
Notariële akte 

Niet in strijd met openbare orde, goede zeden 
of wet. Verbod op uitkeringen aan oprichters 
of bestuurders.

Verplicht

Geen hoofdelijke aansprakelijkheid van 
bestuurders. 
 

Naam (met het woord stichting als deel van 
de naam) en vestigingsplaats; 
 
doel;  
wijze benoeming/ontslag bestuurders;  
bestemming batig saldo i.g.v. ontbinding

 
 
Nee, verboden.

Bestuur verplicht

Evt. andere organen

 

Volledige rechtsbevoegdheid. Mits uit statu-
ten zulks voorvloeit kan zij registergoederen 
in eigendom verkrijgen

Alleen indien statuten dit mogelijk maken 
door het besluit van het bestuur of door een 
besluit van de Rechtbank

Door besluit van het bestuur of op vordering 
van het Openbaar Ministerie, door de rechter 
 
 

Vermogen dient te worden vereffend zoveel 
mogelijk overeenkomstig de statuten

Kan wel onderneming drijven

Evt. vennootschapsbelasting, omzetbelasting 
en afdracht sociale premies 

Kan wel erven. Daarnaast ook legaten/schen-
kingen ontvangen.

Instellingen bedoeld in art. 6.33 IB; geldt een 
vrijstelling voor successierecht en schen-
kingsrecht

Beknopt overzicht verschillen vereniging en stichting

VERENIGING STICHTING
beperkte rechtsbevoegdheid

Naar keuze bij onderhandse akte of monde-
linge afspraak

Niet in strijd met openbare orde, goede zeden 
of wet. Verbod op verdeling van winst onder 
leden.

Aan te bevelen doch niet verplicht

Wel hoofdelijke aansprakelijkheid van be-
stuurders naast de vereniging. Na inschrij-
ving in het handelsregister is aansprakelijk-
heid beperkt.

Wettelijke bepalingen zijn van toepassing, 
voor zover daarvan niet overeenkomstig de 
wet is afgeweken. 
 
 
 
 
 

Ja

Algemene ledenvergadering verplicht 

Bestuur verplicht

Evt. andere organen

Beperkte rechtsbevoegdheid; kan geen regis-
tergoederen in eigendom verkrijgen en geen 
erfgenaam zijn

Indien er statuten zijn; door besluit algemene 
ledenvergadering

 
Door besluit van de algemene ledenverga-
dering, bij het intreden van een bepaalde in 
de statuten vastgelegde gebeurtenis, bij fail-
lietverklaring, door het geheel ontbreken van 
leden of door de rechter

Vermogen dient te worden vereffend zoveel 
mogelijk overeenkomstig de statuten

Zal meestal geen onderneming drijven

Valt dan niet onder vennootschapsbelasting, 
omzetbelasting en meestal ook geen andere 
fiscale regelingen

kan niet erven; maar wel legaten/schenkin-
gen ontvangen

 

volledige rechtsbevoegdheid

Notariële akte 

Niet in strijd met openbare orde, goede zeden 
of wet. Verbod op verdeling van winst onder 
leden.

Verplicht

Geen hoofdelijke aansprakelijkheid van 
bestuurders. 
 

Naam en vestigingsplaats; 
 
 
doel;  
verplichtingen van de leden;  
wijze bijeenroepen algemene vergadering;  
wijze benoeming/ontslag bestuurders;  
bestemming batig saldo i.g.v. ontbinding

Ja

Algemene ledenvergadering verplicht 

Bestuur verplicht

Evt. andere organen

Wèl volledige rechtsbevoegdheid. Mits uit 
statuten zulks voorvloeit kan zij registergoe-
deren in eigendom verkrijgen

Door besluit van algemene ledenvergadering 
 

Door besluit van de algemene vergadering. 
Ook als er geen leden meer zijn of als de ver-
eniging (bij faillissement) niet meer aan haar 
verplichtingen kan voldoen 

Vermogen dient te worden vereffend zoveel 
mogelijk overeenkomstig de statuten

Kan wel onderneming drijven

Evt. vennootschapsbelasting, omzetbelasting 
en afdracht sociale premies 

Kan wel erven. Daarnaast ook legaten/schen-
kingen ontvangen.

Instellingen bedoeld in art. 6.33 IB; geldt een 
vrijstelling voor successierecht en schen-
kingsrecht

Oprichting 

Doel 
 

Inschrijving KvK

Aansprakelijkheid

 
 
 

Statuten 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leden

Interne organisatie

Bevoegdheden 
 

Statutenwijziging 
 

Ontbinding/opheffing 
 
 
 

Vermogen na  
ontbinding

Belasting 
 

Erven/legaten/  
schenkingen 

Aan het schrijven van toelichtingen en commentaar wordt door ons de vereiste aandacht besteed. Het is echter altijd mogelijk, dat bijvoorbeeld en o.a. door wetswijzigingen of 
door een andere uitleg die de rechter aan de wet geeft, zaken anders komen te liggen. Ook in dat opzicht kunt u aan onze toelichting of voorlichting geen aanspraken ontlenen.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval ons aanspraak op uitkering geeft. Op onze werk-
zaamheden zijn verder van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland en zijn u vóór het tekenen van de akte 
toegezonden.


