Zurich Bestuurders en Toezichthouders
Aansprakelijkheidsverzekering

Profiel Zurich
Zurich in Nederland maakt deel uit van de Zurich
Financial Services Group. De Zurich Financial
Services Group is een financiële dienstverlener
met een sterke focus op verzekeren. Door haar
vestigingen in meer dan 170 landen beschikt
Zurich over een internationaal netwerk met
meer dan 60.000 medewerkers. Zurich is
opgericht in 1872 en heeft haar hoofdkantoor
in Zürich, Zwitserland.
Door het wereldwijde netwerk is Zurich in staat
voorop te lopen bij nieuwe ontwikkelingen.
Daarnaast weten wij door onze lokale
aanwezigheid wat er speelt aan wet- en
regelgeving op nationaal niveau.
Het uitgangspunt is zoveel mogelijk elementen
te combineren tot profijtelijke maatwerkoplossingen voor onze klant.
Daarbij is het van groot belang dat wij weten
wat er leeft, dat we alledaagse situaties
herkennen om zo te komen tot oplossingen die
naadloos aansluiten op persoonlijke of zakelijke
behoeften. En het maakt niet uit of het grote of
kleine zaken zijn, ons uitgangspunt is voor en
door mensen.

Because change happenZ

Inleiding
Een groot deel van het creatief, sociaal en
cultureel leven speelt zich af in de vele
tienduizenden verenigingen/stichtingen die ons
land kent.
In verenigingen/stichtingen moeten regelmatig
besluiten worden genomen over geheel
uiteenlopende zaken. In het verenigingsleven
gelden ook, zoals in iedere andere organisatie,
gezag, controle en regels, welke hun plaats
vinden in de statuten met aanvullingen in het
(huishoudelijke) reglement.
Verenigingen/stichtingen kunnen naar aard en
omvang sterk verschillen. Denk aan amateurtoneelverenigingen en muziekgezelschappen
enerzijds en de ANWB, een woningbouwvereniging of de Hartstichting anderzijds. Het
is duidelijk dat aan de statuten en reglementen
van de ene vereniging andere eisen worden
gesteld dan aan die van een andere.
In deze brochure zullen wij aangeven waarvoor
een bestuurder of toezichthouder van een
vereniging/stichting, met zijn privé-vermogen,
aansprakelijk kan zijn. Vervolgens geven wij u
enige praktijkvoorbeelden en een overzicht van
de wijze waarop onze verzekering die
aansprakelijkheid verzekert.

De aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid van de
bestuurder en toezichthouder
Net als vennootschappen bezit een vereniging/
stichting rechtspersoonlijkheid.
De wet bepaalt dat elke bestuurder tegenover
de rechtspersoon gehouden is tot behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak. De
toezichthouder, het woord zegt het al, is
verantwoordelijk voor het houden van toezicht

