Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
U overweegt om een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
Of en in hoeverre dat nodig is, daar kan het SSKW u niet over adviseren; wij kennen uw situatie en risico's
niet. U kunt géén verzekering afsluiten via het SSKW.
Het onderstaande kan u helpen bij uw keuze.
Op onze website vindt u algemene informatie. Zie www.sskw.nl/verzekeringen/
De gemeentes van de Drechtsteden hebben vrijwilligersverzekeringen afgesloten (via Raedtsheren van
Orde www.rhvo.nl ) Leest u de folder; hierin staat ook specifieke informatie over de
bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
www.sskw.nl/Folders/folder_vrijwilligersverzekering_drechtsteden/index.html
5. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
5.1. Verzekerden
Als verzekerde wordt beschouwd: de vrijwillige bestuurder respectievelijk commissaris/toezichthouder van een
rechtspersoon gevestigd in de gemeente, die een maatschappelijk belang dient.
5.2. Verzekerd(e) bedrag(en)
€ 500.000,- als maximum per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle vrijwillige bestuurders en
commissarissen/toezichthouders van de rechtspersoon tezamen.
5.3. Balanstotaal
Deze verzekering is uitsluitend van kracht indien het balanstotaal van de rechtspersoon niet meer bedraagt dan
€ 500.000,-.
5.4. Eigen risico
Niet van toepassing.
5.5. Clausules
5.5.1. Begroting
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die voortvloeit uit, berust op en/of verband
houdt met het niet sluitend zijn van de begroting van verzekeringnemer. Onder het sluitend zijn van de
begroting wordt verstaan het bestrijden van een exploitatietekort uit de aanwezige reserves.
5.5.2. Beleggingen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die voortvloeit uit, berust op of verband
houdt met:
- het gebruik van derivaten, tenzij deze uitsluitend gebruikt worden ter afdekking van bestaande posities
(defensief
gebruik);
- het anticiperen op toekomstige cash flows.

Informatief is het stukje over bestuurdersaansprakelijkheid op deze site:

http://www.bestuurdersaansprakelijkheid.info/bestuurdersaansprakelijkheid/bestuurdersaansprakelijkheid_vereniging_stichting

Als u bestuurder bent - of wordt - bij een vereniging of stichting, gaan uw gedachten over het algemeen uit naar hoe u de
functie wilt vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij uw persoonlijke aansprakelijkheid. In principe is de vereniging of
stichting aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder aansprakelijk
wordt gesteld. Zo'n persoonlijke aansprakelijkstelling zal te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van uw taak
als bestuurder. Bij een aansprakelijkheidstelling is het niet relevant of u voor uw bestuursfunctie wordt betaald!
Onbehoorlijk bestuur
In Artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van bestuurders vastgelegd. In beginsel is de
aansprakelijkheid voor bestuurders van profit en non-profit rechtspersonen gelijk. De anti-misbruikwetgeving, welke een
verzwaring van de bestuurdersaansprakelijkheid met zich meebrengt, is echter niet van toepassing op niet-commerciële
verenigingen en stichtingen. De grens tussen commerciële en niet-commerciële verenigingen en stichtingen wordt
gevormd door de vennootschapsbelastingplicht.
Artikel 2:9 verplicht bestuurders tot het voeren van ‘behoorlijk bestuur' over de rechtspersoon. Het is niet mogelijk een
sluitende definitie te geven van behoorlijk bestuur. Dit begrip wordt namelijk ingevuld door jurisprudentie, literatuur en
actuele ontwikkelingen.
Voorbeelden van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur zijn:

Niet (tijdig) informeren van toezichthouders over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn.

Verwaarlozen van de kredietbewaking.

Niet voldoen aan in een subsidie gestelde eisen, waardoor een ontvangen subsidie wordt teruggevorderd.



Onvoldoende deskundigheid of besluiteloosheid, zoals het niet aanvragen van faillissement terwijl duidelijk is of
behoort te zijn dat de verplichtingen niet meer kunnen worden nagekomen.

