indien de 'moeder'rechts-
persoon er ten tijde van het verwerven van zekerheden ernstig rekening
mee diende te houden dat crediteuren van de stichting hierdoor schade
zouden leiden. 52 Het behoeft dus niet alleen om 'stille' zekerheden te gaan.
Of de zekerheidsverschaffing verplicht danwel onverplicht geschiedt is
daarbij in principe niet van belang, al zal een onverplichte zekerheidver-
schaffrng, naast het feit dat zij paulianeus kan zijn, eerder tot aansprakelijk-
heid leiden.

Men kan hier ook denken aan ongeoorloofde vermogensonttrekkingen
aan de stichting door de haar beheersende rechtspersoon. De 'moeder'rechts-
persoon handelt onrechtmatig tegenover schuldeisers van de stichting,
wanneer zij daaraan vermogen onttrekt, bijvoorbeeld in de vorm van een
voortijdige terugbetaling van een lening (al dan niet in het zicht van
faillissement), terwijl voorzienbaar is, dat de crediteuren van de dochter
benadeeld zullen worden, omdat zich daar een tekort zal voordoen." We
hebben in hoofdstuk 4 par. 2. reeds gezien dat in 'moeder'-'dochter'-
verhoudingen met stichtingen juist ook de achtergestelde lening een
belangrijke manier van financiering/vermogensverschaffrng aan de stichting
is. De hiervoor bedoelde situatie is dan ook zeker met betrekking tot de
op die wijze van haar 'moeder' financieel afbankelijke 'dochter'stichting
denkbaar .54

3.2.2 De positie van de 'moeder'-rechtspersoon als uitoefenaar van
zeggenschapsrechten binnen haar 'dochter'stichting

Een 'moeder'rechtspersoon kan mijns inziens aansprakelijk zijn op grond
van onrechtmatige daad jegens de schuldeisers van de stichting indien deze
op basis van haar zeggenschapspositie ten aanzien van de stichting een
besluit neemt (danwel het bestuur dwingt een besluit te nemen) dat

51 Ontleend aan HR 25 september 1981, NJ 1982,443 (Osby). Vgl. ook HR 19 febr. 1988,
NJ 1988,487 met noot van P. van Schilfgaarde in AAe 37 (1988) 7/8, p. 452 e.v.

52 Vgl. ook HR 9 mei 1986, NJ 1986, 792 (Keulen/BLG) en HR 8 nov. 1991, NJ 1992, 174
(Nimox/v.d. End q.q.). Vgl. ook Hof 's-Hertogenbosch, 13 maart 1990, rolnr. lll/88/Ro.
n.g. Vgl. ook Rb. Amsterdam, 27 mei 1981, NJ 1985, 124.

53 Vgl. ook L. Timmerman, De aansprakelijkheid van de moeder voor schulden van de dochter,
De NV (1990) p. 13 e.v.

54 Vgl. voor een dergelijke situatie in feite ook reeds HR 9 mei 1986, NJ 1986, 792
(KeulenlBLG).
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schuldeisers benadeelt. ss Zoals ik in de hoofdstukken 2 en 3 heb aange-
toond, verkeert de 'moeder'rechtspersoon doorgaans, op grond van statutaire
benoemings- en ontslagrechten en/of een instructiebevoegdheid, in de positie
dat zij het bestuur bepaalde te nemen besluiten kan opleggen. Dat kunnen
dus ook besluiten zijn die derden benadelen. Men denke dan bijvoorbeeld
aan een besluit tot het doen van een uitkering aan de 'moeder' (even
daargelaten of de uitkering al dan niet in strijd is met het uitkeringsverbod
van art. 2:285 BW; als de uitkering immers tevens in strijd is met het
uitkeringsverbod kan in elk geval bijv. door de curator" van de 'doch-
ter'stichting de nietigheid daarvan worden ingeroepen).

Ook kan men hier denken aan het geval dat een stichting een andere
stichting statutair in het kader van een bedrijfsfusie 'overneemt', alsmede
het in deze stichting werkzame personeel, op een bestuurder na, waarna
zij vervolgens in haar hoedanigheid van 'moeder'stichting de in de
'overgenomen' stichting achtergebleven bestuurder een kennelijk onredelijk
ontslag verleent, terwijl de 'overgenomen' stichting geen verhaal biedt. S7

Ik heb over de 'statutaire overname en de bedrijfsfusie als techniek ter
realisering van 'athankelijkheid' van een stichting in hoofdstuk 2, par. 5
reeds gesproken.

Ik noem ook het voorbeeld van een rechtspersoon die een stichting,
welke een schuldeiser niet betaalt, statutair volledig beheerst en ondanks
dat zij daartoe 'als moeder' de mogelijkheden heeft, nalaat ervoor te zorgen
dat gebruik wordt gemaakt van kredietfaciliteiten die de stichting ter
beschikking staan. S8

Voorts wil ik hier wijzen op het feit dat ook besluitvorming in meerdere
met elkaar in een groep verbonden stichtingen, bijv. tot weigering van een
uitkering aan daartoe inbeginsel gerechtigde 'belanghebbenden' /deelnemers,

55 Ontleend aan HR 8 november 1991, NJ 1992, 174 m.nt. Maeijer (Nimoxlv.d. End q.q.).
56 Onder omstandigheden mijns inziens ook door crediteuren als 'belanghebbenden', indien

het besluit tot het doen van een uitkering heeft geleid tot een specifiek en concreet nadeel
voor hen in hun betrekkingen tot de stichting. Vgl. HR 25 okt, 1991, NJ 1992, 149
(NIAClWoltjerstichting) m.nt. Maeijer en Raaijrnakers, 'Belanghebbende' bij vemietiging
van door de rechtbank goedgekeurde fusie van stichtingen, in AAe 41 (1992) 7/8, p. 421
e.v.

57 Ontleend aan HR 16 januari 1987, NJ 1987, 970.
58 Vgl. HR 3 april 1992, RvdW 1992, 104, NJ 1992,411 (Van WaningNan der Vliet) waarover

ook M.J.O.C. Raaijmakers in AAe 42 (1993) 3, p. 201 e.v. Vgl. ook J.C.E. Ackermans-
Wijn, Doorbraak en quasi-doorbraak van aansprakelijkheid bij de overheid, S & V 1992,
p. 189.
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tezamen bezien een onrechtmatige daad jegens dergelijke schuldeisers kan
opleveren."

3.2.3 Voortzetten van de exploitatie van een 'in onvermogen verkerende'
afhankelijke stichting

Een 'moeder'rechtspersoon welke intensieve bemoeienis heeft met het beleid
van de stichting, loopt het risico aansprakelijk te zijn voor de schulden van
de stichting, indien zij toelaat dat haar 'dochter'stichting schulden jegens
derden aangaat, terwijl zij weet of behoort te weten dat die derden bij de
'dochter'stichting voor die schuld en geen of onvoldoende verhaal zullen
vinden/" Wanneer een rechtspersoon intensieve bemoeienis heeft met het
beleid van een stichting heb ik in hoofdstuk 3 reeds besproken. Ret zal
dan gaan om een rechtspersoon die bevoegdheden bezit binnen haar
'dochter'stichting op het gebied van benoeming en ontslag, aanwijzingen,
rekening en verantwoording, statutenwijziging. Ret zal dan gaan om een
'moeder' die centrale leiding uitoefent als bedoeld in art. 2:24b BW. In
vermogensbeheerstichtingen heeft de belanghebbende 'moeder' overigens
veelal ook een intensieve bemoeienis met het beleid. Er ligt hier mijns
inziens een duidelijke parallel met de 'doorbraak van aansprakelijkheid'
naar bestuurders van een stichting op grond van onrechtmatige daad. Indien
de 'moeder'rechtspersoon op het moment dat haar 'dochter'stichting op
instigatie van de 'moeder' een overeenkomst aanging (bijv. overname van
de activiteiten van een andere stichting onder de verplichting tot betaling
van een periodieke uitkering), wist althans behoorde te weten dat deze niet
over de financiele middelen beschikte om deze overeenkomst na te komen,
terwijl bovendien de 'dochter'stichting voor het verkrijgen van die financiele
middelen athankelijk was van de 'moeder', danwel een andere door haar
beheerste ('zuster')stichting, leidt dat mijns inziens tot aansprakelijkheid

59 Vgl. in verband met een VUT schuld; Pres Rb Amsterdam 20 juli 1989, KG 1989, 302
waarover ook H.J. de Kluiver S & V 1989, p. 149 e.v.

60 Vgl. HR 19 februari 1988, NJ 1988, p. 487. Vgl. over dit arrest ook L. Timmerman, De
stand van bet vennootschapsrecht, rede, Deventer 1990, p. 18/19 en idem in De NV 1990,
p. 15/16 en 143/144. Zie ook P. van Schilfgaarde in AAe 1988, p. 452 e.v.; W.J.Slagter
in RM Themis 1991, p. 2031204 en idem, Preadvies NVvR 1988, p. 57. Vgl. voorts S.M.
Bartman, Concernbeleid en aansprakelijkheid, diss. Deventer 1989, p. 73-101 en idem, De
NY 1990, p. 140; M.P. van Achterberg, S & V 1990, p.133/134; J.M.M Maeijer, NJB
1990, p. 383 3n 387; H.LJ. Roelvink, in, Van vennootschappe1ijk belang (Maeijerbundel),
Zwolle 1988, p. 224; S.M. BartmanlA.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Amhem 1991,
p. 209-213; L.G. H.J. Houwenl A.P. Schoonbrood- Wessels/J .A.W. Schreurs, Aansprakelijk-
heid in concernverhoudingen, diss. Deventer 1991, p. 920 e.v.
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van de 'moeder', indien de 'dochter'sticbting bij een aktie op grond van
niet nakoming geen verhaal biedt. 61Ik kom bier in par. 6 in bet kader
van de persoonlijke aansprakelijkbeid van bestuurders nog op terug.

3.2.4 Profiteren van wanprestatie

De 'moeder'rechtspersoon kan ook aansprakelijk worden op grond van
onrechtmatige daad jegens de crediteuren van die sticbting indien zij
profiteert van de wanprestatie van 'atbankelijke' sticbting jegens die
crediteuren. Dit kan ontleend worden aan de algemeen op bet gebied van
het contractenrecht geldende regels. 62Belangrijke omstandigheden zijn
in elk geval: er moet sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een verbintenis door de stichting; er moet bij de de stichting
beheersende rechtspersoon wetenschap" zijn dat zij van de 'wanprestatie'
gebruik maakt; het gebruik maken van de 'wanprestatie' van de stichting
moet ten profijte strekken van de de stichting beheersende rechtspersoon;
de de stichting beheersende rechtspersoon moet ten koste van de crediteur
van de afhankelijke stichting jegens wie de wanprestatie wordt gepleegd
daarvan gebruik maken."

Eigen schuld van de crediteur kan overigens in al voomoemde gevallen
van aansprakelijkheid op grond van onrecbtmatige daad van de een stichting
beheersende rechtspersoon, tot matiging leiden van de schadevergoedings-
plicht (vgl. art. 6: 101 BW).65

61 Vgl. recentelijk HR 10 juni 1994, RvdW 1994, nr. 130 (Brabanden Beheer BV), gewezen
in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid. Vgl. in dit verband (naar analogie) ook
HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286 (StimulanJKlaas).

62 Vgl. bijv. HR 17 nov. 1967, NJ 1968, 42 (pos/v.d. Bosch) en HR 17 mei 1985, NJ 1986,
760 (Curacao/Boye). Zie voorts Asser-Hartkamp 4-IlI, De verbintenis uit de wet, Zwolle
1990, nr. 48 en 51b en de aldaar genoemdejurisprudentie.

63 Dit zal sneller aangenomen worden naarrnate de rechtspersoon nauwer is verweven met de
stichting danwel daarin een overwegende zeggenschap uitoefent.

64 Zie ook C.H. Beekhuis, Het profiteren van een door een ander gepleegde wanprestatie,
in, Op de grenzen van komend recht (Beekhuis-bundel), Deventer 1969, p. 15-18.

65 Vgl. ook reeds in deze richting HR28juni 1957, NJ 1957, 514 (Erba) en HR 25 sept. 1981,
NJ 1982, 443.
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3.2.5 Toerekenbareschijn

Naast bovengenoemde gronden kan overigens ook nog gebondenheid c.q.
aansprakelijkheid'" van eende stichting beheersende rechtspersoon bestaan
op grond van de leer van de toerekenbare schijn. Men denke hier aan het
geval dat een crediteur van een afhankelijke stichting uit een verklaring
of gedraging van de 'moeder'rechtspersoon heeft afgeleid dat zij zich voor
de nakoming van de verbintenissen van haar 'dochter'stichting beoogde
te verbinden, terwijl de 'moeder' stelt dat zij een dergelijke bedoeling nim-
mer heeft voorgestaan. 67 Vragen omtrent gebondenheid zullen hier moeten
worden opgelost aan de hand van art. 3:35 BW.

De vraag of een 'moeder'rechtspersoon ingevolge de leer van de
toerekenbare schijn jegens een crediteur van haar afhankelijke stichting
aansprakelijk is, kan ook rijzen in geval bijvoorbeeld de 'moeder' - en
'dochter' stichting zoveel uiterlijke kenmerken gemeen hebben dat er gevaar
voor verwarring bij derden ontstaat." Juist bij 'concerns' van stichtingen
komt dat voor. Ook hier zal art. 3:35 BW een rol spelen. Tot slot kan
bijvoorbeeld de 'moeder'stichting de schijn hebben gewekt dat de
dochterstichting (bijv. in het kader van een fusie) bevoegd was (mede)
namens haar met de derde te (onder)handelen; er is derhalve schijn van
vertegenwoordigingsbevoegdheid gewekt. 69 Vgl. in dit verband art. 3:61
BW.

3.2.6 Resume

Ik heb hiervoor gezegd dat wat betreft de toepassing van de maatstaven
in het kader van de aansprakelijkheid van de 'moeder'rechtspersoon voor
de schuld en van haar 'dochter'stichting op grond van onrechtmatige daad
niet echt verschillen bestaan. Dat lijkt rnij, ook na hetgeen hiervoor is

66 Voor mogelijke aansprakelijkheden op grond van de afdelingen 6.3.2. (aansprakelijkheid
voor personen en zaken) en 6.3.3. (produktenaansprakelijkheid) BWverwijs ik naar de diss.
Van L.G.H.J. HouwenlA.P. Schoonbrood-Wessels/J.A.W. Schreurs, Aansprakelijkheid
in concemverhoudingen, Deventer 1993, p. 954 e.v.

67 Vgl. in dit verband o.m. HR 13 sept. 1985, NJ 1987,98 m.nt. Brunner.
68 Ontleend aan HR 2 nov. 1984, NJ 1985,446 (Blok-De Haan). Vgl. ook Hof Amsterdam

29 okt. 1975, NJ 1977, 119 waarover H.LJ. Roelvink in WPNR 5575 (1981), p. 548.
69 Vgl. in dit verband bijv. HR 23 okt. 1987, NJ 1988, 1017, waarover L. Timmerman in

TVVS 1987, p. 129-130. Zie indit verband ookJ.M. van Dunne, Nemo dat quod non habet.
Vertegenwoordigingsaspecten van het afbreken van fusie-onderhandelingen, in, Tot vermaak
van Slagter, Deventer 1988, p. 65 e.v. Vgl. ook de diss. van HouwenlSchoonbrood-
Wessels/Schreurs, a.w. p. 982 e.v.
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gezegd, juist. Ik wil in dat verband echter een nuancering aanbrengen. Mijns
inziens zal in het kader van de toepassing van vorenbedoelde maatstaven
bij groepsverbonden (afhankelijke) stichtingen onder omstandigheden wel
eerder onrechtmatig handelen mogen worden aangenomen van de 'moeder'
(of 'dochter'), dan dat het geval is in vennootschappelijk verband. Dit omdat
het risico van onbetaald blijvende vorderingen, voor crediteuren die handelen
met groepsverbonden (afhankelijke) stichtingen groter is dan wanneer zij
handelen met een NV/BV. Zulks vanwege het ontbreken van enige kapitaal-
stortingsplicht en het niet bestaan van kapitaalbschermingsbepalingen
(behalve in zekere zin art. 2:301 lid 1 onder a BW), alsmede het niet van
toepassing zijn van het tevens als bescherming van crediteuren bedoelde
jaarrekeningenrecht van Titel 9 Boek 2 BW.70 De (nijvere) stichting kent
geen plicht tot het publiceren van stukken welke als kenbron" van
inforrnatie kunnen dienen voor derden die overwegen met de betrokken
nijvere stichting te handel en, een overeenkomst aan te gaan (bijv. ter
verstrekking van een lening of leverancierskrediet) of te verlengenlbestendi-
gen, hetgeen mijns inziens, zoals ik al eerder heb gezegd, zou moetn
veranderen, ook al kan een crediteur zijn te verrichten prestatie afhankelijk
stellen van door de betreffende ('dochter')stichting te verstrekken gegevens.
Een nijvere stichting publiceert dus in het algemeen geen stukken welke
kunnen dienen als kenbron voor de beoordeling van de liquiditeit, de
solvabiliteit en meer algemeen ook de vooruitzichten van de ondememing.

Inhet licht van het voorgaande meen ik dat op oprichters en rechtsperso-
nen die door rniddel van een ondememende 'afhankelijke' stichting
deelnemen aan het econornisch verkeer, een zorgplicht rust die met zich
brengt dat een dergelijke stichting met voldoende verrnogen is uitgerust
met het oog op de soort te verrichten activiteiten." Indien zij dat nalaten
zal dat mijns inziens bij calamiteiten eerder tot aansprakelijkheid voor
schulden van de afhankelijke ondememende stichting dienen te leiden."

70 Zieook L.G.H.I. Houwenl A.P. Schoonbrood-Wessels/J .A. W. Schreurs, Aansprakelijkheid
in concemverhoudingen, diss. Deventer 1993, p. 754 e.v.

71 Vgl. ook M.J.G.C. Raaijmakers in zijn noot bij HR 5 sept. 1990, NJl991, 62 (Nedlloyd),
AAe 40 (1991) 9, p. 670, 'Openbaar be1ang' en 'belanghebbenden' bij de jaarekening van
rechtspersonen.

72 In dit kader zij opgemerkt dat wanneer een door het stichtingsbestuur bewust tekortschieten
in de in het doel van de stichting (impliciet) vervatte opdracht tot fondsenwerving, tevens
leidt tot benadeling van crediteuren, zulks naar mijn mening tevens onrechtmatig handelen
van het stichtingsbestuur oplevert. Vgl. analoog HR 3 april 1992, NJ 1992, 411, m.nt.
Maeijer (Van Waning\Van der Vliet), waarover M.J.G.C. Raaijmakers , in, AAe42 (1993)
3, p. 201 e.v.

73 Vgl. ook reeds hoofdstuk 2, par. 3.1.
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In dit lieht meen ik tevens dat kan worden gezegd dat de 'rnoeder'rechtsper-
soon - ingevolge de 'macht' die zij daartoe heeft - verplicht is toezicht
te houden - en zo nodig in te grijpen" - op het funetioneren van (het
bestuur van) haar 'doehter'stichting, welke verpliehting m.i. zwaarder wordt
naarmate de stichting een groter doelvermogen beheert, een onderneming
drijft, danwel anderszins een organisatie in stand houdt waarbij vele
belanghebbenden (zoals werknemers, beleggers of erediteuren) zijn betrok-
ken." In die zin kan een en ander worden gezien als een aan de gehouden-
heid tot leidinggeven 'aeeessoire' plieht. Indien deze plicht" wordt veron-
achtzaamd en een en ander leidt tot benadeling van derden, dient de
'moeder' reehtspersoon daarvoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. 77

Men kan zich dan niet versehuilen aehter de 'onaantastbare' zelfstandigheid
van de stichting en haar bestuur. 78 Anderzijds dient de 'moeder' -rechtsper-

74 Vgl. bijv. de ook voor verhoudingen met athankelijke stichtingenvan belang zijnde uitspraak,
HR 10 januari 1990, NJ 1990, 465\466 (Ogem) rn.nt. Maeijer en de noot (nr. In van
MJ.G.C. Raaijmakers in AAe 39 (1990) 11, p. 865 e.v. Zie in dit verband ook Th.S.
Ijsselmuiden in TVVS 1990, pp. 127-132. Zie bijv. ook C.A. Boukema, De Ogem-
beschikking van 3 december 1987, in, Piercing van Schilfgaarde, Deventer 1990, p. 25 e.v.

75 Tevens rust alsdan op de stichting een grotere zorgplicht tot vermogensfwndering en
bijeenhouding, waar de de stichting beheersende rechtspersoon (en ook de overheid in het
geval van een overheidsstichting) op dient toe te zien.

76 Men in dit kader tevens de vraag stellen of de overheid, indien zij gebruik maakt van een
overheidsstichting als privaatrechtelijke rechtsvorm teruitvoering van een publiekrechtelijke
taak, ten aanzien van hetgeen in het voorgaande is behandeld nog een bijzondere positie
inneernt, in die zin dat zij zich minder gelegen behoeft te laten liggen aan normen omtrent
te houden toezicht. Wij betreden dan tevens het terrein van het staats- en bestuursrecht.
lk ben van mening dat juist de overheid, indien zij gebruik maakt van een stichting voor
het uitoefenen van een publiekrechtelijke taak, verplicht is er voor te zorgen dat in deze
stichting voldoende zeggenschap wordt behouden en dat zij in dat kader tevens de plicht
heeft deze zeggenschap daadwerkelijk te effectueren, ingevolge de op haar rustende plicht
tot het geven van leiding aan 'haar' overheidsstichting en de plicht tot het uitoefenen van
voldoende toezicht over 'haar' overheidsstichting, dat alles op straffe van aansprakelijkbeid.
Hier ligt echter nog een groot terrein voor nader onderzoek open. lk laat dat hier verder
rusten.

77 Het begrip "feitelijk beleidsbepaler" bekend uit de Tweede en Derde Misbruikwet za1 hier
onder omstandigheden ook zijn diensten kunnen bewijzen. Vgl. over dat begrip bijv. HR
20 mei 1988, NJ 1989, 676 (Kobo) m.nt. Maeijerwaaroverook W.J. Slagter in TVVS 1988,
p. 224 e.v. en M.J.G.C. Raaijmakers in AAe 39 (1990) 2, m.n. p. 101 e.v. Vgl. hierover
voorts par. 3.4.6. e.v.

78 Wat dat betreft heeft Bartman denk ik gelijk waar hij zegt dat de moeder die een vergaande
bemoeienis heeft met haar dochter (in mijn optiek bijv. stichting, maar ook overheid) een
zorgplicht heeft ten opzichte van bij de dochterstichting betrokken belanghebbenden\derden
en hun belangen, de Diet inachtneming waarvan tot aansprakelijkbeid leidt, los van het feit
of - in mijn optiek de dochterstichting - in feite door de moeder is leeggehaald (als dat is
gebeurd in strijd met het uitkeringsverbod ligt aansprakelijkbeid natuurlijk sowieso in de
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soon (het bestuur van) haar 'doehter'stiehting tot het nemen van haar eigen
verantwoordelijkheden in staat te stellen, anders riskeert zij eveneens
aansprakelijkheid ten opziehte van de erediteuren van de afhankelijke
stiehting.

4 Externe aansprakeUjkbeid van de 'moeder' -rechtspersooo voor
de schuldeo van haar 'dochter'stichting op grood van 7:421
BW?

Ik heb het hiervoor in hoofdstuk 3, m.n. par. 8.1.2.d., in het kader van
op het bestuur van een afhankelijke stiehting rustende rekening- en
verantwoordingspliehten, reeds gehad over de elementen van lastgeving,
die, in verband met de groepsgeriehte doelomsehrijving van de 'doch-
ter'stichting, in de verhouding tussen 'moeder' en 'doehter' te onderkennen
zijn. Een dergelijke zienswijze is rnijns inziens verdedigbaar. Ik verwijs
daarvoor naar hetgeen ik daarover reeds heb gezegd. WeI moet daarbij
worden aangetekend dat ik in dat kader sprak over de "interneproblematiek
van de rekening en verantwoording in verband met art. 2:9 BW. Met het
oog op de vraag of op het bestuur van de 'doehter'stiehting een interne
rekening- en verantwoordingsplieht rust jegens haar 'moeder', is - zo
betoogde ik - gelet op de in de groepsgeriehte doelomsehrijving aan (het
bestuur van) de 'doehter'stiehting verstrekte 'opdraeht', het aannemen van
het bestaan van elementen van opdraeht/lastgeving in de verhouding tussen
'moeder' en 'doehter'stiehting verdedigbaar.

Struycken" heeft onlangs een opvatting verkondigd die aanmerkelijk verder
gaat. Hij stelt dat de verhouding tussen een moeder- en dochtervennootsehap
naar haar aard een lastgevingsverhouding met zieh brengt in de zin van
de artt. 7:414 e.v. BW, en betrekt zulks vervolgens op exteme verhoudingen
tussen 'moeder' - en doehtervennootsehap en erediteuren van de laatste.
Hij betoogt dat voora! ook in het kader van externe aansprakelijkheden (bier
aansprakelijkheid van de 'moeder' voor sehulden van haar afhankelijke
stiehting) het aannemen van een lastgevingsverhouding tussen de 'doehter'

rede). Vgl. S.M. Bartman, Concembeleid en aansprakelijkheid, diss. Deventer 1989, m.n.
p. 73 e.v. en 145e.v. Zie ook HR 19februari 1988, NJ 1988,487 m.nt. G (AlbadaJelgerma
II) waarover ook P. van Schilfgaarde in AAe 37 (1988) 7\8, p. 452 e.v.

79 Vgl. A.V.M. Sruycken, Bestaattussen moeder- en dochtervennootschapeen lasgevingsverhou-
ding?, WPNR 6136 (1994), p. 341/342.
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en haar 'moeder" in de zin van de artt. 7:414 BW van belang is." Hij
brengt dat in verband met art. 7 :42182 lid 1 BW, dat luidt als volgt:

'I. Indien een lasthebber die in eigen naam een overeenkomst heeft gesloten
met een derde, zijn verplichtingen jegens de derde niet nakomt of in staat van
faillissement geraakt, kan de derde, na schriftelijke mededeling aan de lasthebber
en de lastgever, zijn rechten uit de overeenkomst tegen de lastgever uitoefenen,
voor zover deze op het tijdstip van de mededeling op overeenkomstige wijze
jegens de lasthebber is gehouden.'

Op grond van deze bepaling zou de 'moeder'reehtspersoon dan als lastgever
kunnen worden aangesproken voor de nakoming van de verpliehtingen van
haar 'doehter'(stiehting) als lasthebber, door de erediteuren van deze
'doehter' .

Mijns inziens gaat een dergelijke zienswijze veel te ver. Zij miskent
het wezen van ons reehtspersonenreeht. Immers, niet uit de enkele moeder-
doehter verhouding - ook niet tussen stiehtingen - kan en mag een extern
werkende lastgevingsverhouding in de zin van de artt. 7:414 BW worden
afgeleid. Waar ligt dan overigens nog de grens? Wat vormt dan nog het
beletsel om met het oog op externe aansprakelijkheden de 'doehter' niet
ook als (on)middelijk vertegenwoordigster dan wel zaakwaarneemster van
haar 'moeder' aan te merken''"?

Anders dan Struyeken meen ik ook dat uit art. 7:424 BW (een
sehakelbepaling) nu juist voortvloeit dat de bepalingen over lastgeving in
Boek 7 Titel 7 BW (de artt. 415 e.v.) niet reehtstreeks toepasselijk zijn
op een 'moeder' - 'doehter' -verhouding; en de strekking van de bepalingen
van ons reehtspersonenreeht en het feit dat de 'moeder-' doehter 'verhouding
ook geen andere overeenkomst dan lastgeving behelst, kraehtens welke de
ene partij (de 'dochter') verplieht of bevoegd is voor rekening van de andere
partij (de 'moeder') reehtshandelingen te verrichten, zoals art. 7:424 het
formuleert, brengt dat mijns inziens reeds met zich.

Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat tussen een 'moeder' en een
'doehter'(stichting) wel uitdrukkelijk een overeenkomst van lastgeving kan

80 In casu dus de 'dochter'stichting en haar 'moeder'rechtspersoon.
81 VgI. A.V.M. Sruycken, Bestaattussen moeder-en dochtervennootschapeen lasgevingsverhou-

ding?, WPNR 6136 (1994), p. 3411342.
82 Vgl. over dit artike1ook W.C.L. van der Grinten, Lastgeving, serie Monografieen Nieuw

BW, B 81, Deventer 1993, Of. 47.
83 Vgl. reeds MJ .G.C. Raaijmakers, Over verschuivingen in het toerekeningspatroon bij

rechtspersonen, preadvies NJV 1977, p. 38 e.v.
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worden gesloten. Zulks is bijvoorbeeld het geval bij de toekenning door
een aantal 'moeders' aan hun 'doehter' stiehting van de exclusieve last zoals
bedoeld in art. 7:423 BW. Deze houdtkort gezegd indat aan een stichting-
lasthebster, die zieh blijkens haar statuten ten doel stelt de gezamenlijke
belangen van meer lastgevers te behartigen, door de haar beheersende
rechtspersonen-lastgevers exclusief de last kan worden gegeven in eigen
naam en met uitsluiting van de lastgevers, de uitoefening van de aan hen
toekomende reehten te behartigen. Alsdan kan art. 7:421 BW wel aan de
orde komen.

5 Externe aansprakelijkbeid van de 'moeder'-rechtspersoon in
het faillissement van haar 'dochter'stichting als 'medebe-
leidsbepaler', op grond van art. 2:300a BW jo. 2:138 lid 7 BW
dan wei art. 36 lid 5 onder b Inv, Wet 1990

De afhankelijke stiehting die subjeetief is onderworpen aan de vennoot-
schapsbelasting" valt ingevolge art. 2:300a BW onder het bereik van de
Tweede (art. 36 Inv. Wet 1990) en Derde (art. 2: 138/248 BW) Misbruikwet.
Het betreft hier regelingen die waarborgen bevatten voor derden die met
de (afhankelijke) stichting hebben gehandeld. 85 Art. 36 lid 1 Inv. Wet
1990 bepaalt dat, hoofdelijk aansprakelijk is voor een aantal belastingen,"
versehuldigd door een reehtspersoonlijkheid bezittend lichaam in de zin
van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen dat volledig reehtsbevoegd
is, voor zover het aan de heffrng van vennootsehapsbelasting is onderwor-
pen: ieder van de bestuurders ( ... ).87 Lid 5 vermeld vervolgens onder sub
b dat voor de toepassing van art. 36 Inv. Wet 1990 onder bestuurder mede
wordt verstaan :' degene ten aanzien van wie aannemelijk is dat hij het beleid
van het liehaam heeft bepaald of mede heeft bepaald als ware hij bestuurder,
met uitzondering van de de door de reehter benoemde bewindvoerder. Voor

84 Vgl. daarover Hoofdstuk 6.
85 Vgl. ook M.I.G.C. Raaijmakers in zijn noot onder HR 20 mei 1988, NJ 1989,676 (Kobo

By), AAe 39 (1990), 2, p. 99.
86 De loonbelasting, de omzetbelasting, de accijns en de verbruiksbelastingen van alcoholvrije

dranken en van pruimtabak en snuiftabak.
87 Mits natuurlijk aan een aantal voorwaarden is voldaan. Vgl. par. 3.11.5.6. Vgl. ook art.

36 Inv. Wet 1990 leden 2 en 3. Vgl. in dir verband ookI.A. Booij, De Wet Bestuurdersaan-
sprakeJijkheid, FED fiscale brochures, Deventer 1992. Een belangrijke eis is dat de niet
betaling van belastingschulden het gevolg moet zijn van aan bestuurders te wijten kennelijk
onbehoorlijk bestuur. Vgl. daarover bijv. I .A. Booij, De Wet Bestuurdersaansprakelijkheid,
FED fiscale brochures, Deventer 1992, p. 76 e.v.
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de toepassing van art. 36 Inv. Wet 1990 is een faillissement van de
athankelijke stichting niet vereist.

Art. 2: 138 BW brengt ingevolge lid 1 met zich dat in geval van een
faillissement van een vennootsehapsbelastingpliehtige stichting iedere
bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk is voor het bed rag
van de sehulden voor zover deze niet door vereffening van de overige baten
kunnen worden voldaan, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk
heeft vervuld" en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van
het faillissement. Lid 7 bepaalt vervolgens dat met een bestuurder voor
de toepassing van art. 2: 138 BW gelijk wordt gesteld degene die het beleid
van de - hier - athankelijke stiehting heeft bepaald of mede heeft bepaald,
als ware hij bestuurder. 89 Ook hier kan de vordering niet worden ingesteld
tegen de door de reehter benoemde bewindvoerder.

Het gaat er mij hier niet om het gehele systeem van bestuurdersaanspra-
kelijkheid ingevolge de Tweede en Derde Misbruikwet uiteen te zetten.
Ik verwijs daarvoor naar de reeds bestaande literatuur'? op dat punt.
Waar het mij wel om gaat, is aan te geven onder welke omstandigheden
een reehtspersoon die een vennootsehapsbelastingpliehtige stiehting beheerst,
aangemerkt zou kunnen worden als (medejbeleidsbepaler.?' Daarmede
wordt immers een dergelijke reehtspersoon (en daarmede haar eigen

88 Vgl. over het begrip kennelijk onbehoorlijk bestuur in dit verband ook o.m. P.J. Dortmond
in, De nieuwe misbruikwetgeving, Deventer 1986, p. 44 e.v.; P.e. van den Hoek, in, De
nieuwe misbruikwetgeving, Deventer 1986, p. 71 e.v. en P. van Schilfgaarde, Misbruik
van rechtspersonen, Deventer 1986, p. 19 en 51 e.v. Zie ook H. de Groot, Bestuurdersaan-
sprakelijkheid, diss Deventer 1993, p. 47 e.v. Vgl. voorts MJ.G.C. Raaijmakers, Bestrijding
misbruik van rechtspersonen, Aantekeningen bij het derde wetsontwerp nr. 16.631, NJB
1981 nr. 30, p. 798.

89 Vgl. ook S.M. BartmanJA.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Arnhem 1991, p. 214 e.v.
90 O.m. H. de Groot, Bestuurdersaansprakelijkheid,diss. Deventer 1993, serie Recht en praktijk

nr. 67, m.n. p. 21 e.v.; J.A. Booij, De wet bestuurdersaansprakelijkheid, FED fiscale
brochures, Deventer 1992; PJ .M. Akkermans, Bestuurdersaansprakelijkheid inconcernver-
houdingen in verband met het derde Misbruikontwerp, 1987; C.A. Schwarz, Aansprakelijk-
heid van bestuurders en commissarissen van stichtingen en verenigingen, op grond van de
Tweedeen Derde Anti-misbruikwet, S& V 1990, p. 171-175; P. vanSchilfgaarde, Misbruik
van rechtspersonen, Deventer 1986, Uitgave nr. 3vanwege het Instituut voor Ondernemings-
recht RUG.; P. van Schilfgaardee.a., De nieuwe misbruikwetgeving, Deventer 1986, Uitgave
nr. 2 vanwege het Instituut voor Ondememingsrecht RUG; C. de Kramer, De aansprakel ijk-
heid van bestuurders van de belastingplichtige stichting, WFR 1989/5853, p. 77 e.v.; F.E.
Sprey, De fiscale positie van bestuurders van stichtingen, S & V 1988, p. 95 e.v. Vgl. in
dit verband ook J.M.M Maeijer e.a., Aansprakelijkheid en draagplicht van bestuurders,
cornmissarissen en accountants; verzekeringsaspecten, deel 37 serie Monografieen vanwege
het Van der Heijden-Instituut, Deventer 1991.

91 Het begrip (mede)beleidsbepaler dient zowel voor art. 36 Inv. Wet 1990 als voor art. 138/248
BW mijns inziens hetzelfde te worden uitgelegd.
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bestuurders; vgl. art. 2: 11 BW), in de gevallen dat toepasselijkheid van
de artt. 36 Inv. Wet 1990 dan wel art. 2:138 BW ten aanzien van een
atbankelijke stichting aan de orde is, op een gelijke wijze hoofdelijk
aansprakelijk voor de schulden van de stichting als de formele stichtingsbe-
stuurders zelf.

In de memorie van antwoord bij het Derde Misbruikontwerp leest men:
'Een moedermaatschappij kan, zonder formeel bestuurder te zijn van haar
dochter, toch als beleidsbepaler optreden wanneer zij in feite uit hoofde
van haar machtspositie de leiding van de dochter in handen neemt en
rechtstreeks haar wil oplegt aan de formele bestuurders. Er moet enerzijds
een directe bemoeienis met het bestuur zijn, anderzijds een feitelijke terzijde
stelling van het formele bestuur wil er sprake zijn van beleidsbepalen als
ware hij bestuurder. 92

Dat is een vrij algemene regel die met betrekking tot atbankelijke
stichtingen nader gepreciseerd zal moeten worden.

Wanneer beheerst een rechtspersoon nu in zodanige mate een stichting dat
zij geacht kan worden het beleid daarin te bepalen, 'als ware zij bestuurder'?
Of kan wellicht gezegd worden dat een rechtspersoon die een stichting
beheerst per definitie aangemerkt moet worden als (mede)beleidsbepaler?

Het zal duidelijk zijn dat hier geen exacte grenzen zijn aan te geven.
Het zal telkens er van atbangen hoe ver de afhankelijkheid van (het bestuur
van) de stichting ten opzichte van de haar beheersende rechtspersoon
daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Zoals we inmiddels gezien hebben bestaan
op dat punt eindeloos veel variaties.

Een rechtspersoon is medebeleidsbepaler indien zij daadwerkelijk een
bestuurstaak binnen de stichting heeft uitgeoefend, onder feitelijke
terzijdestelling van het formele bestuur. 93 Mijns inziens leidt het enkele
feit dat een rechtspersoon een statutair danwel contractueel instructierecht
heeft ten aanzien van (het bestuur van) een stichting, nog niet tot de

92 Vgl. TK 1983-1984, 16.631, nr. 6p. 24. ZieookFJ.P. vanden Ingh, in, Aansprakelijkheid
van bestuurders en commissarissen, Zwolle 1988, p. 8l.

93 Vgl. MvT wetsontwerp 16.530, nrs .3-4, p. 18; MvT, wetsontwerp 16.631, nr. 3, p. 6
en MvA, wetsontwerp 16.631, nr. 6, p. 24. Vgl. voorts HR 20 mei 1988, NJ 1989, 767
(Kobo) met noot van M.1.G.C. Raaijmakers, in, AAe 39(1990)2, p. 95 e.v.; H. de Groot,
Kenne1ijkonbehoorlijkbestuurvaneen beleidsbepaler, Bb23 jan. 1990, nr. 2, p. 11;; C.Ae.
Uniken Venema, Doorbraak inconcemverhoudingen bezien in het licht van de misbruikont-
werpen, WPNR 5575 (1981), p. 591 en idem Het Derde Misbruikontwerp, De NY 59/10,
p. 159; H. de Groot, Bestuurdersaansprakelijkheid, diss. Deventer 1993, p. 57. Zie ook
S.M. Bartman, Concernbeleid en aansprakelijkheid, diss. Deventer 1989, p. 103 e.v.
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qualificatie van 'feitelijk bestuurder' van de betreffende stichting." Zodra
echter de rechtspersoon het in zijn macht heeft" - en daar ook daadwer-
kelijk gebruik van maakt - om het bestuur van de stichting te dwingen
haar welgevallige besluiten te nemen bevindt men zich mijns inziens op
gevaarlijk terrein. Zo zal een de stichting beheersende rechtspersoon in
elk geval kunnen worden aangemerkt als 'quasi-bestuurder' ,96 indien het
kenneIijk onbehoorlijk bestuur bij de afhankelijke stichting door haar is
afgedwongen onder dreiging met schorsing of ontslag van bestuurders."
Zulks is eveneens het geval indien de ('moeder')rechtspersoon zich
daadwerkelijk voordoet als bestuurder van haar 'dochter'stichting."

Als hoofdregel kan worden geformuleerd dat de 'moeder' rechtspersoon
die zich houdt aan haar door de wet en de statuten (mits rechtsgeldig)
gestelde grenzen, niet heeft te duchten dat zij als medebeleidsbepaler
aansprakelijk kan worden voor (belasting)schulden van haar athankelijke
stichting.

Ik meen echter wel dat bij een afhankelijke stichting eerder sprake zal
zijn van de qualificatie 'medebeleidsbepaler' ten aanzien van de beheersende
rechtspersoon, dan in moeder-dochterverhoudingen in vennootschappelijk
verband. Ik zal dit toelichten.

Bij de NY IBV dient rekening te worden gehouden met het feit dat door
de algemene aandeelboudersvergadering - die gevormd kan worden door
een moedermaatschappij - van rechtswege invloed kan en mag worden
uitgeoefend op het bestuur. In een dergelijke besloten verhouding mag zij
- en is zij soms zelfs verplicht" - aanwijzingen te geven aan (het bestuur
van) de dochtermaatschappij in het kader van de door haar uitgeoefende
centrale leiding. Het bestuur van een NV IBV is in haar grondvorm mijns
inziens reeds met volstrekt zelfstandig. 100 Een moedermaatschappij die

94 Vgl. ook J.C.E. Ackermans-Wijn, Doorbraak: en quasi-doorbraak: van aansprakelijkheid
bij de overheid, S & V 1992, p. 1990.

95 O.m. d.m.v. benoemings- en ontslagrechten.
96 Vgl. C.Ae. Uniken Venema, WPNR 5575 (1981), p. 583 e.v.
97 Zie ook S.M. BartmanJA.F.M. Dorresteijn, Van bet concern, Amhem 1994, p. 218.
98 Men kan zich afvragen of het criterium' medebeleidsbepaling als ware zij bestuurder' van

art. 2: 138 lid 7 BW slechts tot dezesituatie moet worden beperkt. Vgl. in die zin M.J .G.c.
Raaijmakers in zijn noot onder HR 20 mei 1988, NJ 1989, 676 (Kobo), AAe 39 (1990)
2, p. 95 e.v., m.n. onderdeel 6 en 7. Ik acht dat twijfelachtig met betrekking tot
'onderworpen' stichtingen.

99 Vgl. o.m. HR 10 januari 1990, NJ 1990, 466 (Ogem-enquete II) waarover M.J.G.C.
Raaijmakers in AAe 39 (1990) 11, p. 865 e.v. en idem AAe 39 (1990) 2, p. 1021103.

100 Vgl. in dit verband ook, M.J .G.C. Raaijmakers, Rechtspersonen tussen contract en instituut,
rede, Deventer 1987 alsmede, Aansprakelijkheid bestuurders en 'medebeleidsbepalers' in
faillissement van een BV, AAe 39 (1990) 2, p. 95 e.v., m.n. onderdeel 2 e.v.
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op mede op basis van haar aandeelbouderspositie een 'normale' groepslei-
ding voert is geen 'quasi' -bestuurder.

Een stichting kent in haar grondvorm geen dualistisch systeem. In
beginsel heeft zij slechts een orgaan en dat is het bestuur. Dit bestuur vormt
dan ook in beginsel de 'hoogste macht' binnen de stichting. Natuurlijk kan
de stichting op velerlei wijzen, zoals we hebben gezien, door middel van
statutaire en contractuele regelingen 'onzelfstandig' worden gemaakt, al
dan niet door tevens een tweede orgaan binnen de stichting (Raad van
Toezicht) te creeren. Men maakt dan weI een inbreuk op de rechtsvorm
van de stichting als normaaitype. Daartegen behoeft geen bezwaar te bestaan
als men een en ander 'doordenkt' met betrekking tot andere regels, met
name die welke zien op bescherming van crediteuren. De artt. 36 Inv. Wet
1990, maar nog meer art. 2: 138/248 BW, bevatten zulke regels.

Ik meen in dit Iicht dat, het feit dat een vennootschapsbelastingplichtige
stichting volledig wordt beheerst door een andere rechtspersoon, in die zin
dat het bestuur volledig kan worden benoemd en ontslagen door die
rechtspersoon, deze tevens een instructierecht heeft en bovendien het
stichtingsbestuur voor zo ongeveer elk besluit goedkeuring nodig heeft van
de 'moeder'rechtspersoon, moet leiden tot de conclusie dat deze rechtsper-
soon als 'quasi-bestuurder' kan worden aangemerkt in de zin van art. 36
lid 5 onder b Inv. Wet 1990 danwel art. 2: 138 lid 7 BW. Zij kan dan
hoofdelijk aansprakelijk worden voor de (belasting)schulden van haar 'doch-
ter'stichting.'?' Dit kan voorts mogelijk met zich brengen dat her ook
de 'moeder'rechtspersoon kan worden verweten, indien haar 'dochter'stich-
ting geen boekhouding heeft bijgehouden'?' in de zin van art. 2: 10 (jo.
3: 15a) BW. 103 Voor het overige zal het mijns inziens steeds van de
concrete vormgeving van de afuankeIijkheidsrelatie tussen rechtspersoon

101 Ook zij kan zich dan overigens disculperen en een beroep doen op het individuele
matigingsrecbt. Vgl. H. de Groot, Bestuurdersaansprakelijkbeid, diss. Deventer 1993, p.
59. Zie in dat verband ook recentelijk nog HR 10 september 1993, NJ 1994, 272 m.nt.
Maeijer (Stichting De Zilverster).

102 Daarmede is de curator er echter nog niet. Allereerst zal dan moeten vaststaan dat de
'dochter'stichting ondeugdelijkheeft boekgehouden. Wij stuiten dan wederom op de strekking
van art. 2:10 BW alsmede de vraag wat de plicbt tot het voeren van een boekbouding in
de zin van art.2: 10 (jo. 3: 15a) BW inhoudelijk gezien voor de stichting precies omvat. De
vraag rijst bijv. of een stichting ingevolge art. 2: 10(jo. 3: 15a)BW gehouden is op een zelfde
wijze als in - de niet op haar toepasselijke - Titel 9 Boek 2 BW wordt voorgeschreven,
haar 'deelnemingen' in, en andere relaties met, verbonden rechtspersonen in haar boekbouding
te verantwoorden. Ik verwijs in dit verband naar hetgeen ik heb gezegd in hoofdstuk 4 par.
9.

103 Vgl. ook HR 20 mei 1988, NJ 1989,676 en H. de Groot, Bestuurdersaansprakelijkbeid,
diss. Deventer 1993, p. 59.
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en stichting alsmede de gedragingen van de 'moeder'rechtspersoon afhangen
of sprake is van feitelijke beleidsbepaling. Ik meen echter dat de gedachte
moet zijn dat 'quasi-bestuurderschap' ten aanzien van rechtspersonen die
een vennootschapsbelastingplichtige stichting beheersen eerder mag worden
aangenomen dan ten aanzien van de rnoedermaatschappij-meerderheidsaan-
deelhouder in een NV IBV. 104

6 Externe (persoonlijke) bestuurdersaansprakelijkheid bij
groepsverbonden (nijvere) stichtingen

Ik zal hierna niet in extenso behandelen de regels met betrekking tot exteme
(persoonlijke) aansprakelijkheid van bestuurders-natuurlijke personen van
rechtspersonen (stichtingen), op grand van onrechtmatige daad105 dan
weI de Tweede en Derde Misbruikwet. Daarover is in de reguliere
rechtspersonenrechtelijke literatuur en handboeken reeds het nodige te
vinden. 106 Ik wil hierna aIleen enkele opmerkingen maken over aansprake-
lijkheidsperikelen'?' in de situatie dat het bestuur van een stichting wordt
gevormd door een rechtspersoon (bijv. de 'moeder'stichting), zodat de
stichting op die wijze afhankelijk (en groepsverbonden) is gemaakt. 108

Het gaat hierbij derhalve am een eigen aansprakelijkheid van de bestuurder-
rechtspersoon, op grond van onrechtmatige daad danwel de misbruikwetge-
ving.

Natuurlijk komen we dan nit bij de regels zoals die in wet, literatuur
en rechtspraak reeds zijn ontwikkeld voor aansprakelijkheid op grond van

104 Een dergelijke aansprakelijkheid zou overigens mijns inziens door moeten werken naar de
bestuurders van de de stichting beheersende rechtspersoon als 'medebeleidsbepaler' conform
an. 2:11 BW dan wei an. 36 lid 5 sub c Inv. Wet 1990. Daar bestaat echter geen
eenstemmigheid over. Vgl. bijv. MvA wetsontwerp 16.631, p. 25;S.M. Bartman in MAB
1987, p. 505; C.Ae. Uniken Venema, De NV 59/10, p. 161; H. de Groot, Bestuurdersaan-
sprakelijkheid, diss. Deventer 1993, p. 77.

105 Vgl. o.m. H. de Groot, Bestuurdersaansprakelijkheid, diss Deventer 1993, p. 117 e.v.
106 Zie bijv. voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad, Asser-Hartkamp, De

verbintenis uit de wet, Zwolle 1990, m.n. nrs.1l6e.v. Vgl. ook Vander Heijden-Van der
Grinten, Handboek, Zwolle 1992, nr. 52 en de daar opgegeven literatuur.

107 Voor de volledigheid merk ik op dat het hier ook kwalitatieve aansprakelijkheden kan
betreffen cf. de ant. 6:170/1711172 BW. Vgl. bijv. B. Wessels, Aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad van stichting en vereniging en van hun bestuurders en commissarissen,
S & V 1990, p. 165 e.v.

108 Vgl. in dit verband bijv. ook M.Y. Nethe, Civielrechtelijke aspecten van de rechtspersoon
als bestuurder, TVVS 1987/5, p. 114 e.v. Vgl. ook 1.B. Huizink, Bestuurders van
rechtspersonen, diss. Deventer 1989, p. 121 e.v.
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onrechtmatige daad van bestuurders-natuurlijke personen. Tevens komen
wij dan uit bij de artt. 36 Inv. Wet 1990 en 2:138 BW zoals die de
hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders voor schulden van de
rechtspersoon regelen.'?'

Van belang is art. 2: 11 BW dat bepaalt:

'De aansprakeJijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere
rechtspersoon rust tevens hoofdelijk op ieder die ten tijde van het ontstaan van
de aansprakeJijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is.'.

Art. 2: 11 BW is van toepassing indien de rechtspersoon-bestuurder van
een (afuankelijke) stichting aansprakelijk is op grond van art. 36 Inv. Wet
1990 danwel art. 2: 138 BW. Het artikel is niet van toepassing indien de
rechtspersoon-bestuurder zelf aansprakelijk is op grand van onrechtmatige
daad'" danwel aansprakelijk is uit hoofde van een overeenkomst.

