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Toelichting oprichting stichting 
 
Algemeen 
Een stichting is rechtspersoon en wordt opgericht bij notariële akte. 
 
Het doel van de stichting geeft aan op welke manier de stichting aan het rechtsverkeer kan deelnemen. 
Het doel van een stichting hoeft zich niet te beperken tot een ideëel of sociaal doel. Een stichting kan een 
onderneming in stand houden. Het doel mag niet worden overschreden. 
 
De stichting moet door één of meer meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen worden 
opgericht. Het bestuur van de stichting moet uit ten minste een meerderjarig natuurlijke persoon of 
rechtspersoon bestaan. Een oprichter hoeft niet ook bestuurder te worden. Wanneer een rechtspersoon 
oprichter of bestuurder wordt, moet haar doel dat toestaan. 
 
De stichting heeft één orgaan, het bestuur. 
 
De akte van oprichting bevat de statuten. De statuten bevatten de kern van de inrichting en structuur van 
de stichting. In reglementen kunnen onderwerpen nader worden uitgewerkt. Een reglement mag niet in 
strijd zijn met de statuten. 
 
Afhankelijk van de activiteiten van de stichting kan zij belastingplichtig zijn voor de 
vennootschapsbelasting. Een stichting kan ook onderworpen zijn aan de indirecte belastingen (o.a. BTW). 
Na de oprichting van de stichting word je hierover nader geïnformeerd door de belastingdienst. 
 
Onze werkzaamheden strekken zich niet uit tot de advisering over de fiscale aspecten van de stichting. 
Wij gaan ervan uit dat je je hierover laat adviseren door een deskundige. 
 
Naam 
De naam van de stichting moet voldoende onderscheidend zijn van de namen van bestaande stichtingen 
of andere rechtspersonen. Wanneer de stichting een onderneming in stand houdt, is het bepaalde in de 
Handelsnaamwet van toepassing. Deze wet verbiedt onder meer het voeren van een naam die door een 
ander rechtmatig gevoerd wordt of slechts in kleine mate daarvan afwijkt, een en ander heeft verband met 
de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, dit om bij het publiek 
verwarring tussen de ondernemingen te voorkomen. De regels van de Handelsnaamwet kunnen als 
leidraad dienen voor de toetsing van de toelaatbaarheid van de naam van een stichting die geen 
onderneming in stand houdt. 
 
Wij adviseren je op de site van de Kamer van Koophandel na te gaan of de door jou gekozen naam van 
de stichting, of een daarop lijkende naam, voorkomt. 
 
De Kamer van Koophandel kan de inschrijving van een stichting in het handelsregister weigeren als blijkt 
dat de naam van de stichting in het handelsregister voorkomt of als blijkt dat de naam van een stichting 
sterke gelijkenis vertoont met de naam van een bestaande stichting. 
 
Handelsregister 
De stichting moet na haar oprichting worden ingeschreven bij het handelsregister. Ook de bestuurders 
moeten worden ingeschreven, met vermelding van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zolang de 
inschrijving van de stichting bij het handelsregister niet heeft plaatsgevonden, is iedere bestuurder 
voor een rechtshandeling waardoor hij de stichting verbindt, naast de stichting hoofdelijk 
aansprakelijk. 
 
Doel 
Het doel en de werkzaamheden van de stichting mogen niet in strijd zijn met de openbare orde. 
 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw
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Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die 
deel uitmaken van haar organen (i.c. de bestuurders) noch aan anderen, tenzij wat die laatsten betreft  
 
de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. Het maken van winst is op zich niet verboden. 
De winsten kunnen bijvoorbeeld worden besteed aan het bereiken van het doel van de stichting. 
 
Bestuur 
De bestuurders worden benoemd en ontslagen door het bestuur ('coöptatie'). Het bestuur stelt ook het 
aantal bestuurders vast. 
 
Elke bestuurder is tegenover de stichting en derden gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn 
taak. Een bestuurder is persoonlijk aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur, tenzij hij kan aantonen dat 
hem geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van 
maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. Van een ernstig verwijt kan 
onder andere sprake zijn als vast komt te staan dat de bestuurder wist of redelijkerwijs had behoren te 
begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de stichting tot gevolg zou 
hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als 
gevolg daarvan optredende schade. 
 
Wanneer een rechtspersoon bestuurder is, rust de aansprakelijkheid hoofdelijk op degenen die ten 
tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid bestuurder van de bestuurder-rechtspersoon waren. 
 
Vertegenwoordiging 
De stichting kan altijd worden vertegenwoordigd door het bestuur (alle bestuurders gezamenlijk). 
Daarnaast is het mogelijk in de statuten te bepalen dat de stichting kan worden vertegenwoordigd 
door elke bestuurder afzonderlijk of alleen door twee tezamen handelende bestuurders. Ook 
combinaties zijn mogelijk, bijv. de voorzitter van het bestuur is zelfstandig bevoegd tot 
vertegenwoordiging en de overige bestuurders zijn slechts gezamenlijk bevoegd. Het bestuur is 
bevoegd tot het geven van volmacht aan één of meer bestuurders en aan derden. 
 
Wanneer de stichting mogelijk registergoederen (o.a. onroerend goed) zal verkrijgen, moet de 
bevoegdheid daarvoor uitdrukkelijk uit de statuten duidelijk zijn. Dat geldt ook wanneer de stichting 
zich borg of hoofdelijk aansprakelijk moet kunnen stellen voor de verplichtingen van derden. 
 
Boekjaar 
Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. Het is mogelijk op te nemen dat het 
eerste boekjaar van de stichting een verlengd boekjaar is; het eerste boekjaar eindigt dan niet op 31 
december van het jaar van oprichting maar op 31 december van het jaar daarna.  
 
Financiële verantwoording 
Het bestuur is verplicht een administratie te voeren zodat altijd de rechten en verplichtingen van de 
stichting kunnen worden gekend.  
 
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat 
van baten en lasten van de stichting op te maken. De boeken en bescheiden van de stichting moeten 
gedurende zeven jaren worden bewaard.  
 
Wanneer een stichting een onderneming in stand houdt en een bepaalde netto-omzet behaalt (ten 
minste € 4.400.000), is op haar het jaarrekeningenrecht van toepassing. De onderhavige stichting 
voldoet niet aan de regels voor een dergelijke stichting. 
 


