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De vastleggingsplicht in de geconflic-
teerde stichting 

1. Inleiding
Indien alle stichtingsbestuurders met een tegen-
strijdig belang kampen en een raad van commis-
sarissen ontbreekt, neemt het bestuur het be-
sluit ondanks het tegenstrijdig belang. Wel legt 
het bestuur in zo’n geval schriftelijk vast welke 
overwegingen aan het besluit ten grondslag 
liggen (art. 2:291 lid 6 BW). Eenzelfde ‘vastleg-
gingsplicht’ geldt als een raad van commissaris-
sen wel is ingesteld, maar alle leden daarvan 
eveneens een tegenstrijdig belang hebben. Dan 
besluit niettemin de raad van commissarissen, 
daarbij zijn overwegingen aan het papier toever-
trouwend (art. 2:292a lid 7 BW). In beide geval-
len kunnen de statuten een andere regeling tref-
fen. Achter deze vastleggingsplicht steekt dat de 
besluitvorming in de stichting bij gebreke van 
leden niet kan verschuiven naar de algemene 
vergadering en dus wel bij het ‘besmette’ be-
stuur of de dito raad van commissarissen moet 
blijven. Het vastleggen van de overwegingen 
beoogt dat de bestuurders of commissarissen 
zich realiseren dat het belang van de stichting 
boven hun persoonlijke belang gaat en dat zij 
dienovereenkomstig moeten handelen. Daar-
naast dient het de transparantie achteraf.1

Deze bijdrage beziet de inhoud van de vastleg-
gingsplicht (§ 2), de statutaire afwijkingsmoge-
lijkheden (§ 3) en de sancties bij schending ervan 
(§ 4). De grondtrekken van de tegenstrijdig-
belangregeling worden bekend verondersteld.2

2. Inhoud
Volgens de wettekst moeten de overwegingen die 
aan het besluit ten grondslag liggen, schriftelijk 
worden vastgelegd. Wat dit betekent, is enigszins 
ongewis. Wel spreekt de minister van ‘het schrif-
telijk vastleggen van het besluit en de overwe-
gingen om voorbij te gaan aan het tegenstrijdig 
belang.’3 De overwegingen die het besluit dragen, 
betreffen dus kennelijk de redenen waarom het 
besluit wordt genomen niettegenstaande het 
tegenstrijdig belang. 

 

Ik begrijp dit als: de redenen waarom het be-
stuur of de raad van commissarissen van oordeel 
is dat het besluit in lijn is met het belang van de 
stichting en de daaraan verbonden organisatie of 
onderneming. Dat belang is immers de relevante 
toetssteen, nu bestuurders/commissarissen zich 
daarnaar hebben te richten (art. 2:291 lid 3/292a 
lid 2 BW) en ook het besluit daaraan moet vol-
doen gelet op de redelijkheid en billijkheid 
(art. 2:8 jo. 2:15 lid 1 onder b BW). Zogezegd kan 
niet worden volstaan met de blote vaststelling 
dat het besluit ondanks het tegenstrijdig belang 
wordt genomen. Op papier moet staan waarom 
het besluit door de beugel kan.4 Zo’n motiveer-
plicht blijkt ook uit de toelichting op het voor-
ontwerp, waarin de vastleggingsplicht uitvoeri-
ger is uitgewerkt en welke toelichting met het 

1. Kamerstukken II 2015/16, 34 491, nr. 3, p. 6. Iets uit - 
voeriger is de toelichting op het voorontwerp, p. 26 
(<internetconsultatie.nl/bestuurentoezichtrechtsperso-
nen>).

2. Zie wat betreft de stichting o.a. C.H.C. Overes, ‘De 
stichting op de schop’, Ondernemingsrecht 2021/76, 
p. 456-460, C.H.C. Overes, T.J. van der Ploeg & W.J.M. 
van Veen, Van vereniging en stichting, coöperatie en 
onderlinge waarborgmaatschappij, Deventer: Wolters 
Kluwer 2021, p. 114-117 en E. Schmieman, T&C 
Burgerlijk Wetboek, Deventer: Wolters Kluwer 2021, 
art. 2:291 BW, aant. 7.