Allereerst kan een rechtspersoon-bestuurder van een stichting aansprakelijk
zijn op grand van onrechtmatige daad, waarbij men goed moet zien dat
het dan in feite gaat om handelingen die de bestuurder-natuurlijk persoon
van de rechtspersoon-bestuurder heeft verricht, welke handelingen met die
van de rechtspersoon-bestuurder'" worden vereenzelvigd.!" In feite

109 Vgl. bijv, recentelijk nog CRvB, 29 december 1993, Premie 19921230, V-N 1994, p. 864
e.v. Zie ook recentelijk nog HR 10 september 1993, RvdW 1993, 170, NJ 1994,272 m.nt.
Maeijer (Stichting De Zilverster), waarin o.m. werd beslist dat de op grond van art. 2: 138
lid 1 BW hoofdelijk aansprakelijke bestuurder tevens hoofdelijk aansprakelijk is voor de
algemene faillissementskosten. Het interessante is dat het in deze laatste uitspraak gaat om
een bestuurder van een vennootschapsbelastingplichtige stichting dieop grond van art. 2: 300a
jo. art. 2: 1381id 1 BW hoofdelijk aansprakelijk is geste1d voorde schulden yen de stichting,
wegens het feit dat de bestuurder van de stichting Diet had voldaan aan art. 2: 14-oud BW
(boekhoudplicht; art. 2:10 BW-Dieuw). De bestuurder had zich in dit verband tevens beroepen
op het matigingsrecht van art. 2: 138 lid 4 BW. Daarbij heeft de Hoge Raad de beJangrijke
beslissing gegeven dat voor honorering van het beroep op matiging cfm. art. 2:138 lid 4
BW door de rechter Diet de eis mag worden gesteld dat de door de aansprakelijk gestelde
stichtingsbestuurder in dat veband aangevoerde feiten 'van zodanige aard zijn dat een
onverkorte toepasing van art. 2: 138 BW in zijn concrete geval naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn'. Vgl. de artt. 6:2 lid 2 BWen 6:248
lid 2 BW.

110 Vgl. ook C.Ae. Uniken Venema, De NV 59/10, p. 158; HJ.M.N. Honee, in, De nieuwe
misbruikwetgeving, Deventer 1986, p. 103; P.L. DijkfFJ.P. van den Ingh/J. Netten/TJ.
van der Ploeg/C.A. Schwarz, Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, serie
Praktijkhandleidingen, Zwolle 1988, p. 79.

111 VgJ. in illt verband bijv. HR 15 januari 1993, NJ 1993,301 (JMG) met conclusie A-G
Vranken.
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zit tussen stichting en de bestuurder-natuurlijk persoon gewoon een 'extra
jas'. Natuurlijk kan ook de bestuurder-natuurlijk persoon van de bestuurder-
rechtspersoon zelf aansprakelijk zijn voor een gepleegde onrechtmatige daad,
al dan Diet naast de bestuurder-rechtspersoon van de stichting.

Bij aansprakelijkheid van de bestuurder-rechtspersoon van de stichting
op grond van onrechtmatige daad, kan men bijvoorbeeld denken aan het
feit dat de bestuurder-rechtspersoon namens 'zijn' stichting een overeen-
kornst aangaat, terwijl (de bestuurder van de) bestuurder-rechtspersoon op
het moment van aangaan reeds wist dan wel behoorde te weten dat de
stichting deze overeenkomst nimmer na zou kunnen komen en geen verhaal
zou bieden voor de ten gevolge van de door de stichting gepleegde
wanprestatie door de wederpartij te leiden schade. 113 Ook de bestuurder
van de rechtspersoon-bestuurder handelt dan overigens mijns inziens zelf
onrechtmatig. Een extra argument om in dit geval (eerder) tot aansprakelijk-
heid van de rechtspersoon-bestuurder te kunnen besluiten vonnt mijns
inziens de omstandigheid dat, de stichting ten tijde van de totstandkoming
van vorenbedoelde overeenkomst zelf niet, althans niet in voldoende mate,
over financiele middelen beschikt om aan haar verplichtingen uit die
overeenkomst te voldoen en wat dat betreft athankelijk was van haar daartoe
door bijv. een andere door haar beheerste stichting ter beschikkiog te stellen
middelen. 114 De weigering van de rechtspersoon-bestuurder om de stichting
een verbintenis uit overeenkomst te doen nakomen kan op zichzelf ook een
onrechtrnatige daad van de rechtspersoon-bestuurder jegens de wederpartij
van de stichting zijn.!"

112 Vgl. ook B. Wessels, Aansprakelijkbeid uit onrechtmatige daad van stichting en vereniging
en van hun bestuurders en commissarissen, S & V 1990, p. 163 e.v. Vgl. voor criteria reeds
HR 6 april 1979, NJ 1980, 34 (Knabbel en Babbel).

113 Vgl. o.m. HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286 (StimulanlKlaas). Zie ook Rb Breda, 16 sept.
1958, NJ 1959,462; Rb Rotterdam 6 januari 1970, NJ 1970,245; Rb Rotterdam 26 juni
1970; Hof Den Haag, 12janurari 1972, NJ 1972 221; Hof Den Bosch 25 april 1988, NJ
1989, 35. De bestuurder-rechtspersoon, daarbij vertegenwoordigd door haar bestuurder
behoeft er overigens niet op toe te zien dat de stichting tijdig haar verplichtingen jegens
een schuldeiser nakomt; Vgl. HR 13 juni 1986, NJ 1986, 825 (De Leeuw/Wijnen).

114 Vgl. recentelijk HR IOjuni 1994, RvdW 1994, nr. 130 met instructieveconclusieA-G Mok.
10 dit arrest werd een en ander met name toegespitst op de bewijslastverdeling in de zin
van art. 177 Rv, in die zin, dat onder de ornstandigheden als hier genoemd niet de eiser
behoeft te bewijzen dat de bestuurder op het moment van aangaan van de overeenkornst
namens de rechtspersoon wist althans kon weten dat de rechtspersoon niet zou kunnen
nakomen en geen verhaal zou bieden, doch dat de bewijslast op de bestuurder komt te rusten
dat hij op het moment van aangaan van de overeenkornst niet wist noch kon weten dat de
rechtspersoon niet zou kunnen nakomen noch verhaal zou bieden.

115 Vgl. reeds HR 31 januari 1958, NJ 1958,251 (Van Dullemen/Sala).
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Men denke hier ook aan het geval dat de rechtspersoon-bestuurder bij monde
van haar bestuurder nalaat zorg te dragen dat van aanwezige kredietfacilitei-
ten gebruik wordt gemaakt en derhalve de bestaande betalingsonmacht van
de stichting in stand wordt gehouden. Zulks kan een onrechtmatige daad
opleverenjegens de schuldeiser van de stichting, waarvoor deze in dit geval
mijns inziens zowel de rechtspersoon-bestuurder als de bestuurder daarvan
kan aanspreken.!"

Vervolgens kan de rechtspersoon-bestuurder van de vennootschapsbelas-
tingplichtige stichting, conform art. 2:300a BW, onder omstandigheden
hoofdelijk aansprakelijk kan zijn voor (belasting- en premie-) schulden van
die stichting"? ingevolge art. 36 Invorderingswet 1990 dan weI art. 2: 138
BW.llS

Wat betreft de bepaling van de omvang van de aansprakelijkheid van
de rechtspersoon-bestuurder van de atbankelijke vennootschapsbelastingplich-
tige stichting voor belasting- en premieschulden rijst nog een apart
probleem.""

Zoals in hoofdstuk 6 nog aan de orde zal komen dient men binnen de
vennootschapsbelastingplichtige stichting in het kader van de belastingheffing
over de winst altijd onderscheid te maken tussenhet Vpb-plichtige gedeelte,
- dat wil zeggen indien en voor zover er een ondememing gedreven
wordt - en het niet-Vpb-plichtige gedeelte. Uit de formulering van art.
36 lid 1 Invorderingswet 1990 blijkt dat men voor wat betreft de aansprake-
lijkheid van bestuurders voor belastingschulden (bier omzet- en loonbelas-
ting) hetzelfde onderscheid moet maken. Namelijk, men is alleen (hoofdelijk)
aansprakelijk voor de loonbelasting en omzetbelasting voor zover deze
opkomt uit de ondememingssfeer (het Vpb-plichtig gedeelte) van de
betreffende stichting. De loonbelasting bijvoorbeeld die verschuldigd is
wegens loonbetalingen die zijn gedaan aan personeelsleden die zich niet
met de commerciele, maar slechts met ideele respectievelijk charitatieve
activiteiten bezighouden valt derhalve buiten de regeling van art. 36
Invorderingswet 1990. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de omzetbelasting

116 Vgl. HR 3 april 1992, NJ 1992, 411 m.nt. Maeijer (Van Waning/Van der Vliet), en
Raaijmakers in AAe 42 (1993) 3, p. 201 e.v.

117 Vgl. de artt. 50a en 300a Boek 2 BW.
118 Zie ook E. Bos, Bestuurdersaansprakelijlcheiden onderworpenheidaan vennootschapsbelasting,

Stichting en vereniging, nov/dec 1990 p. 176.
119 Men zie hier overigens goed dat de eis van het onderworpen zijn aan de vennootschaps-

belasting aileen betrekking heeft op de stichting waarover het bestuur door bijvoorbneeld
een moederstichtingwordt gevoerd. He! feit dat de moederstichtingdie als bestuurder fungeert
zelf als lichaam niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen kan niet in de weg staan
aan een aansprakelijkheidsstelling krachtens art. 36 van de Invorderingswet 1990.
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die verscbuldigd is wegens de verhuur van tot het 'prive-vermogen' van
de sticbting behorende vermogensbestanddelen. Zo kunnen ten aanzien van
deze tweedeling nog allerlei andere complicaties optreden, bijv. toereken-
baarbeids-problemen inzake de loonbelasting en salderingsproblemen inzake
de omzetbelasting.!" In bet kader van dit alles is het voorts nog van
belang om op te merken dat de hoofdelijke aansprakelijkbeid krachtens de
art. 36 Inv. Wet 1990 de vennootscbapsbelastingschuld zelf niet omvat, 121

iets wat mijns inziens merkwaardig te noemen is.
De reeds genoemde complicaties doen zicb niet voor ais de curator

kracbtens de art. 2: 138 BW in de faillissementssituatie de rechtspersoon-
bestuurder van de stichting aanspreekt. Hier wordt immers slechts gesproken
over de vereniging of sticbting die aan de heffing van vennootschapsbelasting
is onderworpen. Het beperkende 'voor zover' is hier niet in de wetteksten
opgenomen. In faillissement is er dus ook een breder bereik van de aanspra-
kelijkbeid van (recbtspersoon)bestuurders van vennootschapsbelastingplicbti-
ge stichtingen voor belastingschulden van de stichting; nl. zoweIornzetbelas-
ting-, loonbelasting- en vennootschapsbelastingschulden.!"

120 Zie hiervoor ook E. Bos, Bestuurdersaansprakelijkheid en onderworpenheid aan ven-
nootschapsbelasting, Stichting en Vereniging, nov./dec. 1990, p. 176. e.v.

121 Zie ook A. Nooteboom en J.N. Bouwman, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Lelystad
1989, p. 354.

122 De veriening in de lnvorderingswet 1990 van de bevoegdheid aan de fiscus tot het aanvragen
van een faillissement heeft de positie van de bestuurder dus negatief beinvloed. Dat geldt
ook voor de uitspraak van Hof s'Gravenhage 20 juni 1990, Dr. 137/89, FED 19901771,
welke een flinke uitbreiding van de omzetbelastingplicht voor de vereniging/stichting met
zich heeft gebracht.
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Enige beschouwingen over de toepassing van een aantal
fiscaalrechtelijke concernregelingen in het kader van
de 'concernverbonden' stichting

1 ~eiding

In het privaatrechtelijk deel is een groot aantal problemen betreffende de
groepsverbonden (afuankelijke) stichting aan de orde gekomen. Gebleken
is wanneer een stichting groepsverbonden is. Tevens zijn o.m. aan de orde
geweest de vragen of een stichting een 'deeIneming' kan vormen voor de
haar beheersende rechtspersoon in de zin an art. 2:24c BW, of een stichting
groepsmaatschappij lean zijn in de zin van art. 2:24b BW en of een stichting
'dochtermaatschappij' kan zijn in de zin van art. 24a BW. We hebben
kunnen constateren dat er vele vormen van afuankelijkheid van stichtingen
zijn te creeren die gezien de ratio van deze regelingen binnen het toepas-
singsgebied daarvan zouden moeten vallen. De kwalificatie van de stichting
als 'groepsmaatschappij' leverde wat dat betreft nog de minste problemen
op. De conclusie die we hebben kunnen trekken is dat, wil men een bepaalde
afhankelijke stichting kunnen vergelijken met een 'deelneming' in een
(kapitaal)vennootschap, met een dochtermaatschappij dan wel kunnen
qualificeren als een groepsmaatschappij, deze stichting op statutaire wijze,
al of niet gecombineerd met daarop gerichte contractuele regelingen,
athankelijk moet zijn gemaakt van een andere rechtspersoon. Afbankelijkheid
puur gebaseerd op feitelijke omstandigheden of contractuele regelingen is
daarvoor niet voldoende.

Inhet navolgende wil ik met name de afhankelijke nijvere stichting aan
de orde stellen die te zamen met andere rechtspersonen als groepsmaatschap-
pij in een groep is verbonden. Ik doel dan tevens op die athankelijke 'nijvere
stichtingen die op een zodanige wijze verbonden zijn met andere rechtsperso-
nen dat zij vergelijkbaar zijn met 'deelnemingen' dan wel 'dochtermaat-
schappijen', hier nog bedoeld in privaatrechtelijke zin.

Ook in het fiscale recht wordt veelvuldig gewerkt met de begrippen
deelneming, dochtermaatschappij, athankelijke maatschappij e.d. Vaak
betreft het ook hier begrippen die, a1s een bepaalde rechtspersoon daaronder
valt te rangschikken, de toepassing van specifieke fiscaalrechtelijke regels
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oproepen. Ook bier zien wij een belangrijke samenhang tussen norm en
definitie.

Wat ik in het navolgende wil onderzoeken is of de afhankelijke 'nijvere'
stichting binnen het raamwerk van het fiscaalrechtelijke begrippensysteem
met het oog op bestaande dan weI te creeren groeps(concem)verhoudingen
kan worden ingepast. 1 In dit kader zal ik me met name richten op de Wet
op de Vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de Omzetbelasting 1968
en de Wet Belastingen Rechtsverkeer (Overdrachts- en Kapitaalsbelasting)
waarbij de nadruk zalliggen op de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969.
Ik zal daarbij op een aantal punten de 'nijvere' vereniging en cooperatie
in mijn beschouwingen betrekken, enerzijds omdat het vaak voorkomt dat
'nijvere' stichtingen als lid met voomoemde rechtspersonen (in een groep)
zijn verbonden en anderzijds omdat toepassing van met name de concernre-
gelingen op de cooperatie met leden-stichtingen voor specifieke problemen
zorgt, o.m. op het gebied van de winstbepaling.

Krachtens art. 2, lid 1 onder d Vpb is de (binnen Nederland gevestigde)
stichting aan de vennootschapsbelasting onderworpen indien en voorzover
zij een onderneming drijft. Sedert 1januari 1992 is bovendien de pensioen-
stichting belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting als gevolg van
de Brede Herwaardering (art. 4 letter b Vpb).2 Een stichting drijft een
onderneming als sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal en
arbeid gericht op deelneming aan het maatschappelijke productieproces met
het oogmerk om winst te behalen.? Aan dit begrip is eigen dat de handelin-
gen waarmee de winst wordt beoogd een zekere continuiteit bezitten.
Daarnaast wordt het ondernemingsbegrip bij wege van fictie door de Wet
Vpb 1969. nog uitgebreid in art. 4. Een stichting wordt geacht een onder-
neming te drijven wanneer zij, ondanks dat een winstoogmerk ontbreekt,
uiterlijk met ondernemingsactiviteiten overeenkomende werkzaamheden
ontplooit, waardoor in concurrentie wordt getreden met andere Vpb-plichtige
lichamen c.q. natuurlijke personen/ondernemers. Als aan de hiervoor ge-

Ik heb daarbij niet het oog op zgn. 'dual-resident' -gevallen e.d. en zal daaraan dus geen
aandacht schenken.

2 Zie ook reeds V-N 1991, p. 1539 e.v.
3 Het gaat hier om het vaststeUen of van een objectieve ondememing sprake is. Illustratief

in dezezijn bijv. devolgende arresten: HR 12febr. 1986, BNB 1987/188, HR 24 juni 1987,
BNB 19871264 en 265, HR 7 sept. 1988, BNB 1988/296. Zie omtrent dit begrip ook: C.L.
van Lindonk, De ondememing en haar fiscale verschijningsvormen, Amhem 1990, p. 81
e. v.; Zievoorts H.J. Hofstra/L.O.M. Stevens, Inkornstenbelasting, Kluwer-Deventer 1988,
p.86.
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noemde voorwaarden is voldaan, hebben wij aldus te maken met een
(subjectief) belastingplichtige stichting. 4

Het feit dat een stichting aan de vennootschapsbelasting is onderworpen,
kan echter tot problemen leiden wanneer de betreffende onderworpen stich-
ting in een groep van rechtspersonen opereert. 5 Ik neem aan dat sprake
is van groepsverbondenheid als het betreft een economische eenheid waarin
rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden (vgl.
de definitie van een groep in art. 24b Boek 2 BW). Groepsmaatschappijen
zijn dan die stichtingen die met elkaar, of met andere rechtspersonen, in
een groep zijn verbonden. Het gevaar bestaat nu dat binnen 'de groep' win-
sten dubbel door de vennootschapsbelasting wordengetroffen. Aldus wordt
de vraag van belang of op enigerlei wijze gebruik kan worden gemaakt
van de - mits aan de daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan - in de
Wet Vpb. 1969 opgenomen concernregelingen voor rechtspersonen die met
elkaar ('in een groep') verbonden zijn. Met name valt hier dan te denken
aan de regeling inzake de deelnemingsvrijstelling (artt. 13 e. v. Vpb) en
de fiscale eenheid (art. 15/15a Vpb) alsmede art. 14 Vpb (bedrijfsfusie).
Zoals gezegd is het in dit verband interessant een vergelijking te maken
met de nijvere vereniging en de cooperatie daar deze rechtspersonen ook
fiscaal traditioneel in dezelfde hoek, dat wil zeggen, tegenover de NV en
de BV, worden geplaatst en regelmatig 'nijvere' stichtingen als lid kennen.
Daarbij kan opgemerkt worden dat de cooperatie inmiddels beter in de
concernregelingen van met name de Wet op de vennootschapsbelasting is
geintegreerd dan de nijvere vereniging en stichting.

Groepsverbanden met behulp van stichtingen komen ook steeds vaker voor.
De problematiek in dit kader betreffende de al dan niet onderworpenheid
aan de vennootschapsbelasting alsmede de daaruit voortvloeiende gevolgen,
kan dan ook alleszins actueel genoemd worden. Het is m.i. merkwaardig
te noemen dat aan deze problematiek in de fiscale literatuur zo weinig
aandacht is besteed. Concerns met behulp van (cooperatieve)" verenigingen
en/of) stichtingen betreffen immers inrniddels een alledaags verschijnsel.
Ook de fiscale wetgever blijft ten deze m.i, in gebreke. Inde nu volgende

4 De heffing strekt zich uit ter zake van de subjectieve ondememing. Vgl. c.L. van Lindonk,
De onderneming en haar fiscale verschijningsvormen, Amhem 1990, p. 71.

5 Daarnaast heeft deonderworpenheid van de stichting aandevennootschapsbelasting gevolgen
voor de aansprakelijkheid van haar bestuurder(s) in het kader van de Tweede en Derde
Misbruikwet.

6 De huidige benaming in Boek 2 BW is overigens 'cooperatie'.

264



Toepassing 'fiscaalrechtelijke concernregeiingen' op stichtingen

beschouwingen wordt met name bezien in hoeverre er bij groepsverbanden
met behulp van nijvere stichtingen met betrekking tot de heffing van
vennootschapsbelasting dubbele heffing? kan optreden. Vervolgens wordt
bezien of een dergelijke dubbele heffing op enigerlei manier kan worden
voorkomen.

Ingroepsverbonden, aan de vennootschapsbelasting onderworpen, (coope-
ratieve) verenigingen en stichtingen kunnen zich vervolgens ook problemen
voordoen met betrekking tot de heffmg van omzetbelasting en overdrachtsbe-
lasting. Men denke hier bijvoorbeeld aan belastingheffing ter zake van leve-
ranties en het verrichten van diensten door de leden 'binnen de groep',
terwijl deze belastingheffing niet altijd te rechtvaardigen is. Ook de rol
van de Invorderingswet 1990 dient in dit kader overigens niet te worden
onderschat. Vgl. bijv. de artt. 39 en 43 (hoofdelijke aansprakelijkheid van
de in de fiscale eenheid van art. 15 Vpb enlof art. 7 lid 4 OB opgenomen
lichamen voor de vennootschapsbelastingschuld enlof de omzetbelasting-
schuld van de eenheid).

2 Aspecten met betrekking tot de vennootschapsbelasting

2.1 Voorwaarden voor de subjectieve belastingplicht

Laat ons allereerst eens bezien wanneer een (cooperatievejvereniging of
stichting geacht kan worden te zijn onderworpen aan de vennootschapsbelas-
ting.

De Wet Vpb. 1969 kent als haar subjecten de in die Wet aangeduide
lichamen. De subjecten laten zich in twee groepen verdelen: zij die in
Nederland zijn gevestigd (de binnenlandse belastingplichtigen) en zij die
in het buitenland gevestigd zijn doch wel inkomen genieten uit met name
genoemde Nederlandse bronnen (de buitenlandse belastingplichtigen). Voor
de toepassing van de Wet Vpb. 1969 zijn de naar Nederlands recht
opgerichte verenigingen en stichtingen per definitie in Nederland gevestigd
(vgl. art. 2 lid 4 Vpb"). De op grond van de Wet Vpb. 1969 in Nederland
gevestigde lichamen kunnen onderverdeeld worden in de onbeperkt belas-

7 Met dubbele heffing wordt hier bedoeld economische dubbele heffing, d.w.z. bij twee
verschillende subjectief belastingplichtigen wordt over materieel hetzelfde belastingobject
belasting geheven.

8 Wei wordt deze nationaliteitsbepaling in de meeste door Nederland gesloten belastingverdragen
'overruled' voor de toepassing van die verdragsbepalingen.
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tingplichtigenende beperktbelastingplichtigen. De NV's, BV's, coopers-
ties, onderlinge waarborgmaatschappijen en open fondsen voor gemene
rekening, zijn onbeperkt belastingplichtig (vgl. art. 2 lid 1 sub a, b en c
Vpb).? Dit houdt in dat zij geacht worden met hun gehele vermogen een
onderneming te drijven (vgl. art. 2 lid 5 Vpb). Deze lichamen worden aldus
geacht geen niet -ondernemingsvermogen 10 te kennen en worden voor al
hun baten in de heffing van de vennootschapsbelasting betrokken."

De beperkt belastingplichtigen vindt men vervolgens in art. 2 lid 1 onder
d Vpb. Hieronder dienen de 'gewone' vereniging en de stichting te worden
gerangschikt. Zij zijn krachtens art. 2 lid 1 onder d Vpb slechts belasting-
plichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Een stichting
of vereniging kan daarom nooit een belastingplichtig subject vormen als
zij geen onderneming drijft (men zie echter art. 4 Vpb).

Ook de overheid kan overigens beperkt belastingplichtig zijn. Vgl. art.
2 lid 1 onder f jo. 3 en lid 7 Vpb. Wat betreft de belastingplichtigen cfm.

9 Belastingheffing vindt plaats op grond van het bestaan van een subjectieve onderneming.
Dar wi! zeggen dat niet het object als zodanig, de (objectieve) ondememing, hier relevant
is, maar het subject, de ondememer, hier het betreffende lichaam. De opvatting van Van
Dijck dat men wat betreft de ondememing in de inkomstenbelasting kan constateren dat niet
centraal staat de winst die door een ondememing wordt voortgebracht maar de ondememer,
de persoon (bier het lichaam R.H.), die tot een ondememing in een bepaalde relatie staat,
geldt m.i. ook voor de toepassing van de Wet Vpb 1969. Vgl J.E.A.M. van Dijck,
Vernieuwingen in de inkomstenbelasting, WFR 1978, p. 273. In de inkomstenbelasting
komt aan de objectieve ondememing ook geen zelfstandige betekenis toe, maar deze dient
slechts als referentiekader bij het opsporen van de subjectieve ondememing. Vgl. A.C.
Rijkers, De subjectieveondernerningin de inkornstenbelasting,Meelesbundel, Fiscale aspecten
van ondememingen, Deventer 1985, p. 123. Naar mijn mening geldt dit ook voor de
toepassing van de Wet Vpb 1969, waarbij zij opgemerkt dat het bestaan van een objectieve
ondememing en de relatie tot de ondememer (bet lichaam) welke resulteert in het bestaan
van de subjectieve ondememing bij de lichamen verrneld in art. 2, lid I, onderdelen a, b
en c jo lid 5 Wet Vpb 1969, per definitie gegeven is. Het voorgaande is daarentegen wei
relevant voor de licharnen van art. 2, lid I, letter d, Wet Vpb 1969. Het is ook van belang
te zien dat een ondememer slechts een subjectieve ondememing kan hebben.

10 Ook weI aangeduid als prive-vermogen (bij natuurlijke personen) of beleggingsverrnogen.
De term beleggingsverrnogen is echter vewarrend omdat beleggingsverrnogen zowel
ondememingsverrnogen als niet-ondememingsverrnogen kan zijn.

11 Voor wat betreft deze lichamen vermeld in art. 2, lid I, onderdelen a, ben c, Wet Vpb
1969, geldt dan ook over het algemeen dat zij ingevolge de fictie van art. 2, lid 5, Wet Vpb
1969 niet meer dan een (objectieve) ondememing hebben. Vgl. J.J. Verseput, FED 25 rnaart
1976, lB '64: Art. 7:170; N.H. de Vries/L.W. Sillevis, Cursus Belastingrecht, onderdeel
vennootschapsbelasting, 2. 13.B.; A-G Van Soest, conclusie voor HR 12 maart 1975, BNB
19751101 en C.L. van Lindonk, De ondememing en haar fiscale verschijningsvorrnen,
Arnhem 1990, p. 69. Een en ander neemt overigens niet dat een BV best twee objectieve
ondememingen kan hebben.
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art. 2 lid 7 Vpb, hetgeen vaak ook overheidsstichtingen zullen zijn,"
bestaat hier een ongerechtvaardigd verschil in behandeling met de
belastingplichtigen cf. art. 2 lid 1 onder d Vpb. Art. 4 Vpb geldt namelijk
niet voor de overheid, hetgeen concurrentieverstorend werkt. Dit artikel
zou derhalve naar mijn mening ook van toepassing moeten zijn op de
belastingplichtingen op grond van art. 2lid 7 Vpb. De belastingplicht voor
de vennootschapsbelasting van overheidsbedrijven zou in het algemeen niet
langer opsommend moeten worden geregeld, maar met de algemene bepaling
dat (indirekte en direkte) overheidsbedrijven belastingplichtig worden voor
de vennootschapsbelasting, indien zij in concurrentie treden met' gewone'
belastingp lichtigen.

Als de stichting of vereniging een onderneming drijft, reikt de subjectieve
belastingplicht niet verder dan de in het kader daarvan verrichte activiteiten.
Dit heeft weer tot gevolg dat dergelijke lichamen ook vermogensbestandde-
len kunnen hebben en voordelen kunnen behalen die buiten de ondeme-
mingssfeer vallen." De stichting of vereniging kan dus krachtens art. 2
lid 1 onder d Vpb dee Is wel en deels niet belastingplichtig subject zijn.
Het is daarom noodzakelijk indergelijke lichamen de (belastbare) ondeme-
mingsresultaten te scheiden van de overige (niet-belastbare) resultaten."

12 Waarvan ik in het privaatrechtelijk deel heb opgemerkt dat zij eigeolijk ook 'groepsverbonden'
zijn met de overheid, hetgeen tot bepaalde verplichtingen voor de overheid (o.m. toezicht)
zou moeten leiden.

13 Hier speelt het probleem van de vermogensetikettering (zeals ook bij art. 7 lB). Bij de NVIBV
kennen we dat probleem niet. De toets in dit kader is of de vermogensbestanddelen (en de
daaruit eventueel voortvloeiende voordelen) tot de ondememing behoren; alles is keuze-
vermogen, tenzij hetverplicht ondememings- of niet -ondernemingsfprivej-vermogen is. Men
kan ondememingsvermogensbestanddelen wei beheren cf. normaal vermogensbeheer, maar
dan blijft sprake van ondememingsvermogen en winst. Wat betreft de vraag of door de
stichting behaalde voordelen 'in de belaste sfeer' vallen of niet, wordt de (aan de rn ontleende)
toets aangelegd of al dan niet sprake is van normaa1 vermogensbeheer. Van normaal vermo-
gensbeheer is sprake indien a. de invloed van de organisatie op de resultaten gering is en
b. de hoeveelheid of de aard van de arbeid niet uitgaat boven datgene wat bij een normaa1
vermogensbeheer gebruikelijk is; zie ook J.E.A.M. van Dijk, WFR 1976, biz. 141-155
alsmede J .F. M. Giele, De cornmanditaire vennootschap, Fiscale monografie nr. 44. Kluwer-
Deventer 1987, p. 43-46.

14 Indien derhalve binnen het lichaam verscheidene, naar hun aard verschillende, activiteiten
onderkend kunnen worden, "dan zal in beginsel de toetsing, of sprake is van het drijven
van een ondememing, op elk van die activiteiten afzonderlijk plaatsvinden" . Vgl. Resolutie
van 31 januari 1983, nr. 282 - 13266, V-N 1983, p. 459. Zie ook C.L van Lindonk, de
ondememing en haar fiscale verschijningsvormen, Amhem 1990, p, 70. De mogeJijkbeid
is dus aanwezig dat bij deze lichamen meer dan een objectieve ondememing onderscheiden
kan worden, afhankelijk van de aard van de activiteiten en de organisatievorm. Vgl. N. H.
de Vries/L.W. Sillevis, Cursus Belastingrecht, onderdeel vennootschapsbelasting. nr. 2.13.B;
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De scheiding is afhankelijk van de wijze waarop de vermogensexploitatie
door de betreffende vereniging of stichting plaatsvindt: is sprake van een
ondememingsgewijze exploitatie dan is in zoverre sprake van subjectieve
belastingplicht; wordt het vermogen niet-ondernemingsgewijze rendabel
gemaakt, dan is sprake van normaal vermogensbeheer en bestaat in zoverre
geen onderworpenheid aan de Vpb. In mijn visie op de subjectieve belasting-
plicht van de stichting sluiten de begrippen 'onderneming' en 'normaal
vermogensbeheer' elkaar dus per defrnitie Uit.15

Wanneer kan een stichting of vereniging nu geacht worden een ondememing
te drijven?

Een stichting of vereniging drijft een ondememing als sprake is van
een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid gericht op deelneming aan
het maatschappelijke productieproces met het oogmerk om winst te
behalen." Aan dit beg rip is eigen dat de handelingen waarmee de winst
wordt beoogd een zekere continuiteit bezitten. Daamaast wordt het onderne-
mingsbegrip bij wege van fictie door de Wet Vpb. 1969 nog uitgebreid
in art. 4. Een vereniging of stichting wordt geacht een ondememing te
drijven wanneer zij, ondanks dat een winstoogmerk ontbreekt, uiterlijk met
ondememingsactiviteiten overeenkomende werkzaamheden ontplooit,
waardoor in concurrentie wordt getreden" met andere Vpb-plichtige
lichamen c.q. natuurlijke personeni ondernemers." Als aan de hiervoor

Anders J.J. Verseput, FED 25 maart 1976, IB '64: Art. 7:170.
15 Vgl. in dit verband ook L.G.M. Stevens, De belastingplicht van stichtingen, Gielebundel,

Arnhem 1990 en C.P.M. van Houte, De stichting in het Nederlandse belastingrecht, diss.
Deventer 1994, p.38 e.v.

16 Het gaat hier om het vaststellen of van een objectieve ondememing sprake is. Illustratief
in deze zijn, naast de reeds in noot nr. 3 genoemde, nog de volgende arresten: HR 18 nov.
1941, B. 5084, HR 14 okt. 1942, B. 7561, HR 29 juni 1955, BNB 1955/299, HR 24 apr.
1963, BNB 1963/77, HR 2 febr. 1983, BNB 19831146, HR 6 maart 1985, BNB 19851213,
HR 12 febr. 1986, BNB 1987/188, HR 24 juni 1987, BNB 1987/264 en 265, HR 7 sept.
1988, BNB 19881296. Zie omtrent dit begrip ook: C.L. van Lindonk, De ondememing en
haar fiscale verschijningsvorrnen, Arnhem 1990, p. 81 e. v .; Zie voorts H.1 . HofstralL. G.M.
Stevens, Inkomstenbelasting, Kluwer-Deventer 1988, p. 86.

17 Vgl. voordevraagwanneerdithetgeval is: HR 16febr. 1949, B.8568, HR 27 dec. 1950,
B. 8906, R.v.B. Amsterdam, 13 juni 1946, B. 5282, HR 6 maart 1957, BNB 1957/125,
HR 15 nov. 1967, BNB 1968/10, Hof Amsterdam 3 dec. 1957, BNB 1959/32, voortzetting
van HR 18 sept. 1957, BNB 19571283, HR 29 juni 1983, BNB 1984129, HR 24 juni 1987,
BNB 19871264, Hof Amsterdam 12 maart 1986, BNB 1988170.

18 Zie ook N.H. de Vries en L.W. Sillevis, Cursus Belastingrecht, onderdeel Vennoot-
schapsbelasting, Gouda Quint, p. 46f en E. Bos, Bestuurdersaansprakelijkheid en onderwor-
penheid aan vennootschapsbelasting, Stichting en Vereniging nov/dec 1990, p. 177.
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genoemde voorwaarden is voldaan, hebben wij aldus te maken met een
(subjectiet) belastingplichtige vereniging of stichting. 19

2.2 Wat wordt belast; het winstbegrip

Wij geraken bier aan bet onderwerp van de objectieve belastingplicht. De
objectieve belastingplicbt betreft de vraag terzake waarvan belasting wordt
geheven. De objectieve belastingplicht voor binnenlandse belastingplichtigen
is geregeld in Hoofdstuk II van de Wet Vpb 1969, die voor de buitenlandse
belastingplichtigen in Hoofdstuk III.

De belangrijkste bepalingen aangaande de objectieve belastingplicht
van de stichting zijn de volgende:

Art. 7: deze bepaling bevat de definitie van het belastingobject.
art. 8: deze bepaling stelt vast op welke wijze de winst - de kern van
het belastingobject - moet worden opgevat en bepaald.
Art. 9: deze bepaling bevat de opsornrning van een aantal uitgaven
- hoofdzakelijk aandelen in de winst - die bij de winstbepaling mede
in aftrek komen.
Art. 10: deze bepaling houdt in hoofdzaak in dat aIle niet onder art.
9 Vpb vallende winstuitdelingen niet van de winst aftrekbaar zijn.
Art. 11: deze bepaling bevat een regeling inzake de aftrekbaarbeid van
een cornrnissarissenbeloning, toekomende aan aanrnerkelijk-belanghou-
ders.
Art. 13: deze bepalingregelt de zogenaarnde 'deelnemingsvrijstelling'
(een objectieve vrijstelling).
Art. 14: deze bepaling regelt de zogenaamde 'bedrijfsfusie'.
Art. 15: deze bepaling regelt de zogenaamde 'fiscale eenheid'.
Art. 16: deze bepaling regelt de aftrekbaarheid van niet-zakelijke giften.

19 Ook voor deze lichamen bedoeld in art 2, lid 1, letter d, Wet Vpb 1969 geldt dat de
belastingplicht wordt vastgesteld aan de hand van de ene, aIle belastbare activiteiten van
het lichaam omvattende, subjectieve ondememing van het belastingsubjecl. De toetsing van
aIle activiteiten afzonderlijk is slechts noodzakelijk voor het vaststellen of er materieel een
objectieve onderneming is. Evenals in de inkomstenbelasting (zie ook hiervoor) dient deze
objectieve onderneming aIs referentiekader bij het opsporen van de subjectieve onderneming.
De heffing strekt zich uit ter zake van de subjectieve onderneming. Vgl. C.L. van Lindonk,
De onderneming en haar fiscale verschijningsvormen, Arnhem 1990, p. 71.
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De vennootschapsbelasting wordt bij de binnenlandse belastingplichtigen
geheven naar het belastbare bedrag." Dit is het belastingobject. De
componenten die tezamen dit belastingobject vormen, zijn:"
1. de in een jaar genoten winst" (art. 8, lid 1; vgl.

het onzuivere inkomen voor natuurlijke personen); fl. a
2. de in het jaar gedane aftrekbare giften (art. 16) fl. b

De in het jaar genoten belastbare winst (art. 7 lid 3;
vgl. het inkomen voor natuurlijke personen)

3. de te verrekenen verliezen van andere jaren
(art. 20)

fl. a - b

c

Het belastbare bedrag (art. 7 lid 2) fl. a - b - c

De belangrijkste component van het belastbare bedrag is de genoten winst.
Ingevolge art. 8 Vpb, wordt de winst opgevat en bepaald op de voet van
de artt. 7, 8, letters a, ben c, 9 tot en met 14a, 16 en 44b, Wet ill 1964.
Dat wil zeggen op de wijze zoals in beginsel geldt voor natuurlijke perso-
nen/ondernemers." In de Wet ill 1964 is derhalve een groot deel van
het voor de Vpb belangrijkste materiele recht te vinden.

Voor de bepaling van de totale winst is met name art. 7, Wet ill 1964 van
belang: 'winst is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke
naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit ondememing'. 24

De verwijzing in art. 8 Vpb naar de inkomstenbelasting geldt evenwel niet:
a. voor zover bij of krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting of

krachtens art. 18, Wet ill 1964 anders is bepaald;
b. indien uit het verschil in wezen tussen een rechtspersoon en een

natuurlijk persoon het tegendeel voortvloeit."

20 Vgl art. 7 lid I, Wet Vpb 1969.
21 Vgl. N.H. de Vries I L.W. Sillevis, Cursus Belastingrecht, onderdeel Vennootschapsbelasting,

par. 2.0.1.
22 De winst wordt berekend door de op het jaar betrekking hebbende ondernemingsbaten en -

lasten te salderen,
23 De Wet Vpb 1969 werkt derhalve als uitgangspunt niet met een eigen winstbegrip. Feitelijk

doet zij dat d.m.v. bijvoorbeeld de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid-regeling
weI.

24 Hier wordt het bedrag aan onttrekkingen bij opgeteld en het bedrag aan (informele)kapi-
taalstortingen van afgetrokken.

25 Men zie voor een voorbeeld hiervan HR, B 8115; men kan hier een parallel constateren
met de bepaling van art. 4 Boek 2 BW, dieeen rechtspersoon, wat het vermogensrecht betreft,
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Met betrekking tot de totale winst kent de Wet Vpb 1969 een tweetal
afzonderlijke bepalingen, namelijk de artt. 9 en 10, welke deels een
afwijking vormen van de regeling van de inkomstenbelasting en dee Is een
bevestiging van die regeling inhouden," waarbij overigens zij opgemerkt
dat ook de artt. 13/14/15a/15 Vpb in feite de totale winst betreffen ..
Ook art. 2, lid 5 Vpb houdt een van de inkomstenbelasting afwijkende
bepaling in. Naamloze- en besloten vennootschappen en cooperaties worden
geacht hun ondememing te drijven met behulp van hun gehele vermogen."
Ten slotte bevat art. 11 Vpb een afwijking door aan de aftrek van
cornmissarissenbeloningen beperkingen te stellen.

In het algemeen kan men stellen dat de winst bij de rechtspersoon, die voor
eigen rekening en risico een ondememing drijft, komt uit het vermogen
dat in die rechtspersoon is gebracht en de activiteiten die in die rechtsper-
soon zijn gestart, gecorrigeerd door een bijtelling van de onttrekkingen"

met een natuurlijk persoon gelijkstelt, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit. Zie ook
A.J. van Soest, Belastingen, Amhem 1989, p. 411.

26 Zie hieromtrent o.a. l.G. Verseput, De totale winst in de vennootschapsbelasting, fiscale
brochure, FED 1987.

27 Zoals dat bij natuurlijke personen/ondernemers weI het geval is en bij "nijvere" verenigingen
en stichtingen het geval kan zijn treden hier dus geen problemen op aangaande de
vermogensetikettering. De winsten behoeven dus niet gesplitst te worden in een belastbaar
en een niet-belastbaar dee!.

28 Onder onttrekkingen dient men te verstaan geld en andere zaken in de loop van het boekjaar
door de eigenaar of de mede-gerechtigde tot het bedrijfsvermogen daaraan onttrokken voor
doeleinden aan het bedrijf vreemd. Men zie HR 17 maart 1954, BNB 1954/130 (gewezen
voor de I.B.). In het kader van de heffing van Vpb moet men bij de "onttrekkers" denken
aan de aandeelhouders van een lichaam (zowel natuurlijke personen als lichamen), andere
verschaffers van eigen vermogen dan wel de overige "rechtstreeks belanghebbenden" , omdat
alleen deze groep (uiteindelijk) gerechtigd is tot het ondernemingsvermogen van het lichaam.
Men denke in dit kader bijvoorbeeld aan winstuitdelingen en terugbetalingen van kapitaa!.
Het betreft derhalve uitgaven welke de fiscale winst niet mogen drukken. Dit in tegenstelling
tot de ondernemingskosten; vol gens de HR 31 december 1958, BNB 1959/67 - gewezen
voor de heffing van Vpb - val len onder kosten, rechtstreeks op de onderneming betrekking
hebbende, die uitgaven, die, al mogen zij voor de uitoefening van de onderneming niet
noodzakelijk zijn geweest, zijn gedaan met het oog op de zakelijke belangen van de onder-
neming. Vg!. tevens HR 9 maart 1983, BNB 1983/202, gewezen voor de I.B. De inspecteur
is in dit verband weI een marginaal toetsingsrecht toegekend wat betreft de eventuele
'kennelijke onredelijkheid' van de uitgaven dat leidt tot niet-aftrekbaarheid. Vg!. HR 9 maart
1983, BNB 1983/202. Men zie voor dit alles ook: A.1. van Soest, Belastingen, Arnhem
1989, p. 413 e.v.; N.H. de Vries/L.W. Sillevis, Cursus Belastingrecht, onderdeel
vennootschapsbelasting, nr. 2.0.5.; A. NooteboornlJ.N. Bouwman, Wegwijs inde vennoot-
schapsbelasting, Lelystad 1989, p. 112 e.v.
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en een aftrek van de (informele) kapitaalstortingen," aan de belastinghef-
fing onderworpen is."

2.2.a De cooperatie

De cooperatie kan worden getypeerd als een partiele samenwerkingsvorm
van zelfstandige ondememingen in een gemeenschappelijk bedrijf tot
uitvoering van gemeenschappelijke taken, welke rechtstreeks verband houden
met of ten voordele strekken van de aldus samenwerkende ondernemin-
gen."

Het karakter van de cooperatieve vereniging en de daarmee samenhangende
plaats van de cooperatieve vereniging in de vennootschapsbelasting heeft
in het verleden reeds veel stof tot discussie opgeleverd." Ook nu zijn de

29 Onder kapitaalstortingen dient te worden verstaan: storting van als zodanig risicodragend,
permanent vermogen in het lichaam, door de aandeelhouders of vennoten (NV, BV, open
CV), de maten (Burgerlijke Maatsehap op aandelen), de leden (cooperatieve en "nijvere"
verenigingen), de oprichters ("nijvere stichting), de deelnemers (onderlinge verzekeringsmaat-
sehappijen) of de deelgerechtigden (fondsen voor gemene rekening), op grond van bet recht
dat de toetreding tot c.q. het deelnerningsverband van die samenwerkingsvormen beheerst.
Er kan ook sprake zijn van kapitaalstortingen die eebter niet als zodanig herkenbaar zijn.
Dit betreft de zogenaamde informele kapitaalstortingen welke aldus tevens bij het bepalen
van de fiscale wins! buiten beschouwing dienen te blijven. Men moet hier denken aan
voordelen die aandeelhouders, vennoten, maten, leden, oprichters, deelnemersen deelgerech-
tigden als zodanig aan het lichaam doen toekomen in de sfeer van geld of goederen dan
wei in de kostensfeer en die geen handelsrechtelijk kapitaal of agio vormen. Vgl. HR 3 april
1957, BNB 1957/165 en HR 31 mei 1978, BNB 19781252 alsmede de reeks arresten HR
BNB 1986, 293 tim 297. Zie voor dit alles ook A.J. van Soest, Belastingen, Arnbem 1989,
p. 416e.v.; A. NooteboomlJ.N. Bouwman, Wegwijs indevennootsehapsbelasting, Lelystad
1989, p. 105 e.v.; N.H. de Vries/L.W. Sillevis, Cursus Belastingrecht, onderdeel
vennootschapsbelasting,nr. 2.0.6.B. e.v.; J.G. Verseput, De totale winst in de vennootschaps-
belasting, Fiscale Brochure FED 1987, p. 24-52; Fred de Hosson, De informele kapitaal-
inbreng, Ars Aequi , 8 oktober 1975; P.J.M. Bongaarts, Het begrip informeel kapitaal in
de vennootschapsbelasting, WFR 1978, p. 33-44; I.H. Christiaanse, Het begrip kapitaal,
handelsrechtelijk en fiscaalrechteJijk beschouwd, Smeetsbundel, Kluwer-Deventer.

30 Zie ook J. G. Verseput, De totale winst in de vennootschapsbelasting, fiscale brochure, FED
1987, p. 13-15.

31 Vgl. G.J. ter Woorst, Cooperatie alsvorm van econornische organisatie, diss. Tilburg, 1966.
32 Zie ook A.G.F. Lindeijer, Aspecten van de belastingheffing van cooperatieve verenigingen,

FiscaJebrochure FED 1977, p. 10 e.v.; E. Aardema, De cooperarie ingepast in de systernatiek
van de fiscale winstbepaling, in, De cooperatie in fiscaal perspectief, Kluwerbedrijfswijzers
deel 15, 1988, p. 45. e.v.; vgl. voor de verschillen in economische benadering die tevens
bepalend zijn voor de opvatting over plaatsbepaling en belastingplicht van de cooperatie,
G.J. ter Woorst, Een econornisch-inhoudelijkeanalyse van de cooperatie, eveneensopgenomen
in laatstgenoemdwerk en: De grondslagenvan de cooperatieveonderneming (een econornische
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meningen nog geenszins eenduidig te noemen. Dit heeft te maken met het
feit dat ten aanzien van de cooperatie zich hoofdzakelijk een tweetal benade-
ringswijzen laten verdedigen. Aan de ene kant kan worden gesteld, dat de
cooperatie geen zelfstandige activiteiten kent, doch slechts werkt in het
belang van haar leden. In die visie kan de cooperatie dan ook slechts worden
gezien als het 'verlengstuk' van die leden. De cooperatie zou alsdan met
subjectiefbelastingplichtig behoren te zijn voor de vennootschapsbelasting.
De cooperatie wordt dan gezien als een fiscaaI transparante figuur wat tot
gevolg heeft dat belastingheffing uitsluitend plaatsvindt bij de leden voor
de aan hen toe te rekenen winst zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurt bij de
vennootschap onder firma. 33 Aan de andere kant kan het standpunt
betrokken worden, dat de cooperatie als rechtspersoon een zelfstandig
lichaam is en als zodaoig belastingsubject voor de vennootschapsbelasting
dient te zijn. De wetgever heeft, wat betreft de subjectieve belastingplicht,
gekozen voor laatsgenoemd standpunt blijkende uit het feit dat in art. 2
lid 1, letter b, Vpb de cooperatieve vereniging aIs subjectief belastingplichtig
lichaam staat vermeld. Voorts blijkt ook uit art. 2 lid 5 Vpb dat de subjectie-
ve belastingplicht van de cooperatie ook overigens als een volledige is
bedoeld waar is bepaald, dat de cooperatieve vereniging wordt geacht haar
onderneming te drijven met behulp van haar gehele vermogen, zodat de
wetgever de cooperatie ook oiet een beperkte belastingplicht heeft gegund
voor slechts haar onderneming, zoals bijvoorbeeld andere vereoigingen
en stichtingen." Toch is de wetgever oiet ongevoelig gebleken voor het
speciale karakter van de cooperatieve vereniging aIs samenwerkingsverband
van haar leden." Dit heeft zijn uitdrukking gevonden in art. 9 (met name
lid 1 letter h en lid 2) Vpb. Door de werking van dat artikeI wordt, mits
aan de daartoe gestelde voorwaarden is voldaan, ten dele de heffing over
het resultaat (de winst) van de cooperatie uit de vennootschapsbelasting
geelimineerd en verplaatst naar de leden-natuurlijke personen (men spreekt

analyse), TVVS 1988, ill. 88/3; vgl. tevens L. Roeloffs, De cooperatie, maatschappelijk
en fiscaal beschouwd, Samsorn 1971, hoofdstukken II en XI en A. NooteboornlI.N.
Bouwman, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Lelystad 1989, p. 143.

33 Afhankelijk van de status van het lid, natuurlijk persoon dan wei rechtspersoon, wordt dan
bij dat lid respectievelijk inkomstenbelasting dan wei vennootschapsbelasting geheven.

34 Zie ook E. Aardema, De cooperatie ingepast in de systematiek van fiscale winstbepaling,
in, De cooperatie in fiscaal perspectief, Kluwer bedrijfswijzers deel 15, 1988, p. 42.

35 Raaijrnakers wenst hier zelfs de vergelijking te trekken met een joint venture. Zie M.J. G.C.
Raaijrnakers, preadvies voor de Vereniging voor Agrarisch Recht, Over cooperatieve
sarnenwerkingsverbanden en de positie van derzelver leden, opgenomen in Agrarisch Recht,
4ge jaargang, nr. 5 mei 1989. Ook fiscaalrechtelijk kan deze vergelijking een interessante
invalshoek opleveren. Of zij ook fiscaalrechtelijk haalbaar is vall echter nog te bezien.
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hier van 'verlengstukwinst'), alwaar dat deel van het resultaat in de heffing
van inkomstenbelasting wordt betrokken. 36 Men zie goed dat deze regeling
dus niet geldt voor Ieden-recbtspersonen. Dit heeft te maken met het feit
dat zij veelal een beroep zullen kunnen doen op de deelnemingsvrijstelling
(art. 13 Vpb). Bovendien geidt de aanwezigheid van Ieden-rechtspersonen
ais teken van verzelfstandiging. De verlengstukgedachte zou hier niet reeel
zijn."

Er is ais gevoig van de creatie van de mogelijkbeid van aftrekbaarheid bij
de cooperatie van door haar uitgekeerde verlengstukwinst aan baar Iedenlna-
tuurIijke personen door de wetgever dus weI een inbreuk gehonoreerd op
het object van heffing voor de vennootschapsbelasting. De wetgever heeft
aldus toch recht willen doen aan het feit dat de leden van de cooperatie
enerzijds bij de cooperatie zijn betrokken ais deelgenoten, maar daarnaast
tevens nog in een andere relatie tot haar staan, namelijk in die zin, dat de
cooperatie voor hen een zakeIijke tussenschakel betekent tussen hun eigen
bedrijfsvoering en bet economisch verkeer. In die zin beeft bet standpunt

36 Men heeft op deze wijze dubbele belastingheffing bij de leden-natuurlijke personen willen
voorkomen. Anders zouden imrners alle door de cooperatie gegenereerde winsten zowel
met vennootschapsbelasting (bij de cooperatie) als (na uitdeling) met inkomstenbelasting
(bij de leden-natuurlijke personen) worden getroffen, een gevolg van het aan het Nederlandse
belastingrecht ten grondslag liggende k1assiekestelsel. De aan de leden/natuurlijke personen
uitgekeerde "verlengstukwinst" is dus bij de cooperatie aftrekbaar.