op het beleid van het bestuur en de algemene
gang van zaken en hij staat het bestuur met
raad terzijde.
Ook een vereniging/stichting gaat verplichtingen
aan, zoals een geldlening of het leveren van
goederen of diensten. De vereniging/stichting
zelf is niet tot handelen in staat. Daarom vertegenwoordigt de bestuurder haar. Hij is hiertoe
bevoegd verklaard door de wet of krachtens de
statuten.
Indien de vereniging/stichting haar (financiële)
verplichtingen niet kan nakomen, kunnen
degenen die namens haar handelen óók
aansprakelijk worden gehouden. De bestuurders/
toezichthouders zijn dan hoofdelijk met hun
privé-vermogen aansprakelijk. Deze
aansprakelijkheid kan zowel intern als extern
zijn.
De interne aansprakelijkheid
De interne aansprakelijkheid betreft de
aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders tegenover de eigen vereniging of
stichting. Praktijkvoorbeelden hiervan zijn:
• Twee bestuursleden van een hockeyvereniging
verhuurden in de zomerperiode, buiten
medeweten van hun collega-bestuurders, de
terreinen voor het geven van een popconcert.
De terreinen liepen enorme schade op en
daardoor ontstond een financiële strop voor
de vereniging. Beide bestuursleden werden
door de vereniging voor deze schade
aansprakelijk gesteld.
• De bestuurders van een tennisvereniging
kochten een stuk grond voor de uitbreiding
van de accomodatie. Zij verzuimden een
‘schone grond verklaring’ te vragen.
De grond bleek vervuild en daardoor niet
geschikt. De vereniging stelde de bestuurders
aansprakelijk voor de geleden schade van
 320.000,–, zijnde het aankoopbedrag van
de grond.
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• Een bestuurder van een stichting ging namens
de stichting een verplichting aan die de
stichting niet kon nakomen. Hierdoor leed
een derde (de contractpartij) schade en stelde
daarvoor de stichting aansprakelijk. De
stichting op haar beurt hield de bestuurder
voor de schade aansprakelijk.
De externe aansprakelijkheid
De externe aansprakelijkheid geldt ten opzichte
van anderen dan de vereniging/stichting.
Veranderingen in onze samenleving en aangescherpte wetgeving hebben geleid tot een
grotere claim-bewustheid. Het belangeloos verrichten van een ‘erebaantje’ als bestuurder/
toezichthouder bij een vereniging of stichting
kan een groot risico inhouden als zo’n
organisatie in financiële problemen komt en
tenslotte failliet gaat!
Natuurlijk streelt het de ijdelheid wanneer u
voor zo’n functie wordt gevraagd en is er vaak
ook de nodige positieve publiciteit mee
gemoeid, maar als het mis gaat wordt u er wel
op afgerekend.
Vergeet daarbij niet dat het een ‘hoofdelijke
aansprakelijkheid’ betreft en dat uw privévermogen ermee gemoeid is. U bent medeverantwoordelijk voor het handelen en nalaten
van de medebestuurders/-toezichthouders.

2

Nog enkele praktijkvoorbeelden
Omdat geen van de partijen gebaat is bij
publiciteit worden de meeste zaken geschikt.
Over schadegevallen en over betalingen van de
kosten van verweer leest men dan ook
nauwelijks iets in de krant. Er zijn echter veel
claims tegen bestuurders en toezichthouders.
Het is dan ook niet juist te veronderstellen dat
serieuze claims bij een normaal bestuurde
organisatie niet voorkomen. Dat blijkt wel uit
de navolgende praktijkvoorbeelden:
• Een bekende Nederlander werd voorzitter van
een stichting “Muziekgezelschap”, welke
stichting tot doel had openluchtconcerten te
geven. Het bestuur schakelde daarbij een
organisatiebureau in dat ervaring had met het
organiseren van dit soort evenementen en
vertrouwde dus op een succes. De uitvoeringen
vonden plaats in, na achteraf bleek, de natste
maand van de eeuw. Met als gevolg veel te
weinig kaartverkoop en dus geen inkomsten.
En u ziet de bui al hangen; na twee
uitvoeringen en een halverwege afgelaste
voorstelling heeft het bestuur, in overleg met
het organisatiebureau, het evenement stopgezet. Na rijp beraad heeft het bestuur zelf het
faillissement van de stichting aangevraagd.
Hoewel het meestal de curator is die met een
beschuldigende vinger naar bestuurders of
toezichthouders wijst, zag hij in dit geval geen
aanleiding om de bestuursleden van dit
debacle als schuldigen aan te merken. Maar
dat verhinderde sommige crediteuren niet om
de bestuurders persoonlijk aan te spreken.

Een eerste crediteur startte in 1998 een
procedure en in een kort geding werden de
bestuursleden veroordeeld tot betaling van
circa  45.000,– Hoger beroep werd aangetekend. In augustus 2000 moeten de
bestuursleden  55.000,– betalen. Dit vonnis
wordt weer aangevochten. Intussen hebben
zich ook andere crediteuren gemeld voor een
totaalbedrag van  75.000,–. In een tussenvonnis is aangegeven dat zij bewijs moeten
leveren dat de bestuurders onrechtmatig
hebben gehandeld.
U kunt zich voorstellen dat deze inmiddels
jaren durende zaak tegen de ‘goedwillende’
bestuurders naast een eventuele betaling van
een schadevergoeding in ieder geval
aanzienlijke advocaat- en proceskosten met
zich meebrengt.
• Een bestuurder verzuimt de onmacht tot het
betalen van belastingen en premies aan de
betrokken instanties te melden. In een eerder
stadium was er wel contact geweest met de
fiscus. De stichting gaat failliet. Zij was
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het Hof in Amsterdam geeft de
bestuurder de gelegenheid te bewijzen dat er
geen sprake is geweest van ‘onbehoorlijk
bestuur’ (omgekeerde bewijslast). Alleen de
kosten van die procedure worden geraamd op
ruim  60.000,–.

