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Vul hier uw vraag in! Zoek

Aansprakelijkheid: weet u welke risico's u loopt?
Besturen brengt de nodige risico's met zich mee. Veel bestuurders weten niet
goed in hoeverre ze aansprakelijk zijn voor de daden van de vereniging of
stichting. Een handig overzicht van de regels en de toepassing ervan.

Is het bestuur verantwoordelijk voor het handelen van een ander?
In principe bent u als bestuur verantwoordelijk voor alles wat er binnen de organisatie
gebeurt. Stel dat u iemand aanstelt om de financiën te doen en die persoon maakt
fouten in de boekhouding, dan is dat uw verantwoordelijkheid, omdat u als bestuur
toezicht dient te houden. Of u als bestuur ook aansprakelijk bent, is een ander verhaal.

Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders
Of een bestuur hoofdelijk aansprakelijk is, zodat ieder afzonderlijk kan worden
aangesproken op de schuld, hangt af van de soort organisatie die u bestuurt:
• Stichting en vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (opgericht bij notariële akte en

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK)): bestuurders zijn in principe niet
aansprakelijk voor de verplichtingen van de organisatie, tenzij er sprake is van
wanbestuur.

• Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (niet opgericht bij notariële akte):
bestuurders zijn per definitie, naast de vereniging zelf, hoofdelijk aansprakelijk. Door
inschrijving van de vereniging bij de KvK beperkt u deze aansprakelijkheid.

Persoonlijk aansprakelijk
Niet alleen de soort organisatie die u bestuurt maar ook hóe u bestuurt, bepaalt uw
aansprakelijkheid. Laat u bijvoorbeeld als bestuur de kantine opnieuw inrichten door een
gespecialiseerd bedrijf, onderzoek dan van tevoren of het bedrijf kredietwaardig is. Doet
u dit niet en gaat het bedrijf failliet terwijl de werkzaamheden niet zijn afgerond, dan kunt
u als bestuurslid persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor het geleden verlies.
Meer voorbeelden van bestuurders die aansprakelijk zijn gesteld leest u in het artikel Zo
moet het niet. Praktijkvoorbeelden van risico's en oplossingen.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van:
Commissieleden
Zij zijn in eerste instantie aansprakelijk voor hun daden. Gaat een commissielid akkoord
met een nieuw clubgebouw en levert dit later grote financiële problemen op, dan kan hij
of zij (mede) aansprakelijk worden gesteld voor de kosten. Ook als dit commissielid
tegen stemde en het besluit per meerderheid van stemmen is genomen. Maar, als het
orgaan dat de commissie instelde (meestal het bestuur) het besluit schriftelijk heeft
goedgekeurd, nemen ze de verantwoordelijkheid en de daaraan klevende
aansprakelijkheid over.

Ondervereniging
Veel grote verenigingen hebben één of meerdere ondervereniging(en). Bijvoorbeeld
voor elke regio of verschillende takken van sport. De ondervereniging heeft een eigen
bestuur en kan haar statuten notarieel vastleggen en deponeren bij de Kamer van
Koophandel. Zo wordt de ondervereniging een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid en minimaliseert u de risico's voor de totale vereniging. Anders kan
de ondervereniging de hele vereniging meeslepen als zij een fikse schadepost
veroorzaakt.

Tips om risico op aansprakelijkheid te beperken:
• Onderzoek welke risico's er binnen uw vereniging of stichting zijn en breng ze in kaart,

zodat u erop kunt inspelen.
• Schrijf alle bestuursleden in bij de Kamer van Koophandel en laat de statuten vastleggen

bij de notaris. Als u met uw bestuurstaak stopt, vergeet dan niet dat u moet worden
uitgeschreven bij de KvK en dat nieuwe bestuursleden moeten worden bijgeschreven.

• Werk verantwoord en bewust binnen de regels van de wet, de statuten, het huishoudelijk
reglement en de bestuursbesluiten. Blijf binnen uw bevoegdheden.

• Kijk mee met uw collega-bestuurders (en laat zaken die u constateert zo nodig
schriftelijk vastleggen): u bent ook aansprakelijk als uw medebestuurders fouten hebben
gemaakt.

Tip
De Kamer van Koophandel organiseert regelmatig bijeenkomsten over aansprakelijkheid
voor verenigingen en stichtingen en specifiek voor vve's. Meer informatie kunt u vinden
op kvk.nl.