37 Volgens Verburg opereren cooperaties waarvan aileen lichamen lid zijn, zogenaamde
topcooperaties, als het ware als naarnloze vennootschappen. Dan is volgens Verburg de
verlengstukgedachte niet meer reeel. Zie J. Verburg, Vennootschapsbelasting, Kluwer-
Deventer 1984, p. 168. lk kan mij niet vinden in deze gedachtengang. De cooperatie verliest
zijn samenwerkingskarakter waarbinnen de verlengstukgedachte overheerst niet enkel en
aileen vanwege het feit dat haar leden bestaan uit leden-rechtspersonen. Zo ook H.Jansen,
Knelpunten rondom de belastingheffrng van cooperatieve verenigingen, in: De cooperatie
in fiscaal perspectief, Kluwer bedrijfswijzers deel IS 1988, p. 65. De vraag die hier dan
vervolgens kan worden opgeworpen is of de NVIBV dan wei haar samenwerkingskarakter
verliest als haar aandeelhoudersbestaan uit rechtspersonen. Een belastingheffingovereenkorn-
stig de ver1engstukgedachte vindt hier, evenals bij de top-cooperaties met leden-lichamen,
namelijk niet plaats. Roeloffs vindt daarom ook dat ook bij de NVIBV belasting moer worden
geheven op basis van de verlengstukgedachte. Dit komt eigenlijk neer op een pleidooi voor
afschaffing voor het k1assieke stelse!' Zie ook L. Roeloffs, De cooperatie maatschappelijk
en fiscaal beschouwd, Samsom 1971. Zie ook zijn diss., Dubbele belastingheffing van
dividenden, Fiscale monografieen, Kluwer 1964. Dat gaat mij toch te ver. M.i. is, gelet
op de definitie van de cooperatie in art. 53 lid I Boek 2 BW, de cooperatie, ongeacht of
haar leden natuurlijke- dan wei rechtspersonen zijn, de instrumentele samenwerkingsvorm
bij uitstek. Dit behoeft bij uitsluitend beleggende aandeelhouders niet het geval te zijn. Hoe
dit zij, veel problemen zouden reeds opge1ost kunnen worden door op de leden-natuurlijke-
en -rechtspersonen hetzelfde fiscaJe regime toe te passen.
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dat de cooperatie als onzelfstandige onderneming afwijkend van de zelfstan-
dige onderneming moet worden behandeld dus - althans in beginsel -
weerklank gevonden bij de fiscale wetgever. Hiermede is ook het verschil
in behandeling gegeven met de aandeelhouder Inatuurlijk persoon die zodra
er aan hem wins ten door de vennootschap worden uitgekeerd, als gevolg
van het reeds genoemde klassieke stelsel belast wordt voor de inkomsten-
belasting ongeacht of over die winsten reeds vennootschapsbelasting is
betaald." Men zie ook art. 10, letter a, Vpb, welk artikel bepaald dat
dividenduitkeringen niet aftrekbaar zijn.

Het belastingobject van de cooperatie kan nu als voIgt worden omschreven.
Het bestaat uit:
a. De verzelfstandigde winst van de cooperatie; onverschillig of deze wordt

ingehouden dan weI wordt uitgekeerd. Deze winst bestaat uit het totaal
van de winsten behaald door transacties van de cooperatie met niet-leden
en de zogenaamde 'veredelingswinsten' (dit zijn de door een cooperatie
behaalde winsten, die geen direct verband houden met de ondememingen
der aangesloten leden).

b. De door de cooperatie ingehouden verlengstukwinst. Deze is niet aan
de leden uitgekeerd en blijft van de cooperatie.

c. De weI uitgekeerde, maar aan de ledenlrechtspersonen uitgekeerde,
verlengstukwinst. Deze uitgekeerde winst valt bij de genietende Ie-
denlrechtspersonen in beginseI als gevoIg van de deelnemingsvrijstelling
niet in de winst en is daarom bij de cooperatie niet aftrekbaar. 39

38 Bij de aandeeihouder/natuurlijk persoon tevens ondememer leidt dit m.i. tot een ongerecht-
vaardigd verschil in behandeling met de aandeeihouder/rechtspersoon met betrekking tot
de mogelijkheid van uitstel van belastingheffing daar deze laatsteveelal een beroep zal kunnen
doen op de deelnemingsvrijstelling (art. 13 Vpb). Uiteindelijk wordt echter als de betreffende
rechtspersoon dividend uitkeert aan een natuurlijk persoon alsnog inkomstenbelasting geheven.

39 Zie ook E. Aardema, De coi:iperatie ingepast in de systematiek van de fiscale winstbepaling,
in, De cooperatie in fiscaal perspectief, Kluwer bedrijfswijzers deel 15, 1988, p. 49 e. v.;
L. Roeloffs, De coi:iperatie, maatschappelijk en fiscaal beschouwd, Sarnsom 1971, p. 132
e.v.; W.P.M. van 't Hooft, De cooperatieve ondememing en belastingen naar de winst,
TVVS 1988, nr 88/3; A. Nooteboomll.N. Bouwman, Wegwijs in de vennootschapsbelasting,
Lelystad 1989, p. 144.; A. G. F. Lindeijer, Aspecten van de belastingheffing van coi:iperatieve
verenigingen, Fiscale brochure FED 1977, met name Hoofdstuk 2; N.H. de Vries/L.W.
Sillevis, Cursus Belastingrecht, onderdeel vennootschapsbelasting, Dr. 2.10.1.
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Het is intussen wei van be lang te zien dat alvorens men tot berekening van
de aftrekbare 'verlengstukwinst"" kan overgaan, eerst de winst voor de
cooperatie moet worden berekend op basis van de algemene regels zoals
deze gelden voor de overige lichamen ex art. 2, letters a tot en met c
Vpb).41 Bij deze winstbepaling spelen de door de cooperatie gehanteerde
prijzen een belangrijke ro1. De winst van de cooperatieve ondememing
wordt namelijk berekend op basis van prijzen die de cooperatie zou hebben
betaald (of ontvangen) indien zij onder normale omstandigheden op de markt
lOU hebben gehandeld. Het kernbegrip bij de vaststelling van de (jaarjwinst
is dan ook de 'marktprijs' .42Als uitgangspunt geldt dat deze marktprijs
moet worden ontleend aan de bestaande marktprijzen (er moet sprake zijn
van een zakelijke grondslag), die in de verschillende bedrijfstakken buiten
de verhouding tussen de cooperatie en de leden gelden.? De vraag of de
door de cooperatie aan haar leden vergoede prijzen (produktie/afzetcoope-
ratie) dan wel de aan de leden in rekening gebrachte prijzen (bij de
inkoopcooperatie) 'normaal' zijn, d.w.z. op een zakelijke grondslag
berusten, dient aan de hand van art. 7, Wet ill 1964 en art. 10 Vpb te
worden beantwoord. 44 Ook hier dienen bij de berekening van de (jaarjwinst
van de cooperatie de verkapte winstuitdelingen en de informele kapitaal-
stortingen te worden geelimineerd. Het fiscale winstconcept van cooperaties
houdt - in overeenstemming met dat van de overige lichamen - in dat
indien de aan de leden vergoede prijzen (de zgn. ledenprijzen) bewust te
hoog zijn vastgesteld om andere dan zakelijke redenen (bij de afzet- en
produktie-cooperatie), dan wei indien de aan de leden in rekening gebrachte
prijzen bewust te laag zijn vastgesteld om andere dan zakelijke redenen
(bij de inkoop- of dienstverlenende cooperatie), in zoverre sprake is van
een verkapte winstuitdeling aan de leden als zodanig, die bij de totale

40 Splitsing dus van de cooperatieve winst in verzelfstandigde winst en verlengstukwinst, vgl.
N.H. de Vries/L. W. Sillevis, Cursus Belastingrecht, onderdeel vennootschapsbeJasting, nr.
2.1O.J. Art. 9,lid 1,Ietter h, en lid 2 Wet Vpb 1969 bevat een concrete regeling betreffende
de vaststelling van de verlengstukwinst, welke tot het in dat wetesartikel aangeduide beloop
en onder de aldaar gescbetste voorwaarden bij uitkering aan ledenlnatuurlijke personen van
de cooperatieve winst aftrekbaar is.

41 Zie ook J. Verburg, Vennootschapsbelasting, Deventer 1984, p. 163-166.
42 Zie bieromtrent oak H. Jansen, Knelpunten rondom de belastingheffing van cooperatieve

verenigingen, in, Kluwer Bedrijfswijzers, deel 15, 1988, p. 57 e.v.
43 Vgl. Samsom, Parlementaire bebandeling van denieuwe belastingontwerpen, p. 42/43 Vpb.
44 Illustratief omtrent het begrip 'marktprijs' zijn o.a. de volgende rechterlijke beslissingen:

HR25 april 1956, BNB 1956/187; HR23mei 1956, BNB 1956/218; HR 18december 1957,
BNB 1958/39; HR 4 maar! 1959, BNB 1959/158; HR 2 december 1959, BNB 1960/7; Hof
Leeuwarden 11 februari 1969, BNB 19701139;HR 14 mei 1969, BNB 1969/153 (DOMO-
arrest); HR 8 januari 1975, BNB \975/54. Zie ook Res. 26 januari 1976, BNB 1976/74.
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winstberekening moet worden geelimineerd. 45 Bij de storting van informeel
kapitaal is sprake van een precies omgekeerde situatie. Indien derhalve de
leden van de cooperatie bewust en om andere dan zakelijke redenen een
te lage ledenprijs vergoed krijgen (bij de afzet- en produktiecooperatie)
dan wei bewust om andere dan zakelijke redenen een te hoge ledenprijs
aan de cooperatie betalen (bij de inkoop- of dienstverlenende cooperatie),
vormt het verschil tussen de zakelijk bepaalde ledenprijs en de in werkelijk-
heid vergoede of betaalde prijs een informele kapitaalstorting" door de
leden als zodanig." Ook deze onzakelijke prijs-afwijking dient derhalve
bij de winstberekening te worden geelimineerd. 48

Als op de hiervoor beschreven wijze de (jaarjwinst van de cooperatie is
berekend kan de aldus berekende verlengstukwinst in aftrek worden ge-
bracht,"? mits aan de volgende voorwaarden is voldaan. 1. De berekende
verlengstukwinst moet daadwerkelijk zijn uitgekeerd. 2. De uitdelingen
van de cooperatie moeten afkomstig zijn uit de daartoe beschikbare - over
het jaar genoten - winst van de cooperatie (het beschikbare deel). 50

45 Vgl. Hof Arnbem 24 november 1977, BNB 19781289. Zie ook HR 8 januari 1975, BNB
1975154. Zie ook A. NooteboornlJ.N. Bouwman, Wegwijs in de vennootschapsbelasting,
Lelystad 1989, p.146/147. Vgl. voor de verkapte winstuitdeling in het algemeen J.G.
Verseput, De totale winst in de vennootschapsbelasting, Fiscale Brochure FED, 1987,
hoofdstuk V.

46 Een nadelig prijsverschil ten opzichte van de marktprijs is op zich nog niet voldoende grond
om al tot de aanwezigheid van een kapitaalstorting te concluderen. Vgl. HR 3 mei 1978,
BNB 1978/196, gewezen voor de inkomstenbelasting. Voor zowel verkapt dividend als voor
informele kapitaalstortingen geldt een dubbele bewustheidseis.

47 Vgl. J .A.G. van der Geld, Informee1kapitaal en winstberekening van de cooperatie, Fiscale
miniaturen, p. 69 tIm 73, FED Deventer 1978.

48 Vgl. ook A. Nooteboom/J.N. Bouwman, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Lelystad
1989, p. 147. Vgl. voor de informele kapitaalstorting in het algemeen J.G. Verseput, De
totale winst in de vennootsschapsbelasting, Fiscale Brochure FED, 1987, hoofdstuk III.

49 Art. 9 lid I, letter h, regelt Wet Vpb 1969 regelt de wijze waarop winstuitdelingen in
mindering op de - fiscale - winst kunnen komen. De aftrek is maximaal geJijk aan de ver-
lengstukwinst. De grootte van de verlengstukwinst wordt berekend op basis van art. 9, lid
2, Wet Vpb 1969. Of, en zo ja in hoeverre, die aldus berekende verlengstukwinst in aftrek
op de cooperatieve winst komt, is verder geregeld in art. 9, lid I, letter h, Wet Vpb 1969.
Zie bijv. ook L.G.M. Stevens, Vennootschapsbelasting en verlengstukwinst, Fiscale
Miniaturen, FED, Deventer 1978, p. 327-335.

50 Zie voor de wijze van bepalingdaarvan: HR II maart 1953, BNB 1953/118 en HR 29 oktober
1986, BNB 1987/86. Zie ook W.P.M. van 't Hooft, De cooperatieveondememing en belastin-
gen naar de winst, TVVS 1988, nr. 88/3, p. 92.; H. Jansen, Knelpunten rondom de
belastingheffing van cooperatieve verenigingen, in, De cooperatie in fiscaal perspectief,
Kluwer bedrijfswijzers deel15 1988, p. 61 e.v. Zie voor een geheel andere opvatting over
het begrip "daartoe beschikbare over het jaar genoten winst": L. Roeloffs, De cooperatie
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3. De verlengstukwinst moet zijn uitgekeerd naar rata van de ledenpresta-
ties. 514. AIleen de aan de ledenlnatuurlijke personen uitgekeerde verleng-
stukwinst is aftrekbaar. 52

Vervolgens resulteert dan het belastingobject van de cooperatie als reeds
hiervoor omschreven waarbij de 'normale' regels van winstbepaling in het
kader van de Wet Vpb 1969 in acht genomen dienen te worden (in aftrek
komen bijvoorbeeld ook, objectief vrijgestelde bedragen, giften, rente op
inleggelden (niet zijnde kapitaal, de overige aftrekbare kosten, nog te
verrekenen verliezen). 53

2.2.b De gewone 'nijvere' vereniging

Zoals reeds gezegd is de vereniging die een onderneming drijft" (de
'nijvere' vereniging) slechts belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting
voor de opbrengsten uit haar ondernerning (zie art. 2 lid 1, letter d, Vpb).55
Voordelen behaald met niet tot de onderneming behorend vermogen worden
dus niet getroffen door de vennootschapsbelasting." Daartegenover staat
dan dat de kosten betrekking hebbend op niet tot de onderneming behorend
vermogen niet aftrekbaar zijn van de winst. 57AIvorens bepaald kan worden
wat bij de betreffende vereniging vol gens de normale regels van winstbepa-
ling ingevolge de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (zie reeds onder
2.2.) als winst uit onderneming (het belastingobject) kan worden belast is
het dus zaak een scheiding aan te brengen tussen ondernemingsvermogen

maatschappelijk en fiscaal beschouwd, Samsom 1971, p. 152-153.
51 Vgl bijv. ookHof's-Hertogenbosch 25 maar! 1966, BNB !9661194 en HR 2 december 1959,

BNB 196017.
52 Vgl. echter voor een versoepeling van deze rege! res. 1 juli 1971, BNB 19711168 en res.

17 februari 1976, BNB 1976/98.
53 Vgl. in dit verband overigens ookJ.E.A.M. van Dijck, Vereenvoudiging zonder wetswijzi-

ging, in, FiscaJe aspecten van ondememingen (Meelesbundel), Deventer 1985, par. 5.
54 Hetgeen tevens met zich mee kan (inmiddels kon) brengen dat de betreffende vereniging

recht kan (kon) doen gelden op WIR-premie hetgeen naruurlijk voor de betreffende vereniging
uiterst interessant is (was). Dit geldt ook voor de belastingplichtige stichting. Vgl. T. van
Baar/P. van Oosten de Boer, Uw vereniging het recht en de fiscus, Kluwer be!astingwijzers
dee! 11, 1987, p. 115 e.v. Zie voor de ter beschikkingstelling van bedrijfsmiddelen door
IB/Vpb-plichtige ondememers aan de niet-belastingplichtigevereniging/stichting, F.H. Lugt,
Geen WlR meer voor bedrijfsmiddelen, ter beschikking gesteld aan stichting of vereniging,
Stichting en Vereniging, jaargang 1988, p. 39 e.v.

55 Zie ook T. van Baar/P. van Oosten de Boer, Uw vereniging, het recht en de fiscus, Kluwer
belastingwijzers deelll, 1987, p. 100 e.v.

56 Bijv. het rendement van door het lichaam aangehouden niet-bedrijfsgebonden beleggingen.
57 Zie ook H.A. Konijnenberg, Winst, fictieve kosten en vennootschapsbelasting, Stichting

en Vereniging, jaargang 1988, p. 3 e.v.
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en prive-vermogen." Evenals de natuurlijk persoon/ondernemer in de
inkomstenbelasting zal dus ook de 'nijvere' vereniging van art. 2 lid 1onder
d Vpb in aanraking (kunnen) komen met vermogensetiketteringsproblemen.
Deze zijn niet altijd even eenvoudig op te lessen." De regels die voor
de natuurlijk persoon/ondernemer bij de vermogensetikettering gelden,
vormen ook het uitgangspunt voor de vermogensetikettering bij de licharnen
van art. 2 lid 1 onder d Vpb.60 De Hoge Raad heeft deze regels als voIgt
geformuleerd: Ten aanzien van ondernemers (bier de betreffende vereniging,
maar hetzeIfde geldt ook voor de 'nijvere' stichting) kunnen drie categorieen
vermogensbstanddelen worden onderscheiden: a. Vermogensbestanddelen
die naar hun functie slechts tot het ondernemingsvermogen kunnen worden
gerekend (verplicht ondernemingsvermogen), bijv. de in de onderneming
benodigde machines, een fabrieksgebouw, een kantoorpand, gronden
benodigd voor het Iandbouwbedrijf. b. Vermogensbestanddelen die naar
hun functie slechts tot het prive-vermogen c.q. niet-ondernemingsvermogen
kunnen behoren (verplicht prive-vermogen), bijv. het woonhuis van de
ondernemer dat geen verband houdt met zijn onderneming." c. Vermo-
gensbestanddelen waarvan de belanghebbende binnen de grenzen der rede-
lijkheid kan uitmaken of zij tot het ondernemingsvermogen dan weI tot het
prive-vermogen behoren c.q. niet-ondernerningsvermogen (keuzevermogen),
zoals een pand of een auto welke gedeeJtelijk voor het drijven van de
onderneming en voor een ander deel in het kader van de ideele/non-profit
doelstelling van de vereniging (of stichting) in gebruik is. M.i. zal de
problematiek rond de vermogensetikettering bij de belastingplichtige
vereniging (of stichting) zich veelal rond dit keuzevermogen afspelen.f
Tot het ondernemingsvermogen behoren dus in ieder geval de vermogensbe-
standdelen die naar hun functie slechts binnen het bedrijf van de belasting-

58 Zie ook N.H. de Vries/L.W.Sillevis, Cursus Beiastingrecht,onderdeei vennootschapsbeiasting,
Amhem, nr. 1.0.4. en A.J. van Soest, Belastingen, Arnhem 1989, p. 400/401.

59 Zie ook P.J.M. Bongaarts, De subjectieve en objectieve beiastingplicht van de stichting en
de (cooperatieve) vereniging, M.B.B., nr. 12 december 1985, p. 305 e.v.

60 Zie over deze vermogensetiketteringsprobiematiek ook H. Mobach/L.W. Sillevis, Cursus
Belastingrecht, onderdeei inkomstenbeiasting, Amhem, nrs. 2.2.5.A. tim 2.2.5.C. en AJ.
van Soest, Beiastingen, Amhem 1989, p. 47 e.v.

61 Naar mijn mening za1 bij een belastingplichtige vereniging c.q. stichting niet vaak sprake
zijn van verplicht niet-ondememingsvermogen.

62 Zie voor een voorbeeld betrekking hebbend op de gevoigen voor de loonbelasting en
omzetbelastingvan een pand dat gesplitst gebruikt wordt, maar wat ook illustratief kan worden
geacht voor de vennootschapsbelasting m.b.t. bijv. de aftrekbaarheid van ioonbetalingen
aan de portier die werk:zaamis t. b.v. het gehele pand, E. Bos, Bestuurdersaansprakelijkheid
en onderworpenheid aan vennootschapsbelasting, Stichting en Vereniging, jaargang 1990,
p. 177.
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plichtige kunnen worden gebruikt. Tot het ondememingsverrnogen kunnen
verder worden gerekend verrnogensbestanddelen die in een meer verwijderd
verband staan tot de onderneming van de vereniging als zij dienen ter ver-
steviging van het ondernemingsvermogen en niet dienstbaar zijn aan het
niet-ondememingsgedeelte van de vereniging. 63

Naast deze problematiek van de al dan niet tot het ondememingsverrno-
gen behorende activa staan de gevallen van de al dan niet binnen het kader
van de ondememing verrichte transacties of opkomende voordelen.

Dergelijke voordelen behoren niet op de enkele grond dat de gelegenheid
tot het aangaan van de desbetreffende transactie uit de bedrijfsuitoefening
onstond tot de winst uit onderneming." Er is een enger verband vereist,
bijv. doordat de gunstige afloop als gevolg van de bedrijfsuitoefening kan
worden voorzien, dan wei daardoor kan worden beinvloed. Daarnaast wordt
de vraag ofhet resultaat van een transactie winst of verlies uit ondememing
vormt, niet uitputtend beslist door de status van het voorwerp van de
transactie; zo zal in bijzondere gevallen ook t. a.v. prive-zaken winst kunnen
worden behaald. 65

2.2. c De 'nijvere' stichting

Ook wat betreft de stichting hebben we reeds kunnen constateren dat zij
slechts belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting indien en voor
zover zij een ondememing drijft (art. 2 lid 1 onder d Vpb).66 Hiertoe zal"
bij de stichting sprake moeten zijn van een winststreven. Het vaststellen
van winststreven van een stichting geeft echter in de praktijk enige
complicaties. Blijkens een arrest van de Hoge Raad uit 1985 wordt het
winststreven van de door een stichting gedreven organisatie van kapitaal
en arbeid ook aanwezig geacht, indien de desbetreffende stichting niet voor
zichzelf winst beoogt, maar slechts beoogt geldelijke voordelen voor de
bij haar aangesloten ondernemers te behalen." De betreffende stichting
wordt in dit arrest dus als belastingplichtig subject aangemerkt voor het

63 Vgl. analogisch het voor de inkomstenbelasting gewezen arrest HR 2 februari 1966, BNB
1966/90. Zie ookHR 21 december 1955, BNB 1956/44 en HR 25 mei 1977, BNB 19771251.

64 Vgl. HR BNB 1955/338. Vgl. ook HR BNB 1985/16.
65 Vgl. HR BNB 1965/110. Anders HR BNB 1988/152.
66 Zie ook B. Wessels/C.A. Schwarz, Stichting en fISCUS,Kluwer belastingwijzers deel 13,

2e herziene druk 1986. Vgl. tevens PJ.M. Bongaarts, De subjectieve en objectieve belas-
tingplicht van de stichting en de (cooperatieve) vereniging, M.B.B. nr. 12, december 1985,
p.305.

67 Men zie de defInitie van het begrip onderneming zoals gegeven onder par. 2.1.
68 Zie HR 6 maart 1985, BNB 1985/213.
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ondememingsgedeelte. In feite is zij derhalve voor het beoordelen van de
belastingplicht - althans gedeeltelijk - transparant. Een merkwaardige
situatie" !

Ik wil hier overigens tevens wijzen op het arrest van de Hoge Raad
waarin werd beslist dat de deelneming van een stichting (i, e. gerechtigdheid
tot de stille reserves bij liquidatie) in de objectieve onderneming van een
besioten CV, aIleen op grond van deze gerechtigdheid tot de stille reserves
bij liquidatie nog niet leidt tot het drijven van een onderneming. Daarvoor
moet van bijkomende omstandigheden sprake zijn. 70 Het ondernemingsbe-
grip van art. 6 Wet IB 1964 geldt dus niet in de Wet Vpb 1969.

De afbakening binnen de stichting tussen ondernemings- en niet-onderne-
mingsgedeelte is niet altijd even eenvoudig en is in de belastingrechtspraak
herhaaldelijk aan de orde geweest. 71 Deze afbakening is zeer van belang
daar ook bij de 'nijvere' stichting de voordelen behaald met niet tot de
onderneming behorend vermogen niet getroffen worden door de vennoot-
schapsbelasting." Ook hier staat daar dan tegenover dat de kosten betrek-
king hebbend op niet tot de onderneming behorend vermogen niet aftrekbaar
zijn van de winst". Ook hier spelen aldus de problemen aangaande de
vermogensetikettering." Ik verwijs daarvoor naar het reeds hiervoor onder
2.1. gestelde.

69 Zie ook C. P.M. van Houte, Verslag van de vergadering van de Vereniging voor Belastingwe-
tenschap over stichtingen, Stichting en Vereniging, jaargang 1990, p. 80 e.v. Eenzelfde
situatie doet zich voor bij bet EESV, waarin niettegenstaande de fiscale transparantie, een
subjectieve belastingplicht valt te constateren. Zie L.G.M. Stevens, WFR 1989/5874 en
WFR 1990/5908. Vgl. voor een nog pregnanter geval waarin door de Hoge Raad volledige
transparantie van een stichting werd aangenomen HR 8 februari 1989, nr. 25997 en het
commentaardaarop van C.P.M. van Houte, Is een stichting transparant?, WFR 1989/5872.

70 Vgl. HR 11 juni 1969, BNB 1969, 155.
71 Zie voor een korte samenvatting van deze rechtspraak B. Wessels/C.A. Schwarz, Stichting

en fiscus, Kluwer belastingwijzers deel13, 1986, p. 122. e.v. en bijv. HR 12 februari 1986,
FED 1986, Of. 1000 met kritische noot van I.E.A.M. van Dijck. Van Dijck onderscheidt
daar bij stichtingen winst als ondememingsdoe1 en daarnaast als winstoogmerk het beogen
van het behalen vanjaaroverschotten, ter waarborging van de continuiteit van de activiteiten
van de stichting. Het jaaroverschot is een winststreven als "ondergeordend doel" aan het -
niet op winst gerichte - ondemerningsdoel. Van Dijck wi1 - anders dan de Hoge Raad in

genoemd arrest - dit winststrevenals ondergeordend doel niet voldoende achten om het drijven
van een ondememing voor de heffing van vennootschapsbelasting aan te nemen.

72 Donaties, giften en beleggingsopbrengsten blijven bijvoorbeeld buiten beschouwing.
73 Vgl. bijv. H. A. Konijnenberg, Winst, fictieve kosten en vennootschapsbelasting, Stichting

en Vereniging, jaargang 1988, p. 3 e.v.
74 Vgl. bijv. ook I.H.W. Lenior, Enige materiele fiscale aspecten, Stichting en Vereniging,

jaargang 1989, p. 180 e.v.
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Indien de subjectieve belastingplicht van de stichting is vastgesteld, zal
de eventuele fiscale winst (bet belastingobject) dienen te worden bepaald.
De winstbepaling bij stichtingen vindt, zoals ook bij commerciele
verenigingen, op dezelfde wijze plaats als bij de lichamen vermeld onder
art. 2 lid 1, onderdelen a,b en c Vpb (vgl. biervoor onder 2.2.). Het naast
elkaar kunnen bestaan van twee sferen (ondernemings- en prive-sfeer) en
de verwevenheid van activiteiten (commercieel- niet-commercieel) - welk
laatste ook aan de orde is bij de vraag naar de subjectieve belastingplicht
van de stichting 75 -leiden evenwel tot complicaties en zullen een volstrekt
zuivere winstbepaling kunnen verhinderen. In geval van verwevenheid zal
eventueel door schatting de objectieve belastingplicht dienen te worden
vastgesteld."

3 Concernregelingen in de Wet op de Vennootschapsbelasting1969

Hierna zal met name worden ingegaan op de concernregelingen in de Wet
op de Vennootschapsbelasting 1969 en hun toepasbaarheid op groepsverbon-
den 'nijvere' stichtingen.

Daaraan voorafgaand wil ik, in aanvuUing op hetgeen in het privaatrech-
telijk deel reeds is gezegd over motieven voor groepsvorming met behulp
van een stichting, nog kort iets zeggen over de fiscale motieven daarvoor.

3.1 Fiscale motieven voor concernvorming met behulp van een
stichting

Het gaat bier over met andere vennootschapsbelastingplichtige rechtsperso-
nen in een groep verbonden nijvere stichtingen, aan welke groepsvorming
zeer legitieme redenen ten grondslag kunnen liggen. Deze redenen blijken
veelal Dietfiscaalrechtelijk doch privaatrechtelijk van aard zoals in hoofdstuk
1 reeds is uiteengezet. Niet in de laatste plaats wordt dat veroorzaakt door
het feit dat de belastingheffing binnen 'concernverhoudingen' met
stichtingen, zoals we zullen zien, nu juist voor problemen zorgt.
We zien hier derhalve het verscbijnsel dat een privaatrechtelijk gewenste
situatie fiscaalrechtelijk wordt 'geboycot'.

75 Zie ook E. Bos, WFR 1987/5803.
76 Vgl. HR 15 november 1989, BNB 1990/48.
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Toch zijn er ook een aantal m.i. legitieme fiscaalrechtelijke motieven voor
groepsvorming door (nijvere) stichtingen.

Vanuit fiscaal oogpunt kan het oprichten van een atbankelijke stichting
voor een stichting (of vereniging) die wegens de omvang van haar
activiteiten onder de subjectieve belastingplicht van art. 2 lid 1 onder d
Vpb dreigt te gaan vallen, bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn." Ter beperking
van die omvang kan dan in een atbankelijke stichting een gedeelte van de
(nieuwe) activiteiten worden ondergebracht. Men moet hier wei oppassen
voor de situatie dat de inspecteur de overdracht van bepaalde activiteiten
aan de atbankelijke stichting als zodanig als een ondernerningshandeling
aanmerkt. Oat kan immers dan zelfs voor het eerst belastingplicht voor
de overdragende stichting met zich brengen, terwijl tegelijkertijd sprake
is van belastbare overdrachtswinst. 78 Er moet dan winst berekend worden
als was er sprake van niet gelieerde partijen. Om dezelfde reden kan het
interessant zijn voor een vennootschapsbelastingplichtige stichting met veel
beleggingen, om deze onder te brengen in een atbankelijke stichting die
geen onderneming drijft. Deze beleggingen kunnen immers, in tegenstelling
tot bij de natuurlijk persoon-ondernemer, tot het ondernemingsvermogen
van de stichting behoren, 79 zodat dan alle revenuen en waardeveranderingen
van deze beleggingen tot het belastbare bedrag van de commerciele stichting
gaan behoren. Door deze beleggingen dan onder te brengen in een
afhankelijke stichting welke geen onderneming drijft zullen de beleggingsba-
ten niet door de heffing van vennootschapsbelasting kunnen worden
getroffen. Hoewel voornoemde motieven belangrijk kunnen zijn voor
groepsvorrning, zijn zij in het kader van dit onderzoek in die zin niet
interessant, daar dan geen problemen op het gebied van de heffing van
vennootschapsbelasting kunnen ontstaan op het gebied van de dubbele
heffing.

Dan zijn er ook nog een aantal motieven om stichtingen op enigerlei
wijze 'te verbinden' met andere rechtspersonen, die mijns inziens enkel
en alleen gericht zijn op het behalen van fiscale voordelen in strijd met
doel en strekking van de wet. 80 Mijns inziens zullen dergelijke op te zetten

77 Vgl. ook F.J.P. van den Ingh/E. Bos/P. C.J. Oerlemans, De stichting als ondememingsvorm,
Deventer 1993, p. 111.

78 Vgl. in dit verband ook HR 21 nov. 1990, BNB 1991190. Tevens zij hier gewezen op de
mogelijkheid dat een aan een vennootschapsbelastingplichtige stichting gelieerde stichting
aleen al uit dien hoofde ook zelf als belastingplichtige stichting kan worden aangemerkt.Zie
ook HR 6 maart 1985" BNB 19851213 waarover E. Bos in WFR 5694, p. 1049.

79 Vgl. HR 12 februari 1986, BNB 1987/199 waarover ook E. Bos in WFR 5728 (1988).
80 Vgl. in dit verband de nog altijd zeer lezenswaardige rede van H. Schuttevaer, Bijdrage

tot een theorie der wetsontduiking in het belastingrecht, inaugurele rede Utrecht, Deventer
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structuren dan ook niet leiden tot het beoogde resultaat. Ik wil de volgende
structuren noemen.

Een stichting wordt wel met een rechtspersoon verbonden voor het
creeren van een aftrekpost c.q. rentelast. 81 Een nijvere stichting brengt
bijvoorbeeld haar eigen onroerende zaak, die geheel met eigen vermogen
is gefinancierd en waarin de ondememing wordt uitgeoefend, in een
afhankelijke stichting in.82 De afuankelijke stichting gaat het pand
vervolgens verhuren zodat huurlasten ten laste van de winst kunnen worden
gebracht. 83 Mijns inziens zal hier het probleem van 'fiscale transparantie'
overigens niet snel ontstaan. Ik kom daarop terug in par. 8.

Zo kan het in het kader van fmancieringsverhoudingen eveneens fiscaal
interessant zijn een stichting te gebruiken welke met een andere rechtsper-
soon is verbonden. Men denke bijvoorbeeld aan de stichting die als enig
actief de aandelen in een BV (A) heeft (stichting als zuivere holding). Deze
stichting is derhalve niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
Deze stichting kan een nieuwe BV oprichten, waaraan vervolgens de
aandelen van BV A worden overgedragen tegen schuldigerkenning van de
koopsom aan de stichting. De nieuw opgerichte BV vergoedt over de
koopsom rente aan de stichting. Door de vorming van een fiscale eenheid
tussen de nieuw opgerichte BV en BV A wordt de rentelast in mindering
gebracht op het geconsolideerde resultaat van beide vennootschappen waarin
dus begrepen het resultaat van BV A. De rentebate blijft bij de niet
belastingplichtige stichting echter onbelast. Mijns inziens leveren voornoem-
de structuren strijd op met doel en strekking van de wet ('fraus legis')."
Zo zou wellicht een stichting ook ingezet kunnen worden om in internationa-
Ie verhoudingen de dividenbelastingdruk te mitigeren. Een Amerikaanse
moedermaatschappij met een Nederlandse dochtermaatschappij, over de
dividenden waarvan zij 5 % dividenbelasting betaalt, richt bijvoorbeeld een

Deventer 1956.
81 Men zit hier al sne1 in de sfeer van de zogenaamde 10 maart-arresten; Vgl. HR 10 maart

1993, nr. 27.295, V-N 1993, p. 155; HR 10 maart 1993, nr. 27.992, V-N 1993, p. 1158;
HR 10 maart 1993, nr. 28.484, V-N 1993, p. 1164 en HR 10 maart 1993, nr. 28.139, V-N
1993,p.1167.

82 Men moet overigens wei oppassen voor de heffing van schenkingsrecht. Bovendien kan een
prob1eem zijn dat de overdragende stichting een stille reserve realiseert waarover zij moet
afrekenen. Teveel vermogensbestanddelen overdragen kan bovendien staking van de
onderneming met zich brengen met alle gevolgen van <lien(einde subjectieve belastingplicht
en daarom afrekeing over stille en fiscale reserves en goodwill).

83 Verhuur van onroerende zaken leidt niet tot fictief ondernemerschap. Vgl. o.m. Hof
Amsterdam, 12 maart 1986, V-N 1988, p. 743.

84 Vgl. Hof Arnhem, 8 februari 1991, nr. 632/1988, V-N 1991, p. 790.
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Nederlandse stichting op waaraan de aandelen in de dochter worden
overgedragen. De stichting blijft de koopsom schuldig en lost deze af door
middel van de dividenden van (nu) haar dochter door te betalen aan de
Amerikaanse moeder. De stichting-niet ondernemer krijgt de ten laste van
haar in Nederland geheven dividenbelasting terug. Ret is dan maar de vraag
ofHR 27 december 1967, BNB 1968/80 van toepassing is. Zo zijn er nog
allerlei 'ad hoc' structuren te bedenken. Ik laat dat verder rusten.

Ret valt echter op dat dit soort stichtingen vaak in concernstructuren
worden ingepast om een fiscaal voordeel te behalen. Ik hecht eraan op te
merken dat de inschakeling van dit soort 'groepsverbonden' stichtingen
veelal niet tot het beoogde resultaat zalleiden. Bovendien bezorgen zij de
stichting 'fisaalrechtelijk' een 'slechte naam'.

De concernvorming met behuip van groepsverbonden nijvere stichtingen
welke in dit onderzoek centraal staat heeft echter meestal een privaatrechte-
lijk en niet zo zeer een fiscaalrechtelijk motief. Die 'privaatrechtelijke'
motieven kunnen zoals we hebben gezien heel wezenlijk zijn en zijn ook
in de meeste gevallen het doorsiaggevende motief voor concernvoming.
De (vennootschapsjbelastingheffing sluit daar echter niet op aan.

3.2 Een concerngedachte in de Wet Vpb 1969?

De vraag rijst of aan de opneming van de faciliteiten" in de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 ter voorkoming van dubbele belastingheffing
dan weI ter creatie van de mogelijkbeid van uitstel van belastingheffing
bij groepsverbonden rechtspersonen, een bepaald concernbegrip" en/of
bepaalde concerngedachte ten grondsiag ligt. Mocht de beantwoording van
deze vraag bevestigend luiden dan rijst vervolgens de vraag of dat con-
cernbegrip en/of die concerngedachte ook zijn toepassing kan vinden bij
stichtingen in concernverband. Een bevestigende beantwoording van deze
vraag dient dan mijns inziens immers consequenties te hebben voor de
mogelijkheid van toepassing van deze 'concernregelingen' op groepsver-
bonden (cooperatieve) verenigingen en stichtingen. Naar de huidige stand
van zaken zijn de genoemde faciliteiten in de meeste gevallen niet van
toepassing op groepsverbonden (cooperatieve) verenigingen en stichtingen
wat vaak tot niet te rechtvaardigen verschillen in behandeling leidt in verge-

85 BedoeJdzijn hier art. 13 Vpb: de deeinemingsvrijstelling;art. 15 Vpb: de regeling betreffende
de fiscale eenheid; art. 14 Vpb: de regeling inzake bedrijfsfusie.

86 Hiennede hangt dan samen of ten deze sprake is van een juridisch dan wei economisch
concembegrip.
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lijking tot groepsverhoudingen tussen kapitaalvennootschappen. Zie voorts
het vervolg van dit hoofdstuk.

Bezien wij de regelingen van concernrechtelijke aard" in de Wet op de
vennootschapsbelasting (de artt. 13, 14 en 15 Vpb) , dankunnen wij consta-
teren dat in ieder geval geen sprake is van een eenduidige defmitie van
het bestaan van een, voor de toepasselijkheid van de betreffende regelingen
voldoende geachte, concernverhouding. De betreffende artikelen hanteren
elk een eigen 'concernverhoudings-criterium' ter beantwoording van de
vraag wanneer de betreffende concernregeling kan worden toegepast. Alhoe-
wel de motivering voor het bestaan van deze concernregelingen volgens
de wetgever niet is gelegen in het bestaan van een concernverhouding
(' groepsverbondenheid ') komt het feitelijk gezien wel daarop neer. Er dient
irnmers sprake te zijn van enigerlei vorm van groepsverbondenheid (de
eisen betreffende de mate van groepsverbondenheid verschillen echter per
regeling) wil de betreffende concernregeling van toepassing zijn.

Zo is ingevolge art 13 lid 2 Vpb van een concernverhouding sprake
indien een voor de vennootschapsbelasting belastingplichtig lichaam:"
- a. voor ten minste vijf procent van het nominaal gestorte kapitaal

aandeelhouder is van een vennootschap welker kapitaal geheel of
ten dele in aandelen is verdeeld;

- b. ten minste vijf procent bezit van het aantal in omloop zijnde
bewijzen van deelgerechtigdheid in een in Nederland gevestigd
fonds voor gemene rekening; daarbij wordt het aantal andere dan
enkelvoudige bewijzen van deelgerechtigdheid herleid tot een
daarmede overeenstemmend aantal enkelvoudige bewijzen;

- c. lid is van een cooperatie of van een vereniging op cooperatieve
grondslag.

Er mag ten deze geen sprake zijn van een houden van aandelen of
bewijzen van deelgerechtigdheid als voorraad, dan weI, bij een aandelenbezit

87 De artt. 13, 14 en 15 Vpb 1969 behoren tot de bepalingen van concernrechtelijke aard, zoals
die verspreid in de Nederlandse wetgeving voorkomen. Vgl. C.AE. Uniken Venema, Door-
braak in concemcerhoudingen, bezien in het licht van de misbruikontwerpen, WPNR 1981,
nr. 5575, p. 585. Vgl. bijv. ook A.I. van Soest, De regeling van de fiscale eenheid in de
vennootschapsbelasting, diss. FED-Deventer 1983, p. 149.

88 Zie hieromtrent ook D. Juch, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbe-
lasting 1969, fiscalebrochures, FED 1991, p. 14 e.v., "De gewijzigdedeelnemingsvrijstelling
in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969", De NV 68/1, jan. 1990, p. 35 e.v. en "De
deelnerningsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969", WFR nr. 5893. p.
1475.
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in of een lidmaatschap van een met in Nederland gevestigd lichaam, van
een houden van de aandelen of het lidmaatschap ter belegging."
Voor de toepassing van de artt. 13a, 13b, 13c, 13d, Be, 13f, 13g en 13h
Vpb bestaat een concernverhouding wanneer sprake is van met elkaar
verbonden lichamen. Ingevolge art. 13b lid 6 Vpb is sprake van een met
een belastingplichtig lichaam verbonden lichaam als:
- a. de belastingplichtige (het lichaam) voor ten minste een derde

gedeelte belang heeft in een ander lichaam;
- b. een lichaam voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de

belastingplichtige;
- c. een derde voor ten minste een derde gedeelte be lang heeft in een

lichaam terwijl deze derde tevens voor ten minste een derde gedeelte
belang heeft in het belastingplichtig lichaam.

In art. 14 lid 1 Vpb, dat ziet op de bedrijfsfusie.f? wordt geen specifieke
concerneis gesteld. Toch ziet het artikel heel duidelijk op het voorkomen
c.q. uitstel van belastingheffing bij het creeren van bedrijfsconcentraties
zodat er wellicht weI een bepaalde concerngedachte achter schuilgaat.
Daarover kom ik nog te spreken.

Ingevolge art. 15 lid 1 Vpb is sprake van een concernverhouding als aIle
aandelen van een dochtermaatschappij in het bezit zijn van een moedermaat-
schappij .91 Onder dochtermaatschappij dient voor de toepassing van deze
bepaling te worden verstaan: een in Nederland gevestigde naamloze
vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

89 VgI art 13 lid 2, letter c, 2e volzin Vpb 1969. Bovendien moet bij een deelneming in een
buitenlands lichaam dat lichaam in het buitenland onderworpen zijn aan een belasting naar
de winst wil de deelnemingsvrijstelling van art. 13 Vpb 1969 gelden voor door dat
buitenlandse lichaam aan de in Nederland gevestigde moedermaatschappij uitgekeerde winsten.
Vgl. ook art. 13 lid 3 Vpb 1%9. Voor de zgn. 'EG-gevallen' (lidmaatschap of aandeelbouder-
schap van EG-lichamen) is de 'niet-ter-beleggingseis' overigens vervallen.

90 Het betreft hier een in de Wet Vpb 1969 opgenomen reorganisatie faciliteit, primair voor
externe reorganisaties (vgl. ook art. 14 lid 3 Vpb). Vgl. i.v.m. art. 14 Vpb ook H.G.M.
Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten
vennootschappen, Fiscale monografieen nr. 37, Kluwer 1984.

91 Met een bezit van 99% van de niet zoekgeraakte aandelen wordt ook voldaan aan het vereiste
van l00%-aandeelhouderschap zoals vervat in art. 15 lid I Vpb. Ook dan is m.i. van een
concernverhouding sprake. Vgl. A. Nooteboomll.N. Bouwman, Wegwijs in de vennoot-
schapsbelasting, Lelystad 1989, p. 269. Zie ook C.B. Bavinck, "De fiscale eenheid van
art. 15 Wet Vpb", De NV 6811, jan. 1990, p. 42 e.v. en "De volledige eenheid voor de
vennootschapsbelasting", WFR 5860, p. 305 e.v.
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Onder moedermaatschappij dient voor de toepassing van deze bepaling te
worden verstaan: een in Nederland gevestigde naamloze vennootschap,
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, cooperatie of
onderlinge waarborgmaatschappij. 92 Dit artikel komt dus alleen voor
toepassing in aanmerking indien sprake is van een concernverhouding in
de vorm van een nagenoeg lOO%-aandeelhoudersrelatie tussen NV' s/BV' s
en tussen cooperaties/N'Vs en BV's of onderlinge waarborgmaatschappij-
en/NY's en BV's. Een lidmaatschapsverhouding kwalificeert dus in beginsel
niet voor de toepassing van de fiscale eenheid-regeling als vervat in art.
15 Vpb hetgeen mijns inziens een onjuist resultaat is. Sinds 27 april 198993

bestaat op deze regeling een uitzondering, vervat in een nieuw art. 15a
Vpb. Tussen een topcooperatie en haar primaire-leden-cooperaties is een
fiscale eenheid mogelijk mits aan de voorwaarden van art. 15a Vpb is
voldaan. Belangrijke en tevens (te) strenge voorwaarden ten deze zijn onder
meer dat aIle leden-cooperaties in de fiscale eenheid dienen te worden
opgenomen en dat zij onder ling dienen in te staan voor elkaars schulden,
welke laatste voarwaarde mijns inziens niet gesteld zou mogen worden daar
dit niet noodzakelijk is ter verzekering van de heffing en de invordering
van de belasting en temeer niet daar zij in art. 15 Vpb oak niet wordt
gesteld.?'

We zien dus duidelijk dat met het oog op de functie en de doelstelling van
de desbetreffende (fiscale) concernregeling telkens wordt gekozen voor
verschillende te stellen voorwaarden voor toepassing. Blijkbaar wordt in
de betreffende regelingen ook een verschillende mate van groepsverbonden-
heid vereist wil de betreffende regeling voor toepassing in aanmerking
komen. Er is dan ook telkens sprake van verschillende definities (vereisten)
ten aanzien van (de voor dat artikel voldoende geachte mate van) groepsver-
bondenheid c.q. van het bestaan van een concernverhouding. Het grate
belang van de samenhang tussen norm en defmitie, zoals dat reeds is
aangetoond voor het privaatrechtelijke concernrecht," geldt dus mijns
inziens mutatis mutandis ook voor het fiscale 'concernrecht'. Reeds hier

92 vgl. art 15lid I, laatste volzin, Wet Vpb 1969. Voor gevallen van dubbele woonplaats zie,
BNB 1988/331. Zie echter ook recentelijk HR 16 maart 1994, rolnr. 27.764, V-N 1994,
p. 1208 (fiscale eenheid met Antilliaanse NV).

93 Wet van 27 april 1989 Stb. 125, Art. II.
94 Zie hierover ook Th. Prijn, Cooperatieve vereniging en fiscale eenheid, Stichting en

Verenigingjaargang 1988, p. 70 e.v. en C.B. Bavinck, De volledige eenheid voor de vennoot-
schapsbelasting, WFR 5860, p. 306/307.

95 Vgl. M.J.G.C. Raaijmakers, Over de samenhang tussen normen en definities in het Neder-
landse groepsrecht, De NV, 6811 januari 1990.
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kan naar mijn mening gesteld worden dat de concernregelingen wel (mede)
gebaseerd moeten zijn op een concemgedachte, zij het een impliciete. Het
moet immers om groepsverbonden rechtspersonen gaan willen de regelingen
van concernrechtelijke aard in de Wet Vpb 1969 uberhaupt van toepassing
zijn. Het is mijns inziens jammer dat dit in de betreffende regelingen niet
duidelijker naar voren komt. De concerngedachte is dan ook te inconsistent
uitgewerkt en te veel naar de achtergrond verdwenen bij de concrete
uitwerking van de regelingen.

Gaat er achter deze regelingen dan wellicht wel een bepaald(e) eendui-
dig(e) concerndefinitie/begrip schuil?

Dit is - zo zij al bestaat - niet eenvoudig te achterhalen. Dit wordt
ook duidelijk als men ziet dat het economisch verschijnsel concern in de
Nederlandse (zoweI civiele- als fiscale-) wetgeving nog immer niet heeft
geleid tot een afgerond samenhangend geheeI van wettelijke concernre-
gels." Hiermede kan mijns inziens overigens niet gezegd worden dat
Nederland nog steeds niet" een consistent (privaatrechtelijk) concernrecht
zou kennen." WeI is het zo dat atbankelijk van het rechtsgebied grote

96 Zie ook A.J. van Soest, De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting
(art. 15 Wet Vpb 1969), Deventer 1983, p. 149; C.L. van Lindonk, De ondernerning en
haar fiscale verschijningsvonnen, Arnhem 1990, p. 281. Zie voor een overzicht van de
wettelijke bepalingen van het bij de invoering van de Vierde EG-Richtlijn geldende concern-
recht o.m.: W.J. Slagter, Compendium van het ondernerningsrecht, Deventer 1990, p. 48
e.v. enp. 473 e.v. en MJ.G.C. Raaijmakers, Nederlandsewetgeving inzake concernverhou-
dingen, TVVS 1983, p. 152-165.

97 Vgl. indezezinookFJ.W. Lowensteyn, Het uur der waarheid, in, Tot vermaak van Slagter,
opsteIIenbundel aangeboden aan Prof.rnr. W.J. Slagter, Deventer 1988, p. 127-145. Zie
over de vraag of hier te Jande al dan niet van concernrecht sprake is ook S.M. Bartman,
Het systeem van het wetteIijk concernrecht, De NV juli/aug. 1988, p. 158, volgens wie
de algemene opvatting is dat dit niet het geval is, maar daarbij wordt onder het begrip
concernrecht verstaan een systematisch geheel van rechtsnormen dat betrekking heeft op
het concernverschijnse1 in alle onderdelen.

98 Vgl. overeenkomstig MJ .G.C. Raaijmakers, Over de samenhang tussen normen endefinities
in het Nederlandse groepsrecht, De NV, 68/1 januari 1990. Vgl. voorts voor beschouwingen
over concernverhoudingen o.m. W.K. Franken, Aspecten van concernrecht, diss. 1976;
M.J.G.C. Raaijmakers, Joint ventures, diss. Tilburg 1976; W. Westbroek, Zijn wettelijke
bepalingen gewenst in verband met concernverhoudingen, preadvies voor de Vereeniging
Handelsrecht 1969; WJ. Slagter, Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over moeder-
dochterverhoudingen, preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
nr. 40, KIuwer 1988; M.P. van Achterberg, De juridische definitie van het econornisch
verschijnsel concern, diss. KIuwer 1989;S.M. Bartman, Concernbeleid en aansprakeIijkheid,
diss. Kluwer 1989; M.J.G.C. Raaijmakers en H.L.J. Roelvink, preadviezen voor de NJV
1977, resp. getiteld "Over verschuivingen in het toerekeningspatroon bij rechtspersonen"
en "Door rechtspersonen heenkijken"; J.J.M. Maeijer, Vennootschapsrecht in beweging,
1976, p. 235 e.v.; C.Ae. Uniken Venema, Concernrecht, Beekhuisbunde1, Op de grenzen
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verschillen in benadering bestaan." Het lijkt ook niet zinvol om door
middel van vergelijkingen met elders in het rechtsstelsel voorkomende
concernregelingen tot een algemene concemdefmitie te komen welke dan
als zodanig bij de toepassing van elke (zowel civiele als fiscale) concernrech-
telijke bepaling zou moeten worden gehanteerd;'?" Men zal immers de
concernrechtelijke bepalingen in een bepaald deelgebied van het recht steeds
moeten beschouwen tegen de achtergrond van de doelstellingen van dat
deelgebied. WI ZO dienen bijvoorbeeld in de structuurregeling en de Wet
op de ondememingsraden de concernbepalingen te worden gezien in het
perspectief van de doelstelling van deze regelingen, die 'beide gestalte
beogen te geven aan de werknemersmedezeggenschap op het niveau van
de ondememing' 102 en dat vraagt wellicht een andere concemdefinitie
dan zoals de regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting
die nu kent.