3. Kamerstukken II 2018/19, 34 491, nr. 6, p. 6 (NV II).
4. In deze zin B.C.M. Waaijer, ‘Wat betekent het wetsvoor-

stel voor de statutaire inrichting van verenigingen en 
stichtingen?’, in: J.M. Blanco Fernàndez e.a., Bestuur en 
toezicht bij rechtspersonen, mede in de semipublieke en 
non-profit-sector (preadv. Vereeniging Handelsrecht), 
Zutphen: Paris 2016, p. 68, M.J. van Uchelen-Schipper, 
De rol en positie van de raad van toezicht van de 
stichting (diss. Utrecht; Serie IvO deel 112), Deventer: 
Wolters Kluwer 2018, p. 418 en A.M. Steegmans, 
J. Geerlings & N. Govers, ‘Het wetsvoorstel bestuur en 
toezicht rechtspersonen bekeken vanuit een familiebe-
drijf’, WPNR 2019/7237, p. 351.
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verschijnen van het wetsvoorstel niet irrelevant 
is geworden.5 Dit voorontwerp noemt als voor-
deel van de vastleggingsplicht dat ‘latere be-
stuurders de motivering van de besluit [sic] kun-
nen gebruiken om te beoordelen of hun 
voorgangers zich hebben gehouden aan hun ver-
plichting om de belangen van de stichting te laten 
prevaleren boven hun eigen belangen’. De motive-
ring kan inhouden dat het bestuur of de raad van 
commissarissen vermeldt op basis van welke 
gegevens het besluit is genomen en welke eventu-
ele alternatieven op tafel hebben gelegen.6 Het 
voorontwerp formuleert dit als suggestie, maar 
het vermelden van de feitelijke basis van het be-
sluit lijkt onontbeerlijk om de gevolgde gedachte-
gang inzichtelijk te maken. Goed denkbaar is 
voorts dat de gevolgde procedure en de getroffen 
waarborgen worden neergelegd. Denk aan het 
inschakelen van een derde die een oordeel over of 
waardering geeft van de transactie waarover 
wordt besloten.

Het voorgaande impliceert de verplichting om 
het betrokken tegenstrijdig belang uit de doeken 
te doen en te boekstaven.7 Dit strookt met de 
plicht voor een bestuurder of commissaris om 
melding te maken van een tegenstrijdig belang 
en daarover dus transparant te zijn.8 Gelet daar-
op is het niet genoeg om alleen uit te leggen dat 
het besluit in overeenstemming is met het belang 
van de stichting. Veeleer moet uit de vastlegging 
blijken dat de afweging is gemaakt tegen de ach-
tergrond van een tegenstrijdig belang, gelet op 
de transparantie die met de vastleggingsplicht is 
beoogd.9 Daarzonder kunnen de opvolgende 
bestuurders waarover de toelichting op het voor-
ontwerp spreekt, zich geen volledig beeld vormen 
van het doorlopen besluitvormingsproces.

De vastlegging kan in de notulen van de vergade-
ring of een daaraan gehecht stuk, aldus de toe-
lichting op het voorontwerp.10 Dat ligt voor de 
hand, maar zijn andere modaliteiten uitgeslo-
ten? Denk aan het vermelden van het besluit en 
de dragende overwegingen daarvan in het jaar-
verslag van de stichting. De wetgever laat zich 
hierover niet uitdrukkelijk uit. Enerzijds heeft hij 
opgemerkt dat de vastlegging niet de totstand-
koming van het besluit betreft (zie § 4 hierna). 
Anderzijds echter beoogt hij met de vastleg-
gingsplicht dat ‘het bestuur zich rekenschap 
geeft van de gevolgen van het besluit en zich 
uitdrukkelijk afvraagt of het te nemen besluit 
zich verhoudt met het uitgangspunt dat het 
bestuur de belangen van de stichting moet laten 
prevaleren’.11 De bestuurders nemen dus een 
moment van bezinning voordat zij het besluit 
nemen, en daarbij past vastlegging in de notulen 
als weergave van de beraadslagingen ter verga-
dering12 althans in of bij het besluit zelf als dat 

buiten vergadering is genomen. Vastlegging an-
derszins lijkt dus niet te volstaan. Het is nuttig 
om dit in de statuten neer te leggen.

