Een

bestuursfunctie
kan een

privé-vermogen
kosten

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
van Centraal Beheer Achmea voor bestuursleden van (sport)verenigingen en stichtingen

Laat u niet uit het veld
gevolgen van best

1

slaan door
uurdersaansprakelijkheid!
Als bestuurder van uw sportvereniging neemt u

Oók als u vrijwilliger bent

regelmatig besluiten. Uw besluiten hebben niet

U bekleedt als vrijwilliger een bestuursfunctie

alleen gevolgen voor het reilen en zeilen van de

bij de (sport)vereniging zonder dat u hiervoor

vereniging: ze kunnen ook – soms onvoorspelbare

salaris ontvangt? Dat maakt voor de wet geen

– gevolgen hebben voor u persoonlijk. Als een

verschil. Het risico van aansprakelijkheid blijft

beslissing van het bestuur financieel verkeerd

bestaan!

uitpakt, kunt ú aansprakelijk worden gesteld.

Zorg voor een goede dekking
Bestuurders van sportclubs en verenigingen

Een gewone aansprakelijkheidsverzekering voor

kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld

particulieren en/of bedrijven is niet voldoende:

op grond van onrechtmatige daad of

die biedt geen dekking voor een claim die het

wanprestatie. Een aantal bestuursleden heeft de

gevolg is van uw functioneren als bestuurder.

gevolgen daarvan aan den lijve ondervonden:

De speciale bestuurdersaansprakelijkheids-

zij kregen te maken met grote financiële claims

verzekering van Centraal Beheer Achmea doet

op hun privé-vermogen.

dat wél.

Ieder bestuurslid is hoofdelijk
aansprakelijk
Bestuurders van een sportclub of vereniging
dragen samen verantwoordelijkheid.
Maar tegelijkertijd zijn ze individueel
aansprakelijk. Als een beslissing van het bestuur
financieel nadelige gevolgen heeft, kan iedere
bestuurder voor de hele schade worden
aangesproken.

Oók voor toezichthouders
Grote verenigingen hebben vaak
toezichthouders, die een controlerende en
raadgevende taak hebben. Als ze daarin
tekortschieten, kunnen ook zij aansprakelijk
worden gesteld. Als lid van een raad van
toezicht kunt u bijvoorbeeld verantwoordelijk
worden gehouden voor financiële tekorten van
de vereniging, wanneer u onvoldoende toezicht
hebt gehouden op de uitgaven.
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optimale dekking bij
Bij een aansprakelijkheidsclaim kan het om

2) Dekking voor de kosten van
verdediging

enorme bedragen gaan. Zelfs als de rechtbank
beslist dat u als bestuurder niets te verwijten

Dekt de te maken kosten van verdediging tegen

valt, zijn de juridische kosten hoog.

aanspraken van derden, ook al blijken deze

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

ongegrond. Onder de kosten vallen ook de

van Centraal Beheer Achmea beschermt u tegen

proceskosten die u moet betalen als u wordt

beide risico’s:

veroordeeld. U kunt een beroep doen op het
netwerk van gespecialiseerde advocaten van

1) Dekking van de schade

Centraal Beheer Achmea dat de verdediging op

Verzekert het schadevergoedingsbedrag dat u

zich neemt.

als bestuurder moet betalen als gevolg van
bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak,

Verzekerde bedragen

arbitrale beslissing of minnelijke regeling.

Voor deze verzekering wordt een verzekerd
bedrag van EUR 453.780,22 aangehouden.

•

Tijdens de ziekte van één van de

Afhankelijk van de omvang van uw vereniging

bestuursleden van de sportvereniging

of stichting, kan dit bedrag in overleg worden

besluiten de overige bestuursleden een

aangepast.

investering te doen. De bestuursleden weten
dat de afwezige bestuurder het misschien niet

De premie

met de investering eens zou zijn.