In tegenstelling tot het fiscale recht heeft men voor het vennootschapsrecht
intussen wel een zekere eenheid van terminologie en opzet pogen te
scheppen door in Boek 2 BW de artt. 24a - C

103 op te nemen die een om-
schrijving van enkele in het concernrecht gebruikte begrippen geven. Het
verdient naar mijn mening aanbeveling om deze begrippen - voor zover

van komend recht, 1969.
99 Zie ook C.L. van Lindonk, De onderneming en haar fiscale verschijningsvormen, Arnhem

1990, p. 28l.
100 Daar komt nog bij dat de regelingen van concernrechtelijke aard in het vennootschapsrecht

dooreengenomen ook aanmerkelijk verschillen van die inhet fiscale recht welke laatste bepa-
lingen nu juist, in tegenstelling tot de eerst genoemde, vrijwel aile ten doel hebben het
concepte van de zelfstandigheid van de vennootschap in concernverhoudingen te doorbreken
ten gunste \Ian de betrokkenen. Zie ook D.A.M. Meeles, Vennootschaps- en fiscaaI recht
rond concernstructuren, De NV 68/1 jan. 1990, p. 112.

101 Vgl. ook H.G.M. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze
en besloten vennootschappen, Fiscale monografieen or. 37, Kluwer 1984, p. 77. Of wei
gesproken kan worden over een eenduidige concerngedachte zaI nog bezien worden. Ik kom
daar nog op terug. Ook het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen is van mening dat
in ieder rechtsgebied, waar behoefte bestaat aan bijzondere regels met het oog op
concernverhoudingen, gezocht dient te worden naar een specifiekeen pragmatische oplossing,
die past in het kader van dat rechtsgebied. Algemene regels of defmities, die beogen een
standaardoplossing te bieden voor ongelijksoortige probleemgebieden moeten worden
vermeden. VgI. Sectie Vennootschapsrechtvan het Nederlands Genootschapvan Bedrijfsjuris-
ten, 'Voorontwerp voor een concemrichtlijn', De NV 1978, p. 77.

102 Vgl. H.J.M.N. Honee, Concernrecht en medezeggenschapsregelingen, diss. 1981, p. 3.
103 Zie over deze artt. ook M. P. van Achterberg, De juridische definitie van het economisch

verschijnsel concern, Kluwer 1989, Hoofdstuk II.
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niet strijdig met de aard, doel en strekking van de betreffende fiscale wetsbe-
paling'?' - ook te integreren in het fiscale (concem)-recht.
Zo is krachtens art. 24a lid 1 Boek 2 BW sprake van een dochtermaat-
schappij wanneer de moedermaatschappij of een of meer van haar dochter-
maatschappijen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene verga-
dering van de dochtermaatschappij kan (kunnen) uitoefenen (een zeggen-
schapscriterium dus, vgl. onderdeel a vanhet art.) dan wel de moedermaat-
schappij of een of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder
zijn van de betreffende dochtermaatschappij en meer dan de helft van de
bestuurders of commissarissen van de dochtermaatschappij kan (kunnen)
benoemen of ontslaan (onderdeel b). 105Art. 24b Boek 2 BW geeft een
omschrijving van de groep: een economische eenheid waarin rechtspersonen
en (contractuele) vennootschappen organisatorisdt zijn verbonden. Groeps-
maatschappijen zijn vervolgens rechtspersonen en vennootschappen die met
elkaar in een groep zijn verbonden. Art. 24c lid 1 Boek 2 BW geeft een
omschrijving van de deelneming: het door een rechtspersoon verschaffen
of doen verschaffen van kapitaal aan een andere rechtspersoon teneinde
met die rechtspersoon duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen
werkzaamheid.l"
De artt. 24b en 24a lid 1Boek 2 BW zouden mijns inziens ook hun diensten
(moeten) kunnen bewijzen bij de toepassing van art. 15 Vpb.107De artt.
24b en 24c lid 1 Boek 2 BW zouden vervolgens ook bij de toepassing van
de deelnemingsvrijstelling een rol (moeten) kunnen spelen. Zoals nog zal
blijken zal dit, met inachtneming van de concerngedachte, de weg kunnen
openen voor toepassing van m.n. de artt. 13 en 15 Vpb - in de daarvoor

104 Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn als toepassing van deze begrippen uit het civiele recht
in een bepaald geval een "gerechtvaardigde" (vennootschaps)belastingheffing zou frustreren
of niet verenigbaar zou zijn met de in het fiscale concernrecht gehanteerde begrippen. Men
stuit hier ook op het alom omstreden probleem betreffende de autonomie van het belasting-
recht; dient men in het belastingrecht iiberhaupt civielrechtelijke begrippen te hanteren en
als dat al het geval is dient men dan de oorspronkelijke betekenis van deze aan het civiele
recht ontleende begrippen nauwkeurig te volgen of mogen (moeten) deze begrippen ten
behoeve van doel en strekking van de fiscale wetgeving worden "gefiscaliseerd" dan weI
geheel buiten toepassing gelaten worden? Men zie hierover o.m. Ch.P.A. Geppaart, Fiscale
rechtsvinding, FED/Amsterdam 1965, p. 127 e.v.

105 Vgl. ook art 24a lid 2 tim 4. De definities die c.L. van Lindonk afIeidt uit de genoemde
artt. zijn m.i. onzorgvuldig geformuleerd. Zie haar dissertatie, De ondernerning en haar
fiscale verschijningsvormen, p. 2811282.

106 Zie ook hieromtrent P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, naar het recht van 1992,
Kluwer 1990, p. 38-44. Vgl. tevens M.1.G.C. Raaijrnakers, Dient een concern te worden
beschouwd als rechtspersoon?, TVVS 1990, p. 25-28.

107 Men zal natuurlijk weI rekening moeten houden met de minderheidsaandeelhouders.
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in aanmerking komende gevallen - op groepsverbonden (cooperatieve)
verenigingen en stichtingen.r" Hierbij dient weI nu reeds te worden
opgemerkt dat het bestaan van een (nog nader uit te werken) concernge-
dachte maar een aspect van de concernregelingen van de Wet Vpb 1969
betreft. De rechtsgrondsiagen voor de deelneroingsvrijsteUing en de fiscale-
eenheid regeling zijn namelijk breder (c. q., volgens de wetgever, anders).

Tot dusver vaIt in de Wet Vpb 1969 (maar ook daarbuiten) nog geen
eenduidig concernbegrip te bespeuren. Toch dient mijns inziens, met
inachtneming van het bovenstaande en ondanks dat het gebruik van een
zelfde concernbegrip (wellicht) niet voor aIle rechtsgebieden mogelijk zal
zijn, om redenen van duidelijkheid en ter verrnijding van ongerechtvaardigde
verschillen in behandeling,'?" steeds naar een zo uniform mogelijk begrip-
penstelsel c.q. concernbegrip te worden gestreefd.!'" Een soort 'mini-
mum'-concerndefrnitie past bij deze zienswijze. III Zij kan dan telkens
met het oog op de ratio van de betreffende bepalingen waarbinnen zij dient
te functioneren nader worden uitgewerkt en/of worden aangescherpt. Een
volledige en uitputtende defmitie van het concern is niet nodig en ook niet
mogelijk vanwege de diverse verschijningsvormen van het concern. JJ2

108 Voor wat betreft het toepassen van de fiscaJe eenheid-regeling op een "concern" van
stichtingen blijven problemen bestaan ook al zou men de definitie van art. 24a lid 1 Boek
2 BW als voorwaarde voor de toepassing hanteren daar de stichting geen algemene vergade-
ring en geen leden kent. Hiervoor dienteen oplossing te worden gezocht. Deze stelling bIijft
weI voor discussie vatbaar. Ten eerste kan men de vraag opwerpen of het "nijver" zijn van
stichtingen weI dient te worden gestimuleerd c.q. gefacilieerd en ten tweede doet zich de
vraag voor of een stichting weI (in beginsel belaste) voordelen kan doen toekomen aan haar
moeder-stichting. Een stichting is in beginsel ook vermogen "in de dode hand". Wie is
bijvoorbeeid uireindelijk gerechtigd tot het liquidatiesaldo?

109 Zoals dat nu in de Wet Vpb 1969 wei het geval is. Vgl. het vervolg van dit hoofdstuk.
110 Zo bijv. ook C.W.A. Timmermans, Concernbegrip en concernjaarrekening in Europa en

daarbuiten, TVVS 1978, nr. 1, p. 2.
III Welke moet worden ingevuld vanuit de "eenheidsgedachte," inhoudende dat de eenheid

waartoe de tot het concern verbonden lichamen behoren, de inbreuken rechtvaardigt welke
de concern-faciliteiten (de artt. 13, 14 en 15 Vpb 1969) op het systeem van de wet maken,
daar deze faciliteiten belastingheffing (vooralsnog) achterwege laten, daar waar de Wet Vpb
gewoonlijk aan de betreffende vermogensrechtelijke transacties belastingheffing verbindt.
Vgl. H.G.M. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en
besioten vennootschappen, fiscale monografieen, Kluwer 1984, p. 77178.

112 Zo ook W.K. Franken, Aspecten van concernrecht, diss. 1976, noot 17 op p. 23; H.J.M.N.
Honee, Concernrecht en medezeggenschapsregelingen, diss. 1981, p. 1; Sectie Vennoot-
schapsrecht van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen, 'Voorontwerp voor een
concernrichtlijn', De NV, jaargang 56 nr. 4, p. 74; Pitlo/Uiwensteyn, Deel l a Het
rechtspersonenrecht, Amhem 1986, p. 187 e.v. Volgens Lowensteyn ligt de problematiek
van het concern in het feit, dat het berust op een contradictie tussen de bedrijfseconornische

292



Toepassing 'fiscaalrechtelijke concernregelingen' op stichtingen

Als 'minimum'-concemdefmitie, welke ook voor de toepassing van de
bepalingen van concernrechtelijke aard in de Wet Vpb 1969 gebruikt kan
worden, kan mijns inziens de (juridische) definitie, als door Van Achter-
berg! 13 gefonnu1eerd, worden genomen. Een concern - of groep - is
dan' een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen,
met het oog op het voeren van een gemeenschappelijke strategie en het
coordineren van het beleid van die rechtspersonen en vennootschappen,
organisatoriscn zijn verbonden '. De organisatorisch verbonden rechtsperso-
nen en vennootschappen zijn groepsmaatschappijen. Vande vennootschappen
en rechtspersonen die dochtermaatschappij zijn, 'wordt weerlegbaar vermoed
dat zij groepsmaatschappij zijn' . 114 Het is duidelijk dat onder deze definitie
ook (cooperatieve) verenigingen en stichtingen groepsverbonden rechtsperso-
nen kunnen zijn, wat met zich mee brengt dat als men deze concerndefinitie
ook ais achterliggend aan de bepalingen van concernrechteIijke aard in de
Wet Vpb 1969 aanmerkt, deze regelingen ook toegepast (moeten) kunnen
worden binnen concernverhoudingen tussen (cooperatieve) verenigingen
en/of stichtingen. De defmities van een concernverhouding in de betreffende
regelingen zullen dan weI moeten worden aangepast. Ik kom daarover nog
te spreken.

Beheizen de respectievelijke concernregelingen in de Wet Vpb 1969 dan
weI impliciet een (eenduidige) concerngedachte?
Een indicatie voor een bevestigende beantwoording van deze vraag is dat,
met uitzondering van art. 14 Vpb, de artt. 13 en 15 Vpb beide een (strikte)
concerneis bevatten. Het ligt derhalve voor de hand, de rechtvaardiging
voor deze 'concern- faciliteiten' te zoeken in een concerngedachte. 115 Deze

en de juridische bedoelingen van de bouwers van het concern. Zie voor een samenvatting
van de in de doctrine ontwikkelde begripsvorming: M.J.G.C. Raaijmakers, Joint ventures,
diss. 1976, p. 80. Zie ook A.J. van Soest, De regeling van de fiscale eenheid in de
vennootschapsbelasting (art 15 Wet Vpb 1969), diss. 1983, p. 150 e.v.

113 Zie M.P. van Achterberg, De juridische definitie van het economisch verschijnsel concern,
K1uwer 1989, p. 243/244.

114 Vgl. ook de definitie van Van Soest die betoogt dat van een concern sprake is bij die
verhouding tussen rechtspersonen, waarbij, ondanks hun juridische zelfstandigheid, in
economische, financiele en organisatorische zin zodanige betrekkingen bestaan, dat van een
gezarnenlijke onderneming onder uniforme leiding moet worden gesproken. VgJ. zijn diss,
De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (art. 15 Wet Vpb 1969,
1983, p. 150. Men zie ook de definitie van een groep in art. 24b Boek 2 BW.

115 Ook de concernfaciliteitenc.q. inteme-reorganisatie faciliteitenin de sfeer van de overdrachts-
en kapitaalsbelasting (de artt. 15 lid I, aanhef en letter e, WBR, 15 lid 1, aanhef en letter
h, WBR jo. art. 5 VBBR, 35 lid 4 WBRjo. 12 VBBR) zijn gebonden aan de voorwaarde,
dat de bij de interne reorganisatie betrokken vennootschappen in een concern zijn verbonden

293



Hoofdstuk 6

gedachte houdt in dat de tot het concern behorende vennootschappen een
eenheid vormen, zodat transacties'" binnen concernverband geen aanlei-
ding mogen vormen tot belastingheJfing. lI7 Het sluitstuk van de concemge-
dachte dient te zijn dat de verleende faciliteit wordt teruggenomen op het
moment dat het concemverband wordt verbroken. De grondslag komt dan
immers aan (de toepassing van) de regeling te ontvaIlen, zodat er voor het
verlenen dan wel handhaven van een tegemoetkoming geen reden meer
IS.

De concemgedachte zorgt voor het onstaan van een spanningsveld. De
vennootschapsbelasting richt zich namelijk in beginsel op alle winsten die
zijn verkregen uit door lichamen gedreven ondememingen waarbij veelal
wordt aangeknoopt bij de rechtsvorm als zodanig. Het past vervolgens dan
ook in de structuur van de vennootschapsbelasting om ieder subjectief
belastingplichtig lichaam als een zelfstandige eenheid met een eigen
ondememing te zien. Dit is in beginsel niet anders wanneer er sprake is
van juridisch zelfstandige lichamen die onder gemeenschappelijke leiding
tot een economische eenheid zijn samengesmeed."" De vennootschaps-
belasting fungeert aldus als echte vennootschapsbelasting. Inde Wet Vpb
1969 zijn evenwel de artt. 13, 14 en 15 opgenomen welke bepalingen een
inbreuk maken op de fiscaalrechtelijke zelfstandigheid van lichamen. Met
deze concemregelingen'" wordt het karakter van ondememingsbelasting
benadrukt. 120 De veronderstelde zelfstandigheid in ondememingsuit-

zodat het aannemelijk lijkt dat ook hier van een achterliggende concerngedachte sprake is.
Zie ook H.G.M. Dijstelbloem, Concernvorming en belastingen van rechtsverkeer, De NV
6811jan. 1990 p. 49 e.v. en Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamIoze en
besloten vennootschappen, fiscale monografieen nr. 37, Kluwer 1984, p. 22 e.v.

116 Waaronder ook uitkeringen van de dochterrnaatschappij aan de moedermaatschappij moeten
worden verstaan.

117 Vgl. H.G.M. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en
besloten vennootschappen, fiscale monografieen nr. 37, Kluwer 1984, p. 22.

118 Vgl. ook 1. Verburg, Vennootschapsbelasting, Deventer 1984, p. 229.
119 In de literatuur worden de deelnemingsvrijstelling(art. 13 Vpb 1%9), de bedrijfsfusieregeling

(art. 14 Vpb 1969) alsmede de fiscale-eenheidregeling (artt, 15, 15a Vpb 1969) als
concernregelingen genoemd. Zie o.m. D. Juch, De deelneroingsvrijstelling in de vennoot-
schapsbelasting, Deventer 1974, p. 13; D. Brull, Objectieve en subjectieve aspecten van
het fiscale winstbegrip, Amsterdam 1964, p. 299; A.J. van Soest, De regeling van de fiscale
eenheid in de vennootschapsbelasting (art. 15 Wet Vpb 1969), Deventer 1983, p. 149 e.v.
en H.G.M. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en
besloten vennootschappen, fiscale monografieen nr. 37, Deventer 1984, p. 78-79.

120 Zie ook B.A. van Tuijl, Fiscale eenheid, WFR 1979 nr. 5400, inzake het tweeslachtige
karakter van de Wet Vpb 1969, enerzijds echte vennootschapsbelastingen anderzijds ondeme-
mingsbelasting. Zie ook A.I. van Soest, De regeling van de fiscale eenheid in de vennoot-
schapsbelasting (art. 15 Wet Vpb 1969), Deventer 1983, p. 23 en N.H. de Vries/L. W. Sille-
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oefening ontbreekt indien de onderneming in feite een verlengstuk vormt
van de onderneming van een ander; meer (rechts)personen drijven aldus
een onderneming.!" Deze verlengstukgedachte, welke mijns inziens een
nadere uitwerking is van de hiervoor genoemde algemene concerngedachte
en geen analogie.!" wordt door JUCh123als volgt omschreven: 'de doch-
tervennootschap is een partie Ie voortzetting van de moedermaatschappij,
zodat de winst van de dochtermaatschappij in wezen eigen winst van de
moedermaatschappij is, waardoor winsttransfer niet als belastbare winst
van de moedervennootschap(maatschappij R.H.) kan worden aange-
merkt' .124 De verlengstukgedachte moet als geheel verwezenlijkt worden
aangemerkt, als een NV IBV aIle of nagenoeg aIle aandelen van een andere
NY IBV bezit (zoals is vereist voor de toepassing van de fiscale eenheid-
regeling). Dat dan door de 100% (of 99 % )-dochter fiscaal wordt heengeke-
ken berust op goede rechtsgronden.!" mits voldaan is aan het vereiste
van bezit van zowel de juridische als de economische eigendom van de
aandelen. Gesteld kan worden dat het regime van de fiscale eenheid
inderdaad beantwoordt aan de verlengstukgedachte.J" als uitwerking van
de aan de in de Wet Vpb 1969 opgenomen concernregelingen ten grondslag
liggende algemene concerngedachte - althans bezien in de relatie moe-
der/individuele dochter - daar de resultaten van de dochtermaatschappij
volledig bij de moedermaatschappij worden belast. Voor de heffing van
vennootschapsbelasting dienen de 'verbonden' lichamen als een belas-
tingplichtige te worden aangemerkt. De integratie is volledig. 127 Bij deze

vis, Cursus belastingrecht, onderdeel vennootschapsbelasting nr. 2.18.A.
121 Zie ook C.L. van Lindonk, De onderneming en haar fiscale verschijningsvormen, Arnhem

1990, p. 283.
122 In deze zin H.G.M. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naarnloze

en besloten vennootschappen, fiscale monografieen nr. 37, Deventer 1984, p. 22123.
123 Zie D. Juch, De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting, Deventer 1974, p.

14.
124 Dit geldt zeker ook voor de nijvere dochter-vereniging of -stichting die winst uitkeert aan

de nijvere moeder-vereniging/stichring. Men vergelijke ook het systeem inzake de uitkering
van verlengstukwinst door de cooperatie aan haar leden-natuurlijke personen waarbij de
verlengstukwinst niet bij de cooperatie (,dochtermaatschappij') maar bij het lid ('moedermaat-
schappij') moet worden belast.

125 Vgl. D. Briill, Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, Amsterdam
1964, p. 298.

126 Zie ook J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, fiscale monografieen
nr. 20, K1uwer 1990, p. 60. De verlengstukgedachte ligt ook ten grondslag aan de regeJing
voor beleggingsinstellingen van art. 28 Wet Vpb 1969 en de specifieke regeling voor
cooperaties in art. 9, lid 1, letter h en lid 2 Wet Vpb 1969.

127 Zie ook A.J. van Soest, De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting
(art. 15 Wet Vpb 1969), Deventer 1983, p. 22; H.G.M. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten
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benadering is het zeer van belang dat men het begrip 'concern' verstaat
in de reeds hiervoor vermelde (juridische) zin. Bij de regeling inzake de
deelneruingsvrijstelling ligt ditalles genuanceerder. Als grondslag daarvoor
wordt ook weI genoemd het ne-bis-in-idem-beginsel. 128 Bovendien moet
bier onderscheid gemaakt worden tussen de grondslag voor toepassing in
de binnenlandse- en de buitenlandse verhouding.!" Ik beperk mij bier
tot de grondslag voor toepasing in de binnenlandse verhouding daar de
deelnemingsvrijstelling in de buitenlandse verhouding een essentieel
onderdeel is van de internationale belastingpolitiek van Nederland en als
zodanig moet zijn afgestemd op en steeds moet worden vergeleken met
de overige maatregelen die Nederland eenzijdig neemt voor o.a. vaste inrich-
tingen en grensoverschrijdende beleggingsdividenden van natuurlijke perso-
nen. De deelneruingsvrijstelling voor de buitenlandse dochter dient dan ook
tevens als een eenzijdige maatregel ter voorkoming van internationale
dubbele belasting volgens de vrijstellingsmethode te worden gezien.!"
Voor de bepaling van de grondslag van de deelneruingsvrijstelling voor
de buitenlandse dochter is de inbedding in het Nederlandse IDR dus van
wezenlijke betekenis.!" Aldus zouden de uitgangspunten van het Neder-
landse IDR aan een nadere beschouwing moeten worden onderworpen. Ik
laat dat verder rusten en beperk rnij tot binnenlandse deelnemingsverhoudin-
gen. 132

bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennootschappen, fiscale monografieen
nr. 37, Deventer 1984, p. 23; c.L. van Lindonk, De onderneming en haar fiscale
verschijningsvormen, Arnhem 1990, p. 283.

128 Zie o.m. 1.H. Christiaanse, Verslag van de Belastingconsulentendag 1975, DeeI 1 van zijn
voordracht welk standpunt is herhaald in "Internationale aspecten van belastingheffing van
multinationale ondernerningen in Nederland", opgenomen in de Van Dijckbundel, FED 1988,
p. 71 en 72. Zie ook onlangs nog c.L. van Lindonk, De ondernerning en haar fiscaIe verschij-
ningsvormen, Arnhem 1990, p. 283.

129 Zie ook I.A.G. van der Geld, De herziene deelnerningsvrijstelling, fiscale monografieen
nr. 20, KIuwer 1990, p. 58-65; D. Juch, De deelnerningsvrijstelIing in de vennootschapsbelas-
ting, Deventer 1974, p. 10-20; 1.H. Christiaanse, DeelnerningsvrijstelIing, fiscale monografie
nr. 20, K1uwer 1962, p. 90-101.

130 Zie ook 1.H. Christiaanse, Deelnerningsvrijstelling, fiscale monografie nr. 20, Kluwer 1962,
p. 96 en 1.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, t.a.p. biz. 64. Zie
enigszins anders D. Juch, De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting, t.a.p.
biz. 20.

131 Zie ook 1.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, fiscale rnonografieen
nr. 20, K1uwer 1990, p. 64.

132 Voor uitgebreide beschouwingen van de toepassing van de deelnerningsvrijstelling in
internationale verhoudingen verwijs ik naar de diss. van I.A.G. van der Geld, De herziene
deelnemingsvrijsteUing, K1uwer 1990, met name hoofdstuk 3 en de daar genoemde literatuur.
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Het ne-bis-in-idem-beginsel dient als grondslag voor de deelnemingsvrij-
stelling als te ruim te worden verworpen. Het ne-bis-in-idem-beginsel houdt,
in dit verband gebezigd, namelijk in dat winst niet meer dan eenmaal met
Vpb wordt belast en dat verlies niet meer dan eenmaal wordt verrekend. 133

Oat dit beginsel als fundament voor de deelnemingsvrijstelling (in
binnenlandse verhoudingen) te ruim is moge blijken uit het feit dat de
wetgever uitdrukkelijk heeft bedoeld geen deelnemingsvrijstelling te verlenen
op voordelen uit partieipaties die als belegging kunnen worden besehouwd.
Ook het feit dat de deelnemingsvrijsteUing wordt verleend in het geval de
binnenlandse doehter subjeetief is vrijgesteld van Vpb (zoals bij de pensioen-
BV) en er derhalve helemaal geen dubbele heffing in de sfeer van liehamen
voorkomen behoeft te worden, wettigt de eonclusie dat het ne-bis-in-idem-
beginsel geen volledigjuiste grondslag vormt voor de deelnemingsvrijstelling
in binnenlandse verhoudingen.!" Ook voor de deelnemingsvrijstelling
in binnenlandse verhoudingen dient de verlengstukgedaehte als eoneretisering
van de amorfe eoneerngedaehte, zoals hiervoor reeds omsehreven, als
grondslag te worden aangemerkt. 135 Het gaat er aldus niet om elders
belaste winst in alle omstandigheden vrij te stellen, maar om elders belaste
'eigen winst', of wel winst uit een bezit dat in de lijn ligt van de normale
uitoefening van de door de belastingpliehtige gedreven onderneming vrij
te stellen. Een vraag blijft intussen wel in welke gevallen de doehter in
zodanige mate als een verlengstuk van de moeder kan worden gezien dat
er voldoende fundament is om de deelnemingsvrijstelling toe te passen.
De verlengstukgedaehte zal dus feitelijk geeoneretiseerd moeten worden.
Daarbij gaat het wat de deelnemingsvrijstelling betreft (in tegenstelling m.i.
tot de fiscale eenheid-regeling) te ver te eisen dat de moedermaatsehappij
de zeggensehap heeft over de doehtermaatsehappij. 136 Toepassing van
de deelnemingsvrijstelling is mogelijk indien maar alle eeonomiseh belang

133 Zie J .A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, t.a.p. biz. 59.
134 Zie ook in deze zin D. Juch, De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting, t.a.p.

biz. 13 en J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, t.a.p. biz. 60.
135 Zie ook de conclusie van de Staatssecretaris als vervat in kamerstuk nr. 19968, nr. 7 p.

4. Zie ook D. Juch, De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting, t.a.p. bIz.
14 en; J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, t.a.p. biz. 63.

136 Anders Van Sonderen, MBB 1987, p. 22. De wetgever heeft immers zelf aangegeven dat
in binnenlandse verhoudingen vanaf 5%-participaties geen beleggen maar deelnemen wordt
aangenomen, terwijl bij participaties kleiner dan 5% een oneigenlijke deelneming mogelijk
is o.a. indien het aanhouden van die aandelen ligt in de lijn van de normale bedrijfsuitoefening
van de ondememing van de moeder. Zie ook J .A.G. van der Geld, De herziene deelnemings-
vrijstelling, t.a.p. biz. 62. Vgl. bijv. ook de definitie van een deelneming in art. 24c lid
1 Boek 2 BW.
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bij het aandelenpakket bij de moedermaatschappij ligt ook al ontbreekt daar-
naast elke zeggenschap over de dochtermaatschappij. 137 De verlengstukge-
dachte ligt dus ten grondslag aan zowel de regeling inzake de deeinemings-
vrijstelling (art. 13 Vpb) ais de regeling betreffende de fiscale eenheid (art.
15 Vpb). Men zie weI goed dat het mer een grondgedachte betreft die op
de achtergrond weI steeds aanwezig is, maar in de concrete uitwerking van
de regelingen niet steeds in dezeIfde mate is neergeslagen. Bij een fiscale
eenheid betreft het immers de meest extreme vorm van in het verlengde
van elkaar liggen, nu de dochter voor de Vpb-heffing volledig is opgegaan
in de moeder. Bij de deelnerningsvrijstelling daarentegen is een veel minder
extreme toepassing van de verlengstukgedachte aan de orde. Een 99%-
participatie is mer onnodig, evenmin ais juridisch aandeelhouderschap. Bij
de deelname-eis van art. 13 lid 2 Vpb is de verlengstukgedachte minder
sterk aanwezig dan bij de deelnarne-eis van art. 15 Vpb. Ret feit dat de
verlengstukgedachte bij de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid
op verschillende wijzen en met verschillende intensiteit naar voren komt,
neemt echter niet weg dat beide regelingen op dezelfde grondslag gebaseerd
zijn.!" Ret argument dat de verlengstukgedachte niet als grondsiag voor
de deelnemingsvrijstelling kan worden aangemerkt omdat dan bij het
verkeerde subject (de moeder i.p.v. de dochter) een vrijstelling wordt
gegeven" gaat aidus niet op. Naast hetgeen reeds hiervoor ais bewijs
van het tegendeel is gezegd kan men dit argument ontkrachten door erop
te wijzen dat men het concern niet inzijnjuridische zelfstandige onderdelen
moet zien maar als een (econornisch) geheel. De primaire conc1usie is dan
dat de concernwinst slechts eenmaal in een Vpb-heffing betrokken moet
worden, maar dat het niet onlogisch is dat daar waar de winst in eerste
instantie behaaid wordt (bij de dochter) ook de winstbelasting wordt gehe-
ven.!" De veriengstukgedachte moet intussen ook niet'" gezien worden
als een species van het genus ne-bis-in-idem.'? De veriengstukgedachte

137 Vgl. HR BNB 1986/118.
138 Zie ook I.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, t.a.p. biz. 62.
139 In deze zin N.H. de Vriesl L.W. Sillevis, Cursus belastingrecht, onderdeel vennootschaps-

belasting nr. 2.18.A. en C.L. van Lindonk, De ondememing en haar fiscaleverschijningsvor-
men, Amhem 1990, p. 283.

140 Zie ook D. Briill, Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, Amsterdam
1964, p. 296. Briill kornt tot eenzelfde conclusie op grond van het buitenkansbeginsel dat
hij als een van de aan de Vpb ten grondslag liggende beginselen ziet. Zie voorts J.A.G.
van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, t.a.p. biz. 61.

141 Zo ook E. Aardema, "De deelnemingsvrijstelling in nationaal perspectief", opgenornen in
de Christiaanse-bundel "Belastingbeschouwingen", K1uwer 1989, p. 186.

142 Anders D. Juch, De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting, t.a.p, biz. 13.
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is namelijk enerzijds beperkter en anderzijds ruimer danhet ne-bis-in-idem-
beginsel. 143

De vraag die nog resteert, is of achter art. 14 Vpb - ondanks het feit
dat voor de toepassing geen concerneis wordt gesteld - ook een (algemene)
concerngedachte met uitwerking in de verlengstukgedachte schuilgaat. Naar
mijn mening - er onstaat immers veelal een groepsverhouding als gevolg
van de overdracht van (een zelfstandig onderdeel van) de onderneming in
het kader van art. 14 Vpb - is dit wel het geval. De regeling van art. 14
Vpb is primair ontworpen als bedrijfsfusiefaciliteit. Ret is dan ook
begrijpelijk, dat deze bepaling geen concerndefmitie(eis) bevat. Als
voorwaarde voor toepassing van de faciliteit wordt slechts geeist, dat a.
in het kader van een fusie de overdracht van de onderneming of van een
zelfstandig onderdeel daarvan geschiedt tegen b. uitreiking van aandelen,
bewijzen van deelgrechtigdheid of toekenning van het lidmaatschap van
de overnemende belastingplichtige.!" De winst behaald met en bij deze
overdracht is dan ingevolge art. 14 Vpb vrijgesteld bij het overdragende
lichaam.!" Er vindt vervolgens een doorschuiving van de fiscale claim
naar de overnemende belastingplichtige plaats. Met de in art. 14 Vpb lid
1 opgenomen twee vereisten houden twee achterliggende gedachten verband.
Enerzijds bestaat namelijk de achtergrond van deze fusiefaciliteit uit de
op economisch-politieke overwegingen gebaseerde wenselijkheid, fiscale
belemmeringen bij bedrijfsconcentraties weg te nemen.!" Anderzijds is
de achterliggende gedachte dat, bij een uit aandelen, bewijzen van
deelgerechtigdheid of verkrijging van een lidmaatschap bestaande tegen-
prestatie geen realisatie van winst aanwezig kan worden geacht. 147 De
deelneming, respectievelijk de door de deelneming uitgeoefende onderne-

143 Beperkter is de verlengstukgedachte, zoals die aan de deelnemingsvrijstelling ten grondslag
ligt, omdat daarin een beperking van de deelnemingsvrijstelling besloten ligt tot niet-
beleggingen, zoals tot uitdrukking komt inhet 5%-forfait ende materiele niet-ter-beleggings-
eis. De verlengstukgedachte is ruimer omdat indien voor de (binnenlandse) dochter een
subjectieve vrijstelling van Vpb geldt, dit bij de moeder niet wordt teruggenomen. Bij een
zuivere toepassing van het ne-bis-in-idem-beginsel zou in zo'n geval aan de moeder geen
deelnemingsvrijstelling behoeven teworden verleend. Vgl. J .A.G.van der Geld, De herziene
deeinemingsvrijstelling, t.a.p. biz. 63.

144 Vgl. H.G.M. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en
besloten vennootschappen, fiscale monografieen Of. 37, Kluwer 1984, p. 87.

145 Ten aanzien van de overdragende vennootschap werkt art. 14 Vpb als een objectieve
vrijstelling; bij de overdragende vennootschap blijft een deel van de totale winst onbelast.
Zie hieromtrent ook J.H. Christiaanse, TVVS 1970/1, m.n. p. 24.

146 Vgl. o.m. C.L. van Lindonk, De onderneming en haar fiscale verschijningsvormen, t.a.p.
biz. 283.

147 Vgl. art. 40 IB voor de aandelenfusie.
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ming blijft een verlengstuk van de (ondememing van de) overdragende
belastingplichtige. De wetgever heeft daarom gekozen voor belastingheffing
bij de ovememende belastingplichtige evenwel eerst op het moment van
realisatie.!" Gesteld kan mijns inziens worden dat wij hier, indien het
om een reele fusie gaat, waarbij een blijvend belang in de ovememende
belastingplichtige wordt beoogd, wederom in feite te maken hebben met
verlengstukwinst die aileen bij de (inmiddels tot dochter geworden)
belastingplichtige op het realisatie-moment wordt belast. 149 De band bij
art. 14 Vpb met de verlengstukgedachte is wellosser naarmate de relatieve
omvang van het be lang in de ovememende belastingplichtige geringer is. 150

Zoals gezegd steunt art. 14 Vpb dan ook mede op economisch-politieke
grondslagen, hetgeen de beperking van deze fusiefaciliteit tot overdrachten
van ondememingen in het kader van een fusie verklaart!" (men zie echter
het tweede lid).
De conclusie kan gezien het voorgaande niet anders luiden dan dat aan de
concembepalingen van de Wet Vpb 1969 (de artt. 13, 14 en 15) wei degelijk
een algemene concemgedachte ten grondslag ligt die zijn nadere uitwerking
heeft gevonden in de verlengstukgedachte. Het kan derhalve merkwaardig
genoemd worden dat, hoewel deze concemgedachte volledig toegepast kan
worden op (cooperatieve) verenigingen en/of stichingen in concemver-
band.!" laatsgenoemde lichamen veelal geen gebruik kunnen maken van

148 Deze oplossing is (mede) ingegeven door het feit dat de overdragende partij bij een overdracht
van (een zelfstandig deel van) zijn onderneming tegen aandelen, bewijzen van deel-
gerechtigdbeid of verwerving van een lidmaatschap, niet de beschikldng krijgt over liquide
middelen ter voldoening van de belasting over de fusiewinst. Bovendien staat het door de
Wet Vpb 1969 gehanteerde jaarwinstbegrip de overdragende belastingplichtige toe de winst
eerst te verantwoorden wanneer deze is gerealiseerd; pleitbaar is dat dit is bij vervreemding
van de bij fusie verkregen aandelen ofwinstbewijzen dan wei overdracht van het verworven
lidmaatschap (zo dat mogelijk is). Vgl. Hofstra, Rondom de bedrijsfusie van art. 18 van
het besluit op de Vennootschapsbelasting 1942, De NV 22/4, juli/aug. 1943, p. 79. Deze
op de ruilgedachte gebaseerde benadering zou echter tot technische problemen leiden i. v .m.
de deelnemingsvrijstelling. Men zie HR 16 dec. 1981, BNB 1982/72 waaruit kan worden
afgeleid dat de HR de ruilgedachte niet wil toepassen, indien de ruil gepaard gaat met een
fiscale sfeerovergang.

149 Zie ook D. Brull, Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, Amsterdam
1964, p. 299.

150 Bij de deelnemingsvrijstelling behoeft voor toepasselijkheid de omvang in de dochter-
maatschappij echterook slechts gering te zijn (5 % of meer) wat niet wegneemt dat de regeling
op de verlengstukgedachte gebaseerd is.

151 Vgl. HR 19 maart 1975, BNB 1976113; H.G.M. Dijstelbloem WFR 1976 Dr. 5271, p. 438;
H.G.M. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten
vennootschappen, t.a.p., biz. 24 e.v. en 78179.

152 Ook deze in een groep verbonden lichamen vormen een (economische en organisatorische)
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de in de Wet Vpb 1969 opgenomen concernfaciliteiten.l" De wetgever
is hier mijns inziens duidelijk in gebreke gebleven. Het is bijvoorbeeld een
volstrekt onjuist resultaat dat als de dochtervereniging, die een ondememing
uitoefent welke in bet verlengde ligt van de bedrijfsactiviteiten die door
de moedervereniging worden uitgeoefend (bijvoorbeeld bij afdelingsstructu-
ren), ('eigen') winst uitkeert aan de moedervereniging.!" deze nogmaals
voor deze gehele winst wordt belast, terwijl op het niveau van de doch-
tervereniging ook reeds belasting is gebeven. Hier behoort de deelnemings-
vrijstelling- dan weI de fiscale eenheid-regeling baar toepassing te kunnen
vinden. Hetzelfde geldt wanneer binnen een, op basis van personele unies,
statuten en/of contractuele regelingen gevormd 'concern' van nijvere
stichtingen 'winst' -uitkeringen!" naar de moederstichting plaatsvinden. 156

eenheid, binnen welke eenheid (groep) transacties en winstuitkeringen niet tot belastingheffing
behoren te leiden.

153 WeI dient daarbij te worden opgemerkt dat dit alles bij stichtingen een stuk moeilijker ligt
dan bij (cooperatieve) verenigingen. Wanneer heeft bijvoorbeeld een stichting een deelneming
in een andere stichting? Ik kern daarop nog temg.

154 Er is voor de vereniging niet een verbod om een commercieel doel na te streven, aUeen
de kring van degenen aan wie de winst kan worden uitgekeerd dient zich te bevinden buiten
de leden en naar het mij voorkomt ook buiten de bestuursleden. Het commerciele streven
kan door de mogelijkbeid om de werkzaamheden van leden of andere betrokkenen op een
reele basis te vergoeden echter wei aan hen ten goede komen. De aard van de uitkering
aan anderen dan leden wordt niet beperkt tot ideeel of sociaal terrein, zoals bij de stichting.
Vgl. P.L. Dijk!T.J. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem 1991,
p. 12/13.

155 Het is namelijk geenszins verboden, in tegenstelling tot wat menigeen doorgaans denkt, dat
een stichting door middel van het drijven van een onderneming winst maakt. Vgl. bijv. P.L.
Dijk!T.J. van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en stichting, Arnhem 1991, p. 13. Het
winst maken mag echter geen deel uitmaken van de doeistelling van de stichting. Zie ook
Asser-van der Grinten, deel 2-ll, De rechtspersoon, p. 371. Ook al maakt 'winst rnaken'
geen deel uit van de doeistelling van de stichting dan nog kun je fiscaal belastingplichtig
zijn voor de vennootschapsbelasting; I. Sub-doelstelling is winst maken (ten behoeve van
het ideele/goede doel); 2. de stichting maakt feitelijk (incidenteel) winst,

156 Men dient hier wei in het oog te houden dat in verband met het uitkeringenverbod van art.
285 lid 3 Boek 2 BW uitkeringen aan de moeder als oprichtster niet zijn toegestaan. In dat
geval dient de dochter in principe haar eigen tniddelen te consumeren. Een dergelijke
dochterstichting is dan ook alleen geschikt om aetiviteiten met een meer uitvoerend karakter
in onder te brengen. Het wordt echter anders wanneer een of enkele bestuursleden van de
moeder de (dochter)stichting hebben opgericht, wat veelal het geval zal zijn. Dan zijn
("winst")uitkeringen van een ideele of sociale strekking aan de moederstichting krachtens
art. 285 lid 3 Boek 2 BW toegestaan. Zieook H.A. Braszen B. Wessels, Stichtingenjaarre-
keniing, TVVS 1986, nr. 86/l2, p. 294/295. Zie over stichtingen in concernverband ook
V.A.M. van der Burg, Enkele inleidende beschouwingen over moeder- en dochterver-
houdingen in het stichtingsrecht, WPNR 5454, jrg. 1978, V.A.M. van der Burg, De statutaire
aanwijzingsbevoegdheid ten opzichte van het bestuur van een rechtspersoon, WPNR 5656,
jrg. 1983, J.H.S. van Herten, Statutaire voorzieningen bij concemvorrning binnen het
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Er dient te worden volstaan met belastingheffmg op het niveau van de
dochterstichting(en) dan wel, op basis van de fiscale eenheid-regeling, bij
de moederstichting.!" Ook hier is sprake van een groep in de zin van
art. 24b Boek 2 BW welke de toepassing van de concernfaciliteiten van
de Wet Vpb 1969 in de daartoe gerede gevallen rechtvaardigt. 158In het
algemeen kan gesteld worden dat wanneer een belastingplichtige een deelne-
ming heeft in een belastingplichtige stichting, dubbele heffmg kan optreden,
welke dubbele heffmg op grond van de verlengstuktheorie onaanvaardbaar
is.159 Ondanks het feit dat het niet eenvoudig is voor dit soort gevallen
een duidelijk en niet te ingewikkeld deelnemingscriterium te formuleren, 160
meen ik dat toch een poging dient te worden ondemomen om deze dubbele
heffmg te elirnineren. Wellicht dat daarbij art. 24c lid 1 Boek 2 BW een
rol lean spelen. Ik kom daarop nog terug. Op dit moment lijkt de enige
oplossing voor dit soort gevallen dat de Staatssecretaris, op grand van art.
63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, maatregelen neemt ter
voorkoming van dubbele belasting. Dit zou echter niet erg logisch zijn omdat
de wetgever nu eenmaal anders heeft gewild.

En wat voorts te denken van de NV IBV, of cooperatie die als lid van
een nijvere vereniging om haar moverende redenen of op grond van
statutaire bepalingen aan laatstgenoemde winst uitkeert. Dienen zowel de
NV /BV of cooperatie als de nijvere vereniging te worden belast? Mij dunkt
van niet. De voorwaarden voor toepassing van de concernfaciliteiten in
de Wet Vpb 1969, met name die welke betrekking hebben op de in de
betreffende artikelen te stellen concemeis, moeten mijns inziens dan ook
worden aangepast. Ik zal dat zo aanstonds, na een monstering van deze
in de betreffende concernregelingen in de Wet Vpb 1969 gestelde, op de
concemeis be trekking hebbende, voorwaarden, nader motiveren.

sticbtingsrecht, TVVS,jrg. 1983, p. 59 e.v. en B. Wessels en C.A. Schwarz, Praktijkvragen
recbtspersonenrecbt, Serie Ars Notariatus, XXXIII (1985), p. 106 e.v.

157 Vgl. omtrent deze materie ook R.W.F. Hendriks, Toepassing van de concemfaciliteiten
in de Vpb in bet kader van groepsverbonden sticbtingen, WFR 6019 (1992), p. 30 e.v.
alsmede C.P.M. van Houte, Concernfaciliteiten in de vennootscbapsbelasting bij groepsver-
bonden stichtingen; een reactie, WFR 6033 (1992), p. 41 e.v. met naschrift van R.W.F.
Hendriks. Vgl. ook C.P.M. van Houte, De stichting in bet Nederlandse Belastingrecht, diss.
Deventer 1994, fiscale monografieen nr. 69, p. 174 e.v.

158 Het zal nameJijknog blijken dat niet in aile groepsverhoudingenmet behulp van (cooperatieve)
verenigingen en stichtingen toepassing van de regelingen inzake de deelnemingsvrijstelling,
fiscale-eenheid en bedrijfsfusie in de rede ligt.

159 Zie ook D. Juch, De deelnemingsvrijstelling in de vennootscbapsbelasting, Deventer 1974,
p.23.

160 In deze zin bijv. I.H. Christiaanse, Deelnemingsvrijstelling,fiscale rnonografienr. 20, Kluwer
1962, p. 242.
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3.3 De deelnemingsvrijstelling; artt. 13 e. v. Vpb

Art. 13 Vpb heeft ten doel te voorkomen dat meermalen Vpb over dezelfde
winst wordt geheven. Men zie goed dat hier een ander geval van dubbele
hefting wordt bedoeld dan de dubbele heffing over wins ten van een lichaam
als gevolg van het klassieke stelsel. Ingevolge dit stelsel worden door een
lichaam behaalde winsten namelijk eenmaal met Vpb belast en, nadat deze
winsten zijn uitgedeeld aan particuliere aandeelhouders, nogmaals met
inkomstenbelasting."! De Nederlandse belastingwetgever heeft deze
dubbele heffing tot op heden bijna volledig in stand gelaten, aIleen niet
bij cooperaties. Bij de dubbele hefting zoals deze in het klassieke stelsel
optreedt, gaat het om de vraag of het beginselrechtelijk juist is dat de winst
van een lichaam eerst wordt belast met Vpb, en daarna - bij uitdeling
aan de particuliere aandeelhouders - met inkomstenbelasting. Art. 13 Vpb
daarentegen ziet op de dubbele heffing van Vpb over de wins ten ingeval
die door een lichaam behaalde wins ten nadien tevens door zijn leden/aan-
deelhouders-lichamen worden genoten, c.q. tot uitdrukking worden ge-
bracht. 162 Zonder nadere wettelijke voorziening zou dan tweemaal Vpb
worden geheven over dezelfde winst(en) bij verschillende belastingsubjec-
ten. 163 Art. 13 Vpb bevat aldus een ruime faciliteit waarbij aan het lichaam
dat voordelen uit hoofde van zijn deelneming in een ander lichaam geniet,
een objectieve vrijstelling voor de aldus behaalde voordelen wordt
toegekend.!" De dubbele c.q. meervoudige hefting van Vpb wordt
derhalve teruggebracht tot enkelvoudige heffing van Vpb. en wel bij het
lichaam waar het voordeel primair als winst is onstaan.l" De heffmg
van Vpb bij het lichaam, dat de deelneming bezit en het desbetreffende
voordeel uit dien hoofde geniet, wordt dus achterwege gelaten. In rnoeder-
dochter-verhoudingen wordt de winst van de dochter dus ten volle belast,
doch de moeder geniet de deelnemingsvrijstelling voor alle voordelen, welke
de deelneming in de dochter voor haar oplevert.

161 Zie ook onder 2.1.
162 Zie ook N. H. de Vries/L. W. Sillevis, Cursus belastingrecht, onderdeel vennootschapsbelas-

ting, nr. 2.16.A.
163 Tesarnen met de latere I.B.-heffing, die plaatsvindt zodra die winst aan de particuliere

aandeelhouders wordt uitgedeeld, zou dit leiden tot een drievoudige heffing.
164 Dit heeft als logische consequentie dat een verlies op een participatie als een negatiefvoordeel

uit een deelneming moet worden aangemerkt en, aangezien dedeelnerningsvrijstelling daarop
alsdan van toepassing is, derhalve niet van de wins! van de moeder aftrekbaar is.

165 Zie ook LA.G. van der Geld, De herziene deelnerningsvrijstelling, t.a.p. bIz. 61.
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3.3.1 Voorwaardenvoor toepasselijkheid

De deelnemingsvrijstelling kan in principe genoten worden door iedere
belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting, met uitzondering van
de belastingplichtige die fiscaal als beleggingsinstelling wordt aangemerkt,
aldus art. 13 lid 4 Vpb.l66 Tot de kring van potentiele genieters behoren
dus alle belastingplichtigen genoemd in art. 2 Vpb,167 waaronder de
cooperatieve verenigingen en daarmede gelijk te stellen verenigingen op
cooperatieve grondslag, nijvere stichtingen, 'gewone' nijvere verenigingen
en open fondsen voor gemene rekening.!" Aangezien de deelnemings-
vrijstelling primair ten doeI heeft te voorkomen dat een zelfde bedrijfsre-
sultaat meermalen in de vennootschapsbelasting wordt betrokken, behoeft
het geen bevreemding te wekken dat de deelnemingsvrijstelling genoten
kan worden door (cooperatieve) verenigingen en stichtingen. 169 Als deelne-
rningen worden aangemerkt belangen in:
a. naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte

aansprakelijkheid en andere vennootsschappen, welker kapitaal in aande-
len is verdeeld;

b. fondsen voor gemene rekening;
c. het lidmaatschap van een cooperatieve vereniging kan tevens worden

aangemerkt als een deelneming.!"

Het is geen vereiste dat de dochter, als het een binnenlandse deelneming
betreft, subjectief belastingplichtig is voor de heffing van Vpb. Een
onderworpenheidseis wordt weI gesteld in de buitenlandse verhoudingen.
Zie art. 13 lid 2 onder c Vpb. In de binnenlandse situatie kan dus een
belastingplichtige, die een deelneming heeft in een subjectief vrijgesteld

166 Dit is in overeenstemming met het onder de werking van het Besluit op de vennoot-
schapsbelasting 1942 gewezen arrest van de HR van 20 jan. 1966, BNB 1966/89 La.v. de
voorlopers van de beleggingsintellingen (B.I.); de beleggingsmaatschappijen (Het Besluit
kende nog geen B.I.).

167 Vgl. D. Juch, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969,
fiscale brochures, FED 1991, p. 14/15.

168 Of deze groep belastingplichtigen veelvuldig een beroep op de deelnemingsvrijstelling zaI
doen, vall te betwijfelen, aangezien verwacht mag worden dat het overgrote deel van de
open fondsen voor gemene rekening zaI opteren voor de fiscale status van beleggingsinstelling
(zie art. 28 Vpb 1969), waardoor zij het recht op de deelnemingsvrijstelling zullen verliezen.