3. Statutair afwijken
Van de verschuiving van de besluitvorming naar 
de raad van commissarissen kan niet worden 
afgezien. Wel kunnen de statuten de besluitvor-
ming elders beleggen als ook die raad besmet is 
of als zo’n raad ontbreekt. Dan is bovendien een 
andere regeling mogelijk, zoals de eis dat een 
derde het besluit goedkeurt.13 De slotzin van 
art. 2:291 lid 6/292a lid 7 BW geldt immers ‘tenzij 
de statuten anders bepalen’. Soms wordt even-
wel betwijfeld of deze clausule ook toelaat om de 
vastleggingsplicht weg te schrijven.14 De toelich-
ting op het voorontwerp beaamde dit nog onom-
wonden.15 In de parlementaire stukken is de 
minister niet zo uitgesproken: daar heet het dat 
de stichting voor een andere regeling kan kiezen 
en dat de statuten dan transparant maken hoe 
de stichting met tegenstrijdigbelanggevallen 
omgaat.16 Mijns inziens komt de minister hier-
mee niet terug van het voorontwerp en biedt hij 
de opsteller van statuten nog steeds alle ruimte, 
zodat aan te nemen valt dat die de vastleggings-
plicht kan ecarteren. In deze richting spreekt 
voorts de wettekst, die geen voorbehoud maakt. 
Dit is ongelukkig gelet op de beoogde bezinning 
en transparantie, maar het zij zo.

5. Asser/Rensen 3-III 2017/336a onder c en Schmieman 
2021, art. 2:291 BW, aant. 7.

6. MvT-voorontwerp, p. 26. Zo ook Schmieman 2021, 
art. 2:291 BW, aant. 7.

7. Anders: K.H.M. de Roo, Het bestuur van rechtspersonen 
(diss. VU; Serie ZIFO deel 34), Deventer: Wolters 
Kluwer 2021, p. 98, die voorbijziet aan de strekking van 
de regeling.

8. Zie Overes, Van der Ploeg & Van Veen 2021, p. 115, die 
zo’n plicht uit art. 2:8 BW afleiden en verwijzen naar de 
Linders/Hofstee-lijn van de Ondernemingskamer. Zie 
ook Kamerstukken II 2018/19, 34 491, nr. 6, p. 28 (NV II).

9. MvT-voorontwerp, p. 26.
10. MvT-voorontwerp, p. 26.
11. MvT-voorontwerp, p. 26 en Kamerstukken II 2015/16, 

34 491, nr. 3, p. 6 (MvT).
12. Vgl. Parl. Gesch. Boek 2 BW, p. 146 (MvA II): ‘[D]e 

notulen [zijn] slechts een schriftelijk bewijsstuk van 
hetgeen op een vergadering is voorgevallen.’

13. Kamerstukken II 2018/19, nr. 6, p. 5, 6 en 11 (NV II).
14. Overes 2021, p. 457.
15. MvT-voorontwerp, p. 27.
16. Kamerstukken II 2018/19, nr. 6, p. 5, 6 en 11 (NV II).
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Hierbij past de kanttekening dat de statuten de 
redelijkheid en billijkheid niet opzij kunnen zet-
ten.17 Al volgt het niet uit de formele regels, de 
redelijkheid en billijkheid kan meebrengen dat 
het tegenstrijdig belang moet worden gedocu-
menteerd.18 Hoewel de omstandigheden beslis-
send zijn, meen ik dat deze achterdeur er vaak 
zal zijn. Minstgenomen moeten de bestuurders 
en commissarissen openheid betrachten als zij 
een tegenstrijdig belang hebben.19 Of dit is ge-
beurd wanneer eenieder binnen de stichting 
geconflicteerd is, is voor opvolgende functiona-
rissen, derden en de rechter slechts na te gaan 
als er documentatie ligt. Een statutaire bepaling 
die de vastleggingsplicht wegschrijft, is daarom 
gevaarlijk. Ze wekt ten onrechte de indruk dat 
besluitvorming met een tegenstrijdig belang zon-
der meer kan, met het risico dat genomen beslui-
ten vernietigbaar zijn wegens strijd met de rede-
lijkheid en billijkheid.