Welke tak van sport uw vereniging of stichting

De investering draait uit op een fiasco:

ook beoefent: u kunt rekenen op een

er ontstaat een schuld van tienduizenden

aantrekkelijke premie!

guldens. Vervolgens kan het hele bestuur
op deze beslissing worden aangesproken,

•

De hockeyclub bestaat 100 jaar.

óók de bestuurder die niet bij het besluit

Dat wordt gevierd met een forse investering:

aanwezig was.

de aanschaf van een speciaal kunstgrasveld.
Het bestuurslid dat het voorstel doet voor
deze aanschaf, tekent ook het contract.
Pas als het grasveld geleverd is, blijkt dat de
club deze uitgave helemaal niet kan betalen.
Wie is aansprakelijk? Niet alleen het
bestuurslid dat het contract heeft getekend:
alle bestuursleden kunnen in hun privévermogen worden aangesproken.
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onverwachte situaties
Geen eigen risico

De voordelen op een rijtje:

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van

1

Centraal Beheer Achmea kent geen eigen risico.

•

De penningmeester van een zaalvoetbal-

aansprakelijkheid;
2

dekking van uw privé-vermogen;

3

dekking van privé-vermogen van

vereniging financiert zijn gokverslaving met

erfgenamen, echtgenoten, geregistreerde

geld uit de kas. Hij wil het kassaldo
aanzuiveren met winsten uit het casino,

partners en wettelijke vertegenwoordigers;
4

gebruik van het advocatennetwerk

5

het uitlooprisico (het risico van claims

maar dat lukt niet. Als de fraude uitkomt,
zijn de mede-bestuurders diep geschokt.

dekking van uw persoonlijke (hoofdelijke)

van Centraal Beheer Achmea;

Toch worden zij mede aansprakelijk gesteld:

na uittreden van functionarissen) is

de vereniging vindt dat het bestuur geen

automatisch meeverzekerd;

deugdelijk toezicht heeft uitgeoefend en stelt

6

het inlooprisico: het risico van claims

de medebestuurders aansprakelijk voor het

op grond van gebeurtenissen die nog

verdwenen geldbedrag van enkele

niet bekend zijn op het moment

tienduizenden guldens.

dat de verzekering van kracht wordt,
is eveneens gedekt.

Wat de verzekering dekt
De verzekering beschermt uw privé-vermogen
tegen claims op grond van:
•

onbehoorlijke taakvervulling ten opzichte
van de (sport)vereniging of de stichting;

•

onzorgvuldig handelen tegenover derden.

De verzekering dekt niet alles. Uitgesloten zijn
bijvoorbeeld aanspraken tegen bestuurders die
opzettelijk onrechtmatig of malafide handelen.
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U scoort met de
oplossing uit Apeldoorn
Goede bestuurders en eventuele toezichthouders
zijn niet eenvoudig te vinden. Daarbij speelt een
rol dat een bestuursfunctie persoonlijke
financiële risico’s met zich meebrengt.
Daarom is het een strategische zet om een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te
sluiten voor uw stichting of vereniging.
Daarmee is het makkelijker de juiste kandidaten
over de streep te trekken.

U kiest voor de oplossing uit Apeldoorn door
bijgaande antwoordkaart in te vullen en deze
te faxen naar faxnummer (055) 579 3028.

Voor meer informatie belt u ‘Even Apeldoorn’,
telefoonnummer 055 - 579 8359
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Heef t u nog vragen?
“Even Apeldoorn bellen.”
(055) 579 8359
www.centraalbeheer.nl
Ook kunt u 24 uur per dag een bezoek brengen aan
onze internetsite: maak hier kennis met PIM, uw
persoonlijke adviseur op internet. Zo kunt u on-line
informatie aanvragen en verzekeringen sluiten.

Uw schriftelijke reacties kunt u sturen naar:
Centraal Beheer Achmea, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn.

57189_0201

Prins Willem-Alexanderlaan 651
Postadres: postbus 700
7300 HC Apeldoorn