169 Vgl. D. Juch, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969,
fiscale brochures, FED 1991, p. 15.

170 Het lidmaatschap van een gewone 'nijvere' vereniging dus niet!
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liehaam, niettemin de deelnemingsvrijstelling genieten.!" Hetgeen geldt
voor een subjeetief vrijgestelde doehter, geldt a fortiori voor een wel
belastingplichtige doehter die voor haar winst een objeetieve vrijstelling
geniet. Onder een deelneming wordt tevens begrepen een daarmee verband
houdend bezit aan winstbewijzen (art. 13 lid 3 Vpb). Twee problemen
kunnen zich hierbij voordoen, te weten de vraag wat de betekenis is van
de woorden 'daarmede verband houdend bezit' en de vraag welke soorten
winstbewijzen onder de regeling vallen.!" Indien een belastingplichtig
liehaam (commanditair) vennoot is in een (commanditaire) vennootschap
onder firma dienen de tot die firma behorende deelnemingen aan het parti-
ciperende liehaam te worden toegerekend. De v.o.f. of de eommanditaire
vennootsehap is derhalve voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling
transparant. 173 In art. 13 lid 3 Vpb is voorts bepaaJd dat met een deelne-
rning wordt gelijkgesteld een aandelenbezit, dat geen deelneming vertegen-
woordigt omdat dat bezit minder bedraagt dan de in het tweede lid bedoelde
5 % (de oneigenlijke deelneming), indien hetzij het aanhouden van dat bezit
in de lijn ligt van de normale uitoefening van de door de belastingpliehtige
gedreven onderneming, hetzij met het verwerven daarvan het algemeen
belang gediend is geweest. 174

Een deelneming dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen wil zij de
toepassing van de deelnemingsvrijstelling met zich kunnen brengen. Deze
voorwaarden hebben met name betrekking op de eis van aandeelhouder-

171 Vgl. N.H. de Vries/L. W. Sillevis, Cursus belastingrecht, onderdeel vennootschapsbelasting,
nr.2.16.B.

172 Zie hierover D. Juch, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting,
fiscale brochures, FED 1991, p. 17.

173 Dit kan afgeleid worden uit HR 7 juli 1982, BNB 19821268 waarin is beslist dat, indien
in het door de firma behaalde resultaat van beJasting vrijgestelde bestanddelen zijn begrepen,
die bestanddelen rechtstreeks aan de vennoten voor hun aandeeJ daarin opkomen. Vgl. over
de fiscale transparantie van de V.O.F. ook J. SpaanstralJ.F.M. GieJe/w.A. Vermeend,
De vennootschap onder firma, fiscale monografieen nr. 10, Kluwer 1986, m.n. p. 78 e.v.
VgJ. voor de fiscale transparantie van de C.V. 1.F.M. Giele, De commanditairevennootschap,
fiscale monografieen nr. 44, Kluwer 1987, m.n. de hoofdstukken III en VIII.

174 Van beJang zijn hier Hof s'Gravenbage 12jan. 1976, BNB 1976/246 en de Resoluties van
28 sept. 1973, BNB 1973/248, 30 nov. 1982, V-N 1982/2462 en die van 16 sept. 1981,
V-N 198111871, inzake participatiemaatschappijen. Zie ook G. Telkamp, Deelnemingsvrij-
stelling op een voordeel uit een deelneroing die minder dan vijf procent van het geplaatste
en gestorte kapitaal bedraagt, WFR 1976, p. 941-944. Ten aanzienvan de vraag ofhet houden
van een belang in een andere vennootschap (lichaam) al dan niet in de lijn van de normale
uitoefening van de door de belastingplichtige gedreven ondememing ligt, is slechts van
betekenis de bedrijfsuitoefening van de belastingplichtige en niet mede die van haar
moedermaatschappij. Vgl. HR 4 nov. 1987, BNB 1988/32.
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schap. Voor de toepassing van de deelnemingsvrijsteUing op leden van een
cooperatieve vereniging worden geen speciale voorwaarden gesteld (een
5 % lidrnaatschap laat zich ook moeilijk denken). Ret lidmaatschap van een
cooperatie is dus reeds voldoende voor de vrijstelling. De belangrijkste
aan een deelneming te stellen eisen staan in art. 13 lid 2 sub a Vpb. Aller-
eerst moet men aandeelhouder in de zin van de Wet Vpb 1969 zijn.
Aandeelhouder is elk lichaam, dat de juridische eigendom heeft van de
aandelen in een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal. Wie
kan als aandeelhouder aangemerkt worden - en heeft daarmede recht op
toepassing van de deelnemingsvrijstelling - als de juridische en de
economische eigendom van de aandelen bij verschillende personen berusten?
Wanneer een lichaam slechts de juridische eigendom heeft van de aandelen
terwijl het economisch belang ten volle bij een ander berust kan dat lichaam
mijns inziens wel als aandeelhouder in de zin van art. 13 Vpb worden
aangemerkt, ecbter dan ontbreekt het belang bij toepassing van de deelne-
mingsvrijstelling.!" De louter juridische eigenaar van de aandelen geniet
immers geen voordelen. Valt de loutere economische eigenaar van de
aandelen onder het begrip aandeelhouder'i!" De Hoge Raad heeft inrnid-
dels beslist dat degene die bet gehele belang heeft bij een overigens aan
de voorwaarden voldoenend pakketaandelen (ergo de economiscbe eigenaar)
recht heeft op de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. 177 Vervolgens
moet het bezit van aandelen tenrninste 5% van het nominaal gestorte kapitaal
van een docbter bedragen.!" De deelnemingsgrens wordt dus niet

175 Vgl. HR 29 dec. 1954, BNB 1955/50 en HR 16okt. 1985, BNB 1986/118. Zie evenzo
ten aanzien van her begrip 'aandeelhouder' voor de a-b. rege1ing ex art. 39 LB. 1964,
J.E.A.M. van Dijck, De aanmerkelijk belang-regeling, fiscale brochures, FED LB. 6.I.A.,
1987, p. 38/39.

176 Men denke hier bijvoorbeeld aan de certificaathouder. Voor de toepassing van de fiscale
eenheid eist het Ministerie van Financien voor het begrip 'aandeelhouder' zowel juridische
als economische eigendom. Zie res. van 20 nov. 1986, BNB 1987/42.

177 Zie HR 16 okt.l985, BNB 1986/118. Bij de de interpretatie van 'het gehele belang' behoeft
geen aandacht te worden geschonken aan de vraag wie het sternrecht uitoefent. De certifi-
caathouder heeft dus recht op toepassing van de dee1nemingsvrijstelling, zeker als voldaan
is aan de voorwaarden van de res. van 23 maart 1962, BNB 19621207. Daartentegen is bij
een bezit van aile certificaten van aandelen geen fiscale eenheid mogeJijk. Voor de vraag
wie als aandeelhouder geldt bij vruchtgebruik van aandelen zie o. m. N. H. de Vries/L. W.
Sillevis, Cursus belastingrecht, onderdeel vennootschapsbelasting, nr. 2.16.B. en A. Noot-
eboorn/J.N. Bouwman, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Lelystad 1989, p. 181.

178 Onder nominaal gestor! kapitaal moet hiet worden verstaan het in aandelen verdeelde
geplaatste kapitaal voor zover daarop het nominale bedrag is voldaan. Vgl. Hof s'Gravenhage
14 jan. 1966, BNB 1966/184.
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beinvloed door informele kapitaalinbreng of agiostortingen.!" Voor de
toetsing aan de formele grens van 5% dient geen onderseheid te worden
gemaakt tussen al dan niet in de reserves delende aandelen, mede aangezien
voor dividenden op aile soorten aandelen in principe het regime van de
deelnemingsvrijstelling van toepassing behoort te zijn; irnmers, in het
deelnemingsbegrip ligt zowel het element 'belang bij de doehter' als het
element 'rnacht in de doehter' besloten.!" Met het stellen van de 5 %-eis
heeft de wetgever tevens willen aangeven wanneer sprake is van een
deelneming (waarvan de voordelen alsdan onder de vrijstelling vallen) dan
wei van een belegging (welker voordelen bij de moeder niet onder de
deelnemingsvrijstelling vallen). 181Bij een aandelenbezit van minder dan
5 % is veronderstellenderwijs sprake van een belegging. Ret gaat het
beleggende liehaam dan alleen om de opbrengst van de aandelen. Zij houdt
zieh niet bezig met de bedrijfsvoering van het liehaam in wiens aandelen
wordt belegd.!" Bij een deelneming is dat anders. Daar gaat het de
deelnemende partij om de gezamenlijke aetiviteit van beide liehamen. De
doehtermaatsehappij draagt - in de optiek van de moeder - bij aan het
ondernemingsresultaat van het geheel. Ret door de doehter behaalde resultaat
vormt niet het rendement voor een belegging van de moeder, maar is winst
van de combinatie. Er is bij een deelneming dan ook veelal sprake van
concernvorming.!" Als laatste voorwaarde wordt gesteld dat de aandelen
niet als voorraad mogen worden gehouden (zie art. 13 lid 2 Vpb).184Van

179 VgJ. D. Juch, De deelnemingsvrijstellingin de wet op de vennootschapsbelasting1969, fiscale
brochure FED, 1991, p. 24. Vgl. ook N.H. de Vries/L.W. Sillevis, Cursus belastingrecht,
onderdeel vennootschapsbelasting, ill. 2.16.B onder III.

180 Vgl. in bevestigende zin Hof s'Gravenbage 12 jan. 1976, BNB 19761246.
181 Zie ook J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, t.a.p. blz. 195.
182 Zij gedraagt zich in dit opzicht dan ook niet anders dan een particuliere belegger. Vgl. P.J. M.

Bongaarts, Het fiscale begrip beleggingsinstellingen, fiscale monografieen ill. 36, Kluwer
1982, p. 96/97. Bij een lidmaatschapsverhouding (bijv. bij de cooperatie) zal deze
problematiek veelal niet spe1en. Men zal immers niet snel beleggen in een lidmaatschap
noch daargelaten de vraag of men weI kan beleggen in een lidmaatschap. Als lid van een
cooperatie is men ook immer betrokken bij de bedrijfsvoering, althans dat is de presumptie
van de wetgever. Zie voor het onderscheid deelnemen - beleggen ook HR 20 jan. 1966,
BNB 1966/89.

183 Vgl. N .H. de Vries/L. W .Sillevis, Cursus belastingrecht, onderdeel vennootschapsbelasting,
ill. 2.16.B. onder I.

184 Deze bepaling beoogt uitsluitend de handel in aandelen van geldzak BV's te treffen, omdat
daarbij in feite sprake is van een vergoeding voor financiele dienstverlening. Indien in het
betreffende lichaam rnaterieel bezien een ondememing wordt gedreven is geen sprake van
een •geldzak BV'. Vgl. ook de opmerkingen van de staatssecretaris tijdens de parlementaire
behandeling van de reparatie van de deelnemingsvrijstellingdie op 28 april 1990 is ingevoerd.
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een houden als voorraad (in tegenstelling tot bedrijfsmiddel'") is sprake
als de aandelen behoren tot een geheel van zaken die ter bewerking,
verwerking of verkoop en derhalve als bestemd voor de ornzet in het bedrijf
aanwezig zijnl86 en het aandelen betreft welke worden gehouden in een
geldzak-Bv.!"

3.4 De fiscale eenheid; artt. JS/J5a Vpb

Artikel 15 Vpb opent de mogelijkbeid voor de heffing van vennootschapsbe-
lasting twee of meer lichamen als een belastingplichtige aan te merken. 188
Het betreft hier een faciliteit die op verzoek van de belastingplichtige wordt
toegepast. 189De belasting wordt dan geheven alsof het ene lichaam (de
dochtermaatschappij) in het andere lichaam (de moedermaatschappij) is
opgegaan.'?" Dit instituut wordt algemeen aangeduid met de benaming:
'fiscale eenheid' .191 Het meest wezenlijke gevolg van de totstandkoming
van een fiscale eenheid is, dat voortaan de bezittingen en schulden van de
dochtermaatschappij voor de heffing van vennootschapsbelasting rechtstreeks
worden toegerekend aan de moedermaatschappij. 192Ornstandigheden die

185 Vgl. HR 11 maart 1953, BNB 1953/119.
186 Vgl. HR 17 april 1957, BNB 1957/238.
187 Het moet dan gaan om een vennootschap die materieel geen ondememing meer drijft en

slechts bestaat uit Jiquide middelen en eventueeI beleggingen.
188 Ook voor de heffing van omzetbelasting bestaat de mogelijkheid een fiscale eenheid aan

te gaan. De vereisten zijnhier echter anders. VgJ. art. 7 lid 4 Wet OB 1968. Van een fiscale
eenheid voor de omzetbelasting is sprake indien juridisch te onderscheiden personen een
eenheid vormen in frnanciering, organisatie en economisch beleid. Vgl. hierover c.L. van
Lindonk, De fiscale eenheid in de omzetbelasting, WFR 1989/5860, p. 313 e.v. Er gaan
steeds meer stemmen op tot een eenduidig begrip fiscale eenheid zowel voor de vennoot-
schapsbelastingals voor de omzetbelasting te komen. Wellicht dat vereoigingen en stichtingen
van deze ontwikkeling mee kunnen profiteren. Zie hieromtrent ook J.M.F. Finkensieper,
Fiscale eenheid, vennootschapsbelasting en omzetbelasting, WFR 1989/5860, p. 346 e.v.

189 Dit in tegenstelling tot de deelnemingsvrijstellingsrege1ing en de fiscale-eenheid regeling
in de Wet op de Omzetbelasting 1968, welke van rechtswege van toepassing zijn zodra aan
de (wettelijk) gestelde voorwaarden is voldaan.

190 Vgl. over het begrip 'opgaan': HR 22 febr. 1956, BNB 1956/32 en HR 27 april 1988, BNB
19881220.

191 Zie omtrent de fiscale eenheid o.m. J. Verburg, De fiscale eenheid in de vennootschapsbe-
lasting, Belastingconsulentendag FED 1977; C.B. Bavinck, De volledige eenheid voor de
vennootschapsbelasting, WFR 5860 jrg. 1989, p. 305 e.v.; A.J. van Soest, De regeling
van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (art. 15 Wet Vpb 1969), FED 1983;
K. Rijks, Het instituut van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, fiscale brochures
Vpb FED 1988.

192 Dit kan problemen geven met betrekking tot de behandeling van de fiscale eenheid in de
(geconsolideerde)jaarrekening. Vaak zijn immers dezelfdevennootschappendie zijn begrepen
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voor de heffmg van vennootschapsbelasting van de dochtermaatschappij
bepalend of mede bepalend waren, zijn na het verkrijgen van de fiscale
eenheid op overeenkomstige wijze bepalend of mede bepalend voor de
belastingheffing van de moedermaatschappij. 193 Er is dus voortaan voor
de heffing van vennootschapsbelasting maar een belastingplichtige; de
moedermaatschappij.!" De (belastbare) winst wordt in het vervolg dus
ook berekend alsof er maar een belastingplichtig lichaam is; er wordt dan
ook slechts een aanslag opgelegd en weI ten name van de moedermaatschap-
pij.!" Het is dus Diet zo dat eerst afzonderlijke berekeningen worden
gernaakt van de resultaten behaald door de maatschappijen die tot de eenheid
behoren en dat deze resultaten daama worden geconsolideerd. Het aangaan
van een fiscale eenheid betekent voor de dochterrnaatschappijen Diet dat
zij civielrechtelijk ophouden te bestaan. De formeeljuridische zelfstandig-
heid van de dochtermaatschappij wordt aIleen fiscaalrechtelijk voor de
hefting van vennootschapsbelasting en de invordering daarvan (tijdelijk)
genegeerd. 196 Men kan ten deze dan ook niet spreken van een relativering
van de rechtspersoonlijkheid der concernmaatschappijen."" De fiscale-
eenheid regeling heeft imrners uitsluitend betrekking op het belastingobject.
De subjectieve belastingplicht, gebaseerd op de rechtspersoonlijkheid, blijft

in de fiscale eenheid ook onderdeel van een groep in de betekenis die aan dat begrip in de
wettelijke voorschriften voor de jaarverslaggeving wordt gegeven. Hun financiele gegevens
moeten dan worden opgenomen in een geconsolideerde jaarrekening. De fiscale eenheid
beeft ook gevolgen voor de verslaglegging in de vennootschappelijke jaarrekening en de
jaarrekening van een dochtermaatschappij, zowel als zij aan aile jaarrekeningverplichtingen
moet voldoen als dat zij belangrijke vrijstellingen van titel9 Boek 2 BW geniet. Vgl. hierover
F. van der WeI, Fiscale eenheid, groep enjaarrekening, WFR 198915860, p. 337 e.v.

193 Vgl. HR 22 febr. 1956, BNB 19561132. Bijvoorbeeld za1 ook een bij de dochtermaatschappij
aanwezig vervangingsvoomemen aan de moedermaatschappij moeten worden toegerekend.
Vgl. I.G. Verseput, De fisca1eeenheid in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, MAB
februari 1975, p. 91.

194 Van dubbe1e hefting van vennootschapsbelasting kan aldus geen sprake meer zijn.
195 Zie omtrent het karakter van deze "fictieve fusie": A.J. van Soest, De regeJing van de fiscale

eenheid in de vennootschapsbelasting (art. 15 Wet Vpb 1969) FED 1983, p. 27 e.v. Zie
ook A.C. Rijkers, promotie IDr. A.I. van Soest, WFR 1983/5584, p. 380.

196 VgI. A.I. van Soest, De regeling vande fisca1eeenheid in de vennootschapsbelasting, t.a.p.
bIz. 29.

197 Zoals Uniken Venema doet, zie C.AE. Uniken Venema, Concernrecht, Beekhuisbunde1,
"Op de grenzen van komend recht, 1969. Men kan deze relativering beter reserveren voor
civielrechtelijke inbreuken op het beginsel van de rechtspersoonlijkheid, bijv. in het kader
van het 2e en 3e misbruikontwerp inzake bestuurdersaansprakelijkheid of in het kader van
het leerstuk van de doorbraak van aansprakeJijkheid. Zie hierover ook M.J .G.C. Raaijmakers
en H.L.I. Roelvink, Preadviezen NJV 1977.
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formeel in stand, doch verliest haar effectieve kracht. 198 Dit blijkt ook
uit het feit dat na splitsing van een fiscale eenheid de ontvoegde dochter-
maatschappijen (weer) zelfstandig belastingplichtig zijn c.q. worden. 199

Een fiscale eenheid heeft een aantal belangrijke voordelen, namelijk.P"
- Automatische saldering van de jaarlijkse resultaten (horizontale verlies-

compensatie) .
- Verruimde mogelijkbeden tot verticale verliescompensatie. Verliezen

die gedurende de fiscale eenheid bij een maatschappij zijn ontstaan,
behoeven tijdens de fiscale eenheid niet louter met winsten uit andere jaren
van dezelfde maatschappij te worden verrekend.

- Geen belastingheffing over intercompany-winsten; goederentransacties
tussen de fiscale-eenheidsmaatschappijen leiden niet tot de heffing van
vennootschapsbelasting. Slechts bij vervreemding aan een derde vindt
belastingheffing plaats. Bij intercompany-transacties binnen de fiscale
eenheid is het voor de vennootschapsbelasting dan (in de regel) ook niet
van belang of is gehandeld tegen 'arms-length-prijzen'. Dit belang is er
veelal wel als de fiscale eenheid wordt verbroken. Dan is voor de toepassing
van de 16e standaardvoorwaarde, zoals gepubliceerd in BNB 19911329,
van belang of er transacties tussen moeder en dochter hebben plaatsgevonden
die niet pasten binnen aard en omvang van de bedrijfsuitoefening van de
dochter en waarbij stille of fiscale reserves zijn verschoven danwel goodwill
is verschoven.

- De mogelijkbeid tot geruisloze reorganisatie. Zonder heffing van ven-
nootschapsbelasting kan een andere concernopbouw worden gereali-
seerd.?"

198 Vgl. A.J. van Soest, De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, t.a.p.
biz. 29. Zie hierover ook M.J.H. Smeets, Fiscale aspecten van houdstermaatschappijen,
WFR 1968/4896, p. 384/385 en K. Rijks, Het instituut van de fiscale eenheid in de vennoot-
schapsbelasting, fiscale brochures Vpb, FED 1988, p. 13.

199 Vgl. A. Nootebooml J .N. Bouwman, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Lelystad 1989,
p. 266. Van Soest acht het beter ten deze te spreken van relativering van de subjectieve
belastingplicht. Vgl. A.J. van Soest, De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschaps-
belasting, t.a.p. biz. 29. Ik sluit mij daarbij aan.

200 Zie hiervoor bijv. ook C.B. Bavinck, De fiscale eenheid van art. 15 Wet Vpb, De NV 6811
jan. 1990, p. 42 e.v.

201 Zie hierover ook H.O.M. DijsteIbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van
naamloze en besloten vennootschappen, fiscale monografieen m. 37, Kluwer 1984. Voor
de nadelen van een fiscale eenheid zie o.m. N.H. de Vries/L.W. Sillevis, Cursus
beiastingrecht, onderdeel vennootschapsbelasting, m. 2.18.A. en A. NooteboomlJ.N.
Bouwman, Wegwijs in de vennootschapsbeiasting, t.a.p. biz. 2661267.
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3.4.1 Voorwaarden voor toepasselijkheid

Art. 15 Vpb bevat een zevental vereisten waaraan moet zijn voldaan voor
de totstandkoming van een fiscale eenheid.

1. Alleen de in art. 15 lid 1 Vpb genoemde lichamen kunnen een fiscale
eenheid vormen. Moedermaatschappij op basis van een aandeelhoudersrelatie
kan dus aIleen zijn, een naamloze of een besloten vennootschap, een
cooperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij. 202 Slechts de naamloze
of besloten vennootschap kan dochtermaatschappij zijn. Stichtingen kunnen
derhaive voor de Vpb geen fiscale eenheid vormen. Ik acht dit een onjuist
resultaat als sprake is van een 'concern' van stichtingen op welke de definitie
van een groep en de verlengstukgedachte volledig van toepassing is. Wan-
neer stichtingen in financieel, economisch en organisatorisch opzicht zijn
verweven (vgl. art. 7 lid 4 OB) is bijvoorbeeld weI een fiscale eenheid
mogelijk voor de ornzetbelasting (deze geidt dan van rechtswege danwel
op verzoek; zij wordt wel geconstateerd c.q. verleend bij voor bezwaar
vatbare beschikking). 203 Mijns inziens dient deze zienswijze doorgetrokken
te worden naar de fiscale-eenheidregeling in de Wet Vpb 1969, zodat
conform de criteria van art. 7 lid 4 OB in het kader van verbonden
stichtingen een fiscale eenheid mogeIijk wordt voor de vennootschapsbelas-
ting. De fiscale eenheid-regeling dient wel slechts op verzoek van
belastingplichtige te kunnen worden toegepast en niet tevens - zoals voor
de ornzetbelasting - door de inspecteur op eigen instigatie te kunnen
worden geconstateerd. Zo wordt een nadeel van de werking van art. 7 lid
4 OB ondervangen. Dat nadeel is namelijk dat, nu de regeling van art. 7

202 Zie omtrent de complicaties bij een cooperatie (of onderlinge waarborgmaatschappij) als
moedennaatschappij/aandeelhoudstervan een NVfBV ook Th. Prijn, Cooperatieve vereniging
en fiscaleeenheid, Stichting en Verenigingjrg. 1988, p. 70 e.v., H.M.N. Schonis, Voorstel
tot uitbreiding van het fiscale-eenheid regime (art. 15 Wet Vpb 1969, TVVS 1986, p.175
e.V. en J.A. G. van der Geld, Uitbreiding fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, FED
1986, nr. 1147.

203 Zie HR 30 mei 1990, nr. 25.722, V-N 1990, p. 1970, BNB 19901241 en het commentaar
daarop van D.G. van Vliet, "Kunnen stichtingen voor de BTW een fiscale eenheid vormen?" ,
Stichting en Vereniging, jrg. 1990, p.l44 e.v. Wei moet dan vo1gens de Hoge Raad niet
alleen een nauwe verbondenheid aanwezig zijn. Tevens moet de financiele positie van het
ene lichaam rechtsreeks worden bei'nvloed door de financiele positie of de financiele
gedragingen van het andere lichaam. Voorts moet er een gezarnenlijk bestuur zijn dan wei
moet het bestuur van de ene stichting mede de leiding over het andere lichaam hebben (zie
ook hier weer een zeggenschapscriterium m.i. vergelijkbaar met dat in art. 24a lid 1 Boek
2 BW). Wellicht kan hierbij gedacht worden aan de veel voorkomende gevallen waarbij
de besturen van verschillende stichtingen uit dezelfde personen bestaan. Zie ook D.G. van
Vliet, Stichtingen en fiscale eenheid omzetbelasring, WFR 199115955, p. 461 e.v.
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lid 4 OB naast het feit dat ze op verzoek kan worden toegepast, tevens van
toepassing is als de inspecteur - met inachtneming van de vereisten
waaraan voldaan moet zijn - zulks bij beschilcking constateerd, er
onzekerheid kan bestaan bij belastingplichtigen wanneer c.q. vanaf welk
moment precies sprake is van een fiscale eenheid, indien men zelf niet om
toepassing van de regeling heeft verzocht. Weliswaar constateert de
inspecteur bij een voor bezwaar vatbare beschilcking dat sprake is van een
fiscale eenheid tussen stichtingen; hij kan die beschikking echter wanneer
hem dat goeddunkt afgeven. Een stichting kan daardoor derhalve worden
'overvallen'. De inspecteurs zijn inmiddels cf. art. 4:13 e.v. van de
Algemene Wet Bestuursrecht mijns inziens overigens verplicht, om op
verzoek van de belastingplichtige stichting en binnen een in dat verzoek
door de stichting gestelde redelijke termijn doch in elk geval binnen acht
weken na ontvangst van vorenbedoeld verzoek, een beschilcking afte geven
waarinzij aande betreffende (groepsverbonden) belastingplichtige stichting
mededelen of ten aanzien van haar al dan met sprake is van een fiscale
eenheid met andere verbonden rechtspersonen. Als, zoals in de Wet Vpb
1969, de regeling slechts op verzoek van een belastingplichtige stichting
van toepassing zou zijn, speelt de problematiek dat een belastingplichtige
kan worden' overvallen' door oplegging door een inspecteur van het fiscale
eenheid-regime niet. De inspecteur dient dan immers bij beschilcking
voorwaarden te stellen. Daarbij doet hij tevens een (impliciete of expliciete)
uitspraak omtrent de vraag of zijns inziens het wettelijk recht een fiscale
eenheid te vormen ook in dit concrete geval aanwezig is.

Op een cooperatie die als aandeelhoudster een fiscale eenheid vormt met
een of meer dochtermaatschappijen is art. 9 lid 1, letter h, Vpb niet (meer)
van toepassing. Dit houdt in dat geen voor de vennootschapsbelasting
aftrekbare winstuitdelingen (aan leden-natuurlijke personen) meer kunnen
worden gedaan. Inde MvT bij de Wet uitbreiding regime fiscale eenheid
tot cooperaties enonderlinge verzekeringsmaatschappijen (als moedermaat-
schappijj'?' wordt erop gewezen dat toepassing van art. 9 lid 1, letter
h, Vpb het stelsel van de dubbele heffing van inkomsten- en vennootschaps-
belasting in gevaar zou brengen. Een deel van de winst van een dochter-NV
of -BV zou immers met toepassing van art. 9 lid 1, letter h, Vpb met langer
door de vennootschapsbelasting worden getroffen omdat het door de werking
van de fiscale eenheid geheel of gedeeltelijk tot de aftrekbare verlengstuk-
winst zou kunnen gaan behoren. Dit betreft mijns inziens een geheel onjuiste

204 Zie MvT. TK 19526. nr. 3, p. 7, zitting 1985-1986.
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benaderingswijze. Ik zie niet in waarom een cooperatie die om gegronde
(strategische) redenen een gedeelte van de door haar gedreven ondememing
onder brengt in een door haar opgerichte NV IBV voor de heffing van ven-
nootschapsbelasting geen echte cooperatie (meer) zou zijn. Het betreft dan
immers een NV IBV die als verlengstuk van de cooperatie, en daarmee als
verlengstuk van de onderneming van de leden,205 een gedeelte van de
ondememing van de cooperatie uitoefent. De oprichting van de betreffende
NV /BV ligt in dat geval dan ook in de lijn van de normale bedrijfsuitoefe-
ning door de cooperatie. De cooperatie die met haar, om boven vermelde
redenen opgerichte NV's/BV's een fiscale eenheid vormt dient dan ook
op dezelfde wijze beschouwd en behandeld te worden als een normale
cooperatie. Op die manier beschouwd kan er ook geen sprake zijn van een
'mislopen' van belasting door de fiscus. Als de betreffende cooperatie haar
ondememing niet had uitgesplitst over op te richten NV's/BV's, waarmee
de identiteit van de onderneming immers niet verandert, zij wordt aIleen
op meer economische en een strategischer wijze voortgezet, zou art. 9 lid
1, letter h, Vpb ook van toepassing zijn. De wetgever dient het oprichten
door een cooperatie om strategische redenen van een NYIBV, welke als
verlengstuk in het kader van de door haar en die van haar leden gedreven
ondememing gaat functioneren, niet aan te grijpen als argument am meer
belasting te mogen heffen.i"

Een fiscale eenheid is sinds kort ook mogelijk tussen de topcooperatie
en haar primaire leden cooperaties (art. 15a Vpb).207De in art. 15 lid

205 Anders MvA, TK 19526, Dr. 5, p. 4, zitting 1986-1987 en de Nota naar aanleiding van
het eindverslag, TK 19526, Dr. 7, p. 3, zitting 1986-1987 waarin wordt betoogd dat het
buiten toepassing laten van art. 9 lid I, letter h, Wet Vpb 1969 zijn grondslag vindt in het
feit dat wanneer activiteiten door een cooperatie zijn ondergebracht in dochter-NV's/BV's,
waarmee een fiscale eenheid wordt gevormd, dit blijk geeft van een verzelfstandiging van
de cooperatie. Deze activiteiten kunnen dan niet gezien worden als een verlengstuk van de
leden van de cooperatie. Ik ben het hierrnee dan ook van harte oneens. Het feit dat een
cooperatie een fiscale eenheid aangaat met haar dochter-NV/BV duidt juist niet op een
verzelfstandiging van de cooperatie, De dochters worden immers geacht geheel te zijn
opgegaan in de cooperatie waardoor sprake is van een concemondememingwelke wei degelijk
kan worden gezien als verlengstuk van de door de leden gedreven ondememing. Ais de
wetgever een fiscale eenheid ten deze niet mogelijk geacht zou hebben zou dat veeleer op
verzelfstandiging van de cooperatie hebben geduid.

206 Vgl. ook I.A.G. van der Geld, Uitbreiding fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting,
FED 1986, Dr. 1147.

207 Er worden twee redenen genoemd voor deze beperkte mogelijkhedenvoor een fiscale eenheid.
De wetgever wenst fiscale eenheden tussen lichamen met verschillende winstregimes te
voorkomen. Vgl. MvA, TK 6000, nr. 9, p. 27, zitting 1962-1963. Bovendienzou bij andere
belastingplichtige lichamen de behoefte ontbreken om een fiscale eenheid aan te gaan. Vgl.
MvT, TK 6000, Dr. 3, p. 21, zitting 1959-1960. In de huidige tijd is dit argument echter
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1 Vpb genoemde lichamen kunnen voorts naar het oordeel van de staatsse-
cretaris van Financien slechts een fiscale eenheid vormen indien zij naar
Nederlands recht zijn opgericht. 208

2. De in de fiscale eenheid deelnemende maatschappijen dienen binnen
het Rijk gevestigd te zijn. Art. 2 lid 4 Vpb geldt ook ten aanzien van art.
15 Vpb209. De feitelijke vestigingsplaats is ten deze dus niet doorslagge-
vend. De Hoge Raad heeft echter in een recent arrest bepaald dat een
Antilliaanse NV welke feitelijk in Nederland was gevestigd een fiscale
eenheid kan aangaan.i'"

3. De moedermaatschappij dient aIle aandelen in de dochtermaatschappij
te bezitten. De letter van de wet eist een 100% deelneming. In de praktijk
wordt echter 99 % voldoende geacht. 211 Aan de bezitseis is slechts voldaan
als de moedermaatschappij zowel de juridische als de economische eigendom
bezit. 212 Er vindt naast deze bezitseis geen materiele toetsing van de
concernonderneming plaats. 213 Bij de toe te passen fiscale eenheid regeling
voor cooperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen (art. 15a Vpb)
wordt daarentegen wel materieel getoetst. Dit is nodig omdat mer geen
formele toets mogelijk is zoals bij de op het aandelenbezit gebaseerde
regeling van art. 15 Vpb.214 De criteria moeten ervoor zorgen dat aIleen
een fiscale eenheid ontstaat bij een volledige eenheid van zeggenschap en
belang. In art. 15a lid 1, onderdeel a, Vpb wordt als vereiste gesteld dat
de werkzaamheden van de ledenmaatschappijen plaatsvinden onder leiding
van de centrale maatschappij. Hieraan wordt voldaan indien op grond van
statuten en reglementen vele bevoegdheden zijn toegekend aan de centrale
maatschappij, waardoor de autonomie van de ledenmaatschappijen is
beperkt. Dit vereiste dient de integratie in juridisch opzicht te waarbor-

m.i. volstrekt in strijd met de realiteit.
208 Zie MvA TK 19526, nr. 5, p. 1, zitting 1986-1987.
209 Zie HR 29 juni 1988, BNB 1988/331.
210 Vgl. HR 16 maart 1994, rolnr. 27.764, V-N 1994, p. 1208.
211 Onvindbare en zoekgeraakte aandelen tellen niet mee bij de beoordeling of de moeder-

maatschappij alle aandelen in de dochtennaatschappij bezit. De resterende 1% mag in handen
zijn van derden onder de voorwaarde dat deze aandelen hoogstens recht geven op 1% van
het vermogen of de winst die in de dochtennaatschappij aanwezig is.

212 Vgl. res. 20 nov. 1986, zoals gewijzigd bij de res. 1 sept. 1987, BNB 1987301, punt 2.1.
Verburg acht bezit van de economische eigendom ook voldoende. Vgl. J. Verburg, Vennoot-
schapsbelasting, Kluwer 1984, p. 237.

213 Zie hierover ook C.L. van Lindonk, De onderneming en haar fiscale verschijningsvormen,
t.a.p. biz. 287-289.

214 Zie MvT TK, zitting 1987-1988,20521, nr. 3, V-N 1988, p. 1074.
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I

gen.?" Waar in art. 15 Vpb wordt aangenomen dat deze juridische eenheid
voortvloeit uit het 100% (99%) aandelenbezit, waarbij (gemakshalve) de
mogelijkbeid van het feitelijk ontbreken van een centrale leiding buiten
beschouwing wordt gelaten, wordt in art. 15a Vpb deze integratie in een
afzonderlijk vereiste opgenomen. Aan de integratie in economisch opzicht
wordt voldaan indien de werkzaamheden van de maatschappijen elkaar over
en weer aangaan, met dien verstande dat de maatschappijen in ieder geval
onderling instaan voor elkaars schulden. Zie art. 15a, lid 1, onderdeel b,
Vpb. Met deze voorwaarde wordt echter van de cooperatieve groep een
economische eenheid verlangd waarvan bij een vennootschappelijk concern
vaak niet eens sprake zal zijn.?" Met name het instaan voor elkaars schul-
den is, gezien de regeling van art. 15 Vpb, een curieus vereiste."? De
fiscale eenheid geldt immers alleen in de relatie tussen fiscus en de belasting-
plichtige en dient overigens de juridische zelfstandigheid van de afzon-
derlijke rechtssubjecten onverlet te laten.

4. De tijdvakken waarover de belasting wordt geheven moeten samen
vallen. De boekjaren van aIle bij de fiscale eenheid betrokken maatschap-
pijen dienen dus zowel feitelijk als statutair samen te vallen.""

5. Voor het bepalen van de winst moeten bij alle rnaatschappijen dezelfde
bepalingen van toepassing zijn, tenzij de Minister van Financien anders
bepaalt. Dit in art. 15 lid 2 Vpb opgenomen vereiste vergt niet dat de bij
de berekening van de jaarwinst bij beide maatschappijen gegeven concrete

215 Vgl. C.L. van Lindook, De ondernerning en haar fiscale verschijningsvormen, t.a.p. biz.
289.

216 Zie ook C.B. Bavinck, De volledige eenheid voor de vennootschapsbelasting, WFR
1989/5860, p. 307. De vereiste econornische intergratie bij een vennootschappelijk concern
gaat als gevolg van de wettelijke uitwerking immers niet verder dan een gerechtigdheid tot
het vermogen en de winst van de dochter. Vgl. C.L. van Lindonk, De ondernerning en haar
fisale verschijningsvormen, t. a.p., p. 289.

217 Zie ook reeds hiervoor onder paragraaf3.1. Het invoeren van een hoofdelijke aansprake-
lijkheid voor fiscale-eenheidsmaatschappijen werd dan ook reeds eerder, bij de behandeling
van het wetsontwerp inzake de uitbreiding van de regeling van de fiscale eenheid tot
cooperaties en onderlingen verzekeringsmaatschappijen die alle aandelen van een NV/BV
bezitten, uitdrukkelijk afgewezen. Zie MvA, TK zitting 1986-1987, or. 5, p. 5. Wei is in
de nieuwe Invorderingswet 1990 een nieuw art. 39 opgenomen dat bepaalt dat ingeval van
een moedermaatschappij vennootschapsbelasting is geheven met toepassing van art. 15Vpb,
elk van de dochtermaatschappijenvoor de vennootschapsbelastingschuldhoofdelijk aansprake-
lijk is. Vgl. Gewijzigd Voorstel van Wet EK, zitting 1989-1990, 20588, or. 88. Dit vereiste
is m.i. ook voldoende voor de toepassing van art. 15a Vpb. Het vereiste van art. 15a, lid
I, onderdeel b, Vpb dient te vervallen.

218 Zie Res. 20 nov. 1986, zoals gewijzigd bij de Res. 1sept. 1987, BNB 1987/301, punt 2.l.
alwaar ook enige versoepelingen van deze eis zijn geformuleerd.
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invulling van goed koopmansgebruik'" dezelfde moet zijn. Met dit vereiste
wordt bedoeld dat de wettelijke bepalingen op basis waarvan de winstbereke-
ning plaatsvindt niet mogen verschillen of, anders gezegd, dat de aan een
fiscale eenheid deelnemende maatschappijen onderworpen moeten zijn aan
hetzelfde fiscale regime.f" Dit is bijvoorbeeld niet het geval bij een
beleggingsinsteUing ex art. 28 Vpb en een 'gewoon' belastingplichtige ven-
nootschap.?"

6. De nader door de Minister te stellen voorwaarden dienen te zijn
vervuld. Een model van deze voorwaarden is gepubliceerd in de zogenaamde
standaardvoorwaarden.F' Deze voorwaarden mogen slechts strekken ter
verzekering van de hefting en invordering van de belasting. De laatste versie
van deze voorwaarden is gepubliceerd op 30 september 1991.223Tot voor
kort vormden de standaardvoorwaarden (alsook beleidsregels) geen
rechtsregels in de zin van art. 99 R.O.224 Over schending van deze
voorwaarden kon dus niet in cassatie worden geklaagd.?" Dat is nu niet
meer zo, althans dat is in discussie.F" De belastingkamer van de Hoge
Raad is namelijk ten aanzien van beleidsregels inmiddels van opvatting
veranderd. Vraag is nu of de standaardvoorwaarden wel kunnen worden
aangemerkt als beleidsregels. Bij arrest van 28 maart 1990227 is namelijk

219 VgI. over het begrip 'goedkoopmansgebruik', D. BIiill/J.W. Zwemmer, Goedkoopmansge-
bruik, fiscale brochures FED I.B., 1986.

220 De staatssecretaris kan echter onder door hem te stellen voorwaarden uitzonderingen maken.
221 Vgl. A. Nooleboorn/J.N. Bouwman, Wegwijsindevennoolschapsbelasting, t.a.p. bIz. 272.
222 Vgl. voor algemene besprekingen van deze standaardvoorwaarden o. m. N.H. de Vries/L. W.

Sillevis, Curus belastingrecht, onderdeeIvennoatschapsbelasting,Dr. 2.l8.C.; A.J. van Soest,
De regeling van de fiscale eenheid in de vennoolschapsbelasting (art. 15 Wet Vpb 1969),
t.a.p. Hoofdstuk II; A. Nooteboom/LN. Bouwman, Wegwijs in de vennootshapsbelasting,
t.a.p. bIz. 274 e.v.;

223 Vgl. Res. van 30 september 1991, Dr. DB912310, Stcrt. 189, BNB 19911329. Vgl. daarover
ook o.m. H.G.M. Dijstelbloem, De NV 1992,70/9, p. 193 e.v. en N.H. de Vries/R.J.
de Vries, Wederom nieuwe standaardvoorwaarden betreffende de fiscale eenheid in de Wet
op de Vennoolschapsbelasting 1969, WFR 1992/6003, p. 469 e.v. Zie voor de oude
standaarvoorwaarden Res. BNB 1987/42 en VoN 1986, nr. 28. Vgl. voor een bespreking
van deze standaardvoorwaarden oak J .A.G. van der Geld, Nieuwe standaardvoorwaarden
voor de fiscale eenheid, De NV 65/3, mei/juni 1987, p. 109 e.v.

224 Zie HR 16 okt. 1985, BNB 1986/44. Deze voorwaarden vormden volgens de HR "naar
inhoud en strekking geen naar buiten werkende lot een ieder, die het aangaat, gerichte
algemene regelingen".

225 Zie hieroverookJ. A.G van der Geld, Nieuwestandaardvoorwaarden voor de fiscale eenheid,
De NV 65/3, mei/juni 1987, p. 109-111.

226 Vgl. de discussie gevoerd door P.J. Wattel, "Goed lezen en negeren" en Ch.J. Langereis
in zijn naschrift op genoemd artikel in Fiscaal Weekblad FED 14-2-1991, Dr. 131, p. 403
e.v. alsmede Ch.J. Langereis in zijn annotatie bij HR 28 maart 1990, FED 1990/878.

227 BNB 1990/194.
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beslist dat beleidsregels die een rol spelen bij het bepalen van de verhouding
tussen overheid en burger (dit geldt mijns inziens ook voor de standaard-
voorwaarden) onder bepaalde voorwaarden kunnen worden aangemerkt
als 'recht' in de zin van art. 99 lid 1 onder 2 Wet RO. De taak van de
cassatierechter strekt zich in zodanig geval mede uit tot de uitlegging van
zodanige regels. Belanghebbenden dienen zich daarop wel nadrukkelijk
te beroepen. De Hoge Raad toetst aldus niet ambtshalve.f" Het feit dat
de standaardvoorwaarden slechts een model vormen waarvan al naar gelang
de bijzondere ornstandigheden van een bepaald geval kan worden afgeweken,
zodat de Minister per individueel geval de voorwaarden dus verschillend
kan toepassen.F' vormt mijns inziens geen voldoende argument om aan
te nemen dat de standaardvoorwaarden geen beleidsregels en daarrnede geen
'recht' in de zin van art. 99 Wet RO zouden kunnen zijn. De standaard-
voorwaarden moeten derhalve ingevolge het hiervoor genoemde arrest van
de Hoge Raad binnen het uitlegbereik van de cassatierechter zijn geko-
men. 230

7. Door de moeder- en dochtermaatschappij(en) dient een verzoek te
worden gedaan voor de totstandkoming van een fiscale eenheid. Deze
verzoeken dienen te worden gedaan bij de inspecteur onder wie de
moedermaatschappij ressorteert. 231 Indien het verzoek voor het einde van
het boekjaar is ingediend, kan de fiscale eenheid ingaan met ingang van
dat boekjaar, mits ook bij de aanvang van dat boekjaar is voldaan aan alle
wettelijke vereisten voor de fiscale eenheid.?"

3.5 De bedrijfsfusie, art. 14 Vpb

Art. 14 Vpb regelt de fiscale aspecten van die vorm van fusie, waarbij een
ondememing of een zelfstandig onderdeel van een ondememing, wordt

228 Zie ook P.C. van Maris, Te naast verwant? Beleidsregels en het recht, WFR 199115959,
p.584.

229 WeIdient de Minister (ten deze vertegenwoordigd door zijn Staatssecretaris) er voor te zorgen
dat hij daarbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht neem!.

230 Ik sluit mij derhalve aan bij de mening van Ch.I. Langereis. Zie o.m. zijn naschrift op het
artikel van P.I. Wattel, "Goed lezen en negeren" , in Fiscaal Weekblad FED 14-2-1991,
nr. 131, p. 404 e.v.

231 Vgl. Res. 1 september 1987, BNB 1987/301.
232 Zie hierover ook N.H. de Vries/L.W. Sillevis, Cursus belastingrecht, onderdeel vennoot-

schapsbelasting, nr. 2.18.B. alwaar ook de uitzonderingen op deze regel zijn vermeld. Vgl.
omtrent het rechtskarakter van de ten deze door de Minister af te geven beschikking o.m.
I.P. Scheltens, Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, p. 314d; A.I. van Soest, De regeling
van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (art. 15 Wet Vpb 1969), t.a.p. biz. 47
e.v.; Ch.I. Langereis, Fiscale rechtsbescberming, Kluwer 1986, p. 104.
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overgedragen tegen uitreiking van aandelen of bewijzen van deelgerechtigd-
heid in dan wel tegen toekenning van het lidmaatschap van de andere
belastingplichtige.F" Normaal gesproken betekent een dergelijke over-
dracht voor de belastingplichtige dat hij over de fiscale en stille reserves
en de goodwill moet afrekenen. De tegenprestatie bij een overdracht als
hier bedoeld bestaat echter niet uit liquide middelen. Dit levert dus financiele
problemen op daar de te betalen belasting niet uit ontvangen contanten
voldaan kan worden.P" Om deze reden en omdat de wetgever fusies in
het bedrijfsleven blijkbaar niet wilde bemoeilijken wordt de fiscale Vpb-
claim doorgeschoven naar de ovememende belastingplichtige die de over-
genomen activa en passiva te boek stelt tegen de fiscale boekwaarden welke
deze vermogensbestanddelen voor de overname hadden bij de vervreemder.
De vermogensbestanddelen gaan derhalve fiscaal geruisloos over. Deze
doorschuifregeling vertoont veel verwantschap met de geruisloze overgang
van de persoonlijke ondememing naar een NV IBV, geregeld in art. 18 Wet
IB 1964,235 waar de centrale doelstelling - het behoud en de veiligstelling
van de fiscale claim bij een (op zich zelf wenselijke) overdracht van
ondememingsvermogen door de ene aan de andere belastingplichtige -
op deze zelfde wijze is bereikt.?" De bedrijfsfusie-regeling van art. 14

233 Dit is dus een geheel andere figuur dan de juridische fusie. Hierbij gaat het om de fusie
van (belastingplichtige) rechtspersonen waarbij een van de fuserende lichamen van rechtswege
ophoudt te bestaan onder overgang van haar vermogen onder algemene tite!. De fiscale
gevolgen van de juridische fusie zijn niet specifiek geregeld en daardoor nog alleszins onduide-
lijk. Zie voor de civielrechtelijke- en fiscaalrechtelijke problematiek bij juridische fusie van
verenigingen en stichtingen o.m. G.W.F. de Neree tot Babberich, Juridische fusie van
verenigingen en stichtingen, Stichting en Vereniging, jrg. 1987, p. 143 e.v.; A.G. van
Solinge, Regeling van de fusie van verenigingen en stichtingen, De NV 1984, p. 141 en
Enige civielrechtelijke aspecten van de fusie van verenigingen en stichtingen, MBB 1984,
p. 171-176; M.J.G.C. Raaijrnakers, TVVS 1986, p. 181-187 en 214-219; H.J. Strijkert,
Juridische fusie tussen stichtingen, WFR 1991/5954, p. 409 e.v.; Th. Prijn, Enkele fiscale
aspecten van de juridische fusie voor verenigingen en stichtingen, Stichting en Vereniging,
jrg. 1987, p. 148 e.v.; S.W. Mouw Enige fiscaalrechtelijke aspecten van fusies van
verenigingen en stichtingen, MBB 1984, p. 178. Zie ook meer algemeen I.A.G. van der
Geld, Enige fiscale aspecten van het Wetsontwerp juridische fusie, WFR 198115512, p.
969 en Nogmaals de fiscaleaspecten van dejuridische fusie, WFR 1982/5544, p. 513; N.H.
de Vries/L. W Sillevis, Cursus belastingrecht, onderdeel vennootschapsbelasting, nr. 2.19. C;
C.L. van Lindonk, De onderneming en haar fiscale verschijningsvormen, t.a.p. biz. 268
e.v.

234 Zie ook onder paragraaf 3.1.
235 Zie N .H. de VriesfL. W. Sillevis, Cursus belastingrecht, onderdeel vennootschapsbelasting,

nr. 2.17 .A. Zie de omtrent de verhouding art. 18 LB. en art. 14 Vpb ook A.C. Rijkers,
Geruisloze ornzetting in een NV of BV, Kluwer 1989, p. 214 e.v.

236 Een essentieel verschil tussen de geruisloze overgang ex art. 18 Wet l.B. 1964 en de
geruisloze doorschuiving ex art. 14 Vpb 1969 is uiteraard wei dat het bij eerst bedoelde
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Vpb is ook vergelijkbaar met de doorschuifregeling ex art. 40 Wet ill 1964
in geval van aandelenfusie. Dit artikel voorziet in de doorschuiving van
de aanmerkelijk-belang-clairrr'" in geval een aanmerkelijk-belang-pakket
in het kader van een fusie wordt geruild tegen nieuw uitgegeven aandelen
in een - binnen het Rijk gevestigde - ovememende vennootschap. De
inkomstenbelasting-claim blijft hier echter wel rusten op het door dezelfde
belastingplichtige bij de fusie verkregen pakket aandelen.i"

In strikte zin is de vrijsteUing van overdrachtswinst bij de overdrager
in het kader van een fusie in de zin van art. 14 Vpb geen objectieve vrijstel-
ling. Art. 14 Vpb en daarmede de vrijstelling is immers slechts van
toepassing als partijen dat wensen. Bovendien blijft de bij de overdrager
vrijgestelde winst bij de ovememer fiscaal beclaimd. De fusievrijstelling
heeft bij de overdrager ondertussen weI het effect van een objectieve
vrijstelling, omdat zijn totale winst uit ondememing immers op een lager
bedrag wordt vastgesteld dan zonder die vrijsteIling uit art. 7 Wet ill zou
voortvloeien. Hij betaalt de doorgeschoven claim echter wel terug via een
lagere verkoopprijs, waarin immers de latente Vpb-claim als waardedrukken-
de factor is verdisconteerd.

Ret begrip fusie moet worden verstaan in de zin van art. 14 lid 2
Vpb.239 Bedrijfsfusie in de zin van art. 14 Vpb houdt dan ook een
duurzame concentratie van ondernemingen in objectieve zin in.240Art.
14 Vpb kan niet worden toegepast als met of bij de overdracht van de onder-
neming geen winst wordt behaald. Art. 14 Vpb is ook niet voor alle belas-
tingplichtigen gescbreven. Ret zijn van overnemend lichaam wordt in de

faciliteit gaat om de veiligstelling van de I.B.-claim, die goeddeels wordt gerealiseerd in
de sfeer van de Vpb, terwijl bij laatstgenoemde faciliteit behoud van de Vpb-claim binnen
de Vpb-sfeer plaatsvindt.