Waarom is Zurich
de beste keuze?
De meeste aanspraken op schadevergoeding
liggen buiten de sfeer van ernstig tekortschieten.
Mocht u al dan niet terecht worden aangesproken voor een schadevergoeding, dan biedt
de Zurich Bestuurders en Toezichthouders
Aansprakelijkheidsverzekering dekking voor
onder andere:
• kosten van verweer;
• de schadevergoeding tot het bedrag dat u verzekerd hebt;
• een automatische gratis uitlooptermijn van
vijf jaar voor gepensioneerde bestuurders/
directeur(en);
• kosten van verweer met betrekking tot een
milieuaantasting tot een bedrag van
 250.000,–;
• extra kosten tot een bedrag van  100.000,–;
• het niet of niet op juiste wijze melden dat de
vereniging/stichting niet kan voldoen aan haar
verplichtingen tot afdracht van belastingen,
premies sociale verzekeringen en pensioenpremie, is bij Zurich niet uitgesloten;
• indien noodzakelijk worden de rente en de
kosten van verweer bovenop het verzekerd
bedrag vergoed, met een maximum van 50%
van dat verzekerd bedrag;
• indien als gevolg van een gebleken ongegronde aanspraak in de media of op ander wijze
de naam van de verzekerde is beschadigd, vergoedt Zurich tot  250.000,– de kosten tot
herstel van de goede naam of eer van verzekerde;
• de kosten verbonden aan een officieel onder3
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zoek of van een tuchtrechtspraak worden
vergoedt tot maximaal  250.000,–;
Zurich biedt een zeer goede uitloopregeling.
Een langdurige relatie wordt beloond met een
gratis uitlooptermijn van vijf jaar.
aanspraken tegen verzekerde ingediend door
voormalige, huidige en kandidaat-werknemers gebaseerd op onrechtmatig ontslag, discriminatie en seksuele intimidatie en dergelijke zijn meeverzekerd;
de kosten van verweer met betrekking tot
letsel- en/of zaakschade zijn tot een bedrag
van  250.000,-- verzekerd;
indien bij een gedekte aanspraak een zekerheidsstelling moet worden gesteld dan is dit
tot een bedrag van  250.000,-- verzekerd;
de bereddingskosten worden vergoed tot
éénmaal het verzekerde bedrag, bovenop
het verzekerde bedrag.

Tot slot
Zoals reeds vermeld, is het geen uitzondering
meer dat serieuze bestuurders en toezichthouders
al dan niet terecht aansprakelijk worden gesteld
voor door derden geleden schade als gevolg van
een handelen of nalaten.
Vaak worden bestuurs- en toezichthoudende
functies belangeloos vervuld, maar het privévermogen is wel in het geding. Met onze zeer
ruime verzekeringvoorwaarden, zonder eigen
risico en tegen een gunstige premie, is dit privévermogen perfect afgeschermd.
Vraag middels het vragenformulier om onze
indicatieve offerte. Want hoe leuk uw functie
bij de vereniging/stichting ook is, uw privévermogen mag toch geen enkel risico lopen?
Deze brochure geeft een samenvatting van de
inhoud en reikwijdte van de Zurich
Bestuurders en Toezichthouders
Aansprakelijkheidsverzekering.
Aan de tekst van deze brochure kunnen geen
rechten worden ontleend.
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Uw verzekeringsadviseur:

Zurich Insurance plc,
Netherlands Branch
Zurichtoren
Muzenstraat 31
2511 VW Den Haag

6304 - 0511

Postbus 16999
2500 BZ Den Haag
Telefoon (070) 418 42 96
Fax (070) 418 40 22
Internet www.zurich.com
KvK Den Haag 27293233

