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Dit boek bevat de bevindingen van het promotieonderzoek van mr. Marleen
van Uchelen-Schipper naar de rol en positie van de raad van toezicht van de
stichting. De promotie vond plaats op 10 april 2018 aan de Universiteit Utrecht.
Als promotoren traden op prof. mr. M.L. Lennarts en prof. mr. D.F.M.M.
Zaman.
De actualiteitswaarde van het door Van Uchelen-Schipper verrichte onderzoek is hoog. De rol van intern toezicht bij stichtingen staat al enige tijd in de
schijnwerpers, vooral vanwege incidenten bij grote zorginstellingen, woningcorporaties en hogescholen. Stichtingen worden echter ook gebruikt voor andere
doeleinden, bijvoorbeeld voor goede doelen en voor het beheren van familievermogen, en als administratiekantoor of pensioenfonds. Van Uchelen-Schipper
meent dat niet iedere stichting een raad van toezicht nodig heeft. Bovendien kan
gekozen worden voor een andere vorm van interne controle. Maar áls een raad
van toezicht wordt ingesteld, moet volgens haar duidelijk zijn wat de taak en de
kernbevoegdheden van de raad van toezicht zijn.
In 2013 verscheen het Rapport ‘Een lastig gesprek’ van de Commissie Halsema
over maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in de semipublieke sector.
Mede naar aanleiding van dit rapport heeft de wetgever voorgesteld de taak van
leden van het toezichthoudende orgaan van alle rechtspersonen, dus ook van
stichtingen, in een algemene regeling in Boek 2 BW vast te leggen. Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen is op 8 juni 2016 bij de Tweede
Kamer ingediend. Sindsdien heeft het wetgevingstraject enige tijd stilgelegen,
maar naar verwachting zal het Wetsvoorstel binnenkort in de Tweede Kamer
worden behandeld.
Met haar bevindingen levert Van Uchelen-Schipper een waardevolle bijdrage
aan het debat over het Wetsvoorstel. Zij onderschrijft de noodzaak van vastlegging in Boek 2 BW van de taak en kernbevoegdheden van de raad van toezicht
van de stichting, maar vraagt daarbij aandacht voor belangrijke verschillen tussen de rol en positie van toezichthouders bij stichtingen en toezichthouders bij
andere rechtspersonen. Deze verschillen hangen samen met het feit dat de stichting een doelgebonden vermogen heeft en het feit dat controle op het bestuur
door een algemene vergadering van leden of aandeelhouders ontbreekt. Het
bijzondere karakter van de stichting brengt volgens Van Uchelen-Schipper mee
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dat de raad van toezicht bij de stichting een eigen wettelijke regeling verdient
in de stichtingentitel van Boek 2 BW. Van Uchelen-Schipper doet in dit proefschrift een aantal concrete aanbevelingen voor de inhoud van een dergelijke
regeling.
Naast aanbevelingen aan de wetgever bevat dit proefschrift ook handreikingen
voor opstellers van sectorale governancecodes. Van Uchelen-Schipper beschrijft
bovendien verschillende instrumenten die goed toezicht kunnen bevorderen. Het
onderzoek is daarmee ook nuttig en bruikbaar voor de praktijk: niet alleen voor
adviseurs, maar ook voor degenen die zelf toezicht houden of overwegen dat te
gaan doen.
Met genoegen nemen wij dit proefschrift op in de reeks van uitgaven vanwege
het Instituut voor Ondernemingsrecht van de Rijksuniversiteit Groningen en
de Erasmus Universiteit Rotterdam.
H.E. Boschma
J.N. Schutte-Veenstra
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Hoofdstuk 1. Onderwerp en verantwoording

1.1

Onderwerp; onderzoeksvraag

In dit onderzoek staan de rol en de juridische positie van de raad van toezicht
binnen de stichting centraal. Onderzocht wordt wat de taak van de raad van toezicht van stichtingen in het algemeen en bepaalde stichtingen in het bijzonder is
en welke bevoegdheden de raad van toezicht in ieder geval nodig heeft teneinde
zijn taak naar behoren uit te kunnen voeren. Vanuit het perspectief van de raad
van toezicht wordt bekeken of de raad van toezicht op grond van Boek 2 BW en
op basis van eventueel toepasselijke sectorregels en sectorcodes voldoende
juridische houvast en voldoende juridisch instrumentarium heeft om zijn rol te
kunnen vervullen. Bovendien wordt ingegaan op de vraag hoe de raad de kwaliteit van zijn toezicht verder kan verbeteren en waarborgen.