237 Vgl. art. 39 Wet IB 1964.
238 Vgl. hierover 1.E. A. M. van Dijck, De aanmerkelijk belang regeling, fiscale brochures FED

LB. 1987, p. 157 e.v.
239 Het vertoont veel gelijkenis met hoe het begrip fusie in de zin van art. 40 lid 2 Wet IB 1964

moet worden verstaan; namelijk het in financieel en economisch opzicht duurzaam in een
eenheid samenbrengen van tweeofmeerondernemingen. Vgl. ook HR 19 maart 1975, BNB
1976/13.

240 Vroeger diende hierbij een formeel ondernemingsbegrip gehanteerd te worden. Vgl. H. G .M.
Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennoots-
happen, t.a.p. biz. 121. Zie tevens l.A.G. van de Geld, Enige opmerkingen over art. 20
lid 5 Wet Vpb 1969, Meelesbundel, Deventer 1985, p. 53-62, die van mening was dat art.
2 lid 5 Wet Vpb 1969 (het formele ondernemingsbegrip formulerend) in principe voor de
hele Wet Vpb 1969 geldt, tenzij een andere bepaling in die wet dit verhindert. Zie ook C.L.
van Lindonk, De onderneming en haar fiscale verschijningsvormen, t.a.p. biz. 1441145.
Sedert de invoering van art. 14 lid 2 nieuw Vpb dient het ondernemingsbegrip blijkens de
tekst en bedoeling van genoemd artikel echter materieel bezien Ie worden.
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wettekst beperkt. Overnemend lichaam kunnen alleen zijn de ingevolge
art, 2 lid 1 letter a Vpb belastingplichtige lichamen, de fondsen voor gemene
rekening, de cooperaties en alle belastingplichtige verenigingen.?" Dus
niet als overnemend lichaam kunnen optreden een stichting of andere
ingevolge art. 2, lid 1, letter d Vpb belastingplichtige Iichamen.?" Ik
acht dit een onjuist resultaat. Ook bijvoorbeeld een stichting kan (een deel
van) zijn onderneming overdragen aan een andere stichting tegen verkrijging
van een (financieel) belang in de overnemende stichting.t" De overdra-
gende stichting verkrijgt aldus geen liquide middelen. Aan de vereisten
voor het kunnen spreken van een bedrijfsfusie is voldaan. De overdragende
stichting zal echter toch dienen af te rekenen.

Bij een juridische fusie tussen 'nijvere' stichtingen is de Staatssecretaris
van Financien daarentegen wel voornemens de fiscale belemmeringen, met
name bestaande uit de afrekeningsplicht (de verdwijnende stichting, wier
vermogen overgaat naar de verkrijgende stichting wordt immers geacht
haar onderneming te staken waardoor realisatie van stille reserves en/of
goodwill plaatsvindt), op te heffen.r" Voor dergelijk fusies moet dan
volgens hem nota bene de bestaande praktijk voor de bedrijfsfusie tot
richtsnoer gaan dienen! Dat wil in zijn algemeenheid dus zeggen dat op
een schriftelijk door betrokkenen gedaan verzoek, de eindafrekening achter-
wege blijft zodat het vermogen van de verdwijnende stichting geruisloos
overgaat naar het vermogen van de verkrijgende stichting. Hiertoe zuilen
door de Staatssecretaris voorwaarden worden gesteld die qua strekking
overeenstemmen met de standaardvoorwaarden van art. 14 Vpb.245 Het
komt mij toch wei behoorlijk inconsequent voor dat een juridische fusie
tussen stichtingen wel gefacilieerd zou kunnen geschieden, overeenkomstig
de bedrijfsfusieregeling, terwijl deze bedrijfsjusieregeling niet van toepassing
is op een bedrijfsfusie tussen stichtingen.
Ten aanzien van de overdragende belastingplichtige worden in de wettekst
intussen geen beperkingen gesteld.

241 Vgl. ook N.H. de Vries/L. W. Sillevis, Cursus belastingrecht, onderdeel vennootschapsbe-
lasting, or. 2.17 .A. Ook een buitenlands belastingplichtige kan gefacilieerd een bedrijfsfusie
aangaan. Zie art. 18 lid 2 Wet Vpb 1969.

242 Vgl. ook A. Nooteboomll.N. Bouwman, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, t.a.p. biz.
239.

243 Dit kan op uiteenlopende wijzen geschieden. Via aanpassing van de statuten, het sluiten
van 'beheerscontracten' of personele tulles.

244 Vgl. wetsvoorste1 18285, rnernorie van antwoord t.a.p.
245 Vgl. ook H.l. Strijkert, luridische fusie tussen stichtingen, WFR 199115954, p. 413.
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3.5.1 Voorwaarden voor toepasselijkheid

De regeling van art. 14 Vpb valt in twee delen uiteen. Art. 14 lid 1 Vpb
betreft de overdracht van een onderneming of van een zelfstandig onderdeel
daarvan in het kader van een fusie, waarbij aan de voorwaarden van art.
14 lid 1 is voldaan. Er is dan geen goedkeuring van de staatssecretaris
vereist. Art. 14 lid 3 Vpb246 bevat een regeling voor fusies, die niet op
grond van het eerste lid zijn gefacilieerd, omdat niet aIle in het eerste lid
gestelde voorwaarden zijn vervuld. Zo is ingevolge art. 14 lid 3 Vpb toch
een vrijstelling mogelijk voor de overdracht van een onderneming of van
een zelfstandig onderdeel daarvan buiten het kader van een fusie. De
staatssecretaris dient dan wel zijn goedkeuring te verlenen. Op deze wijze
opent art. 14 Vpb ook de mogelijkbeid binnen concernverband een
onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan over te dragen zonder
dat dit tot hefting van vennootschapsbelasting leidt. Het betreft hier vooral
een mogelijkbeid tot interne reorganisatie."" Het is van belang te zien
dat art 14 Vpb geen concerneis bevat. Dit in tegenstelling tot de artt. 13
en 15 Vpb. Wie als overdragende en overnemende belastingplichtigen gelden
in de zin van art. 14 Vpb heb ik reeds aangegeven. Over de nadere voor-
waarden zal ik slechts kort zijn. Zij zijn namelijk niet specitiek relevant
voor de al of niet aanwezig zijnde mogelijkbeid tot toepassing van de
regeling op (cooperatieve) verenigingen en stichtingen.

Inart. 14 lid 1 Vpb is een aantal vereisten geformuleerd waaraan moet
zijn voldaan, wil een tiscaal begunstigde bedrijfsfusie op de voet van art.
14 lid 1 Vpb kunnen plaatsvinden.r"

1. Er moet overdracht van een onderneming of een zelfstandig onderdeel
van een onderneming plaatsvinden. Onder overdracht dient te worden
verstaan de daadwerkelijke inbreng van activa in en overneming van passiva
door de overnemende belastingplichtige.?" Het begrip overdracht omvat
ook de overdracht van de economische eigendom zonder de juridische
levering. 250

246 De tekst is gewijzigd in verband met de aanpassing aan de EG-fusierichtlijn.
247 Zie ook H.G.M. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze

en besloten vennootschappen, t.a.p. biz. 35/36.
248 Vgl hierover uitgebreid N.H. de Vries/L.W. Sillevis, Cursus belastingrecht, onderdeel

vennootschapsbelasting, nr. 2.17.B.
249 Zie Res. 12okl. 1987, BNB 1987/316.
250 Vgl. H.G.M. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en

besloten vennootschappen, t.a.p. biz. 93 e.v.
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2. De overdracht moet plaatsvinden in het kader van een fusie. (zie echter
art. 14 lid 3 Vpb) Zie voor het begrip fusie reeds hiervoor.

3. - a. De ovememer mag geen compensabele verliezen hebben. Blijkens
lid 1 vormt een overdragende belastingplichtige met compensabele verliezen
nu in tegenstelling tot voorheen'" terecht geen probleem meer.

- b. Overdrager noch ovememer mochten vroeger nog te verrekenen
investeringsbijdragen hebben. Hiermee werd voorkomen dat overdracht
piaatsvond van een winstgevende onderneming aan een belastingplichtig
lichaam met grote nog te verrekenen investeringsbijdragen. Deze voorwaarde
is in de nieuwe tekst geschrapt. Het praktisch beiang van een dergelijke
voorwaarde is inmiddels overigens ook gering.

4. De latere heffing moet verzekerd zijn. Dit vereiste is de kern van
art. 14 Vpb. Mits de fiscale claim op het overgedragen ondernemingsvermo-
gen bij de overnemer in stand blijft zal de fiscus de heffmg van Vpb bij
de overdrager achterwege laten. Vandaar dat de overnemer de overgenomen
activa en pass iva voor de fiscale boekwaarde bij de overdrager, ten tijde
van de overdracht, op zijn fiscale balans moet opnemen. De overgenomen
fiscale reserves worden aangemerkt als door hemzelf gevormd.

5. Overdracht dient plaats te vinden tegen uitreiking van aandeien,
bewijzen van deeigerechtigdheid of lidmaatschapsrechten. Een geringe
afronding in contanten is echter toegestaan.l"

6. De bij fusie verworven aandelen, bewijzen van deelgerechtigdheid
of lidmaatschapsrechten mogen niet binnen drie jaar worden vervreemd.
Zodoende wordt voorkomen dat via een omweg, nl. door verkoop van de
verkregen aandelen, toch nog een overdracht tegen contanten plaatsvindt.

7. Voor het bepalen van de winst moet bij beide belastingplichtigen
hetzelfde winstregime van toepassing zijn.253De bedoeling van dit vereiste
is dat beide fusiepartners niet onder verschillende regelingen ten aanzien
van de totale winstberekening mogen vallen. Zo zullen een nijvere vereni-
ging en een beleggingsinsteUing ex art. 28 Vpb niet met elkaar kunnen
fuseren (zie echter art. 14 lid 3 Vpb voor de uitzondering).

Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, betekent dit niet steeds dat
geen fiscaal begunstigde bedrijfsfusie mogelijk is. Hiervoor geldt art. 14
lid 3 Vpb. Alsdan is echter de goedkeuring van de staatssecretaris vereist.

251 In de oude rege1ing van art. 14 Vpb mocht ook de overdragende belastingplichtige geen
cornpensabele verliezen hebben. Men was bevreesd dat alsdan het ovememende llchaam
verliezen zou kunnen verrekenen die zij zonder fusie (waarschijn1ijk) niet verrekend zou
kunnen hebben.

252 Vgl. Res. 2okt. 1987, BNB 1987/316 punt 2.2.
253 Zie ook bij de fisca1e eenheid, paragraaf 3.4. en 3.4.1.
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Een fiscaal begunstigde bedrijfsfusie is dan toch mogelijk ook al is sprake
van:
a. een overdracht die plaatsvindt buiten het kader van een fusie;
b. een of meer fusiepartners die nog aanspraak hebben op verrekening

van verliezen of investeringsbijdragen, en
c. de fusiepartners niet onder hetzelfde fiscale regime vallen.

Op grond van art. 14 lid 3 kan de Minister nadere voorwaarden stellen
met betrekking tot een dergelijke bedrijfsfusie. De Staatssecretaris, daartoe
middels delegatie bevoegd, heeft met betrekking tot de toepassing van art.
14 lid 3 Vpb nieuwe standaardvoorwaarden opgesteld.P" De bij de
standaardvoorwaarden geschreven toelichting dient volgens de Staatssecreta-
ris ook als richtsnoer voor de oplossing van vraagpunten die zich kunnen
voordoen bij de toepassing van art. 14 lid 1 Vpb.255Dit standpunt van
de Staatssecretaris is echter juridisch onjuist. De Staatssecretaris heeft
immers slechts voor de toepassing van lid 3 een delegatiebevoegdheid
waarvan de omvang bovendien nag wordt begrensd door lid 5. Slechts de
belastingrechter zal dan oak lid 1 bindend uit kunnen Ieggen''" danwel
het Hof van Justitie van de EG als het 'EG-fusies' betreft.

Ik: ga op deze standaardvoorwaarden verder niet in. Ret gaat mij slechts
am de al ofniet formele toepasselijkheid van art. 14 Vpb (en 13 en 15 Vpb)
op (groepsverbonden) 'nijvere' stichtingen welke met andere rechtspersonen
(groeps)verbonden zijn.

Na deze beschouwing van de ratio achter - en de voorwaarden voor -
toepassing van de voornoemde concernregelingen in de Wet Vpb 1969,
kan nu bezien worden in hoeverre deze concernregelingen oak van

254 Vgl. voor de oude: Res.12 okt. 1987, nr. DB87/6457, Stert. 196, BNB 1987/316. Zie voor
de nieuwe Res. 1 juli 1993, nr.DB9312165M, V-N 1993, p. 2245 e.v. Vgl. voor een
bespreking P.H.M. Simonis, Standaardvoorwaarden art. 14 Wet Vpb 1969 van 1juli 1993
I en II in WFR 1993/6069 en 1993/6070. In verband met de inwerkingtreding van het eerste
deel van de Algemene Wet Bestuursreeht per 1januari 1994 is er wederom een nieuwe versie
uitgebraeht met aanpassingen aan de Algemene Wet Bestuursreeht. Vgl. BNB 1994176. Zie
ook BNB 1994177.

255 Zie voor een bespreking van de oude standaardvoorwaarden o.m. H.G.M. Dijstelbloern,
Fiseale faeiliteiten bij reorganisaties van naamloze en besloten vennootshappen, t.a.p. biz.
36 e.v.; N.H. de VrieslL.W. Sillevis, Cursus belastingrecht, onderdeel vennootschapsbe-
lasting, nrs. 2. 17.C. en 2.17.D.; A. Nooteboom/J.N. Bouwman, Wegwijs in de vennoots-
chapsbelasting, t.a.p. biz. 244 e.v.

256 Vgl. ook N.H. de Vries/L.W. Sillevis, Cursus belastingrecht, onderdeel vennootschapsbe-
lasting. nr. 2.17.B.
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toepassing kunnen zijn in het kader van concemverhoudingen met stichtingen.

Ik: zal echter eerst nog bezien de toepassing van het fiscale-eenheid regime
van art. 7 lid 4 OB in het kader van concemverhoudingen met stichtingen
alsmede de toepasbaarheid van de concernregelingen in de WBRv in het
kader van concemverhoudingen met stichtingen.

4 De fiscale eenheid-regeling van art. 7 Lid 4 wet OB 1968;
toepassing bij groepsverbonden stichtingen

Vooraleer over te gaan tot het onderzoek naar de toepasbaarheid van de
concernregelingen in de Wet Vpb 1969 op de groepverbonden nijvere
stichting, wil ik de fiscale eenheid tusssen stichtingen voor de omzetbelasting
aan een nadere beschouwing onderwerpen. Deze is immers weI mogelijk.
Ik: zal daar bij vragen naar toepasbaarheid van de concernregelingen in de
Wet Vpb 1969 enige inspiratie uit putten.

Sinds 1 januari 1979 is in de Nederlandse Wet op de Omzetbelasting
het begrip fiscale eenheid in de wet opgenomen (vgl. art. 7 lid 4 OB).
Daarvoor was het begrip echter al weI bekend en voor een groot deel in
de jurisprudentie vormgegeven als resuitaat van de uitleg van het aigemene
ondememingsbegrip in de omzetbelasting. Deze jurisprudentie behoudt zijn
belang omdat de verwoording in de wettekst een codificatie is van deze
eerdere jurisprudentie. 257 Het begrip fiscale eenheid komt ook voor in
de Zesde Richtlijn van de EG inzake omzetbelasting.f" Onder voorwaarde
dat het Comite voor de BTW wordt geraadpleegd, kan een EG-Lidstaat
op basis van art. 4 lid 4 Zesde BTW-RL ais een belastingplichtige
aanmerken personen, die in het binnenland gevestigd zijn en juridisch gezien
weI zelfstandig zijn, doch fmancieeI, economisch en organisatorisch nauw
met elkaar verbonden zijn.

Art. 7 lid 4 OB bepaait het volgende:

'Natuurlijke personen en lichamen in de zin van de Algemene Wet inzake
Rijksbelastingen, die in Nederland wonen of zijn gevestigd dan wei aldaar een

257 Behalve op een punt; de wettekst maakt voortaan onmogelijk een fiscale eenheid over de
landsgenzen heen.

258 Anders dan op het terrein van de directe belastingen (waar nog slechts zeer bescheiden enige
harmonisatie binnen de EG tot stand is gekomen), heeft de EG zich vrij intensief met de
harmonisatie van de methodiek en grondslag van de OB in de lidstaten bemoeid door middel
van een groot aantal richtlijnen.
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vaste inrichting hebben en die in fmancieel, organisatorisch en economisch
opzicht zodanig zijn verweven, dat zij een eenheid vormen, worden al dan niet
op verzoek van een of meer van deze natuurlijke personen of licharnen, bij voor
bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur als een ondememer aangemerkt
en wei met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die waarin
de inspecteur de beschikking heeft afgegeven'.

Aangenomen mag worden, gezien de tekst, dat deze regeling in overeen-
stemming is met de EG-RL en dus verbindend is.

De fiscale eenheid voor de omzetbelasting bestaat in tegenstelling tot
die voor de vennootschapsbelasting dus niet slechts op verzoek. In principe
is er van rechtswege een fiscale eenheid indien aan de voorwaarden daartoe
is voldaan. Daarbij is sinds 1 januari 1989 vereist dat de inspecteur - uit
eigener beweging dan weI op verzoek - het bestaan en de omvang van
de fiscale eenheid bij beschikking vaststelt. De vaststelling bij bescbikking
is tegelijkertijd ingevoerd met de invoering van de boofdelijke aansprakelijk-
beid van alle ftscale-eenheid partners voor alle BTW-scbulden van de fiscale
eenheid (V gl. art. 43 Inv. Wet 1990). Ook de fiscale eenheid BTW is
geografisch beperkt tot Nederland. De fiscale eenheid is niet slecbts beperkt
tot sommige lichamen doch kan zicb uitstrekken tot alle lichamen en zelfs
tot lichamen en natuurlijke personen, die de betreffende lichamen beheersen.
Natuurlijke personen alleen vormen ecbter nimmer een fiscale eenheid.
Zij kunnen wel samen als een ondernemer worden aangemerkt, bijvoorbeeld
als maatschap, V. O.F. of C. V. Het is ook de fiscale eenheid die belasting-
plichtig subject is en niet de moedermaatschappij of de beheersende
natuurlijk persoon.

De materiele kern van de vraag of er een fiscale eenheid is, wordt
gevormd door de eis dat sprake moet zijn van een voldoende verwevenheid
in organisatoriscbe, economische en financiele zin. Ingeval van nijvere
verenigingen en stichtingen kan ook sprake zijn van voldoende verwevenheid
om een fiscale eenheid voor de omzetbelasting aan te nemen.P? Van een
organisatorische verwevenheid/" die voldoende is om een fiscale eenheid
aan te nemen, is in elk geval sprake indien de sticbtingen onder een
gezamenlijke, althans als een eenheid functionerende, leiding staan, danwel
de leiding van de ene sticbting ten opzichte van die van de andere stichting
in een positie van feitelijke ondergeschiktbeid verkeert.t"

259 Vgl. HR BNB 19901241.
260 Ook wei: 'eenheid in bestuur'.
261 Vgl. HR BNB 1989/112.
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De eis van economische verwevenheid levert in de praktijk de meeste
problemen op. De Hoge Raad formuleerde deze eis als volgt:262

'van verwevenheid in economisch opzicht is sprake indien de activiteiten van
de vennootschappen (stichtingen, RH) in hoofdzaak strekken tot de verwezenlij-
king van een zelfde economisch doel, zoaIs de bediening van een gemeenschap-
pelijke klantenkring, danwel de activiteiten van de ene vennootschap (stichting -
RH) in hoofdzaak: ten behoeve van de andere vennootschap (stichting - RH)
worden uitgeoefend'.

Belangrijk voordeel van de fiscale eenheid voor de ornzetbelasting is de
verlichting van de administratieve verplichtingen. Leveringen en diensten
tussen de f.e.-partners gelden immers voortaan als interne leveringen en
diensten. Daarnaast kan een liquiditeitsvoordeel optreden doordat zonder
fiscale eenheid afdracht bij de een vaak niet parallelloopt met de teruggaaf
bij de ander. Voordelig kan de fiscale eenheid voor de ornzetbelasting ook
zijn indien een onderneming, die vrijgestelde prestaties verricht een fiscale
eenheid vormt met toeleveranciers, die belaste prestaties leveren. In totaliteit
wordt zodoende het bedrag aan niet aftrekbare voordruk verlaagd met de
BTW over de door de toeleverancier toegevoegde waarde.

Het bestaan van een fiscale eenheid is in het verleden door de fiscus
wei gebruikt als wapen in gevallen waarin wel aftrekrecht dreigde te ontstaan
maar afdracht van BTW niet plaatsvond. Indien er in die gevallen sprake
zou zijn van een fiscale eenheid, dan vervalt niet alleen de plicht tot afdracht
bij de een, maar ook het recht op afdracht bij de ander.

De stichting als pure houdstermaatschappij kan deel uitmaken van een
fiscale eenheid voor de omzetbelasting.F' Er dient wel onderscheid te
worden gemaakt tussen de stichting als zuivere holding en de stichting die
naast het houden van aandelenpakketten nog andere activiteiten verricht. 264
De stichting-zuivere holding is geen onderneemster voor de ornzetbelasting
en kan ook geen deel uitmaken van een fiscale eenheid voor de ornzetbelas-
ting met ondernemers. Dit is anders voor de stichting-holding die naast
het houden van aandelenpakketten ook nog andere activiteiten verricht. Deze
kan wei als onderneemster in de zin van art. 7 lid 1 OB worden gezien
en dus worden opgenomen in een fiscale eenheid. De vraag is vervolgens
wel waar precies de grens ligt tussen be ide soorten stichtingen. Het

262 Vgl. BNB 19891112 en HR 21 aug. 1991, V-N 1991, p. 2540 e.v.
263 Vgl. HvJEG 20 juni 1991, nr. C-6090, o.a. besproken door D. Bij1,De houdstermaatschappij

in de omzetbelasting, WFR 1991, p. 1301 e.v.
264Vgl. Res. 18 febr. 1991, nr. VB91/347, o.a. gepubliceerd in WFR 1991, p. 353.
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onderscheid wordt gelegd bij het antwoord op de vraag of de stichting-
holding meer doet dan houdster zijn en zich ook direct of indirect inlaat
met het beheer van de dochtermaatschappijen. Indien een stichting
doorlopend tegen vergoeding het management voert over ten minste een
dochtermaatschappij, wordt de stichting als ondernemer aangemerkt.i'"

Gezien hetgeen reeds in het privaatrechtelijk deel is opgemerkt over de
technieken van concernvorming bij stichtingen, alsmede de criteria zoals
deze in art. 7 lid 4 OB zijn opgenomen en de door de Hoge Raad daaraan
gegeven uitleg, vormt het geen enkel probleem om stichtingen op te nemen
in een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.i" Zij vormen immers een
eenheid binnen welke men niet kan spreken over het over en weer verrichten
van belaste diensten op een zelfde manier, zoals deze jegens derden zouden
worden verricht. In meen dat een dergelijke gedachte meer weerklank zou
moeten vinden in het kader van respectievelijke concernregelingen welke
ik hier aan de orde stel.

5 De concernregelingen in de Wet Belastingen Rechtsverkeer;
toepassing bij groepsverbonden stichtingen?

Bet gaat hier om bepalingen welke vrijstellingen inhouden in het kader van
de overdrachtsbelasting respectievelijk de kapitaalsbelasting, t.w. art. 15
lid 1 sub e en h jo art. 5 UBBR (inzake de overdrachtsbelasting) en art.
37 lid 1 onder a (en b) jo lid 2 en 4 alsmede jo art. 10 UBBR inzake de
Kapitaalsbelasting.

Ik wil hier ook even kort aandacht schenken aan de 'concernregelingen'
in de Wet Belastingen van rechtsverkeer en dan met name met het oog op
nijvere stichtingen voor het geval deze hun onderneming in zijn geheel
willen inbrengen in een afhankelijke stichting (de inbreng in een nijvere
vereniging danwel cooperatie met een in aandelen verdeeld kapitaal vormt
blijkens art. 15 lid 1 onder e geen probleem), dan wel voor het geval dat
zij samen met de met haar in een groep verbonden stichtingen of verenigin-

265 Vgl. Hof Amsterdam, V-N 1990, p. 721 en Hof 's-Gravenhage, V-N 1990, p. 1793.
266 Vgl. ook D.G. van Vliet, Stichtingen en fiscale eenheid omzetbelasting, WFR 199115955,

p. 461 e.v. en idem, Kunnen stichtingen voor de BTW een fiscale eenheid vormen?, S &
V 1990, p. 144 e.v. Vgl. ook C.L. van Lindonk, De fiscale eenheid in de omzetbelasting,
WFR 1989/5680, p. 313 e.v. en R.E.C.M. Niessen, Fiscale eenheid in de omzetbelasting,
S & V 1991, p. 106 e.v.
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gen intern willen reorganiseren, bij welke reorganisatie onroerende zaken
of rechten daarop zijn betrokken.

Tevens wil ik noemen art. 37 lid 1 onder a (en b jo lid 2 en 4 WBRv
met het oog op stichtingen die hun gehele ondernerning in het kader van
een bedrijfsfusie of een interne reorganisatie willen inbrengen in een
kapitaalvennootschap.

5.1 Toepassing art. 15 lid 1 onder e?

Hierover kan ik kort zijn; art. 15 lid 1 onder e WBRv is niet van toepassing
op de inbreng door een nijvere stichting van haar gehele ondernerning in
een afuankelijke stichting.i" hoewel voor de toepassing goede redenen
aanwezig zijn. Een inbreng van een gehele ondernerning door welke
rechtspersoon dan ook is blijkens art. 15 lid 1 onder e WBRv namelijk
aileen maar vrijgesteld indien het gaat om een inbreng in:
a. vennootschappen zonder een in aandelen verdeeld kapitaal;
b. vennootschappen, verenigingen en cooperaties met een in aandelen

verdeeld kapitaal.

5.2 Toepassing art. 15 lid 1 onder h?

Dit artikel ziet op de zogenaamde interne reorganisaties. 268

Ook hier kan ik kort zijn. Het artikel ziet namelijk uitsluitend op interne
reorganisaties van naamloze en besloten vennootschappen.P"

Een van de eisen voor de toepassing van de vrijstelling is, dat de
vennootschappen tot hetzelfde concern behoren. Art. 5 lid 3 Uivoeringsbe-
sluit WBRv geeft de volgende defmitie:

'Onder een concern wordt verstaan een vennootschap waarvan niet aIle aandelen
of nagenoeg aIle aandelen oruniddeIlijk of middelIijk in het bezit zijn van een
andere vennootschap, te zamen met aIle andere vennootschappen waarin zij
oruniddellijk of middeIlijk aIle of nagenoege aIle aandelen bezit'.

Onder 'nagenoeg aIle aandelen' wordt in het aIgemeen verstaan meer dan
90 % van de aandelen. Mijns inziens is het concerncriterium hier dus
duidelijk gericht op het kunnen uitoefenen van de volledige zeggenschap

267 Vgl. ook 1.K. Moltmaker, Belastingen van rechtsverkeer, Deventer 1993, p. 85 e.v.
268 Vgl. in dat verband ook H.G.M. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties

van naamlozen en besloten vennootschappen, diss. Deventer 1984.
269 Vgl. ook 1.K. Moitmaker, Belastingen van rechtsverkeer, Deventer 1993, p. 95 e.v.
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binnen de concernmaatstPPijen. We hebben inmiddels gezien dat volledige
uitoefening van zegge hap over een stichting mogelijk is. Toch is de
vrijstelling in 'stichtin verband' niet van toepassing.

Daarnaast moet natuurlijk bovenal sprake zijn van een reorganisatie
(vgl. art. 5 lid 1 Uitvoeringsbesluit WBRv), zulks ter onderscheiding van
incidentele verschuivingen van onroerende zaken binnen het concern. Ret
moet dus gaan om een overdracht van een gehele onderneming of een
zelfstandig onderdeel daarvan of een overdracht binnen het concern van
bedrijfsmiddelen van gelijke aard. Als het bijv. gaat om concentratie van
aIle onroerende zaken in een bepaalde rechtspersoon (BV) van het concern
(hetgeen zeker ook binnen een groep van stichtingen gewenst kan zijn),
dan zullen alle tot het concern behorende rechtspersonen (BV's/NV's) hun
onroerende zaken moeten overdragen.i"

5.3 Toepassing art. 37 lid 1 onder a?

Ret gaat hier om een vrijstelling van kapitaalsbelasting bij een interne
reorganisatie of fusie (aandelenfusie en bedrijfsfusie?"). Hier zijn tevens
van belang de artt. 2 tot en met 5 en de artt. 10 en 14 van het Uitvoerings-
besluit. De begrippen fusie en interne reorganisatie vindt men nader
omschreven in art. 37 lid 2, onder a (aandelenfusie, b (bedrijfsfusie en c
(interne reorganisatie). De definitie van een concern (want slechts
daarbinnen worden de bedoelde transacties vrijgesteld van kapitaalsbelasting)
is gelijkluidend aan die van art. 5 lid 3 Uitvoeringsbesluit WBRv. 272

Men zie goed dat het hier gaat om een belasting op het bijeenbrengen van
in aandelen verdeeld kapitaal zoals uitgebreid in art. 34 WBRv.

Derhalve onstaan er wat de kapitaalsbelasting betreft geen problemen
voor zover het betreft bedrijfsfusies dan wel interne reorganisaties waarbij

270 VgI. bijv. HR 9 juni 1976, BNB 1976/175 en Hof Amsterdam, 24 maart 1981, BNB 1982/87.
271 Eind december 1989 werd met terugwerkende kracht tot 1 maart van dat jaar de tot dat tijdstip

geldende reductieregeling voor bepaaide fusies en interne reorganisaties vervangen door
een vrijstelling. Vgl. voor een globale behandeling van de oude regeling: R.T.G. Verstraaten,
Gelieerde kapitaalvennootschappen, overdrachts- en kapitaaisbelasting, WFR 5860 (1989).
Vgl. voor de totstandkoming van de wijziging W. M. M. van der Beek, De nieuwe vrijstelling
van kapitaaisbelasting voor fusies en interne reorganisaties, WFR 5894 (1989). Zie voor
een vergelijking van de nieuwe regeling met de oude: R.T.G. Verstraaten, De nieuwe fusie-
en interne reorganisatieregeling voor de heffing van kapitaaisbelasting, WPNR 5952 (1990).
Vgl. voorts R.T.G. Verstraaten, Overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting, Arnhem 1993,
p. 158 e.v.

272 Vgl. ook 1.K. Moltmaker, Belastingen van rechtsverkeer, Deventer 1993, p. 131 e.v.
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groepsverbonden stichtingen en veremgmgen betrokken zijn. Deze
rechtsfiguren kennen immers normaliter geen in aandelen verdeeld kapitaal.

Dit wordt anders wanneer een stichting, hetgeen regelmatig voorkomt, haar
gehele onderneming wenst in te brengen in een NV /BV tegen uitreiking
van aandelen. Een dergelijke handeling valt volledig onder de ratio van
art. 37 lid 1 onder a jo lid 2 WBRv. Toch is deze interne reorganisatie
c.q. bedrijfsfusie niet vrijgesteld van kapitaalbelasting.

Recentelijk nog273 heeft een nijvere op winst gerichte stichting
tevergeefs geprobeerd de stelling ingang te doen vinden dat zij is gelijk
te stellen met een kapitaalvennootschap in de zin van art. 3 lid 2 jo 7 lid
1 EG-Richtlijn betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen
van kapitaal. 274

Ret betrof een stichting die het spaarbankbedrijf uitoefende en dat
overdroeg aan een NV tegen uitreiking van aandelen.

Betoogd wordt dat een vrijstelling van kapitaalsbelasting in dit kader
niet gerechtvaardigd is daar de stichting zelf nimmer onderworpen is geweest
aan de kapitaalsbelasting.

6 Fiscale aspecten van een juridiscbe fusie met bebulp van een
nijvere sticbting

Voor de civiele aspecten van de juridische fusie verwijs ik naar de
hoofdstukken 1 en 3. Ik noem hier de juridische fusie voor de volledigheid
omdat zij een concentratiemethode is - en in die zin toch ook vaak in
verband staat met groepsvorming - welke ook regelmatig wordt toegepast
bij stichtingen. Ook hier zie wij weer hetzelfde beeld.?"

De fiscale gevolgen van de juridische fusie waarbij nijvere stichtingen
zijn betrokken, zijn niet geregeld. Inbeginsel zal de fuserende (overdragende
c.q. in de andere stiching opgaande) stichting moeten afrekenen over de
bij de overdracht gerealiseerde meerwaarde. Slechts indien aan bepaalde
voorwaarden is voldaan, kan met toepassing van de hardheidsclausule (art.
63 AWR) doorschuiving plaatsvinden.

273 Vgl. HR 28 april 1993, BNB 1993/217 met noot Zwemmer.
274 nr. 69/335/EEG, PB EG L 249 van 3 oktober 1969, gewijzigd bij Richtlijnen van 9 april

1973, nr. 73179/EEG ell 73/80 EEG, PB EG L 103 van 18 april 1973 en van 10juni 1985,
nr. 85/303/EEG .. PB EG L 156 van 15 juni 1985.

275 Vgl. omtrent een en ander ook H.J. Strijkert in WFR 1991/5954.
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De belastingdienst heeft weI medegedeekf'" dat de benadering door de
Staatssecretaris in de uitvoeringssfeer vanjuridische fusies tussen NV's/BV's
ook geldt voor juridische fusies tussen verenigingen, cooperaties en
stichtingen. Het blijft echter vaag hoe een en ander nu precies wordt
behandeld.i" Het vreemde is overigens wel- ik heb dat bij de behande-
ling van art. 14 Vpb in stichtingsverband ook al gezegd - dat tevens zal
worden aangesloten bij de standaardvoorwaarderr'" behorende bij art.
14 Vpb, welk artikel op de overdragende nijvere stichting niet eens van
toepassing is.279

7 Fiscale aspecten van de omzetting van een nijvere stichting

De omzettingsregeling vindt men in art. 2: 18 BW. Ik heb daarover reeds
gesproken in de hoofdstukken 1 en 3. In het civiele recht gaat men bij
ornzetting uit van identiteitshandhaving van de rechtspersoon; er worden
geen activa en passiva overgedragen. De om te zetten rechtspersoon krijgt
slechts een nieuwe jas. In de fiscale wetgeving wordt in art. 28a Vpb en
een aantal daarmee samenhangende bepalingen in de Wet ill 1964 en de
Wet op de Dividendbelasting deze identiteitshandhaving doorbroken.

Omzetting zorgt in beginsel niet voor specifieke problemen voor de
nijvere stichting in concernverband. Zij zorgt in het algemeen voor
problemen indien een rechtspersoon dient te worden omgezet in een andere
rechtsvorm.

Ik laat dit probleem hier verder rusten, doch het is goed om te zien
dat zelfs een civielrechtelijk als redelijk eenvoudig en snel toe te passen
regeling fiscaalrechtelijk voor allerlei voetangels en klemmen zorgt, zeker
wanneer bijvoorbeeld een (nijvere) stichting moet worden omgezet in een
BV.280

276 Vgl. Infobulletin 87/264, V-N 19897, p. 1279 e.v.
277 Vgl. voor kritiek ook De Vries/Sillevis, Cursus Belastingrecht, onderdeel vennootschapsbelas-

ting, par. 2.15.C en 2.15.0.
278 Vgl. daarover V-N 1993, p. 2245 e.v. Vgl. ook P.H.M. Simonis in WFR 1993/6069 en

1993/6070.
279 Na het afronden van deze dissertatie heeft de Staatssecretaris een resolutie het licht doen

zien waarin de fiscale aspecten van de juridische fusie worden geregeld. Zie Res. 1 aug.
1994, nr. DB 94/2 107M , V-N 1994, p. 2543 e.v. Ik heb deze resolutie Diet meer in mijn
beschouwingen kunnen betrekken. Na kennisneming is mij weI duidelijk geworden dat veel
knelpunten m.b.t. de juridische fusie tussen 'nijvere' stichtingen zijn blijven bestaan. Ik
hoop hier buiten het verb and van deze dissertatie nog op terug te komen.

280 Ik verwijs in dit verband gaarne naar de illustratieve bijdrage van A.C. Rijkers, Fisca1e
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8 Fiscale transparantie van stichtingen in groepsverhoudingen?

Vooraleer ik toekom aan mijn pleidooi voor een betere integratie van de
groepverbonden nijvere stichting in met name de Wet op de Vennootschaps-
belasting 1969 ontkom ik er niet aan iets te zeggen over het leerstuk 'fiscale
transparantie?" van stichtingen.

Bij door natuurlijke personen beheerste stichtingen heeft de belasting-
rechter herhaaldelijk aangenomen dat voor de belastingheffmg door een
stichting moet worden 'heengekeken' indien de natuurlijk persoon over
het in de stichting ingebrachte vermogen kan beschikken als ware het zijn
eigen vermogen.F' Civielrechtelijk gaat deze stelling nogal ver. 283

Als wij deze stelling in het kader van door andere rechtspersonen beheerste
nijvere stichtingen ook zouden betrekken, zouden een deel van de door
mij gesignaleerde problemen van dubbele heffing van vennootscbapsbelasting
eenvoudig niet bestaan. Toch zouden ook dan een heleboel denkbare
groepsverhoudingen met 'nijvere' stichtingen overblijven (niet binnen elke
groepsverhouding heeft de stichting beheersende rechtspersoon immers zo
een grote beschikkingsmacht) binnen welke toepassing van de concernre-
gelingen in de Vpb gerechtvaardigd zou kunnen zijn. Maar buiten dat meen
ik dat de Hoge Raad in het kader van groepsverbonden stichtingen niet snel
zal overgaan tot het aannemen van fiscale transparantie van een door een
andere rechtspersoon beheerste stichting, hetgeen ik volstrekt juist vind.
Ik beroep mij voordit standpunt op HR 18december 1991, BNB 1992/242
m.nt. G. Slot.

Ret ging in dit arrest om een stichting die in sterke mate afhankelijk
was van een andere stichting.

De Hoge Raad besliste dat de belanghebbende een afzonderlijke van
de 'moeder'stichting te onderscheiden rechtspersoon is, die een bedrijf
uitoefent, waaraan, met name gelet op aIle door baar in het kader van dat
bedrijf ontplooide activiteiten, een zelfstandig karakter niet kan worden
ontzegd. Dit brengt mede dat er geen grond is om inkomen en vermogen
van belanghebbende (de afhankelijke stichting) te vereenzelvigen met het

aspecten van omzetting van een stichting in een BV, S & v 1993, p. 155 e.v.
281 Vgl. hieromtrent bijv. ook Stichtingen, Rapport ter bestudering van de fiscale aspecten

van stichtingen, Geschrift nr. 180 Vereniging voor Belastingwetenschap, Deventer 1989,
par. 3.l.a. e.v. Vgl. ook J.T.L. Nillesen, Fiscale transparantie bij stichtingen; een
ondoorzichtige materie of een mystieke beeldvorming, WFR 1992/6009.

282 Vgl. o.m. HR BNB 1982/42 en HR BNB 1986/16.
283 VgJ. indit verbandbijv. ookR.E.C.M. Niessen, Lijfrentestichtingen, S & V 1987, p. 28/29.
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inkomen enhet vermogen van de 'moeder'stichting. Daaraan doet volgens
de Hoge Raad niet af dat laatstgenoemde stichting een grote mate van
zeggenschap heeft in haar afhankelijke stichting, met name als gevolg van
de omstandigheid dat een meerderheid van de bestuursleden van de
afhankelijke stichting tevens bestuurslid van de 'moeder'stichting is.284

Ik geef toe dat de Hoge Raad niet uitsluit dat fiscale transparantie van
'dochter'stichtingen mogelijk is conform het beschikkingsmachtcriterium.
Ik meen echter wel dat de kans op zulk een oordeel in het kader van
afhankelijke 'nijvere'stichtingen wel zeer klein geworden is.

Ik zou het fiscaal transparant achten van een afhankelijke 'nijvere'
stichting vanuit fiscaalrechtelijk oogpunt overigens ook onjuist vinden.
Fiscale tranparantic'" is met name aangenomen bij stichtingen welke
werden beheerst door natuurlijke personen op een dusdanige manier dat
zij over het stichtingsvermogen konden beschikken 'als ware het hun eigen
vermogen' .286Fiscale transparantie (hetgeen in feite toerekening inhoudt)
werd alsdan gerechtvaardigd geacht omdat door inbreng van vermogen in
een stichting dit uit het gezichtsveld van de fiscus zou verdwijnen"? en
de fiscus derhalve zijn greep daarop, o.m. wat betreft de heffing van
inkomstenbelasting, zou verliezen. Bij 'nijvere' vennootschapsbelastingplich-
tige stichtingen is zulks echter niet aan de orde. Ook bij uitkeringen door
dergelijke stichtingen behoudt de fiscus derhalve zijn greep wat betreft de
belastingheffing daarover (zowel voor de inkomsten- als de vennootschapsbe-
lasting). Bovendien ben ik het volledig met Van Dijck288eens waar hij
zegt dat meer in het algemeen 'de beschikkingsmacht' welke een de stichting
beheersende (rechts)persoon zou kunnen toekomen, dezelfde kan zijn dan
die van de enig aandeelhouder in een BV, terwijl dit argument om in deze
situatie tot toerekening van vermogen te kunnen komen volstrekt ondeugde-
lijk is om dat vermogen van een BV of NY aan de enig aandeelhouder toe
te rekenen. Waarom dan dit onderscheid in behandeling tussen ('nijvere')
stichting en BV?

284 Vgl. in dit verband ook HR 9 maart 1989, BNB19891228.
285 Vgl. in dit verband ook J.Th.L. Nillesen, WFR 1986/5744 en 5745 en WFR 1992/6009.

Vgl. ook C.P.M. van Houte, WFR 1989/5872 en WFR 1992/6027, Fiscale transparantie
bij stichtingen.

286 Vgl. HR 22 juli 1981, BNB 1982/42 en HR 30 oktober 1985, BNB 1986/16, beide m.nt.
Van Dijck.

287 Vgl. A-G Moltmaker in zijn conclusie bij BNB 1986116.
288 Zie zijn noot onder BNB 1986/16. Vgl. ook reeds zijn noot onder BNB 1982/42.
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De argumenten die tot nu toe zijn aangedragen zijn daarvoor mijns inziens
onvoldoende. 289 Bovendien vindt ik dat fiscaalrechtelijk de civielrechtelijke
rechtssubjectiviteit van de stichting zoveel mogelijk moet worden erkend.
Ik acht denken in termen van transparantie met name voorbehouden voor
de echte misbruik-situaties en dan met name met het oog op aansprake-
lijkheidsvraagstukken (ook derhalve in het kader van openstaande
belastingschulden) .

9 Noodzakelijkheid van toepassing van de concemfaciliteiten in
de Wet Vpb 1969, de Wet OB 1968 en de WBRv in het kader
van 'concernverhoudingen' met 'nijvere' stichtingen

Nederland kent (nog immer) niet een echte ondernemingsbelasting'?",
Daar een concern - opgebouwd uit welk soort belastingplichtige lichamen
dan ook - mijns inziens veelal geacht kan worden in feite een onderneming
te drijven zou, bij een dergeJijke ondernerningsbelasting, binnen concerns
geen dubbele belastingheffmg over de winst uit onderneming kunnen
optreden. Onze vennootschapsbelasting is echter in wezen een echte vennoot-
schapsbelasting (= subject-belasting). Zij knoopt voor de belastingheffmg
immers aan bij de rechtsvorm van de onderneming als zodanig.?" De
concernfaciliteiten in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, die naar
mijn mening in feite gebaseerd (behoren te) zijn op de gedachte van een
ondernemingsbelasting, geven de vennootschapsbelasting op dit punt een
wat tweeslachtig karakter. Bovendien heeft men deze 'ondernerningsbelas-
ting-gedachte'F? bij de opneming van de concernfaciliteiten in de Wet
Vpb 1969 ten onrechte niet volledig doorgevoerd.

289 Vgl. ook C. P.M. van Houte, De stichting in het Nederlandse belastingrecht, diss. Deventer
1994, p. 182 e.v. en p. 200 e.v.

290 Zie hierover J.E.A. M. van Dijck in zijn voordracht voor de belastingconsulentendag 1984,
"Belastingheffing van ondernemingen ongeacht de rechtsvorm" , opgenomen in de serie
Belastingconsulentendagen nr. 29, FED 1984 en het rapport "Graag of niet" van de commissie
Stevens.

291 Deze gerichtheid op de juridische vorm is zelfs zo sterk dat met name de NV's/BV's en
cooperaties reeds op grond van hun rechtsvorm in de belasingheffing worden betrokken,
ongeacht of ze wei een onderneming in materiele zin drijven! De regeling van art. 9 lid
1 letter h Vpb vormt een uitzondering die deze regel bevestigd. Vgl. A.I. van Soest, De
regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (art. 15 Wet Vpb 1969), diss.
t.a.p. biz. 23.

292 De concern- en verlengstukgedachte vloeien hier logisch uit voort.
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Binnen 'concerns' van verenigingen en/of stichtingen treden immers veelal
problemen op met betrekking tot de voorkoming van dubbele (Vpb)belasting-
heffing."" Ook bestaan ten deze wat betreft de toepassing van de concern-
faciliteiten in de Wet Vpb 1969 ongerechtvaardigde verschillen in
behandeling met groepen van kapitaalvennootschappen.?" Dat moge
duidelijk zijn. Een moeder-stichting geniet bijvoorbeeld met de deelne-
mingsvrijstelling voor haar deelname'" in een dochterstichting. 'Winst-
transfer' (van 'eigen winst') van dochter naar moeder wordt dus belast
ondanks het feit dat op het niveau van de dochter al vennootschapsbelasting
is geheven.l" Een fiscale eenheid binnen deze structuur is ook met
mogelijk evenmin als een bedrijfsfusie. Ook een cooperatie kan geen fiscale
eenheid vormen met haar leden-mijvere )veremgingen en/of stichtingen. 297

Een moeder-vereniging geniet met de deelnemingsvrijsteUing voor haar
deelname in haar afdeling-Idochterjverenigingen of -stichtingen. Ook met
als deze afdelingen zijn gegoten in de vorm van een B.V.! Hier geldt dus
hetzelfde als reeds is gezegd inzake moeder-dochter verhoudingen tussen
stichtingen. Voorts is ook hier geen fiscale eenheid mogelijk. De BV die
een deelname heeft in een of meer stichtingen geniet eveneens met de
deelnemingsvrijstelling.?" Een fiscale eenheid en/of een bedrijfsfusie be-
hoort eveneens met tot de mogelijkbeden. De moeder-vereniging die, als
enig lid van haar dochter-vereniging, gelden afkomstig uit de winst van

293 Vgl. ook R.W.F. Hendriks, Toepassing van de concemfaciliteiten in de Vpb bij groepsverbon-
den stichtingen, WFR 1992/6019, p. 1053 e.v aIsmede de reactie van C.P.M. van Houte
in WFR 1992/6033. p. 1655 e.v. met naschrift R.W.F. Hendriks.

294 Het is m.i. merkwaardig te noemen dat aan deze problematiek in de fiscale Iiteratuur zo
weinig aandacht is besteed. Concerns met behulp van (cooperatieve) verenigingen en/of
stichtingen betreffen immers inmiddels een aIledaags verschijnsel. Ook de fiscale wetgever
blijft ten deze m.i. in gebreke.

295 Men kan m.i. onder deelname bier ook verstaan de in art. 24c lid 1 Boek 2 BW gegeven
definitie.

296 Onder winsttransfer kan hier bijvoorbeeld worden verstaan investering van door de dochter
gegenereerde winsten in de door de moeder-stichting gedreven onderneming zodat die winsten
op die manier aan de moeder ten goede komen. Mijns inziens wordt fiscaalrechtelijk ten
deze ook eerder een winstuitdeling (elk voordeel) aangenomen dan dat civielrechtelijk bet
geval is. Het civielrechtelijke winstbegrip is roijns inziens enger. Als bijvoorbeeld aan de
moeder-sticbting voor baar werkzaarnbeden ten behoeve van de dochter-stichting, door
laatstgenoemde een te hoge vergoeding wordt betaald, is fiscaalrechtelijk sprake van een
(verkapte) winstuitdeling maar zaI civielrecbtelijk nog geen winstuitkering aangenomen
behoeven te worden.

297 Vgl. art. 15a lid 5, letter a Wet Vpb 1969. Zelfs dus niet met leden in de vorm van een
BV/NV.

298 Vgl. reeds D. Juch, De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting, diss. t.a.p.
biz. 23.
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haar dochter aan haarzelf doet toevloeien wordt daarvoor (onterecht)
belast. 299 Ook bier betreft het winst uit in feite een en dezelfde onderne-
ming (gesteld dat de dochter-vereniging werkzaam is in het verlengde van
de onderneming van de moeder). Toepassing van de deelnemingsvrijstelling
is niet mogelijk evenals toepassing van de fiscale-eenheidregeling.

9.1 De aard en structuur van de stichting als onoverkomelijk probleem
voor toepassing van de concemfaciliteiten in de Wet Vpb 1969?

Bij dit alles dient te worden opgemerkt dat stichtingen in het kader van
de aan de orde zijnde problematiek moeilijk plaatsbare rechtsfiguren zijn
over welke plaatsing men dus heel verschillend kan denken. Het is bijvoor-
beeld niet eenvoudig te bepalen wanneer nu sprake is van moeder-dochter
verhoudingen tussen stichtingen of wanneer een 'deelneming' in een stichting
aanwezig is. Ben stichting kent immers geen leden, vormt in feite vermogen
in de dode hand en kent aldus in beginsel niemand die recht heeft op haar
vermogen.

Toch doen zich in de praktijk, ondanks het vorenstaande, moeder-dochter
verhoudingen met behulp van (,nijvere') stichtingen in toenemende mate
voor. De rechtsverhouding moeder-rechtspersoon - dochter-stichting kan
op verschillende wijze vorm gegeven worden. Te denken valt zoals we
hebben gezien aan het leggen van statutaire bevoegdheden in de afhankelijke
stichting (benoeming en ontslag der bestuurders) bij de moeder-rechtsper-
soon, (,beheers 'jcontracten=? tussen beide, het instellen van personele
unies.f" de situatie dat de moeder-rechtspersoon bestuurder is van de
dochter-stichting, dit alles veelal in combinatie met het verschaffen van
risicodragend en permanent vermogen door de moeder-rechtspersoon aan

299 Het feit dat de (doehter)-vereniging blijkens art. 26 lid 3 Boek2 BWgeen wins! mag verdelen
onder baar leden vormt hiervoor geen beletsel. Men denke bijvoorbeeld aan bet feit dat de
moeder-vereniging als enig lid uiteindelijk volledig gerechtigd is tot het liquidatiesaldo van
haar dochter-vereniging. Het commerciele streven van de dochter-vereniging kan intussen
ook door de mogelijkbeid om de werkzaambeden van de moeder-vereniging op een reele
basis te vergoeden dan wei anderszins aan baar ten goede komen. Zie ook P.L. Dijk/T.J.
van der Ploeg, Van vereniging, cooperatie en sticbting, Ambem 1991, p. 12113. In bet
eerstgenoemde geval onstaat er echter geen dubbele Vpb-heffing want bij de dochter-
vereniging vindt dan een kostenaftrek plaats.