4. Sancties
De vastleggingsplicht

“betreft als zodanig overigens niet de totstand-

koming van het besluit. Het niet-naleven van dit 

vereiste leidt dus niet tot nietigheid of vernietig-

baarheid van het besluit (vgl. artikelen 2:14 en 

2:15 BW).”20

Sommigen betwijfelen dit statement uit de me-
morie van toelichting. Zij menen dat het schen-
den van de vastleggingsplicht een totstandko-
mingsgebrek oplevert in de zin van art. 2:15 lid 1 
onder a BW en dus het besluit aan vernietiging 
blootstelt, zoals het voorontwerp nog impliciet 
aannam.21 Daartegenover staan enkele Groninger 
schrijvers, volgens wie ‘het niet schriftelijk vast-
leggen van de overwegingen die aan een genomen 
besluit ten grondslag liggen, geen gebrek is in de 
wijze van totstandkoming van dit besluit’.22

Deze kwestie hangt op de invulling van de vast-
leggingsplicht. In enge zin verlangt die plicht 
niet méér dan dat eenmaal genomen besluiten 
worden vastgelegd, met de overwegingen waarop 
die besluiten berusten. Zo betreft dat niet de 
totstandkoming van besluiten, omdat die voldra-
gen zijn voordat de vastleggingsplicht in beeld 
komt. Daarom levert ook de plicht voor het be-
stuur van een nv/bv om de besluiten van de alge-
mene vergadering aan te tekenen (art. 2:120/230 
lid 4 BW) geen totstandkomingsgebrek op in de 
zin van art. 2:15 lid 1 onder a BW, maar slechts 
een tekortschieten van het bestuur.23 Deze aan-
tekenplicht onderscheidt zich hierin van voor-
schriften die het verloop van de besluitvorming 
wél pogen te beïnvloeden, zoals de raadgevende 
stem, de oproepingstermijnen en de agende-
ringsplicht.

Toch gaat er iets boven Groningen. Als gezegd 
bevordert de vastleggingsplicht niet alleen trans-
parantie achteraf. De bedoeling is dat de gecon-
flicteerde functionarissen zich bezinnen op het 
belang van de stichting op het moment dat zij 
besluiten nemen. Als het besluit in kannen en 
kruiken is, heeft bezinning immers weinig zin 
meer. De vastlegging in de notulen of als aante-
kening bij het besluit laat zien dat deze reflectie 
heeft plaatsgevonden. Ontbreekt deze, dan valt 
aan te nemen dat bij het tegenstrijdig belang 
niet is stilgestaan. Kortom: de vastlegging strekt 
ertoe de besluitvorming te beïnvloeden en is 
daarom een totstandkomingsvoorschrift in de 
zin van art. 2:15 lid 1 onder a BW.24

Hierbij valt ook te wijzen op vergelijkbare voor-
schriften die besluiten ook vernietigbaar maken. 
Art. 2:137/247 BW schrijven voor dat bepaalde 
rechtshandelingen in de eenpersoonsvennoot-
schap, waaronder besluiten, schriftelijk worden 
genomen.25 Een nog sterkere parallel is te trek-
ken met art. 2:238 lid 2 BW, op grond waarvan 

17. Vgl. HR 30 oktober 1964, NJ 1965/107, m.nt G.J. Scholten 
(Mante). Zie mijn noot onder dit arrest in JOR 2021/233.

18. Vgl. De Roo 2021, p. 98.
19. Kamerstukken II 2015/16, 34 491, nr. 3, p. 12 (MvT) en 

Kamerstukken II 2018/19, nr. 6, p. 11, 22 en 28 (NV II).
20. Kamerstukken II 2015/16, 34 491, nr. 3, p. 6 (MvT).
21. Waaijer 2016, p. 68, J.M. de Jongh, ‘Bestuur en toezicht 

rechtspersonen in vogelvlucht’, Ondernemingsrecht 
2017/102, p. 576, Asser/Rensen 2-III 2017/336a, 
P.H.N. Quist & G.J.C. Rensen, ‘De algemene bepalingen 
in het wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen’, 
WPNR 2017/7162, p. 633, Van Uchelen-Schipper 2018, 
p. 418, Steegmans, Geerlings & Govers 2019, p. 351, 
Schmieman 2021, art. 2:291 BW, aant. 7, en Overes 2021, 
p. 459. Zie MvT-voorontwerp, p. 11-12 en 16.