1.2

Verantwoording

Nederland kent veel stichtingen. Het aantal groeit nog steeds: van ruim 50 000
in 1976 naar meer dan 200 000 in 2016. Het in Titel 6 van Boek 2 BW opgenomen stichtingenrecht is, in vergelijking tot de wettelijke regeling van andere
rechtspersonen, summier. De raad van toezicht van de stichting is van oudsher
niet wettelijk geregeld; het eerste stichtingenrecht (de Wet op Stichtingen 1956,
“WS 1956”) en het huidige stichtingenrecht bevatten geen wettelijke basis voor
de instelling van de raad van toezicht. Dat betekent echter niet dat instelling van
een raad van toezicht niet toegestaan is. Voor stichtingen in verschillende sectoren zijn sectorregels en governancecodes opgesteld, waarin in sommige gevallen een raad van toezicht zelfs verplicht is voorgeschreven. Stichtingen kunnen
er om verschillende redenen ook zelf voor kiezen om een raad van toezicht in te
stellen.
Intern toezicht bij stichtingen staat al een aantal jaar in de belangstelling. In de
politiek wordt herhaaldelijk gesproken over “incidenten” en “falend toezicht”
bij semipublieke instellingen, dat wil zeggen: bij zorginstellingen, woningcorporaties en scholen, die doorgaans de rechtsvorm van een stichting hebben. De
Minister van Veiligheid en Justitie schreef naar aanleiding van incidenten in de

1

HOOFDSTUK 1

semipublieke sector in 2013: “Niet voor alle interne toezichthouders in semipublieke sectoren is duidelijk wat tot hun taak behoort. Verbetering van het
toezicht begint bij het scheppen van meer duidelijkheid over de taken en
bevoegdheden van interne toezichthouders.”1
Thans is bij de Tweede Kamer in behandeling het Wetsvoorstel bestuur en
toezicht rechtspersonen (“Wetsvoorstel btrp”) waarin wordt voorgesteld om de
taak en de interne aansprakelijkheid van leden van het toezichthoudend orgaan
van alle rechtspersonen, dus ook van stichtingen, in een algemene regeling
vast te leggen.2 Volgens de Memorie van Toelichting beoogt het Wetsvoorstel
btrp de kwaliteit van bestuur en toezicht bij stichtingen in de semipublieke
sector te verbeteren. Om dit te bereiken wordt onder meer voorzien in een
wettelijke grondslag voor de instelling van een toezichthoudend orgaan bij
stichtingen.
De voorgestelde wijzigingen in Boek 2 BW richten zich echter niet alleen op
stichtingen in de semipublieke sector, maar ook op stichtingen in het algemeen.
De wetgever heeft bovendien voorgesteld om een aantal regels van bestuur en
toezicht die nu slechts gelden voor andere rechtspersonen dan stichtingen – zoals
regels omtrent taakvervulling, tegenstrijdig belang en aansprakelijkheid van
leden van het toezichthoudend orgaan – te uniformeren voor alle rechtspersonen.
In verband met het Wetsvoorstel btrp zal in dit onderzoek onder meer de vraag
aan de orde komen of de voorgestelde regels leiden tot verduidelijking van de
taak en de bevoegdheden van de raad van toezicht en de vraag of het uniformeren van regels voor het toezichthoudend orgaan van alle rechtspersonen
geen afbreuk doet aan het bijzondere karakter van de stichting ten opzichte
van andere rechtspersonen.
Het onderzoek is afgesloten op 20 december 2017.
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Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie, ‘Aansprakelijkheid van bestuurders en
toezichthouders in semipublieke sectoren’, 12 november 2013 (Kamerstukken II 2013-2014,
33 750-VI, nr. 31, p. 3).
Kamerstukken II 2015-2016, 34 491, nr. 2 (“Wetsvoorstel btrp”) en Kamerstukken II
2015-2016, 34 491, nr. 3 (“MvT btrp”).