Oorzaken
In de praktijk blijkt het niet voldoen aan de boekhoudplicht een belangrijke oorzaak van persoonlijke aansprakelijkheid:
een vereniging of stichting moet te allen tijde inzicht kunnen geven in de financiële positie. Ook fusies en splitsingen
kunnen hiertoe aanleiding zijn, vanwege de vele betrokken belangen en de hoeveelheid beslissingen in een kort
tijdsbestek. Daarnaast worden veel aansprakelijkheidsclaims ingesteld naar aanleiding van het faillissement van de
vereniging of stichting.
Toezichthouders
De aansprakelijkheid van toezichthouders vloeit voort uit hun hoofdtaken advisering en toezicht. Deze taken zijn de
laatste jaren verschoven van een passieve rol naar een steeds actievere rol als betrokken en daadkrachtige adviseurs
en toezichthouders van het bestuur.
Intern en extern
De bestuurder heeft te maken met zowel een interne als externe aansprakelijkheid:

Interne aansprakelijkheid. Betreft de aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon. Bestuurders en
toezichthouders hebben een verplichting naar de vereniging of stichting tot een behoorlijke vervulling van de
aan hen opgedragen taak. Indien de bestuurder hierin tekortschiet, kan de vereniging of stichting (of de curator)
een beroep doen op Artikel 2:9 BW.
 Externe aansprakelijkheid. Een rechtspersoon kan in het maatschappelijk verkeer ook onzorgvuldig handelen
naar derden (subsidieverstrekkers, contractspartners, werknemers etc.) toe. Naast de vereniging of stichting
kunt u dan aansprakelijk zijn voor bijvoorbeeld het niet nakomen van een overeenkomst of door onrechtmatig
handelen (onrechtmatige daad).
U kunt aansprakelijk gesteld worden wanneer u de schadeveroorzakende handeling had kunnen voorkomen én
u valt aan te rekenen dat u dit niet heeft gedaan.
Hoofdelijk en collectief
Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke
aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige
schade die voortvloeit uit fouten van u én uw medebestuurders.

Zoals u waarschijnlijk al gezien zult hebben, via google kom je ook op verzekeraars, zoals deze:
http://www.non-profitverzekeringen.nl/verzekeringen/bestuurdersaansprakelijkheid/
Als bestuurder van een non-profit organisatie loopt u aanzienlijke risico’s. Niet alleen met het bedrijfskapitaal, maar ook
met uw persoonlijk vermogen. U kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Ook als de
fouten niet door u, maar door uw medebestuurders zijn begaan. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt u
als het zover komt. Speciaal voor stichtingen en verenigingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn.
U kunt twee verschillende limieten verzekeren: € 250.000 en € 500.000. Welke limiet voor u de juiste is, is moeilijk te
zeggen. Hierbij spelen zaken een rol als de hoogte van uw balanstotaal, de omvang van de verplichtingen die u aangaat
en het aantal aangesloten leden. Als leidraad geldt dat een limiet van € 250.000 voldoende zal zijn indien uw
balanstotaal kleiner is dan € 1.000.000 en een limiet van € 500.000 voldoende zal zijn bij een balanstotaal van meer dan
€ 1.000.000.

En deze: https://meeus.com/zakelijk/voor-uw-bedrijf/stichtingen-en-verenigingen
Stichtingen en verenigingen vormen een aparte groep in ondernemend Nederland. Deze ondernemingen
kunnen qua organisatiestructuur veel lijken op commercieel ingestelde ondernemingen, maar kunnen hier
ook fors van afwijken, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van onbezoldigde bestuurders en vrijwilligers.
Ook met betrekking tot aansprakelijkheid gelden andere criteria dan voor bedrijven.
Meeùs biedt veel expertise op dit terrein en kan u hiervoor speciale producten bieden, zoals een speciale
bestuurderaansprakelijkheidsverzekering.
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