22. H.E. Boschma e.a., ‘Naar een betere regeling van bestuur 
en toezicht bij verenigingen en stichtingen in de semipu- 
blieke sector’, RMThemis 2014, p. 166. Zo ook J.B. Huizink, 
‘De voorgestelde wijzigingen in Titel 1 Boek 2 BW’, in: 
J.M. Blanco Fernàndez e.a. 2016, p. 23, J.B. Wezeman, 
‘Vorm en sanctionering van tegenstrijdigbelangregels’, in: 
L. Timmerman e.a., Eenheid en verschei denheid in het 
ondernemingsrecht (Serie IvO deel 98), Deventer: Wolters 
Kluwer 2016, p. 88 en De Roo 2021, p. 98.

23. H.E. Boschma, De eenpersoons-bv (diss. Groningen; 
Serie IvO deel 28), Deventer: Kluwer 1997, p. 60, 
B.F. Assink/W.J. Slagter, Compendium (Deel 1), § 45.1, 
p. 829 en Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIb 
2019/69.

24. Zo ook De Jongh 2017, p. 576.
25. K.A.M. van Vught, Het besluit van de rechtspersoon 

(diss. Nijmegen; Serie VHI deel 162), Deventer: Wolters 
Kluwer 2020, p. 43, met verwijzingen in noot 13.
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buiten vergadering de stemmen of het besluit 
schriftelijk moeten zijn. Volgens sommigen be-
treft dit een totstandkomingsvoorschrift met 
daaraan gekoppeld vernietigbaarheid, volgens 
anderen een fundamenteel voorschrift waarop 
nietigheid staat.26 Hoe dan ook een sanctie dus. 
Overigens: als de vaststellingsplicht geen tot-
standkomingsvereiste zou zijn, dan is goed denk-
baar dat schending ervan – analoog aan de dis-
cussie over art. 2:238 lid 2 BW – nietigheid 
oplevert. Dat lijkt mij ongewenst. Vóór vernietig-
baarheid spreekt verder dat dat meestal de 
sanctie is onder de tegenstrijdigbelangregeling. 
Diezelfde sanctie geldt voor de redelijkheid en 
billijkheid (art. 2:15 lid 1 onder b BW), waaruit 
de vastleggingsplicht als gezegd ook kan voort-
vloeien en waaraan vastgelegde overwegingen 
kunnen worden getoetst.27 Vernietigbaarheid 
over de hele linie is wel zo consequent.

Aan dit alles doet het citaat van hierboven geen 
afbreuk. Daarbij ging de minister, wellicht geïn-
spireerd door de Groningers, er immers vanuit 

dat de vastleggingsplicht de totstandkoming van 
besluiten niet raakt. Die premisse is gelet op het 
voorgaande twijfelachtig, zodat aan de uitspraak 
van de minister geen doorslaggevende betekenis 
toekomt. Notariële juristen zijn al met al gewaar-
schuwd: schending van de vastleggingsplicht 
kan besluiten aantasten.

Overigens zal de vernietiging van besluiten in de 
praktijk niet vaak voorkomen. De vernietiging 
laat namelijk rechtshandelingen tussen de stich-
ting en derden intact, afgezien van de gevallen 
waarin een besluit externe werking heeft.28 Ver-
nietiging is dus lang niet altijd zinvol. Een aan-
sprakelijkheidsactie tegen de (voormalig) be-
stuurders komt dan in beeld, al is schade en 
causaliteit niet gegeven.29 Ook toepassing van de 
Bibolini-exceptie is denkbaar. De wederpartij 
met boter op het hoofd kan de stichting niet 
houden aan een transactie die is totstandgeko-
men onder een geconflicteerd gesternte.30

Mr. K.A.M. van Vught*

26. Zie de conclusie van A-G Hartlief, ECLI:NL:PHR:2022:31, 
onder 3.4, nt. 23, met verwijzingen.

27. Steegmans, Geerlings & Govers 2019, p. 352-353.
28. Zie Overes 2021, p. 459.
29. Zie De Jongh 2017, p. 576.
30. HR 17 december 1982, NJ 1983/480, m.nt. Maeijer 

(Bibolini). Zie K.A.M. van Vught, ‘Bibolini bijna veertig 
jaar later. Zijn we verder gekomen?’, RMThemis 2021, 
afl. 3, p. 96-108.
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