300 Bij een zodanig contract kan ook best worden bepaald dat de moeder-stichting (of een ander
belastingpliehtig liehaam welke als moeder-maatsehappij van de stiehting heeft te gelden)
uiteindelijk bij liquidatie is gerechtigd tot het vermogen van de dochter-stichting, mits de
moeder maar een overeenkomende doelstelling beeft.

301 Zie over personele unies bijv. H. Luijk, De voor- eo oadelen van Personele Unies in het
ondemerningsbestuur, TVVS 1986, nr. 86/2, p. 40 e.v.
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de afhankelijke stichting. Ook door subsidiering en andere financieringsrege-
lingen/contracten wordt vaak een sterke vorm van (feitelijke) athankelijkheid
gecreeerd. Bovendien zal in de statuten van de athankelijke(' dochter')stich-
ting bepaald kunnen zijn dat zij gedurende elk boekjaar uitkeringen aan
de moeder-rechtspersoon (niet-oprichter) zal dienen te doen, en dat bij een
eventuele ontbinding en vereffening het liquidatiesaldo aan de moeder-
rechtspersoon toekomt. Men denke bijvoorbeeld ook aan het verschijnsel
steunstichting. Een steunstichting kan een 'nijvere' stichting zijn die ten
doel heeft de activiteiten van een andere 'nijvere' stichting of vereniging
te bevorderen.?" Veelal zijn bestuurders van de gesteunde stichting -
die men kan zien als 'werkstichting' - tevens bestuurder van de steunstich-
ting of heeft het bestuur van de werkstichting anderszins invloed op (de
samenstelling van het) bestuur. 303 Wanneer de gesteunde stichting formeel
oprichter is of statutair bepaalde bevoegdheden krijgt is er strijd met het
uitkeringsverbod. Voor de werkstichting is het echter niet zo moeilijk dit
uitkeringsverbod formeel te ontwijken. Men laat een bestuurder prive de
steunstichting oprichten en men geeft niet de werkstichting zelf als zodanig
bevoegdheden ten aanzien van het bestuur van de steunstichting, maar men
geeft deze bijvoorbeeld aan 'het bestuur' van de werkstichting '?'. Er zijn
dan formeel geen (winst)uitkeringen aan de oprichters of personen die deel
uitmaken van de organen (orgaanbemanners). 305

Wil bij moeder-dochterverhoudingen met behulp van stichtingen echter de
deelnemingsvrijstelling of de fiscale eenheid regeling van toepassing zijn,
dan dienen mijns inziens, het voorgaande in acht genomen, eisen te worden
gesteld ten aanzien van de (mate van) economische, financiele en organisato-
rische verwevenheid.P" In het verlengde hiervan ligt de vraag wanneer
een belastingplichtig lichaam nu eigenlijk een 'deelneming' in een stichting

302 Vgl. de definitie van V.A.M. van der Burg, Overheid en steunstichting, TVVS 1987, p.
143 e.v. en van H.1. de Kluiver in Steunstichting, fondsenwerving en overheid, Stichting
en Vereniging 1988, nr. 6. De laatste noemt a1sextra kenmerk de "afhankelijkheidsrelatie" .

303 Vgl. T.1. van der Ploeg, Vraagtekens bij steunstichtingen, TVVS 1989, nr. 8914, p. 96.
Zie ook H.1. de Kluiver, Stichting en Vereniging 1988, nr. 6.

304 Vgl. T.1. van der Ploeg, Vraagtekens bij steunstichtingen, TVVS 1989, nr. 8914, p. 96.
305 Vgl. over het orgaanbegrip (bij stichtingen) 1.A.Th.1.M. Duynstee, Beschouwingen over

de stichting naar Nederlands privaatrecht, 2e druk Kluwer 1978, p. 62/63.
306 Mijns inziens dient hier voor de toepassing van de deelnemingsvrijsteUing en het fiscale-

eenheidregime van art. 15Vpb ten aanzien van deze financiele, economische en organisatori-
sche verwevenheid een zelfde interpretatie te worden gevolgd zoals dat gebeurt voor
toepassing van de fiscale-eenheid regeling van art. 7 lid 4 Wet OB 1968 bij stichtingen,
zoals recentelijk verwoord in HR 30 mei 1990, BNB 1990241. Vgl. daarover ook D.G.
van Vliet, Stichtingen en fiscale eenheid omzetbelasting, WFR 199115955, p. 461 e.v.
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heeft. Hierbij dienen aan zulk een 'deelneming', voor de toepassing van
de fiseale-eenheid regeling van art. 15 Vpb op 'deelnemingen' in stiehtingen,
zwaardere eisen te worden gesteld dan voor toepassing van de deelne-
mingsvrijstelling binnen zulke verhoudingen.?" De criteria van art. 7
lid 4 OB en de interpretatie daarvan door de Hoge Raad308 kunnen hier
dan mijns inziens als riehtsnoer worden genomen.

Ret systeem voor stiehtingen zou er dan als volgt uit kunnen zien. In
beginsel bestaat een deelneming in een stiehting als een belastingplichtig
lichaam aan die betreffende stichting kapitaal/" versehaft of doet versehaf-
fen teneinde met die stiehting, welke tot een vermogensreehtelijk verlengstuk
wordt gemaakt, duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen
werkzaamheid (vgl. art. 24e lid 1 Boek 2 BW). Ret moet dus gaan om
kapitaalversehaffing in de vorm van permanent en risicidragend vermogen.
We hebben in hoofdstuk 4 gezien dat ook het versehaffen van garanties
aan een stiehting op basis van de 'moeder-dochter' -relatie tot een 'deelne-
ming' in de stiehting kan leiden. Ret verstrekken van een rentedragende
geldlening door een belastingpliehtig liehaam aan een stichting, ook al
gebeurt dat teneinde met die stiehting duurzaam verbonden te zijn ten dienste
van de eigen werkzaamheid, levert nog geen deelneming op (tenzij sprake
is van een vergaande achterstelling'"). Bovendien zouden de uitkeringen
aan het geldverstrekkende liehaam dan bij de stichting als betaalde rente
aftrekbaar zijn. Daartegenover is het dan een juist resultaat dat deze
uitkeringen worden belast bij de genieter. Dit is mijns inziens anders als
een belastingpliehtig liehaam - dat bijvoorbeeld op grand van in de statuten
van de betreffende stichting opgenomen bepalingen, danwel op grond van
een 'beheers'eontraet (vgl. het Duitse 'behersehungsvertrag') al of niet in
eombinatie met het bestaan van personele unies - als moeder-reehtspersoon
van de betreffende stiehting kan worden aangemerkt, en enkel op grand
van die voor haar in die hoedanigheid tot de 'doehter' -stichting bestaande
verhouding aan deze een voordeel in geld of goederen doet toekomen, dat

307 Ook in de huidige regelingen is dat immers logischerwijze het geval omdat de fiscale eenheid
een verdergaande regeling is dan de deelnemingsvrijstelling.

308 Vgl. HR 22 februari 1989, BNB 19891112. Zie ook HR 1april 1987,BNB 1987/203 waarin
de Hoge Raad er vanuit gaat dat wil een fiscale eenheid (voor de omzetbelasting) mogelijk
zijn, ieder der leden van de fiscale eenheid op zichzelf beschouwd als ondememer moet
kunnen worden aangemerkt. Deze visie dient mijns inziens mutatis mutandis te gelden voor
toepassing van de fiscale eenheid van art. 15Vpb 1969 op een 'deelneming' in een stichting.

309 Mijns inziens valt daaronder ook de verschaffing van informee1 kapitaal.
310 Alsdan zou sprake kunnen zijn van een altematieve manier van kapitaalverschaffing. Vgl.

reeds hoofdstuk 4.
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zij onder gelijke omstandigheden aan een van haar onafhankelijke
onderneming niet zou hebben versehaft. In dat geval wordt door de
'doehter'stiehting een voordeel genoten, dat zijn oorzaak uitsluitend in de
interne verhouding tussen haar en het moeder-belastingplichtig liehaam
vindt, waardoor in fiseaalreehtelijke zin kapitaal wordt ingebraeht. 3Ii De
inbrenger verkrijgt aldus een 'deelneming' in de stiehting, mits deze inbreng
gesehiedt teneinde met de stichting duurzaam verbonden te zijn ten dienste
van de eigen werkzaamheid.

Kapitaalverschaffing aan een 'doehter' -stichting in de zin van art. 24e lid
1 Boek 2 BW is aldus mijns inziens storting in de stichting van als zodanig
risieodragend, permanent vermogen. Aldus bezit men een 'deelneming'
in een stichting. Als deze deelneming door een belastingplichtig liehaam
in een stiehting nu tevens eeonomisehe verwevenheid met zieh brengt (wat
vrijwel altijd het geval za1 zijn) dient mijns inziens de deelnemingsvrijstelling
van toepassing te (kunnen) zijn. Eeonomisehe verwevenheid dient dan te
worden verstaan in de zin van de daaraan door de Hoge Raad in BNB
1989/112 (gewezen voor de ornzetbelasting) gegeven betekenis. Daaruit
kan namelijk worden afgeleid dat sprake is van eeonomisehe verwevenheid
wanneer de aetiviteiten van het moeder-belastingplichtig liehaam en de
dochter-stichting strekken tot de verwezenlijking van een zeIfde eeonomiseh
doeI, zoals de bediening van een gemeensehappeIijke klantenkring, dan
wel de aetiviteiten van de 'doehter' -stichting in hoofdzaak ten behoeve van
haar moeder-rechtspersoon worden uitgeoefend of vice versa (vergelijk
'ten dienste van de eigen werkzaamheid'j.?"

Wil een belastingpliehtig liehaam met een 'nijvere' stiehting een fiscale
eenheid kunnen aangaan in de zin van art. 15 Vpb, dan dienen mijns inziens
zwaardere eisen te worden gesteld. Naast het feit dat sprake moet zijn van
eeonomisehe verwevenheid, dient de 'doehter' -stichting tevens volledig
in financieel en organisatoriseh opzicht met haar moedermaatsehappij(stieh-
ting/NV /BV/vereniging/cooperatie) verbonden te zijn. Ook hier kan HR
BNB 1989/112 zijn diensten bewijzen.!" Ook HR 30 mei 1990, BNB
19901241 met als vervolg HR 18 december 1991, nr. 27.833, V-N 1992,
p. 387 e. v. zijn ten deze van belang. WeI dient hier te worden opgemerkt

311 Vgl. HR 3 april 1957, BNB 1957f165.
312 Vgl. bijvoorbeeJd hetgeen reeds hiervoor is gezegd over de steunstichting. Zie ook D.G.

van Vliet, Stichtingen en fiscale eenheid omzetbelasting, WFR 199115955, p. 464.
313 Op deze manier zou ook enige uniformiteit verkregen kunnen worden tussen de vereisten

voor toepassing van het fiscale-eenheidregime in de Wet Vpb 1969 en de Wet OB 1968.
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dat het, in tegenstelling tot de fiscale eenheid-regeling in de Wet Vpb 1969,
voor de toepassing van de fiscale-eenheid-regeling in het kader van de
omzetbelasting niet zo erg is dat een derde ook nog enig belang heeft bij
de dochtermaatschappij. Wil een fiscale eenheid met een 'nijvere' stichting
mogelijk zijn voor de vennootschapsbelasting, dan dient de moeder-
rechtspersoon derhalve volledige zeggenschap in - en belang bij - (het
vermogen van) de betreffende 'nijvere' afhankelijke stichting te bezitten,
hetgeen zoals we hebben gezien, te verwezenlijken is. Van een voldoende
financiele verwevenheid met de 'dochter-stichting' is in het licht van het
voorgaande slechts sprake 'indien de financiele positie en/of de financiele
gedragingen van het ene lichaam rechtstreeks afhankelijk zijn van, danwel
rechtstreeks van invloed zijn op de financiele positie van het andere
lichaam'. Kortom, wanneer zonder de financiele positie of de financiele
gedragingen vande moeder-rechtspersoonde dochter-stichting in fmancieel
opzicht ~et kan bestaan. Dit komt erop neer dat de feitelijke positie van
de financien van bijvoorbeeld de moederstichting en/of de feitelijke financi-
ele gedragingen daarvan, rechtstreeks van invloed moeten zijn op de aange-
sloten stichtingen.!" Van een organisatorische verbondenheid met een
afuankelijke stichting is sprake indien er sprake is van een gezamenlijke,
althans als een eenheid functionerende, leiding. Ook is er sprake van
organisatorische verbondenheid indien de leiding van de 'dochter' -stichting
feitelijk ondergeschikt is aan de leiding van haar moeder-rechrspersoon.l"
Er moet dus een gezamenlijk bestuurscollege zijn, dan wei het bestuur van
de 'dochter' -stichting moet feitelijk ondergeschikt zijn aan het bestuur van
bijvoorbeeld de moeder-stichting.?" Bij organisatorische verwevenheid
met een stichting, welke mijns inziens zou dienen te qualificeren voor de
toepassing van art. 15 Wet Vpb kan men denken aan een drietal situaties.
In de eerste plaats die, waarin de verschillende afhankelijke stichtingen
feitelijk volledig bestuurd worden door het bestuur van de moeder-
rechtspersoon, waarbij de dagelijkse leiding overgelaten wordt aan de eigen
besturen. In de tweede plaats kan gedacht worden aan de situatie waarin
de besturen van alle instellingen gezamenlijk het beleid van alle stichtingen
uitstippelen. Ten slotte kan gedacht worden aan de situatie waarin het
bestuur van de ene stichting het beleid bepaalt van de andere stichtingen.
Een variant is (wellicht) de situatie waarin dezelfde personen de besturen
vormen. Ook formeel volledige zeggenschap (door middel van statutair

314 VgJ. ook D.G. van Vliet, Stichtingen en fiscale eenheid omzetbe1asting, WFR 199115955,
p.466.

315 VgJ. HR 22 februari 1989, BNB 1989/112.
316 Dit laatste is bij een groep van vennootschappen dikwijls per definitie het geval.
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aande moeder-rechtspersoon toegekende benoemings- en ontslagbevoeghe-
den betreffende het bestuur van de 'dochter'stichting, danwel via contract
e.d.) dient te qualificeren voor de toepassing van art. 15 Wet Vpb. Overi-
gens hangt deze vorm van verwevenheid zeer nauw samen met de financiele
verwevenheid en is daarvan eigenlijk niet los te zien. De organisatorische
beheersing houdt tegelijk financiele beheersing in. Wanneer er geen
financiele beheersing is, is er per definitie geen bestuurlijke beheersing. 317

Zodra de 'dochter' -stichting ten aanzien van haar 'moeder'rechtspersoon
in financieel en bestuurlijk opzicht min of meer onafhankelijk is, dient een
fiscale eenheid niet tot de mogelijkheden te behoren.

Naast dit alles treden in sommige gevallen ook, juist indien de concemfacili-
teiten van de Wet Vpb 1969 van toepassing zijn op groepsverbanden met
behulp van 'nijvere' stichtingen en met name cooperaties met leden-
stichtingen, problemen op bij de belastingheffing. Bij de cooperatie met
leden-natuurlijke personen en leden-rechtspersonen treden bijvoorbeeld veel
problemen op bij de belastingheffing daar de leden-rechtspersonen wel recht
kunnen doen gelden op de deelnemingsvrijstelling en de leden-natuurlijke-
personen niet. 318 Dit leidt tot veel problemen, met name inzake de winstbe-
rekening. 319 Voorts vindt met betrekking tot een cooperatie die als opricht-
ster/aandeelhoudster een fiscale eenheid aangaat met een of meerdere
INV's/BV's art. 9 lid 1, letter h, Vpb geen toepassing (meer). Een onjuist
resultaat op grond van een onjuiste argumentatie."? Dat zou dus ook
gelden indien een fiscale eenheid met een nijvere stichting als 'deelneming'
mogelijk zou zijn.

Mijns inziens behoeft het geen betoog dat de hierboven beschreven
problemen (zoveel mogelijk) dienen te worden opgelost en dat de onge-
rechtvaardigde verschillen in behandeling tussen cooperaties, nijvere
verenigingen en stichtingen enerzijds en de kapitaalvennootschappen
anderzijds - in de daartoe gerede gevallen - dienen te worden geelimi-
neerd.

Naast dit alles zij reeds hier opgemerkt dat het lidmaatschap van een
nijvere vereniging voor een nijvere stichting in elk geval dient te
qualificeren voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Dit is immers
ook mogelijk voor rechtspersonen (en dus ook stichtingen) welke lid zijn
van een cooperatie.

317Vgl. D.G. van Vliet, Sticbtingenen fiscaleeenheidomzetbelasting, WFR 1991/5955, p. 467.
318 Zie ook reeds onder paragraaf 2.2.a.
319 Zie ook bet biema volgende.
320 Vgl. ook hiervoor onder paragraaf 3.4./3.4.1.

341



Hoofdstuk 6

Ik zal nu bezien in welke groepsverbanden met behulp van 'nijvere'
stichtingende deeinemingsvrijstellingsregeling, de fiscale eenheid- regeling
en de bedrijfsfusieregeling van toepassing zijn danwel voor toepassing in
aanmerking komen en welke problemen zich daarbij kunnen voordoen. In
paragraaf 10 zal ik enige suggesties doen waardoor, daar waar nu nog
sprake is van een niet honorabele 'claim' op toepassing van met name de
concernfaciliteiten van de Wet Vpb 1969, deze claim daadwerkelijk in rechte
zou kunnen worden gerealiseerd.

9.2 Deelnemingsvrijstellingvan toepassing ?

De deelnerningsvrijstelling is niet van toepassing op de volgende groepsver-
houdingen met behulp van stichtingen: 321

- de nijvere vereniging met afdelingen in de vorm van een nijvere stichting.
Bij een vereniging met afdelingen zijn de bij de afdeling-rechtspersoon
ingedeelde leden lid van de hoofdvereniging en bestaat er geen lidmaat-
schapsbetrekking tussen de afdelingen en de hoofdvereniging.F' Een
vereniging met afdelingen is wat betreft structuur en opbouw het best te
vergelijken met een concern van NV's en/of BV's. Dit bijvoorbeeld in
tegenstelling tot de cooperatie met leden-rechtspersonen welke men moet
zien als een concern op 'zijn kop'. Naar mijn mening dient op de verhouding
moeder-vereniging - dochter(afdeling)-vereniging de deeinemingsvrijstelling
van toepassing te zijn;

- de nijvere vereniging met haar moeder-rechtspersoonnijvere stichting
als enig lid. Ook hier dient naar mijn mening de deelnemingsvrijstelling
van toepassing te (kunnen) zijn. Gelden uit de dochter-vereniging zullen
immers uiteindelijk altijd als 'eigen winst' aan de 'moeder'stichting toevloei-
en. Ook al zal dit formeel niet gebeuren in de vorm van een winstuitkering,
het gaat wel om een voordeel. Dit zal met name het geval zijn bij liquidatie
van de dochter-vereniging. Bij een vereniging bevindt het vermogen zich
immers niet (zoals bij de stichting in beginsel) in de dode hand. Er kan
hier wei degelijk sprake zijn van een vermogensrechtelijk verlengstuk;

- de nijvere vereniging waarvan het bestuur wordt gevormd door een
nijvere 'moeder'stichting als zodanig. Hier behoeft geen aanspraak te kunnen
worden gemaakt op de deeJnemingsvrijstelling door de 'moeder'stichting.

321 Let wei, bedoeld zijn hier slechts de commerciele, belastingplichtige verenigingen en
stichtingen en de cooperatie. Vandaar dat de federatie met haar leden-stichtingen buiten
beschouwing kan worden gelaten.

322 Vgl. ook A.L.G.A. Stille, De afdeling in het verenigingenrecht, diss. Kluwer 1986, p. 9.
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Een BV INV die het bestuur vormt van een andere NY IBV geniet immers
ook niet uit dien hoofde de deelnemingsvrijstelling. Het als rechtspersoon
bestuur uitoefenen in een andere rechtspersoon impiceert ook nog niet
toepassing van de verlengstukgedachte;

- de nijvere vereniging met haar nijvere leden-stichtingen. De deelne-
mingsvrijstelling dient mer formeel wel mogelijk te worden gemaakt ook
al mag de betreffende vereniging geen winst verde len onder haar leden.
Uiteindelijk (bij liquidatie van de vereniging) komt die winst de leden
namelijk weI toe! Bovendien dient het systeem inzake de toepassing van
de deelnemingsvrijstelling in dit soort verhoudingen niet nodeloos gedifferen-
tieerd gemaakt te worden;
- de nijvere stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door een moeder-
maatschappij (vereniging/stichting/NV IBV /cooperatie). Hiervoor geldt
hetzelfde als hiervoor is gezegd voor de vereniging met een rechtspersoon
als bestuurder;

- de deelneming in een stichting door welk belastingplichtig lichaam
dan ook. Wat onder een deelneming in een stichting dient te worden verstaan
is hiervoor reeds uiteengezet. Voor dit soort verhoudingen dient naar mijn
mening, mits er sprake is van economische verbondenheid, de mogelijkheid
van toepassing van de deelnerningsvrijstelling te worden ingevoerd. Dit
om een einde te maken aan de op grond van de verlengstukgedachte
onaanvaardbare dubbele heffing van vennootschapsbelasting die in dit soort
verhoudingen kan optreden.

De deelnemingsvrijstelling is wei van toepassing bij:

- de NV IBV met als aandeelhoudster (voor ten minste 5 %) een stichting.F'
- een stichting die ten minste 5 % bezit van het aantal in omloop zijnde

bewijzen van deelgerechtigdheid in een inNederland gevestigd fonds voor
gemene rekening;

- de cooperatie met haar leden-stichtingen,
Hier treden echter weI problemen op met betrekking tot de belastinghef-
flng.324 Aanwezigheid van leden-rechtspersonen heeft namelijk belasting-
heffing bij de cooperatie tot gevolg. Gezien nu vanuit de cooperatie is het
regime, inhoudende dat de winstuitkeringen aan leden-rechtspersonen niet
aftrekbaar zijn, terwijl deze leden-rechtspersonen de deelnerningsvrijstelling

323 Vgl. over de stichting a1s aandeelhoudster in de vorrn van een administratiekantoor o.m.
C.A. Schwarz, Certificering van aandelen, uitgifte van beschermingsprefs en de rol van
de stichting, Stichting en Vereniging jrg. 1988, p. 103 e.v.

324 Zie reeds onder paragraaf 2.2.a.
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deelachtig zijn, bepaald onevenwichtig. Uitvloeisel van de voorwaarde dat
de winstuitkeringen aan aile Ieden gezamenlijk naar dezelfde maatstaf dienen
te geschieden, is namelijk, dat economisch gezien de leden-natuurlijke
personen de belasting moeten dragen op de uitkeringen die worden gedaan
aan de leden-rechtspersonen, terwijl deze laatste categorie door de deelne-
mingsvrijstelling anders dan de leden-natuurlijke personen niet belast worden
voor deze uitkering.F' Men heeft weI getracht hieraan te ontkomen door
aan het Ministerie voor te stellen op uitdelingen aan de leden-rechtspersonen
de daarover verschuldigde vennootschapsbelasting te mogen corrigeren. 326

Op deze wijze immers zou de cooperatie voorkomen dat de leden-natuurlijke
personen de belasting moeten dragen die de leden-rechtspersonen vanwege
hun vorm oproepen. Het Ministerie heeft dit voorstel tot op heden echter
niet willen honoreren. De oplossing die nu in de praktijk wel wordt
gevonden is, dat de cooperatie krachtens haar statuten de bevoegdheid wordt
toegekend om zelfstandig een - als kapitaalstorting aan te merken -
inhouding toe te passen op uitkeringen aan leden-rechtspersonen ter grootte
van het vennootschapsbelastingnadeel dat de cooperatieve vereniging lijdt
als gevolg van de niet -aftrekbaarheid van de winstuitkering aan haar leden-
rechtspersonen. Voorwaarde daarbij is wei dat de inhouding die plaatsvindt
ten laste van de leden-rechtspersonen losstaat van de winstuitdeling die
immers dient te geschieden naar rata van gelijke maatstaven.F' Men ziet
ook wei dat twee cooperaties, waarvan een met louter ledenlnatuurlijke
personen en een met louter ledenlrechtspersonen, samen een v.o.f. aangaan.

Mijns inziens dient dit uiterst ingewikkelde systeem van belastingheffiug
te worden afgeschaft en dient ofwel aan leden-rechtspersonen de deelne-
mingsvrijstelling te worden ontnomen, waardoor ook voor uitdelingen van
verlengstukwinst aan ledenlrechtspersonen het regime van art. 9 lid 1onder
h Vpb kan gelden, ofwel dient aande leden-natuurlijke personen in dit geval

325 Vgl. ook H. Jansen, Knelpunten rondom de belastingheffing van cooperatieve verenigingen,
opgenomen in De cooperatie in fiscaal perspectief, Kluwer bedrijfswijzers Dr. 15, 1988,
p.65 e.v.

326 Zie ook de suggesties van J. E.A.M. van Dijck in zijn "Verenvoudigen zonder wetswijziging" ,
opgenomen in de Meelesbundel, "Belastingheffing van ondememingen", Deventer 1985.

327 Dit zou bijv, kunnen worden bereikt door de restitutieverplichting van de leden-rechspersonen
te baseren op een statutair afdwingbaar bestuursbesluit. De van de leden-rechtspersonen
terugontvangen vennootschapsbelasting wordt in deze gevallen geboekt op een afzonderlijke
reserverekening, waarop in geval van liquidatie van de cooperatie uitsluitend de dan aanwezige
leden-rechtspersonen recht kunnen doen gelden. Tegenover het karakter van de onbelaste
kapitaalstorting bij de cooperatie staat, dat de storting bij hetdesbetreffende lid-rechtspersoon
Diet aftrekbaar is voor de heffing van de vennootschapsbelasting. Vgl. over deze problematiek
ook A.G.F. Lindeijer, Aspecten van de belastingheffing van cooperatieve verenigingen,
fiscale brochures Vpb, FED 1977, p. 53 e.v.
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de deelneruingsvrijstelling te worden toegekend waarbij ik geneigd ben voor
de eerste optie te kiezen omdat de consequenties daarvan beter zijn te
overzien.

Het EESV met leden-stichtingen neemt voor de toepassing van de
deelnemingsvrijstelling een aparte plaats in. Het EESV kan niet worden
getypeerd als een aandelenvennootschap als bedoeld in art. 2 lid 1 onderdeel
a Vpb. Als zodanig is het met subjectief belastingplichtig. Op grond van
de rechtspersoonlijkheid van het EESV moet vervolgens worden getoetst
of belastingplicht onstaat op grond van art. 2 lid 1 onderdeel d Vpb. De
cruciale vraag is dan of de ondersteunende activiteiten van het EESV kunnen
worden aangemerkt als het drijven van een onderneming. Het in Nederland
gevestigde EESV zal al vrij snel als subjectief binnenlands belastingplichtige
voor de vennootschapsbelasting dienen te worden aangemerkt. Voor
stichtingen heeft de Hoge Raad immers 9 jaar geleden beslist dat een
stichting met een prijsregelende doelstelling ten behoeve van de aangesloten
ondernemers een onderneming drijft, ook al treedt zij met in concurrentie
met andere ondernemingen en streeft zij er met naar voor zichzelf winst
te behalen.?" Op grond van art. 40 van de Verordening is echter voorge-
schreven dat het resultaat van het EESV slechts bij de leden belastbaar is.
Op grond van deze transparance fiscale en de omstandigheid dat overigens
de nationale wetgeving van toepassing is, heeft de Staatssecretaris van
Financien zich op het standpunt gesteld dat er geen noodzaak is de fiscale
aspecten van het EESV in de Uitvoeringswet EESV nader te regelen. Hij
acht het dan ook niet nodig het EESV nadrukkelijk van de kring van
subjectief belastingplichtige lichamen uit te sluiten, omdat zijns inziens de
Verordening door haar rechtstreekse werking en de daarin geregelde
winsttoerekening dit overbodig maakt. Volgens de Staatssecretaris behoeft
het EESV dan ook reeds op grond van de Verordening geen vennoot-
schapsbelasting te betalen. Dit brengt echter nog niet met zich mee dat het
EESV daarom ook subjectief is vrijgesteld. Het EESV kan dus wel degelijk
subjectief belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. 329 Op

328 Vgt. HR 6 maart 1985, BNB 19851213.
329 Zie ook L.O.M. Stevens, "Samenwerkingsverbanden in het belastingrecht", in Contractueie

vennootschappen, joint ventures en het EESV, NIVRA-geschrift or. 56, Kluwer 1990, p.
83 e.v. Zie hierover ook A. van Duin en M.1.W.M. Ellis, Enige fiscale aspecten van het
Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV), De NV 68/11/12 nov./dec. 1990,
p. 272 e.v. Vgt. tevens L.O.M. Stevens, "Fiscale aspecten van het EESV", opgenomen
in Aspecten van het EESV, Uitgaven vanwege het instituut voor Ondememingsrecht RU
Groningen , Kluwer 1990, m.n. p. 44 e.v.
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grond van deze subjectieve belastingplicht heeft het EESV formeel recht
op de deelnemingsvrijsteIling, alhoewel het geen voordelen heeft die
daarvoor als aangrijpingspunt kunnen fungeren. Inbeginsel is het het EESV
echter niet toegestaan deelnemingen te bezitten. Vgl. art. 3 lid 2 Verorde-
ning. Dit verbod tot het bezitten van aandelen of deelnemingsrechten in
andere lichamen dan die van de leden wordt evenwel gerelativeerd door
de toevoeging, dat zulks aIleen geoorloofd is voor zover dat noodzakeJijk
zou zijn voor het verwezenlijken van het doe I van het EESV. Zou bijvoor-
beeld een EESV zijn werkzaamheid richten op de verkoop van bepaalde
produkten die zijn leden voortbrengen, dan is het voorstelbaar dat een
dergelijk EESV door het nemen van aandelen een zekere mate van invloed
wil verkrijgen in bepaalde bedrijven die deze produkten afnemen. Die
aandelen of deelnemingsrechten worden dan door het EESV echter gehou-
den voor rekening van de [eden, niet van het EESV zelf. Ook het EESV
is voor de toepassing van de deelnemingsvrijsteUing derhalve transpa-
rant. 330

9.3 Regeling inzake de fiscale eenheid voor de Vpb van toepassing ?

Wi! de fiscale eenheid regeling van toepassing zijn dan dient aan een strenge
concerneis te worden voldaan, namelijk nagenoeg l00%-aandeelhou-
dersschap. Bovendien zijn die belastingplichtige lichamen, die voor de
toepassing van art. 15 Vpb, als moeder- en dochtermaatschappij kunen
dienen, limitatief in de wet opgesomd.

De regeling inzake de fiscale eenheid is derhalve niet van toepassing
op:

- de nijvere vereniging met afdelingen in de vorm van een stichting. De
moeder -vereniging heeft hier veelal vergaande/voUedige zeggenschap over
haar dochter(afdeling)-stichtingen. Dat is mijns inziens ook het criterium
waar het bij toepassing van de fiscale eenheidregeling om dient te gaan.
De moeder-verenigingen dient dan oak ten deze een verzoek te kunnen doen
tot toepassing van het fiscale eenheid-regime, De toepassing van de deelne-
mingsvrijstelling is dan uiteraard niet meer aan de orde;

- de vereniging met haar moeder-rechtspersoon-stichting als enig lid.
Ook hier oefent de moeder-stichting - echter nu als lid - volledige
zeggenschap uit over haar dochter. Juist voor deze situaties is de fiscale
eenheid regeling mijns inziens in het leven geroepen. De nijvere moeder-

330 Vgl. het systeem voor de v.o.f. en de c.v.
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stichting dient derhalve een verzoek te kunnen doen aan de inspecteur tot
het stellen van voorwaarden om het wettelijk recht op toepassing van het
fiscale eenheid-regime te kunnen effectueren;

- de vereniging waarvan het bestuur wordt gevormd door een moeder-
stichting als zodanig. Deze groepsverhouding komt niet in aanmerking voor
toepassing van het fiscale eenheid-regime. Bestuurder zijn van een
rechtspersoon brengt zeggenschap over de betreffende rechtspersoon met
zich mede. Het gaat er mijns inziens echter nu juist om dat een belasting-
plichtig lichaam niet-zijnde-bestuurder toch volledige zeggenschap uitoefent
over een ander belastingplichtig lichaam waarmee het tevens om strategi-
sche, economische en organisatorische redenen in een groep is verbonden.
Toepassing van het fiscale eenheid regime ligt pas dan in de rede;

- de nijvere vereniging met haar leden-stichtingen. Hier speelt in feite
hetzelfde probleem als bij de cooperatie met haar primaire Ieden-cooperaties.
Ben lid is niet in staat een grote mate van zeggenschap uit te oefenen. Alle
leden tezamen weI. Wil menhier de fiscale eenheid regeling kunnen toepas-
sen dan dienen aIle leden in de fiscale eenheid te worden opgenomen. Ik
meen dat ook hierin zo'n geval een fiscale eenheid tot de mogelijkbeden
moet kunnen behoren;

- de nijvere stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door een
moederrechtspersoon (vereniging/stichting/NY /BVIcooperatie) .Hier behoort
de fiscale eenheid regeling niet te worden toegepast om dezelfde reden( en)
als reeds bij de vereniging met een belastingplichtige stichting als bestuurster
is uiteengezet;

- de deelneming in een stichting door welk belastingplichtig lichaam
dan ook. Als de deelname in de betreffende stichting het moeder-lichaam
in volledige zeggenschap oplevert (organisatorische verbondenheid) en tevens
sprake is van (volledige) economische en financiele verbondenheid, zodat
de stichting kan worden gezien als een vermogensrechtelijk verlengstuk,
dan behoort een fiscale eenheid mogelijk te zijn. Het kan ten deze om
omvangrijke concerns gaan die qua opbouw, economische eenheid, financiele
verwevenheid en organisatiegraad niet veel verschillen van door middel
van kapitaalvennootschappen gevormde concerns.

- de NY IBV met als nagenoeg 100% aandeelhoudster een vereniging
of stichting. 331 Ik acht het uiterst merkwaardig dat als een NV IBV Ico-

331 Indien een stichting volledig eigenaar is van de aandelen dan verkeren deze in de zogenaarnde
dode hand. Het bestuur van de stichting is het orgaan dat de aandeelhoudersrechten in de
onderliggende vennootschap kan uitoefenen. Het komt voor dat op deze wijze werknemers
geheel of gedeeltelijk de zeggenschap hebben verkregen in de vennootschap waarin zij
werkzaarn zijn .. Vgl. A.K.P Jongsma, Samen op weg, in: Leids fiscaal jaarboek 1984, p.
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operatie/onderlinge waarborgmaatschappij 100% van de aandelen in een
NV/BV bezit, een fiscale eenheid mogelijk is, terwijl een fiscale eenheid
niet tot de mogelijkheden behoort wanneer een nijvere stichting 100%
aandeelhoudster is. De wetgever heeft deze mogelijkheid waarschijnlijk
over het hoofd gezien of gemeend dat deze figuur zich in de praktijk niet
(vaak) zou voordoen. Niets is echter minder waar. Bovendien mag het zich
weinig voordoen van een fenomeen mijns inziens geen reden zijn om daarom
de toepassing van een fiscale faciliteit te weigeren. De figuur stichting als
100% aandeelhouder van een NV/BV doet zich in de praktijk VOOL Aan
doel en strekking van de fiscale eenheid-regeling wordt volledig voldaan.
De stichting als 100%-aandeelhoudster behoort dan ook zeker niet van
toepassing van het fiscale eenheid regime te worden uitgeslotenr'"

- de cooperatie met haar leden-stichtingen. Mijns inziens dient de
cooperatie met haar leden-stichtingen een fiscale eenheid te kunnen aangaan
mits alle leden in de fiscale eenheid worden opgenomen. Ik zie hier geen
verschil met de ratio achter art. 15a Vpb. De definitie van 'centrale
maatschappij' in art. 15a lid 5 onder a Vpb behoeft dan slechts als volgt
veranderd te worden. Centrale maatschappij is: een binnen het rijk
gevestigde cooperatie waarvan de leden uitsluitend zijn binnen het rijk
gevestigde belastingplichtige lichamen.F" In art. 15a lid 1 onder c Vpb
dient dan achter 'aan de leden' te worden ingevoegd 'belanghebbenden of
aandeelhouders' .

De fiscale eenheid regeling kan wel worden toegepast op:

- de NV /BV met als een nagenoeg 100%-aandeelhouder een NV /BV/coo-
peratie/onderlinge waarborgmaatschappij. Mijn bezwaren tegen de visie
van de wetgever dat de cooperatie als 100%-aandeelhoudster niet meer als
echte coop era tie kan worden gezien en dat derhalve art. 9 lid 1 onder h

17 e.v. Het komt ook voor dat een stichting (met een aandeeltje) zich mede ten doe! stelt
ondernemingen rekenschap te vragen over activiteiten met een politiek-maatschappelijke
dimensie. Vgl. W.J. Slagter, Gebundelde actien, in: Goed en Trouw (W.c.L. van der
Grinten-bundel; 1984), p. 235 e.v. en De NV 1984, p. 124 e.v. Daamaast komt het voor
dat een concern een belang in een vennootschap wi! hebben zonder dat dit bekend wordt
bij derden. Rechtstreekse deelname zou echter zondermeer indejaarrekening van het concern
tot uiting moeten komen. Deelname via een stichting waarin men in feite de zeggenschap
uitoefent kan deze informatie versluieren. Vgl. H.A. Brasz/B. Wessels, Stichting en
jaarrekening, TVVS 1986, nr. 86/12, p. 294.

332 Ik ga er daarbij overigens natuurlijk vanuit dat het aandelenbezit voor de stichting behoort
tot haar ondernerningsvermogen.

333 Het regime van art. 9 lid 1 onder h Wet Vpb dient nu wei te vervallen.
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Vpb geen toepassing (meer) leanvinden heb ik reeds geuit onder paragraaf
3.4./3.4.1..334 De uitschakeling ten deze van art. 9 lid 1 onder h Vpb
dient dan ook mijns inziens ongedaan worden gemaakt.

- de topcooperatie met haar primaire leden-cooperaties (art. 15a Vpb).
Dat de eisen die gesteld worden wil een fiscale eenheid ten deze mogelijk
zijn te stringent zijn heb ik ook reeds betoogd onder paragraaf 3.4 .1. Met
name de vereiste aansprakelijkheid van de leden voor elkaars schulden gaat
veel te ver. Aanpassing tot een reikwijdte van de aansprakelijkheid voor
de vennootschapsbelasting, zoals neergelegd in de huidige negende
standaardvoorwaarde, lijkt voldoende en gewenst.?"

9.4 Regeling inzake de bedrijfsfusie (art. 14 Vpb) van toepassing ?

Over art. 14 Vpb kan ik kort zijn. Deze regeling is niet van toepassing
op belastingplichtige lichamen die hun ondememing of een zelfstandig
onderdeel daarvan in het kader van een fusie overdragen aan een stichting
tegen verkrijging van een deelname c.q. belang inJbij de betreffende
stichting. Ik acht dit een onjuist resultaat. Ook dan verkrijgt het overdragen-
de lichaam immers geen liquiditeiten om de verschuldigde belasting over
de stakingswinst te voldoen. Aan de ratio van art. 14 Vpb wordt volledig
voldaan. De wetgever heeft blijkbaar niet stilgestaan bij de mogelijkheid
dat ook bedrijfsconcentratie en groepsvorming met behulp van stichtingen
kan onstaan. In de praktijk is hier met het Ministerie van Financien soms
wel een afspraak te maken (op basis van art. 63 AWR). Mijns inziens dient
de uitsluiting van stichtingen bij de onder art. 14 Vpb genoemde overne-
mende belastingplichtigen dan ook ongedaan te worden gemaakt, zeker nu
voor juridische fusie tussen stichtingen weI een geruisloze overgang van
vermogen overeenkomstig de geruisloze overgang van art. 14 Vpb mogelijk
is c.q wordt.P" Voor deze uitsluiting bestaat geen grond'". In de nieuwe
versie van de standaardvoorwaarden behorende bij art. 14 lid 3 Vpb is wel

334 Vgl. ook 1.A.G. van der Geld, Uitbreiding fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting,
FED 1986, or. 1147. Zie voor kritiek ook Th. Prijn, Cooperatie en fiscale eenheid, Stichting
en Verenigingjrg. 1988, m.n. p. 71 e.v. die aantoont dat vergelijking van het cooperatieregi-
me en de faciliteit van de fiscale eenheid duidelijk maakt dat de gecombineerde druk in de
IB en de Vpb wezenlijk toeneemt ten gevolge van het feit dat de verlengstukwinst niet meer
aftrekbaar is. Een onjuist resultaat!

335 Vgl. Th. Prijn, Cooperatieve vereniging en fiscale eenheid, Stichting en Vereniging jrg.
1988, p. 73174. Vgl. tevens C.B. Bavinck, De volledige eenheid voor de vennoot-
schapsbelasting, WFR 1989/5860, p. 306 e.v.

336 Vgl. hierover H.l. Strijkert, Juridische fusie tussen stichtingen, WFR 199115954, p. 409.
337 Zie ook reeds onder paragraaf 3.5.
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in een aantal nieuwe situaties voorzien met het oog op stichtingen en
verenigingen; doch dit betreft wederom de vereniging of stichting als
overdragend lichaam.?"

9.5 Concernregelingen in de WBRv van toepassing ?

Zoals we gezienhebben zijn de interne reorganisatie- en fusie-vrijstellingen
voor de overdrachtsbelasting en de kapitaalsbelasting op geen enkele manier
van toepassing bij inbreng in c.q. fusie met nijvere stichtingen. Voor de
kapitaalsbelasting is dat geen probleem tenzij het gaat om de inbreng door
een nijvere stichting van haar onderneming in een NV IBV tegen uitreiking
van aandelen. Voor de overdrachtsbelasting kan dat wel problemen
opleveren.

Mijns inziens is ook dit geen rechtvaardig resultaat. Voor nijvere
stichtingen kunnen met een fusie of interne reoganisatie dezelfde belangen
zijn gemoeid als dat het geval is bij verenigingen/cooperaties/NV's/BV's.
De betreffende bepalingen in de WBRv dienen hierop te worden aangepast.

10 Enige suggesties

Een eerste aanzet tot oplossing van de vele problemen omtrent met name
de toepassing van de coneernfaeiliteiten van de Wet Vpb 1969 op groeps-
verhoudingen met nijvere stichtingen zou rnijns inziens kunnen worden
gegeven door het aan die faciliteiten ten grondslag liggende uitgangspunt
van ondernemingsbelasting, met de coneerngedaehte en de verlengstukge-
dachte als accessoire gedaehten, consequenter te hanteren bij groepen van
voor de vennootschapsbelasting belastingplichtige lichamen in wat voor
vorm dan ook. WeI dient hierbij tevens de eis van het zijn van 'vermogens-
rechtelijk verlengstuk' van de moedermaatschappij te worden gesteld. Ook
zou dan moeten worden gestreefd naar eenheid van terrninologie inzake
de begrippen groep, groepsmaatschappij, moedermaatschappij, dochter-
maatschappij en deelneming.

Toepassing van de coneernfaciliteiten dient in beginsel in zieht te komen
als sprake is van een groep in de door rnij reeds vermelde zin; namelijk
als sprake is van een economische eenheid waarin rechtspersonen en

338 Vgl. hierover P.H.M. Simonis, Standaardvoorwaarden art. 14 Vpb 1969 van 1 juli 1993
(II), WFR 1993/6070, p.1348.
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vennootschappen, met het oog op het voeren van een gemeenschappelijke
strategie en het coordineren van het beleid van die rechtspersonen en
vennootschappen, organisatorisch zijn verbonden. 339 Zulk een groep drijft
als het ware een ondememing. Groepsverbonden stichtingen kunnen volledig
onder deze defmitie worden gerangschikt. Op zulk een groep is de
concemgedachte, met als uitwerking de verlengstukgedachte, van toepassing.
Vervolgens dient dan per concernfaciliteit te worden bekeken of aan de
nadere voorwaarden is voldaan.

Wat betreft art. 13 lid 2 Vpb moet sprake zijn van een 'deelneming'. Ik
zou dat dan als voIgt willen formuleren: er moet sprake zijn van een
deelneming in een verbonden stichting naar de ratio van art. 2:24c BW.
Doorslaggevende zeggenschap speelt aldus geen rol. Onder 'deelneming'
kan men dan verstaan het door een rechtspersoon aan de stichting verschaf-
fen of do en verschaffen van 'kapitaal' teneinde met die stichting duurzaam
verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaarnheid. De deelneming
mag uiteraard niet als belegging worden aangehouden. Voor de fondsen
voor gemene rekening kan een aparte bepaling gehandhaafd blijven. Art.
13 lid 2 letters a en c Vpb zouden dan kunnen vervallen. De deelne-
mingsvrijstelling is dan van toepassing op een deelneming - in de hier
vermelde zin - van een rechtspersoon in een stichting. Binnen groepsver-
banden met behulp van stichtingen behoeft de toepassing van de deelne-
mingsvrijstelling dan geen problemen meer op te leveren, zij het dat ik
van mening ben dat een lid-rechtspersoon van een cooperatie niet tot de
deelnemingsvrijstelling dient te worden toegelaten om problemen in verband
met art. 9 lid 1 onder h Vpb aangaande de leden-natuurlijke personen te
voorkomen. Voor aIle duidelijkbeid zij vermeld dat deze uitsluiting van
de deelnemingsvrijstelling het gevolg is van het feit dat in mijn visie ook
aan leden-rechtspersonen uitgekeerde verlengstukwinst bij de cooperatie
voortaan aftrekbaar dient te zijn (een andere mogelijkheid is natuurlijk
afschaffing van het cooperatieregime). Bij een deelneming in een stichting
dient tevens te worden getoetst aan de materiele eis van economische
verwevenheid.

Wat betreft art. 15 Vpb/15a Vpb: een fiscale eenheid dient niet alleenmaar
mogelijk te zijn op basis van een 100% aandeelhoudersrelatie. Hier dient
als eerste vereiste te worden gesteld dat sprake is van tot een groep
behorende rechtspersonen (bijv. nijvere stichtingen) die tevens als groeps-

339 Vgl. ook de definitie van art. 24b Boek 2 BW.
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maatschappij kunnen worden gekwalificeerd; er is sprake van centrale
leiding c.q volledige zeggenschap (organisatorische verwevenheid) en
economische verwevenheid. Dit behoeft voor groepsverbonden stichtingen
(verenigingen en cooperaties) geen problemen op te leveren. Bij de
toepassing van het fiscale eenheid-regime behoort het zeggenschapscriterium
derhalve in tegenstelling tot bij de toepassing van de deelnemingsvrijstelling
wel een belangrijke rol te spelen. De gevolgen van de fiscale eenheid zijn
namelijk veel ingrijpender dan bij de deelnemingsvrijsteUing. De dochter-
maatschappij wordt irnmers geacht volledig in de moedermaatschappij te
zijn opgegaan. Vandaar dat nadere (formele) vereisten voor toepassing
mogen worden gesteld. Wil een tot de groep behorende groepsmaatschappij
een fiscale eenheid aangaan met een andere groepsmaatschappij dan dient
de zeggenschap binnen deze groepsmaatsschappij volledig in handen te zijn
van een moeder-rechtspersoon.r" Tevens dient deze groepsmaatschappij
volledig vermogensrechtelijk verlengstuk van de 'moeder' -rechtspersoon
te zijn. Geinspireerd door het begrip 'dochtermaatschappij' van art. 2:24a
BW dient het dan te gaan om een stichting (of vereniging of cooperatie),
waarin de moeder-rechtspersoon (stichting/vereniging/cooperatie) of een
of meer van haar dochtermaatschappijen, nagenoeg aUezeggenschapsrechten
(stemrechten) kan (kunnen) uitoefenen danwel nagenoeg aUe bestuurders
kan (kunnen) benoemen en ontslaan. Het dient rnijns inziens dus wel te
gaan om 99% (in statuten of contract geregelde) formele zeggenschap.?"
Wil een moedermaatschappij aldus een fiscale eenheid aangaan met haar
klein-dochtermaatschappij - wat op basis van de defmitie van dochtermaat-
schappij mogelijk is - dan dient het vereiste te worden gehandhaafd dat
de tussenliggende dochtermaatschappij is gevoegd. 342 Men zou ook kunnen
kiezen voor een 50% of meer zeggenschapscriterium, doch dan kan men
te maken krijgen met meerdere 'moeder'rechtspersonen. Alsdan zal, wil
een fiscale eenheid kunnen worden aangegaan, telkens een aparte winstbere-
kening moeten worden gemaakt, waarna partiele consolidatie kan volgen.
Dat wordt echter allemaal veel te complex. Het dient mijns inziens dus
te gaan om volstrekte afhankelijkheid van een rechtspersoon.

340 De EG-fusie-Richtiijn Dr. 90/434/EEG zit ook op een stemrechtcriterium. Zie over deze
richtiijn o.m. I. van der Klauw, De fusierichtiijn in Nederlandse verhoudingen, Forfaitair,
jrg. 4, nr. 16 juli 1991.

341 Ook van Soest pieit voor een uitbreiding van de fiscale eenheid tot meerderheidsparticipaties.
Vgl. zijn diss. De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbeiasting (art. 15 Wet
Vpb 1969), t.a.p. blz. 178 e.v.

342 Vgl. C.B. Bavinck, Devolledigeeenheid voordevennootschapsbelasting, WFR 1989/5860,
p.307.
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Een vereniging of een cooperatie kan dus 'dochtermaatschappij' zijn. Een
vereniging, stichting en cooperatie kunnen dan ook moeder-maatschappij
zijn. WeI dient het vereiste te worden gehandhaafd dat wanneer sprake is
van lidmaatschapsverhoudingen, aIle leden in de fiscale eenheid dienen te
worden opgenomen. Ook de stichting kan op grond van het voorgaande
voor de toepassing van een fiscale eenheid volstrekt afhankelijk zijn van
een rechtspersoon, ook al kent zij geen leden noch een algemene vergade-
ring. Bovendien kan zij, zoals we hebben gezien, tot volledig vermogens-
rechtelijk verlengstuk worden gemaakt.?" In feite gaat het dan dus om
die stichting die met haar groepsverbonden moeder-belastingplichtig-lichaam
in econornisch, financieel en organisatorisch opzicht volledig is verweven
in de reeds door mij in par. 4 en 9.1. vermelde zin.

Wat betreft art. 14 Vpb: Naar mijn mening is de stichting als overnemend
lichaam ten onrechte uitgesloten van deze faciliteit. Zij dient dan ook tot
deze faciliteit te worden toegelaten. Zij kan daarbij immers precies hetzelfde
hetzelfde belang hebben als elke andere bij een bedrijfsfusie betrokken belas-
tingplichtige. Dat geldt ook voor de belastingplichtige die overdraagt aan
een stichting tegen verkrijging van een deelname in die stichting.

Wat betreft de ornzetbelasting (art. 7 lid 4 OB) bestaat er zoals we gezien
hebben geen probleem.

