SORRY, ONS BESTUUR HEEFT NIET GOED
BESTUURD !!
Iedereen is vanzelfsprekend bekend met de noodzaak van een goede
Wettelijke Aansprakelijkheids Verzekering. Maar met zo'n polis heb je
alleen maar het zogenaamde WA risico verzekerd. En dus is het goed
om te weten dat er nog een risico bestaat, waar we best eens bij stil
mogen staan. Het risico van de z.g. bestuurlijke fouten. Fouten die
door het bestuur en overige beleidmakers per abuis worden gemaakt. Per abuis ! dus
geen opzet en geen kwaadwilligheid, maar gewoon een beleidsfout met de allerbeste
bedoelingen. En dat kan ieder bestuur overkomen.
Je moet er alleen niet aan denken dat zoiets kan gebeuren want de gevolgen kunnen
heel vervelend zijn, n.l. "hoofdelijke aansprakelijkheid" van het bestuur. En dat betekent
dus dat ieder bestuurslid verantwoordelijk kan worden gesteld voor de fouten van de
overige bestuursleden. Zo'n bestuurslid wordt dan "in persoon" aansprakelijk gesteld, en
dat betekent dat hij of zij voor de volledige schade mag opdraaien. Als je dat allemaal
weet is besturen plotseling een bijzonder verantwoordelijk iets geworden. Maar ja, fouten
en vergissingen komen overal voor, en besturen betekent ook vooruitzien. Dus dat
verenigings-bestuur dat aan uitbreiding van het clubhuis dacht, en daarom "alvast" maar
met de aannemer een overeenkomst van verbouwing tekende, keek vreemd op toen de
verwachte ledengroei uitbleef en de penningmeester met een flink tekort kwam te zitten.
De aannemer ging met zijn onbetaalde rekening naar de Rechter, en die vond dat het
bestuur maar beter vooruit had moeten kijken, en dus zat het bestuur met de gebakken
peren. Een klassiek voorbeeld van een bestuurders aansprakelijkheids kwestie.
Of neem die penningmeester die ieder jaar keurig de ledentelling aan de Gemeente
doorgaf. Oké, het was best wel ingewikkeld al die regeltjes en uitzonderingen op die
regeltjes, maar toch die opgave kwam er. Ieder jaar en steeds keurig op tijd.
Keurig op tijd kwam ook de controle van Gemeente en die constateerde dat er hier en
daar nogal een foutje was gemaakt. De vereniging had over een reeks van jaren een te
groot bedrag uit de subsidiepot van de Gemeente gekregen, in alle eerlijkheid overigens,
maar toch. Er was teveel ontvangen en dat moest dus terug. Intern vond men dat het
bestuur nogal "onvoorzichtig" met die regelgeving was omgegaan en dus werd het
bestuur voor die narigheid aansprakelijk gesteld. Gelukkig was er een bestuurders
aansprakelijkheids polis waardoor dit bestuur niet met de gebakken peren bleef zitten,
maar evenzo goed had het ook anders kunnen uitpakken.
Kortom, een bestuur loopt risico's. Grotere risico's dan men zich wellicht realiseert en
daarom is het zinvol eens na te denken over de bestuurders aansprakelijkheids polis.
Die bestuurders aansprakelijkheids polis doet n.l. twee dingen.
allereerst tracht men met de "tegenpartij" tot een minnelijke oplossing te komen. Net
zoals bij de rechtsbijstandpolis zal men er alles aandoen om het bestuur uit de publiciteit
te houden. Praten met de tegenpartij dus en zoeken naar een oplossing van het
probleem.

Als dat lukt is dat mooi. Vaak komen partijen in zo'n situatie een
afkoopsom overeen, en na betaling daarvan door de verzekeraar
is het probleem dus mooi opgelost.
Soms lukt dat ook niet. Dan volgt er vaak een wandeling naar de Rechter, een procedure
dus waar de verzekeraar ook een rol in speelt, n.l. het voeren van verweer in die
procedure. De uitspraak van de Rechter is natuurlijk bepalend. Wanneer het bestuur
aansprakelijk wordt gesteld en de Rechter de vordering aan de eisende partij toewijst
moet er betaald worden.
Gelukkig is er dan de bestuurders aansprakelijkheidsverzekering.
Dat de bestuurders aansprakelijkheids verzekering belangrijk is, is dus duidelijk. Wat die
polis gaat kosten is allerminst duidelijk want dat hangt heel sterk af van verschillende
factoren. HelpLoket verkoopt en bemiddeld niet in verzekeringen maar HelpLoket kan u
wel een idee geven omtrent premie en voorwaarden zoals die voor uw vereniging of
stichting zal gelden. Neem daarvoor met het HelpLoket contact op zodat wij u een
indruk kunnen geven waarop u zoal mag rekenen.
Graag vertrouwen wij u met deze uitleg van dienst te zijn geweest en u hiermee alvast
een indruk van e.e.a. te hebben gegeven en verblijven inmiddels met vriendelijke
groeten en hoogachting,

A.M. Overvliet
voor HelpLoket.
KVK: 78428750

u kunt ondergetekende als volgt bereiken;
tel: 0485 - 478782
e-mail: amov@planet.nl

De Wet Bestuurders Aansprakelijkheid noemt verder als onbehoorlijk bestuur o.a. ,
Wanbeleid, Niet voeren van een behoorlijke boekhouding, Niet tijdig deponeren van de
jaarrekening, Slecht debiteurenbeheer, Niet voldoende indekken tegen voorzienbare
risico’s, Liegen over kredietwaardigheid en…een slechte sfeer door uw toedoen welke
leidt tot een faillissement.
Hoewel deze uitleg met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld kunnen hieraan geen
rechten worden ontleend. Alleen de polis en de daarbijbehorende voorwaarden en clausules
bepalen de juiste dekkingsomschrijving.

