Stichting of vereniging oprichten: de Basisregels
Bij een stichting draait het niet om de winst, maar om het realiseren van een doel. Hier
lees je de basisregels die horen bij deze ondernemingsvorm.
1. Wat houdt een stichting precies in?
Een stichting is een ondernemingsvorm die niet primair is gericht op het maken van
winst maar eerder op sociale of maatschappelijke doelen. Je mag wel winst maken, maar
die moet gebruikt worden voor het sociale of maatschappelijke doel waarvoor de
stichting is opgericht.
De organisatie van een stichting wijkt enigszins af van andere rechtsvormen. Zo heeft de
stichting een bestuur, maar geen leden. De bestuurders van een stichting zijn ook niet in
loondienst, maar kunnen wel een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Ook
is het voor een stichting mogelijk om personeel aan te nemen.
2. Hoe richt ik een stichting op?
Als je een stichting wilt oprichten, moet je naar de notaris. Je organisatie wordt namelijk
officieel opgericht bij notariële akte of testament. Tijdens deze bijeenkomst verklaar je
dat je de stichting wilt oprichten en laat je het doel van de organisatie vastleggen in de
statuten.
Je mag de stichting alleen of samen met anderen oprichten. Deze anderen kunnen zowel
natuurlijke personen zijn als rechtspersonen (Een organisatie met eigen rechten en
verplichtingen, die los staan van de rechten en verplichtingen van de eigenaar of
bestuurder).
Inschrijven KvK
Ook bij een stichting moet je je inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel (KvK). De regels over de organisatie moet je vermelden in de statuten.
Hierin komen ook veel andere zaken aan bod zoals:






de bedrijfsnaam, met het woord 'stichting' ervoor (bijv. “stichting Art-fact”)
het doel waarvoor de stichting is opgericht
de procedure bij het benoemen en ontslaan van de bestuurders
de vestigingsplaats
de bestemming van het geld indien de stichting wordt opgeheven

3. Hoe zit het met de aansprakelijkheid?
De stichting is een rechtspersoon. In principe zijn de bestuurders dus niet hoofdelijk
aansprakelijk voor eventuele gemaakte schulden, tenzij er sprake is van wanbestuur.
4. Moet ik ook belasting betalen?
Er is sprake van een onderneming als er een min of meer duurzame organisatie is van
kapitaal en arbeid en je door deelname aan het economisch verkeer winst probeert te
behalen. Eventuele winst van de stichting moet naar het (sociale) doel gaan.
Het hangt verder van jouw persoonlijke situatie af óf en hoeveel btw je namens de
stichting moet afdragen aan de fiscus. Je kunt hiervoor het beste een belastingadviseur
raadplegen of zelf contact opnemen met de Belastingdienst.
5. Kan mijn stichting ook weer ontbonden worden?
Een stichting kan altijd zonder problemen worden ontbonden. Je legt van tevoren in de
statuten vast hoe dit moet. Gaat de stichting failliet? Dan kan de rechter deze ontbinden.

Verschillen tussen een vereniging en stichting
Soms is het beter of toepasselijker om als rechtspersoon een vereniging te kiezen.
Hieronder lees je over de verschillen tussen een stichting en een vereniging.
De vereniging
Een vereniging heeft leden. Bij een vereniging zijn de leden de baas. De algemene
vergadering bepaalt het beleid. De leden stellen een verenigingsbestuur aan. De leden
stellen dan ook de contributie vast en het beleid. De leden kunnen zelfs het bestuur naar
huis sturen.
De stichting
Bij een stichting zijn geen leden. De oprichters kiezen een stichtingsbestuur. Dat bestuur
bepaalt het beleid. De bestuursleden voorzien zelf in hun opvolging. Het bestuur benoemt
ook de nieuwe bestuursleden. Een bestuur kan uit één of meer leden bestaan,
gebruikelijk is in ieder geval drie bestuursleden (voorzitter, secretaris en
penningmeester).Een stichting krijgt inkomsten van donateurs, subsidies of soms van
bedrijfsactiviteiten.

Voor- en nadelen




Een vereniging is democratisch, een stichting niet echt. Bij de stichting heb je
met andere bestuursleden te maken, maar niet met leden.
De betrokkenheid bij een vereniging is groter. De vereniging is immers echt van
de leden. Bij een stichting heb je misschien donateurs, maar die staan toch verder
af.
Het bestuur van de vereniging komt uit de leden. Dat kan een probleem vormen.
Bij de stichting kun je ruimer zoeken.

Betekenis Vereniging
Een vereniging is een rechtspersoon die leden heeft en is opgericht met een bepaald doel
dat in de statuten is vermeld. Als de vereniging winst maakt mag deze winst niet onder
de leden worden verdeeld. Er zijn twee soorten verenigingen, namelijk:



De formele vereniging of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
Deze wordt bij notariële akte opgericht. De bestuursleden zijn beperkt
aansprakelijk.
informele vereniging of vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Als
statuten niet in een notariële akte zijn vastgelegd, kan dit grote (financiële)
gevolgen hebben voor de bestuursleden: zij zijn dan zelf ieder privé 100%
aansprakelijk voor eventuele schulden gemaakt door de vereniging.

Wil je graag nog meer informatie? Ga dan naar de website van de KvK