Wat betreft de 'concernregelingen' in de Wet Belastingen Rechtsverkeer:
Hier zou rnijns inziens specifiek in de wet kunnen worden bepaald (m.n.
art. 5 UBBR) dat ook de stichting kan behoren tot een concern als daar
bedoeld (vgl. ook art. 5 lid 3 UBBR).

Voor de faciliteit van art. 37 lid 1 onder a WBRv zou mijns inziens de
nijvere stichting gelijk kunnen worden gesteld met een kapitaalvennootschap.

11 Resume

Ik besef dat ook aan de door mij aangedragen eerste aanzet tot oplossing
van de problemen bij toepassing van de concernfaciliteiten in met name

343 In dit verband zij er nog maar eens op gewezen dat de onderhavige problematiek niet zou
spelen indien een ondemerningswinstbelasting zou worden ingevoerd. Vgl. in dar verband
Y. Koudijs, Ondememingswinstbelasting, een rechtsvormneutrale belastingheffing naar winst
uit ondemerning, diss. Amsterdam 1993.
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de Wet Vpb 1969 (en de Wet BRV) op concernverhoudingen met stichtingen
(verenigingen en cooperaties) wellicht nog haken en ogen kleven. Ik meen
dat inmiddels wel duidelijk is dat deze rechtspersonen in de daartoe gerede
gevallen wel toepassing van deze faciliteiten verdienen. Ik hoop dan ook
dat in de literatuur de hiervoor gereleveerde gedachten nog nader aandacht
zullen krijgen en verder zullen kunnen worden uitgewerkt.
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Het onderwerp van dit onderzoek is de - al dan niet 'nijvere' - stiehting
in eoneemverband. De nadruk ligt op de 'nijvere' stiehting. Onderzoeht
worden de reehtspersonenreehtelijke, algemeen civielreehtelijke en
fiseaalreehtelijke aspeeten van deze reehtsfiguur.

Onder een 'eoneemverbonden' stiehting versta ik de stichting die als
'moeder' of als 'doehter' op enigerlei wijze met andere reehtspersonen en/of
vennootsehappen in een groep is verbonden. Stiehtingen worden steeds vaker
'eoneemverbonden'. Ook de overheid maakt er in toenemende mate gebruik
van, bijvoorbeeld in het kader van haar subsidiebeleid.

De mate van verbondenheid (afuankelijkheid) van eoneemverbonden
stichtingen is niet steeds gelijk. De meest vergaande vorm is die waarbij
sprake is van een 'groep' in de zin van art. 2:24b BW. De 'moeder' stichting
danwel de 'doehter'stichting is dan tezamen met andere rechtspersonen en/of
vennooischappen organisatoriseh in een eeonomisehe eenheid verbonden.
Zulks betekent dat door de 'moeder' over de 'doehter'stiehting eentrale
leiding wordt uitgeoefend. De eerste vraag die daarbij rijst is welke
mogelijkheden er zijn om in de statuten danwel door rniddel van eontraetuele
regelingen inhoud te geven aan deze verbondenheid.

Voor het ontstaan van deze verbondenheid maakt het voorts versehil of
de stichting 'moeder' dan wel 'doehter' is. Een stichting kan als 'doehter'
worden verbonden met een andere reehtspersoon bij opriehting, of na haar
oprichting.

Een stiehting kan als 'moeder'reehtspersoon optreden van een NV IBV leo-
operatie/vereniging. Dit gesehiedt op de bij de struetuur van deze
reehtspersonen passende wijzen, nl. via aandeelhouders- of lidmaat-
sehapsreehten. De stiehting kan (enig) aandeelhoudster zijn. De stichting
kan enig lid zijn. Daarnaast kan de stiehting als zodanig ook het bestuur
vormen van een andere reehtspersoon (vgl. art. 2:11 BW). Alleen bij de
stichting als 'moeder' van een andere stichting bieden aandeelhouders- en
lidmaatsehapsreehten geen uitkomst, omdat de stiehting immers geen
dualistisehe struetuur kent. 'Moeder' - 'doehter' verhoudingen moeten hier
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worden gecreeerd met behulp van op verkrijging van zeggenschap binnen
de stichting gerichte statutaire en contractuele voorzieningen.

Een belangrijke vraag daarbij is of en zo ja, onder welke voorwaarden,
(het bestuur van) een rechtspersoon bevoegd is tot oprichting van een 'doch-
ter'stichting, teneinde daarin vermogen of aktiviteiten afte zonderen. Voor
het antwoord op deze vraag bleek het doel van de oprichtende rechtspersoon,
maar zeker ook het doel van de op te richten 'dochter'stichting doorslagge-
vend. Ik heb betoogd dat (het bestuur van) een rechtspersoon in beginsel
niet bevoegd is tot oprichting van een stichting, onder afzondering daarin
van vermogen en/of aktiviteiten, tenzij deze stichting bij oprichting zodanig
wordt 'geinstrumentaliseerd' , dat door de 'moeder' zeggenschap over, c. q.
belang bij, het in de 'dochter'stichting ingebrachte vermogen en de acti-
viteiten wordt behouden.

Zulks voert dan tot de vraag naar de specifieke methoden waarop een
stichting, bij, danwel na haar oprichting ('ovemame'; 'overgave'), tot
'dochter' kan worden gemaakt van een andere rechtspersoon.

In hoofdstuk 2 heb ik, met het oog op de mogelijke realisering van
afhankelijkheid van een stichting, allereerst de aard en betekenis van de
oprichting van een stichting voor de oprichtende rechtspersoon kort nader
onderzocht. Vervolgens worden de technieken door rniddel waarvan een
stichting 'afhankelijk' kan worden gemaakt besproken.

Bij die te hanteren technieken wordt onderscheiden tussen:

Q. 'Op afhankelijkheid' gerichte statutaire voorzieningen.
Hierbij komen aan de orde:

I. een 'groepsgerichte' doelomschrijving van de afhankelijke stichting;
ii. statutaire zeggenschapsrechten ten aanzien van het stichtingsbestuur

(m.n. in de vorm van benoemings- en ontslagrechten en 'instructiebe-
voegdheden/rechten') ;

iii. toezicht door de 'moeder' op het stichtingsbestuur (al dan niet via een
statutair ingestelde instantie c.q. orgaan bij de stichting);

iv. een statutaire plicht voor het stichtingsbestuur tot het afleggen van
rekening en verantwoording aan de 'moeder':

v. goedkeurings en/of initiatiefrechten ten aanzien van besluiten van (het
bestuur van) deafhankelijke stichting tot: statutenwijziging, ontbinding,
fusie en vereffening en de bestemming van het liquidatiesaldo.
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b. 'Op afhankelijkheid gerichte (aanvullende) contractuele regelingen.
Een aantal van voornoemde voorzieningen kan tevens contractueel worden
geregeld. Meestal echter worden contractuele regelingen overeengekomen
om een reeds bestaande statutaire afhankelijkheid te versterken. Op dit punt
bestaan tal van varia ties.

Daarnaast komen enkele contractuele regelingen aan de orde die als
zodanig 'afhankelijkheid' bewerkstelligen.

c. Tevens is gewezen op enkele feitelijke omstandigheden (o.m. personele
unies) welke 'feitelijke athankelijkheid' van een stichting met zich kunnen
brengen, danwel een reeds bestaande athankelijkheid kunnen versterken.

d. Bij dit alles wordt tevens ingegaan op de betekenis van financiering door
de 'moeder' van haar 'dochter'stichting, als methode om op die wijze
(financiele) athankelijkheid te bewerkstelligen, danwel een reeds bestaande
'groepsband' te 'verdichten'. Ook zijn in het verlengde hiervan de overige
mogelijke goederenrechtelijke betrekkingen tussen 'moeder' en 'doch-
ter'stichting besproken, waaronder de 'eigendom ten titel van beheer'.

Hoofdstuk 3 behandelt in hoofdzaak de vraag of en in hoeverre de aldus
beschreven technieken rechtens toelaatbaar zijn. Die technieken hebben
immers vooral betrekking op het statutaire doel van de 'dochter'stichting
en de positie van het stichtingsbestuur. De vraag is dan in hoeverre meer
in het bijzonder die regelingen zich verdragen met het wettelijke leden-
en uitkeringsverbod.

Inde structuur van een afhankelijke stichting ontstaat immers, als gevolg
van de op athankelijkheid gerichte regelingen, een zeker 'dualistisch
element'. Dit vloeit reeds voort uit een 'groepsgerichte' doelomschrijving,
als gevolg waarvan de stichting zich in haar aktiviteiten dient te richten
op doeI en belang van de groep. Hierin onderscheidt de stichting zich (in
belangrijke mate) van de NV/BV. Bij dit alles is van cruciaal belang de
statutaire inrichting van de 'athankelijke' stichting en daannede derhalve
de rol en het karakter van de statuten, reden waarom daaraan een vooraf-
gaand onderzoek werd gewijd.

De belangrijkste 'buitengrenzen' van het stichtingsrecht worden gevonnd
door het ledenverbod en het uitkeringsverbod. Elke 'gradatie van afhanke-
lijkheid' van een stichting dient daaraan te worden getoetst. De overschrij-
ding ervan maakt de athankelijke stichting 'ontbindbaar'. Ik: heb in dat
verband aangetoond dat een 'moeder'rechtspersoon niet een verboden lid
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is van 'haar' stichting. De 'moeder'rechtspersoon die bevoegd is tot
benoeming en ontslag van de bestuurders van haar 'dochter' stichting vormt
daardoor weI een 'orgaan' van 'haar' stichting in de zin van het uitkerings-
verbod (art. 2:285 lid 3 BW).

Vervolgens heb ik onderzocht in hoeverre de stichting een 'groepsge-
richt' doel kan en mag hebben, in welk kader tevens 'het belang' van de
stichting en het begrip 'belanghebbende' nader is bezien. Ik heb betoogd
dat een 'groepsgericht' doel van de 'dochter'stichting niet in strijd is met
de wet.

In dit kader is tevens onderzocht of en in hoeverre het bestuur van een
stichting 'stichtingsrechtelijk' bezien 'onzelfstandig' kan worden gemaakt.
Van belang is daarbij ook of en in hoeverre het bestuur van de 'doch-
ter'stichting verplicht is (of kan worden) rekening en verantwoording af
te leggen; zulks vooral op grond van de boekhoudplicht (art. 2:10 BW).
In de relatie tussen bestuur en de ('dochter')stichting zijn elementen te
onderkennen van opdrachtllastgeving. Ook hier kunnen bestuurders worden
gezien als 'rentmeesters' van het stichtingsvermogen. Of ook in de relatie
tussen 'moeder'rechtspersoon en afuankelijke stichting kenmerken van
opdracht/lastgeving zijn te onderkennen, is een wat moelijker vraag. Tot
slot is onderzocht in hoeverre aan de 'moeder' goedkeuringsrechtenkunnen
worden toegekend ten aanzien van besluiten die de basisstructuur van de
stichting betreffen zoals: (juridische) fusie, omzetting, ontbinding en
statutenwijzing. Ik heb daarbij betoogd dat het gelet op de 'duurzame'
verbondenheid van de 'dochter' stichting nooit mogelijk moet zijn bedoelde
besluiten te nemen zonder toestemming van de 'moeder'.

Nu blijkt dat dat een stichting als 'moeder' of 'dochter' verbonden kan zijn
met een andere rechtspersoon of een groep leidt dat tot de vraag of en in
hoeverre de wettelijke bepalingen van Boek 2 BW en andere op 'verbonden'
ondernemingen betrekking hebbende regels ook op een 'moeder' - of
'dochter'stichting toepasselijk zijn. Dit vormt het onderwerp van hoofdstuk
4. Onderzocht wordt hoe de 'verbonden stichting' past in het groepsrechtelij-
ke begrippenkader van Boek 2 BW en enkele andere wetten.

Geconcludeerd is dat conform de ratio van art. 2:24c BW 'deelneming'
in een stichting mogelijk is en dat zij tevens groepsmaatschappij kan zijn.
Het begrip dochtermaatschappij (art. 2:24a BW) is met name in de wet
opgenomen in verband met de kapitaal- en vermogensbescherming bij de
NV IBV (o.m. art. 2:207c BW). Ingevolge de tekst van art. 2:24a BW kan
een stichting geen dochtermaatschappij zijn. Verdedigd is echter dat
bepalingen op het gebied van de kapitaalbescherrning desondanks niet
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(zonder meer) kunnen worden ontgaan. Naar de ratio van art. 2:24a BW
wordt immers aangeknoopt bij zeggenschapsrechten. Niet valt voorts in
te zien dat een stichting toegestaan wordt wat een andersoortige rechtsper-
soon wettelijk is verboden.

In het kader van het ook op nijvere stichtingen toepasselijke enqueterecht
is gebleken dat een afhankelijke stichting een nauw verbonden rechtspersoon
kan zijn in de zin van art. 2:351 BW. Dat betekent dat zij kan worden
betrokken in het krachtens een enquete-procedure bij de 'moeder'rechts-
persoon ingestelde onderzoek. De werking van het enqueterecht in het kader
van concernverbonden stichtingen is daarbij onderzocht. Tevens is gebleken
dat een stichting 'afhankelijke maatschappij' kan zijn in de zin van de
structuurregeling, hetgeen gevolgen kan hebben in het kader van de
vrijstellings- en doorrekeningsbepalingen. Wat betreft de plaats van de
verbonden stichting binnen de WOR en de SER-Fusiegedragsregels pleit
ik ervoor om de positie van de verbonden stichting beter te regelen. Betoogd
is dat de groepsverbonden stichting kan behoren tot 'in een groep verbonden
ondernemers' in de zin van de WOR. Tevens is verdedigd dat een
groepsverbonden stichting deel kan uitmaken van 'een samenstel van
ondernemingen' en dat de op statutaire dan wel contractuele wijze verkregen
zeggenschap over een stichting aangemerkt dient te kunnen worden als een
'fusie' in de zin van de Fusiegedragsregels.

Tot slot van hoofdstuk 4 heb ik aspecten van verslaggeving door
(verbonden) stichtingen nader onderzocht. Indat kader is allereerst aandacht
besteed aan de boekhoudplicht van art. 2: 10 jo. 3: 15a BW. Verdedigd is
dat reeds uit de boekhoudpJicht voor de stichting belangrijke normen van
verslaglegging voortvloeien. Vervolgens heb ik de gevolgen van de
qualificatie van een stichting als 'deelneming' en/of groepsmaatschappij
nader onderzocht, met het oog op hetjaarrekeningenrecht. Een'deelneming'
in een stichting zal door de 'deelnemende' rechtspersoon in haar jaarstukken
moeten worden verantwoord, al was het alleen maar op grond van het 'fair
and true view-beginsel'. Indien een stichting groepsmaatschappij is zal zij
door de 'moeder' in haar geconsolideerde jaarrekening moeten worden
opgenomen (art. 2:406 BW). Indit verband betoog ik dat het jaarrekenin-
genrecht van toepassing dient te worden verklaard op nijvere stichtingen
en deed ik tevens enige suggesties voor groepsjaarverslaggeving door een
nijvere 'moeder'stichting.

Hoofdstuk 5 gaat in op de interne en externe aansprakelijkheidsvraagstukken
rond de concernverbonden stichting. Wat betreft de interne aansprakelijkheid
van de bestuurders van de afhankelijke stichting heb ik, samenhangend met
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de op het stichtingsbestuur rustende rekening- en verantwoordingsplicht,
verdedigd dat de 'moeder'rechtspersoon de bevoegdheid heeft het
stichtingsbestuur te dechargeren zodat het is 'gekweten' van de interne
aansprakelijkbeid jegens de stichting (art. 2:9 BW).

Vervolgens besteedde ik aandacht aan de 'doorbraak van aansprakelijk-
heid' in stichtingsverband. Deze blijkt een 'correctiefactor' te (kunnen)
vonnen op het gebruik van verbonden stichtingen in het maatschappelijk
en economisch verkeer. Omdat een stichting immers zonder enige vonn
van vennogensafzondering door een rechtspersoon kan worden opgericht,
kan dit naar rnijn oordeel, zeker wanneer het een nijvere afhankelijke
stichting betreft, eerder gevolgen hebben voor mogelijke aansprakelijkbeid
van de 'moeder'rechtspersoon voor schulden van haar 'dochter'stichting,
dan dat het geval is bij de kapitaalvennootschappen. De aansprakelijkbeid
van de 'moeder' kan onder omstandigheden worden gegrond op art. 6: 162
BW maar, bij faillissement van de afhankelijke vennootschapsbelasting-
plichtige stichting, ook op grond van art. 2:300a jo. 2:138 lid 7 BW. In
beide gevallen speelt de mate van verwevenheid een belangrijke rol. Daar
de stichting als nonnaaltype slechts een beleidsbepalend orgaan kent, nl.
het bestuur, zal elke vonn van doorslaggevende zeggenschap of invloed
binnen de stichting door een andere rechtspersoon, deze rechtspersoon tot
'mede-beleidsbepaler' kunnen maken. Ook de persoonlijke aansprakelijkbeid
van bestuurders van verbonden stichtingen werkt als een 'correctiefactor'
bij het gebruik van zulke stichtingen. Daamaast kan bij vermogensver-
schuivingen tussen verbonden stichtingen onder omstandigheden de actio
pauliana worden toegepast.

De concemverbonden stichting is ook in het belastingrecht een interessante
rechtsfiguur. Daarover handelt hoofdstuk 6. Allereerst komt aan de orde
de subjectieve en objectieve belastingplicht van de stichting ingevolge de
Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De stichting is subjectief
belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft (art. 2
lid 1 sub d Wet Vpb 1969 danwel indien zij in concurrentie treedt met
andere lichamen (art. 4 sub a Wet Vpb 1969). Indit verband heb ik gewezen
op de concurrentieverstorende werking van art. 2 lid 7 Vpb, welke artikel
lirnitatief opsomrnend de belastingplicht van overheidsbedrijven regelt. Art.
4 Vpb geldt echter niet voor deze bedrijven, hetgeen een ongerechtvaardigd
verschil oplevert tussen de fiscale behandeling van de afhankelijke nijvere
stichting en de afhankelijke nijvere overheidsstichting. Men kan zich
overigens afvragen of niet elke stichting integraal subjectief belastingplichtig
zou moeten zijn voor de vennootschapsbelasting, op dezelfde wijze als de
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NV IBV dat is ingevolge de fictiebepaling van art. 2 lid 5 Vpb. Daaraan
gekoppeld zouden voor bepaalde stichtingen een aantal vrijstellingen kunnen
worden opgenomen.

Vervolgens heb ik onderzocht of met betrekking tot de concemverbonden
stichting gebruik kan worden gemaakt van een aantal concernfaciliteiten
die de verschillende belastingwetten met betrekking tot concemverbonden
rechtspersonenllichamen bevatten. Hierbij heb ik met name aandacht besteed
aandedeelnemingsvrijstelling (art. 13 Vpb) , de fiscaleeenheid (art. 15/15a
Vpb), de bedrijfsfusie (art. 14) Vpb, de fiscale eenheid voorde ornzetbelas-
ting (art. 7 lid 4 OB), de fusie- en reorganisatievrijstelling in de overdrachts-
belasting (art. 15 lid 1 letters hen e WBRv) en de fusie- en reorganisatie-
vrijstelling in de kapitaalsbelasting (art. 37 lid 1 letter a WBRv). Hierbij
is gebleken dat aan een aantal concernregelingen een concerngedachte ten
grondslag ligt, die in beginsel ook toepasbaar is bij de concemverbonden
stichting.

Toch is geconstateerd dat ten aanzien van de stichting als 'dochter' op
geen enkele wijze gebruik kan worden gemaakt van de genoemde
concernregelingen. Ook de nijvere stichting als lid van een cooperatie of
van een nijvere vereniging geeft veel problemen. Nagenoeg hetzelfde geldt
voor de stichting als 'moeder'.

Met betrekking tot de 'dochter'stichting kan geen gebruik gemaakt
worden van de deelnemingsvrijstelling. Ben fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting is bijvoorbeeld niet mogelijk indien een stichting
100% aandeelhoudster is van een BV. Ook bij de regeling van de
bedrijfsfusie in de vennootschapsbelasting is de stichting als ovememend
lichaam volledig van de faciliteit van art. 14 Vpb uitgesloten.

Daamaast bestaan eveneens nog vele onduidelijkheden ten aanzien van de
fiscale behandeling van de juridische fusie van de nijvere stichting en de
ornzetting van de nijvere stichting. Ben fiscale eenheid voor de ornzetbelas-
ting bleek daarentegen weI mogelijk voor concernverbonden stichtingen.
Bepieit wordt de nijvere stichting beter in te pass en in het 'fiscale
concernrecht'. Daartoe zouden allereerst de concerndefinities c.q. de
defrnities van concernverhoudingen in de respectieve fiscale concernre-
gelingen moe ten worden aangepast. Hierbij heb ik inspiratie geput uit de
criteria die de Hoge Raad heeft gegeven voor de toepassing van het fiscale
eenheid-regirne van art. 7 lid 4 OB op verbonden stichtingen alsmede aan
de concernrechteIijke begrippen van Boek 2 BW. Ik verdedig dat onder
omstandigheden in het kader van concemverhoudingen met nijvere
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stichtingen toepassing van fiscale concernfaciliteiten gerechtvaardigd kan
zijn.

Zeer weI ben ik mij ervan bewust dat mijn onderzoek nog veel vragen
heeft open gelaten. Dat geidt voor het privaatrechtelijke, maar zeker ook
voor het fiscaairechtelijke deel. De groepsverbonden stichting blijft een
interessant object voor verder onderzoek. Mijn onderzoek heb ik afgesioten
per 1 mei 1994.
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Summary

The subject of this dissertation is the - industrious or non industrious - concern
related 'stichting' (plural: stichtingen).

The concept of stichting is comparable to the concepts of foundation and trust.
Unlike a foundation a stichting may serve both charitable and commercial
purposes. Unlike a trust a stichting does not have beneficial owners.

The emphasis will be on the concept of the industrious stichting, i.e. a stichting
which serves commercial purposes.

An analysis will be made of aspects of both common and tax law.

A concern related-stichting is defined as a stichting which - as a parent or
subsidiary - forms part of a group of corporations and/or companies.

This seems to appear more and more often and is not restricted to private use
either. Application by public authority, e.g. to the distribution of subsidies is
on the increase.

The degree of relatedness (dependence) of concern related- stichtingen varies.
This is highest in a 'group' as defined by s. 2:24b BW (i.e. the Dutch Civil Code,
hereinafter referred to as DCC; note that each section is preceded by the number
of the part, i.e Book, of the Code in which it is contained).

Here a stichting in its capacity of parent or subsidiary together with other
corporations and/or companies constitutes an economic unit. This implies
centralized management of the subsidiary by the parent. The first question which
thus arises is how such relatedness may be formalized either in the articles of
association or in contract.

The substance of relatedness is furthermore influenced by the capacity (parent
or subsidiary) of the stichting involved.

A stichting may be related to another corporation as a subsidiary on or after its
formation.

A stichting acting as a parent of a public or private limited company, a cooperative
or an association, must do so in accordance with the internal organisation of each
of these, i.e. through shareholders' or memberships' powers. A stichting may
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be (sole) shareholder or member. Furthermore a stichting as such may make
up the board of management of another corporation (compare s. 2: 11 DCC).
Shareholders' or memberships' powers are not available to tum one stichting
into the parent of another, since stichtingen do not have shareholders or members.
They are monistic by nature, not dualistic. Parent-subsidiary relationships will
have to be created by means of provisions - in the articles of association or in
contract - which confer power to the parent. An important question which thus
arises is whether - and if so on what conditions - (the board of) a corporation
is allowed to create a subsidiary-stichting in order to endow it with part of its
own assets or activities. The purpose of the parent - and the same goes for that
of the subsidiary - turns out to be the decisive factor in finding an answer. The
author's opinion is that as a rule (the board of) a corporation is not entitled to
create a stichting for such purposes, unless such a stichting from its formation
is structured in such a way as to allow the parent control over or an interest in
the assets/activities thus set aside.

What specific methods are applied to tum a stichting into the subsidiary of another
corporation on or after its formation (takeover or handover)?

Chapter 2 - for the purposes of a creating a dependent stichting - first of all
summarilly deals with the nature of formation of a subsidiary and the meaning
of it to the establishing corporation. Next the techniques to make a stichting
dependent are analysed. Here the following division is made:

a. Provisions in the articles of association directed at dependence, such as:

1. a group directed definition of the purpose of the subsidiary;
II. powers of management over the board of the stichting as laid down in the
articles of association (notably the power to appoint and remove and powers/rights
to instruct);
III. supervision by the mother over the board of the stichting (be it through an
instance or part of the organisation as created by the articles of association or
otherwise);
IV. a duty of the board to account to the parent laid down in the articles of
association;
V. powers to approve and/or propose decisions which affect the dependent
stichting, such as amending the articles of association, winding up or merging
the stichting or distributing a surplus after winding-up.

b. (Additional) Contractual provisions directed at dependence.

Some of the aforementioned provisions can be made in contract. However, in
most cases contractual provisions serve to strengthen an already existing
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dependence created by the articles of association. All kinds of provisions may
appear.

Apart from this several contractual provisions which as such create dependence
are dealt with.

c. Furthermore facts (such as personal unions) may give rise to or strengthen
actual dependence.

d. In addition to all this financing by the parent as a way to create (financial)
dependence or to strenghten existing group-relations is looked into. And so are
possible proprietary relations between parent and subsidiary, such as fiduciary
ownership.

Chapter 3 is mainly concerned with the legality of the aforementioned techniques,
as these mainly apply to the purpose of the stichting as laid down in the articles
of association of the subsidiary and to the position of the board of that subsidiary .
More specifically, the question arises whether such provisions can be reconciled
with statutory prohibitions for stichtingen to have members and to make
distributions to managing directors and founders. As was pointed out before,
the provisions directed at dependence give rise to a dualistic element in the
monistic organisation of the dependent stichting. Such are the consequences of
a group related-definition of the purpose of the stichting, which makes the stichting
direct all its activities towards the common purpose and interests of the group.
It is this monistic nature, which makes the stichting stand quite apart from the
public and private limited company. The organisation of the dependent stichting
as laid down in the articles of association and therefore the role and the character
of those articles being crucial they require preliminary analysis.

The limits of the law of stichtingen are formed by the aforementioned prohibitions
on membership and distributions. Whatever the degree of dependence it must
always stay within these limits. Transgression will render the dependent stichting
liable to liquidation. It is shown that a parent corporation can not be regarded
as a prohibited member of its subsidiary. However, the parent corporation entitled
to appoint and remove members of the board of its subsidiary does constitute
a 'part' of that subsidiary for the purposes of the prohibition to make distributions
(s. 2:285, subs. 3 DCC).

The possibility of a group directed-purpose is analysed. The concepts of 'purpose'
of the stichting and of 'interested party' are considered in detail. It is the author's
contention that a group directed-purpose of a subsidiary-stichting does not violate
statutory provisions.
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The possibilities of making a board of a stichting dependent in accordance with
the law of stichtingen are looked into. Does the board of the subsidiary-stichting
owe a duty to account to the parent, in particular as a consequence of its duty
to maintain financial records (s. 2:10 DeC)? And if so to what extent? In the
relation between board and (subsidiary) stichting elements of a mandate may be
pointed out. The board may be regarded as a steward of the assets of the stichting.
It is quite another question whether the relation between parent and subsidiary-
stichting contains similar elements. Finally the possibility to confer powers of
approval on the parent concerning decisions which go to the root of the stichting,
such as merger, conversion, winding-up and amending the articles of association
is looked into. It is the author's contention that a lasting relation between parent
and subsidiary requires that such decisions are never taken without the consent
of the parent.

As a stichting, as parent or subsidiary, can be related to another corporation or
group of corporations, the question arises whether the statutory provisions of
the Second Book DeC and other provisions applicable to related companies will
similarly apply to parent- or subsidiary-stichtingen and if so to what extent. Tills
is the subject of Chapter 4. The compatibility of the connected stichting with
concepts of concern law in the Second Book DCC and other statutes is looked
into.

The author's conclusion is that in accordance with the ratio of s. 2:24c DCC
it is possible to have a 'participation' in a stichting and to regard a stichting as
a concern-company. The concept of SUbsidiary-company (s. 2:24a DCC) was
specifically introduced by statute for reasons of capital- and asset-preservation
in public and private limited companies (e.g, s. 2:207c DCC).
The wording of s. 2:24a DCC does not allow for a stichting to be regarded as
a subsidiary-company, However, it is maintained that all the same provisions
directed at the preservation of capital can not simply be evaded. In accordance
with the ratio of s. 2:24a DCC decisive factor is where the powers of management
reside. And furthermore there are no justifiable grounds for allowing a stichting
to do what is statutorily forbidden to other corporations.

The application of judicial enquiry (investigation into the affairs of the company)
shows that a dependent stichting may be regarded as a "closely related
corporation" as provided in s. 2:351 DCC. This means that it can be subjected
to an enquiry held into the affairs of the parent. Therefore the application of
judicial enquiry is looked into. It turns out that a stichting may be regarded as
a dependent company as provided in the rules concerning the organisation of
'large' companies (i.e. companies subjected to a seperate statutory regime) which
may affect the application of provisions concerning exemption and consolidation.
Furthermore the author's suggestion is to improve the position of the dependent
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stichting in the present WOR (Works Councils Act)- and SER (Social Economic
Council)-merger provisions. It is maintained that group related-stichtingen may
be regarded as a "composition of companies" as provided in the WOR. A further
contention is that a group related-stichting may be part of a composition of compa-
nies and that control acquired through articles of association or contract is to
be regarded as a merger in accordance with the SER-Merger Code.

Finally Chapter 4 deals with certain aspects of accounting by (related) stichtingen.
Here the prime object of interest is the the duty to maintain financial records
as laid down in ss. 2: 10 and 3: 15a DCC. It is maintained that this duty as such
constitutes a prime source of important rules for accounting. Furthermore the
implications of the qualification of a stichting as a participation and/or a group-
company for the law of accounts are investigated. A participation in a stichting
will have to be accounted for in the accounts of the owning corporation, if only
to respect the principle of 'fair and true view'. When a stichting forms a group-
company the parent will have to account for it in its consolidated accounts (s.
2:406 DCC). It is the author's contention that the law of accounts must apply
equally to industrious stichtingen. Suggestions for a group account by an industri-
ous parent -stichting are made.

Chapter 5 is concerned with the internal and external liability of the concern
related-stichting. In respect of the internalliablity of members of the board of
a dependent stichting it is contended that in connection with the duty of the board
to account the mother is entitled to exonerate the board, thus releasing it from
further liability to the stichting (s. 2:9 DCC). Finally attention is paid to piercing
the corporate veil of stichtingen. This turns out to be a possible remedy against
abuse of related stichtingen in social and economic relations. As a stichting can
be established without separation of assets, it is contended that especially in the
case of an industrious dependent stichting this may result into liability of the
parent for the debts of its subsidiary-stichting much sooner than would be the
case with a dependent company. Such liability may be based on s. 6:162 DCC
in some cases, depending on the facts of each particular case. Once the liquidation
of a dependent stichting subjected to corporate taxation is considered, it may
also be based on ss. 2:300a and 2: 138, subs. 7 DCC. In both instances the degree
of relatedness is relevant. Since the stichting per se has only one decisionmaking
part, the board, any form of decisive control over or influence on the stichting
by another corporation will tum the latter into a co-decisionmaker. Another
remedy against abuse of dependent stichtingen is the potential personal liability
of the members of the board of such stichtingen. And in some cases the actio
pauliana - an action to undo the unwarrantable transfer of assets - may apply
to a transaction which involves the transfer of assets.
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The concept of concern related-stichtingen also has implications for the law of
taxation. Chapter 6 deals with this. First subjective and objective liability of the
stichting under the Corporate Income Tax Act 1969 are considered. The stichting
has a subjective liability if and in sofar as it engages in business activities (s.
2 subs. 1 sub d Company Tax Act 1969) or in sofar it takes up competition with
other bodies (s. 4 sub a of the 1969 act). Here the interference with competition
by s. 2, subs. 7 of the 1969 act, which contains a closed list of liable state owned
companies - is shown. S. 4 does not apply to such companies. This constitutes
discrimination of dependent industrious stichtingen in comparison to similar state
owned stichtingen. For purposes of corporate taxation stichtingen as such should
have a subjective liability, just like the private and public limited company have
due to the fiction of s. 2, subs. 5 of the 1969 act. Then particular exemptions
could be introduced for particular classes of stichtingen.

The potential application of several facilities - contained in several tax laws for
concern related corporations/bodies - to concern related-stichtingen is looked
into. More in particular participation exemptions (s. 13 of the 1969 act), the fiscal
unit (s. 15/15a of the 1969 act), merger of companies (s. 14), the fiscal unit for
the purposes of VAT (s. 7, subs. 4 VAT act), the exemption of mergers and
reorganisations for purposes of transfer-tax (s. 15, subs. 1, sub hand e Tax Act
concerning Legal Transactions, TALT) and similar exemptions for the purposes
of capital contribution Tax (s. 37, subs. 1 sub a. TALT) are considered in detail.
It turns out that the concept of concern underlies several facilities, which may
be applied to the concern related-stichting.

And yet none of the aforementioned facilities can be applied to a stichting in
its role of subsidiary. Likewise the industrious stichting faces many problems
in its role of member of a cooperative or an industrious association. Almost the
same goes for the stichting in its role of parent.

The participation exemptions are avalaible to a subsidiary-stichting. A fiscal unit
consisting of a stichting being the sole proprietor of a private company and that
private company is not possible. The company tax-facility of s. 14 of the 1969
act which applies to the merger of companies will not apply to a stichting in its
role of purchaser.

Further uncertainties concerning the tax treatment of the statutory merger of
industrious stichtingen and the conversion of such stichtingen remain. Thenagain,
a fiscal unit of concern related-stichtingen for the purposes of VAT was held
possible. It is maintained that the industrious stichting must be made to fit in
with concern tax law. One step into this direction would be to adapt the definition
of concepts such as 'concern' and 'concern relations' in the relevant statutes of
taxation. Inspiration for this may be derived from criteria developed by the Dutch
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Supreme Court for the application of the regime of fiscal units under s. 7, subs.
4 VAT Act on related stichtingen. Further inspiration may be derived from
concepts of concern law contained in the Second Book DCC. It is maintained
that under particular circumstances the application of fiscal concern facilities
on concern relations with industrious sticbtingen is justifiable.

Needless to say that this dissertation will leave many questions of both common
and tax law unanswered. The group related- sticbting thus remains an interesting
object for further research.

This dissertation states the law as it stood on 1 st. May 1994.
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33,48, 117,287,298,306
64, 301, 319, 329

24,75,77,81,82,97,111,
123, 165, 168, 170, 171, 177, 179,

181, 192, 223, 224, 229 e.v.
aansprakelijjkheid van de medebeleidsbepaler 252 e. v.
aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad 241 e.v.
aansprakelijkheid van stichtingsbestuurders; 2:300a BW 260
aansprakelijkheid van stichtingsbestuurders; 6: 162 BW 257 e. v.
aansprakelijkheid i.g. v. profiteren van wanprestatie 246 e. v.
aansprakelijkheid van op grond van een lastgevings-
aansprakelijkheid van de moeder
aansprakelijkheid op grond van 'lifting the veil';
'lifting the veil' van de 'dochter'stichting
aansprakelijkheid van de moeder als crediteur van de
'dochter'stichting
achtergestelde lening (aan de 'dochter'stichting)
actio pauliana
activa (v.e. stichting)

aandeelhouderschap
aandelenfusie
aansprakelijkheid; algemeen

236 e.v.

236 e.v.

administratiekantoor (stichting als -)
affectio societatis
afgescheiden vermogen
afuankelijke maatschappij
afuankelijke stichting

241 e.v.
243

120, 121, 132, 238
42, 172, 190,238, 242, 280,

318, 321, 322, 331
11, 74, 343

32
40

24, 177, 199-201, 205, 262
7, 9, 13, 15, 18, 23,

52-61,63,64,73-80, 110, 124-127, 164,
170-173, 229-235, 245-247, 252-255, 327, 328, 332,

333, 336, 337, 340
101, 104, 105, 108, 163, 171

20, 184,227
3,46, 88, 117, 171,

176
91

81, 121
141, 142, 152, 170, 207, 213

algemene ledenvergadering
algemeen nut
algemene vergadering van aandeelhouders

algemene voorwaarden (statutenlreglementen als -)
anglo-amerikaanse trust
arbeidsovereenkomst
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balans (v.e. stichting) 43, 190-192, 195, 207, 221, 225
bedrijf (uitoefening door stichting van -) 42, 43, 67, 68,

213, 271, 272, 280, 308, 332
bedrijfsfusie (in stichtingsverband) 25,48, 49, 55, 64, 67,

68,216,217,226,285,287,302,317-323,
328-330, 335, 349, 353

bedrijfsfusie; art. 14 Vpb 264, 269
beheer (door een stichting) 4,7, 12,50,53,56,57,

61,70,73-79,81, 117, 123, 124, 125, 136-138,
168, 170, 171, 182,215,233,235,246,327

beheerovereenkomst met een stichting 74, 76, 79
beheersen 116, 123, 257
beheersovereenkomst met een stichting 59, 75, 76, 97, 151, 153
Beherschungsvertrag 338
bekrachtiging (van rechtshandelingen namens stichting 'i.o. ') 39
belang van de stichting 20, 34, 60, 61, 66, 75-78, 85,

98, 130-132, 135-138, 155, 165, 167
belanghebbende (bij de stichting) 55, 64, 66, 123, 127,

130, 137-139, 157, 174, 197,204,221,222,
225, 231, 244, 245, 279, 332

22,82
236, 265, 267-269, 273,

279-282, 283, 284, 345, 400
226, 304, 316, 322

203, 221,
235,324

44
81, 332, 333

173, 211, 244
33,64,96

43, 44, 52, 60, 62, 76, 105,
108, 116, 148, 153, 158, 190, 198, 215, 220,

221, 234, 239, 255, 347
144, 258

61
298

41, 81
144,256
221, 222
220 e.v.

belastingplicht; algemeen
belastingplicht (v.e. stichting)

beleggingsinstelling
bescheiden (i.v.m. rekening en verantwoording)

beschermingsconstructie m. b. v. een stichting
beschikkingsmacht (La.v. het stichtingsvermogen)
besluitvorming
besluitvorming binnen de stichting
bestuur van de stichting

bestuurder van een stichting
bestuursautonomie (van het stichtingsbestuur)
bewijs
bewind
boekhouding
boekhouding van een stichting
boekhoudplicht bij stichtingen (uitleg; toepassing)
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borg
borgstelling

142
147

CAO
centrale leiding (door de moeder over de 'dochter'stichting)

61,64,88, 160, 165, 168, 172, 190, 194,
195, 200, 208, 209, 218, 239, 245, 255, 315, 352

12,74, 77
11, 77, 343

133
43,63, 164

64,68
9, 42, 63, 75, 88, 95,

154-156, 176, 179, 191, 194,
205-209, 229, 237, 241, 245, 253, 255, 263, 289-294, 296,

298, 301, 311, 315, 328, 329, 334, 342, 348, 353
285,292

25,293, 301, 302, 334-336,
341, 342, 350, 353

concernfrnanciering (m.n. in stichtingsverband) 44, 61, 64,
129-132, 136, 140, 155, 160, 168, 172, 190

25, 285, 287, 289, 292-295, 297,
299-301, 350, 351

concernregelingen; algemeen 10, 20, 22, 25, 285, 286, 289, 292-295,
300, 303, 323, 324
262-264, 282, 327,

332, 350, 353
5, 9, 20, 23, 152, 229, 285, 294, 301,

302, 321, 331
75, 150, 236,
286-288, 293

concernvorming (m.b.v. stichtingen) 5-8, 11, 23, 47, 52, 53,
160, 198, 282, 285, 294, 302, 307, 327

concurrentie (treden in m.b.v. stichtingen; als grondslag
voor belastingheffrng) 22, 345

consolidatie 192, 352
consolidatiegebod 27
consolidatieverplichting; art. 2:406 BW 223
contract 33, 58, 59, 62, 73,95, 96, 255, 336, 338, 341, 352
contractuele regeling tussen 'moeder' en 'dochter'-

213

certificaat
certificering
clearinghouse (stichting als -)
cornmissaris (van een stichting)
concentratiemethoden (bij stichtingen)
concern (m.b.v. stichtingen)

concernbegrip
concernfaciliteiten (fiscaal)

concerngedachte

concernregelingen (fiscaalrechtelijke)

concernverband

concernverhouding (met een stichting)
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stichting 58-60, 70, 88, 94-96, 104, 148, 194, 220
contractuele regelingen gericht op afhankelijkheid 262
contractuele regelingen (groepsverband o. g.v. -) 11, 23, 48,
controle (op stichtingen) 2, 29, 42, 102, 156, 161, 172
curator in faillissement v.e. stichting 96, 120, 221, 234, 244,

256, 261

24, 58, 87, 98,162,
163, 168, 170,

171,229,231-236
deelnemer (in een stichting) 99, 188, 190-192
deelnemingsverhouding 195, 199
deelnemingsvrijstelling 22, 25, 81, 264, 269, 270, 274, 275,

285-287, 291, 292, 294-308, 335-339, 341-346, 351, 352
democratisering (van de stichting) 163, 202
derdenbescherming bij stichtingen 223
dividend 121, 275, 277
dochtermaatschappij (stichting als -;

cf. art. 2:24a BW) 179, 192, 196-198,200,201,205,
226, 255

decharge (van het stichtingsbestuur)

dochtermaatschappij (stichting als -;
fiscaalrechtelijk) 262, 285, 287, 291, 293-295,

297,298,300,307-309,311,314,317,327,340,346,
350, 352, 353

dochterstichting 25, 28, 42, 47, 69, 76, 82, 113, 160,
162, 211, 247, 249, 301, 302, 335

doeloverschrijding en oprichting v.e. stichting 44, 45, 50,
80,85, 86

doeloverschrijding door een stichting;
mede in verband met financieringsdoel; zie
ook concernfinanciering 124, 125, 127, 129-136, 185, 192

doeloverschrijding en uitkeringsverbod 120, 121

doelvermogen (stichting als -) 1,40,52,81,86,87,111,
233, 249
150, 169

130, 140, 149,
150, 154, 196, 232
178, 185, 187-190

31, 97, 134, 235, 236

dualisme (en stichtingsstructuur)
dualistische structuur (i. v.m. stichting)

duurzame verbondenheid (met een stichting)
dwaling

411



Trefwoordenregister

economische eigendom 44, 45, 44, 45, 295, 306, 314, 321
economische verwevenheid (met een stichting) 63, 189, 326,

339, 351, 352
40, 41, 70, 73-76, 78, 79, 82,

117,271
7, 56, 70, 74-79, 81

7,40, 44, 45, 44, 45, 56, 57,
70, 74-79, 81, 84

eigendomsoverdracht (aan een stichting) 44
enquete 123, 130, 156, 160, 203-206
enqueterecht (toepassing van; bij stichtingen 136, 144, 145,

157, 193, 203-206, 235
europees economisch samenwerkingsverband (EESV) 345
externe aansprakelijkheid 231, 232, 234, 236, 250, 252

eigenaar (stichting als -)

eigendom ten titel van beheer
eigendom (en stichtingsvermogen)

120, 132
208, 209

63, 180 e.v.,
189,241,340,341,347

fiscale eenheid voor de omzetbelasting 63, 308, 325-327
fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting 308 e.v .
fondsenwerving 41, 50, 87, 97, 124, 129, 134, 186, 248, 337
fusie van stichtingen 55, 66, 225, 244
fusiegedragsregels (toepassing bij fusie van stichtingen) 68,

177,207,212,213-219
321, 352

faillissementspauliana
feitelijke zeggenschap over een stichting
financiele verwevenheid (met een stichting)

fusierichtlijn
garantie (aan een stichting; als alternatieve fmanciering)

187, 188
geinstrumentaliseerde stichting 23
geldlening (aan een stichting) 71-73
geldlening (als alternatieve financiering) 186, 187
goedkeuringsrechten (toegekend aan de moeder) 47, 53, 56,

93, 101, 102, 106, 117, 162, 163, 168, 172-174
groep 22-24, 50-52, 128-134, 189 e.v., 262-265, 350-352
groep (en de WOR) 205-210
groep (en de Fusiecode) 217-220
groepsvorming (m.b.v. stichtingen) 6, 8, 24, 45, 46, 48, 86
groepsbegrip 6, 194, 198, 208
groepsfmanciering (door stichtingen) 125, 129, 130, 133, 142
groepsjaarverslaggeving bij stichtngen 226
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groepsmaatschappij (stichting als -) 176, 178, 179, 190-193,
194, 195, 200, 201, 205, 209, 211, 262, 293, 350, 352

groepsverbonden (stichting) 5-7, 10-12, 207-210, 213, 216, 218,
220, 221-225, 351-353

6 e.v., 229,
282,283
200,201

330
12, 29, 150, 152, 172, 215, 230,

284, 326, 327

groepsvorming (motieven voor bij stichtingen)

Handelsregister
hardheidsclausule
holding (stichting als -)

idee le strekking (van uitkeringen door een stichting) 86, 121
inbreng (in een stichting) 28,29, 35, 37, 38, 41, 44,

48,53,70,77,82,83,85, 172, 183, 184,327,
328, 333, 339, 350

169
184, 187, 272, 277, 338

263,266,268-271,273-275,277,279,
280, 303, 319, 333

50, 121
3, 53, 200, 203, 209, 227

56,73

informatieplicht
informeel kapitaal
inkomstenbelasting

inkoopbureau (stichting als -)
instelling (stichting als -)
instrument (stichting als -)

jaarrekening (van een stichting; verantwoording van
'moeder' van band met 'dochter'stichting in -) 165, 194,

195, 197, 198,209, 190-193, 210, 220, 223, 225-227
jaarrekeningenrecht; toepassing op (verbonden) stichtingen 222 e.v.
jaarrekenplicht 159
jaarstukken 101, 233, 235
jaarstukken (van een stichting) 226, 227
jaarverslag (van een stichting) 17, 43, 165, 192,209,

220, 223, 225
joint venture (stichting als -) 34, 108

kapitaal (vaneenstichting) 72,81,88,111,113,120,
178-184, 187, 199-201,224,227

kapitaal (in fiscaalrechtelijk verband) 262, 263, 268, 271,
272,277,278,280,304-307,327-330,338, 339, 351

kapitaalbescherming 180, 224
kapitaalsbelasting 23, 25, 263, 294, 327, 329, 330, 350
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kapitaalsfeer (bij de stichting)
kapitaalstorting (in een stichting)

114, 183
120, 180, 181, 184, 187,

277,344
123, 158, 252-255

244
142
40

kennelijk onbehoorlijk bestuur
kennelijk onredelijk ontslag
konzernleitungspflicht
kwaliteitsrekening

lastgeving
ledenverbod

46, 77, 87, 137, 138, 141, 145, 169, 250, 251
88-90, 99-110, 115, 117, 148, 161-168, 173,

149, 155
ledenvergadering 3, 100-102, 104, 105, 108, 109, 163, 171
lidmaatschapsverhouding 288, 307
maatschap 5, 12, 32, 82, 87, 92, 209, 229, 272
medebeleidsbepaler 177,231, 252, 254, 255, 257
medeeigendom (m.b.t. stichtingsvermogen) 49
medezeggenschap (m.b. t. verbonden stichtingen) 154, 158, 161,

177, 202, 205, 207, 210-212, 215
72, 76, 114, 115, 194, 347moederrechtspersoon

nijvere stichting 6, 144, 158, 186, 202, 214, 220, 225,
227, 248, 262, 272, 284, 324, 328, 330-332, 341-343,

347, 348, 350, 353
non-profit (-stichting) 3, 4, 7, 10, 19, 59, 122, 202,

213, 214, 279

objectieve belastingplicht 269, 279, 280, 282
ornzetbelasting 23, 63, 263, 265, 279, 308, 311, 324, 325-327,

337-341, 353
68, 331

39, 127,
136

5, 18, 38,41, 208-210, 266, 275,
279, 283, 285, 325, 327, 338

ondernemingsraad 200, 202, 203, 207-212, 214
ondernemingswinstbelasting 353
ontbinding (van de stichting) 36, 94, 174
opdracht 33, 56, 87, 137, 139, 141, 145, 146, 169,

170, 231, 248, 250
18,32, 111, 124, 129-131,

ornzetting van een stichting
onbevoegde vertegenwoordiging (in stichtingsverband)

ondernemer (stichting als -)

oprichter(s) (van een stichting)
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134, 136, 137
orgaan van een stichting 88
orgaanbegrip bij stichtingen 105, 115
organisatorische verwevenheid (met een stichting) 20, 63,

188, 193, 325, 337, 340, 352
25, 265, 327, 329, 350

15-18, 28, 34, 45, 50, 52, 58, 61,
65,71,72,82,87,97,99, 160, 161, 165, 169, 174,

177,186,207,211,237,244,249,255,266,267,317,337
overheidsstichting 8, 15, 17, 18,34,82,90,93, 125,

127, 128, 134-136, 153, 160, 167, 169, 249
ovemame van een stichting 48

overdrachtsbelasting
overheid

participatie
passiva
patronaatsverklaring
personele unie(s) (in het stichtingsbestuur)
prive-vermogen
publiekrechtelijke taak

298,303
318, 321, 322, 331

229
47, 62, 63

266,279
4, 82, 161, 169, 249

raad van toezicht (van een stichting) 3, 62, 63, 95, 96,
117, 161, 164, 215, 239, 256

9,0, 91, 99
98, 170

284

reglement (van een stichting)
rekening en verantwoording door het stichtingsbestuur
reserve

3,272
40, 41, 72, 73, 81,

84, 94, 182, 184-186, 188
schenkingsrecht 81, 113, 185, 284
sponsoring 91, 186
standaardvoorwaarden 316,317,320,323,331,349,350
statutaire bevoegdheden (t.a.v. een stichting) 54
statuten (van stichtingen) 3,9, 11, 14, 17,21,

30, 34, 35, 42, 46-49, 51-57, 66-69, 86-96, 99-103, 116-118,
142-146, 147-149,231-233,337,338, 344, 352

statutenwijziging (bij de stichting) 1, 47, 48, 50, 51,
54, 88-90, 92-94, 96-98, 108-110, 142, 147, 149

105, 306
224

samenwerkingsvormen
schenking (in stichtingsverband)

stemrecht
stichtingenregister
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203
87, 96, 193, 199-203, 283, 284, 290, 310

334
265, 267, 268, 273, 281, 282, 345

4, 17, 52, 53, 59, 62, 63, 71, 97, 119,
161, 182, 186, 207, 227

successiewet 94, 184
tegenstrijdig belang 135, 136, 163, 234
toezicht (op stichtingen) 3, 28, 39, 90, 95, 96, 99, 104,

108, 115, 117, 143-146, 147, 153, 156, 160, 161-168,
199, 202, 204, 215, 225, 226, 232, 239, 248, 249, 256, 267

transparantie (van stichtingen) 7,30,82-84,209,281,
283-290, 293-318, 320, 321, 323, 332-334

true and fair vieuw 191
uitkeringsverbod 14, 21, 24, 28, 69, 72, 85, 88,

89, 93, 105, 106, 110-113, 116-123, 124-126, 128, 129,
149, 174, 183, 207, 224, 244, 249, 337

vennootschap onder firma (vof) 12
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