Informatie bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Bestuurders van verenigingen en stichtingen dienen hun werk te doen op een wijze die bij hun taak
hoort. Dus niet alleen naar “beste vermogen” maar bovendien zoals het een bestuurder betaamt. Doet
een directeur/ bestuurder dat niet dan kan hij persoonlijk aansprakelijk gesteld worden en dit laatste
gebeurt in toenemende mate. De invloed van maatschappelijke veranderingen - de bezuinigingen,
kritischer en claimbewuster publiek - is duidelijk terug te vinden in een scherpere wetgeving. Zowel in
EU-richtlijnen als in het Nederlands recht (Misbruik-wetten en Burgerlijk Wetboek) zijn uitgangspunten
en normen verschoven ten gunste van de zwakkeren.
Vereniging/stichtingen
Bestuursleden en directeuren van verenigingen en stichtingen kunnen persoonlijk worden
aangesproken. Ten eerste kan de aansprakelijkheid worden gebaseerd op onrechtmatige daad.
Bestuurders kunnen worden aangesproken indien zij persoonlijk ten opzichte van hun functie in strijd
handelen met de zorgvuldigheid, die zij persoonlijk ten opzichte van derden in acht hadden behoren te
nemen. Dit zal onder meer het geval zijn indien een bestuurder namens de stichting een contract
afsluit, terwijl hij wist of moest weten dat deze niet aan de verplichtingen kon voldoen.
Vervolgens bestaat de mogelijkheid dat een bestuurder van een stichting/vereniging zijn taak niet
behoorlijk vervult (wanprestatie), hieronder worden onder meer tekortkomingen verstaan ten aanzien
van het beheer over het vermogen van de rechtspersoon. Het is zeker niet ondenkbeeldig dat de
rechtspersoon zal proberen de eventueel geleden schade op één of meer bestuurders te verhalen. De
stichting/vereniging zal in dat geval haar vorderingen baseren op wanprestatie en trachten te bewijzen
dat de bestuurder zijn taak niet behoorlijk heeft vervuld. Van belang is dat deze zogenaamde interne
aansprakelijkheid zich onder bepaalde omstandigheden kan uitstrekken tot alle leden van het college.
Dit betekent dat bestuurders kunnen worden aangesproken voor daden van hun medebestuurders.
Dit zal in de regel bij het financiële beleid van de vereniging of stichting het geval zijn, maar ook indien
bijvoorbeeld bij het bestuur nalatigheid en/of fouten op het punt van coördinatie van het beleid worden
geconstateerd.
Wel moet worden aangetekend dat de bestuurder zich kan ontlasten, indien hij bewijst dat de
tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen
om de gevolgen daarvan af te wenden.
Wat dekt een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden en directeuren
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de bestuurder, directeur of andere functionarissen die
tot de verzekerden behoren, handelend in hun hoedanigheid, dat wil zeggen in overeenstemming met
hun bevoegdheden, zoals die geregeld zijn in wet, statuten of arbeidsovereenkomst.
De dekking bestaat feitelijk uit twee elementen. Naast het rechtsbijstandselement, waarbij geen eigen
risico van toepassing is, is een schadevergoedingselement opgenomen.
Aldus wordt het privévermogen van de bestuurder en directeur beschermd tot het beloop van het
verzekerd bedrag.
De verzekering dekt niet
Er zijn een aantal gevallen waarbij deze verzekering niet dekt:
1. Opzettelijk onrechtmatigheid en malafiditeit;
2. Super contractuele aansprakelijkheid (boetes, schadevergoedings-, vrijwarings- en
garantiebedingen);
3. Letsel- en zaakbeschadiging (onder AVB-polis gedekt).
Verzekerd bedrag
Het maximale verzekerd bedrag per aanspraak bedraagt € 250.000,00.

Per rechtspersoon
De verzekering wordt afgesloten per rechtspersoon. Heeft je Scoutinggroep meerdere
rechtspersonen, zoals een beheerstichting naast je groepsvereniging, dan moet dus voor iedere
stichting en/of vereniging een aparte verzekering afgesloten worden. De verzekering wordt
rechtstreeks bij Aon afgesloten.
Premie
Er wordt een jaarpremie van € 40,00 berekend. Bij tussentijdse aanmelding wordt een pro rata-premie
berekend. De genoemde premie is exclusief poliskosten en assurantiebelasting.
Aanmelding
Het is mogelijk om aan te melden door het aanmeldingsformulier te sturen of mailen naar Aon. Het
formulier is digitaal beschikbaar op www.scoutingverzekeringen.nl.
Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Aon
Customer Care team 1
Postbus 3234
4800 DE BREDA
T 088 810 81 71
Ondernemingen.team1@aon.nl

N.B.: Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er
inmiddels nieuwe voorwaarden zijn vastgesteld. De tekst van de geldende polisvoorwaarden is bepalend. Aan deze informatie
kunnen geen rechten worden ontleend.
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