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Zo moet het niet! Praktijkvoorbeelden van risico's
Ook bestuurders maken soms fouten. Stel, een sponsor belooft u € 50.000. U geeft
als bestuur het bedrag al uit voordat het binnen is maar het geld komt nooit Dan
bent u persoonlijk aansprakelijk. Wanneer nog meer? Voorbeelden uit de praktijk
van een advocaat.

Persoonlijke aansprakelijkheid is voor veel bestuurders een heet hangijzer. Want het
idee om op privé-vermogen aangesproken te worden als er iets mis gaat, is
beangstigend. In principe is de vereniging of stichting aansprakelijk, behalve als
bestuurders onbehoorlijk besturen en de organisatie of een derde schade lijdt. Advocaat
Maurice Verhoeven laat met voorbeelden uit zijn praktijk zien welke situaties u als
bestuur het beste kunt voorkomen...

Sponsortoezegging
Een sponsor belooft een bijdrage van € 50.000 te leveren aan een sportvereniging. Het
bestuur komt in de financiële problemen, omdat het direct na de toezegging allerlei
uitgaven heeft gedaan zonder te controleren of deze sponsor wel kredietwaardig was.
De € 50.000 wordt nooit overgemaakt. De sportvereniging gaat failliet en de curator
spreekt het bestuur aan op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Subsidie
Het bestuur van een stichting in de zorgsector koopt alvast een nieuw verzorgingshuis,
in de veronderstelling een subsidie voor huisvesting te ontvangen. Ze huren alvast een
aannemer in voor de verbouwing. Nadat de aannemer is gestart met zijn
werkzaamheden, blijkt dat de stichting niet voor de subsidieregeling in aanmerking komt
en de aannemer niet kan betalen. Hij spreekt de bestuurders persoonlijk aan voor de
door hem geleden schade.

Inhuren bedrijf
Het bestuur van een voetbalvereniging laat de kantine opnieuw inrichten en schakelt
daarvoor een gespecialiseerd bedrijf in. Het bedrijf eist dat de vereniging een
aanzienlijke geldsom vooruit betaalt. Dan gaat het bedrijf failliet zonder dat de
werkzaamheden zijn voltooid. De voetbalvereniging krijgt haar vooruitbetaling niet meer
terug en kan slechts een vordering in het faillissement indienen. De vereniging stelt de
verantwoordelijke bestuurdersleden persoonlijk aansprakelijk, omdat zij niet voldoende
hebben onderzocht of het gespecialiseerde bedrijf kredietwaardig was.

Vergoeding bestuurders
De bestuurders van een stichting keren aan zichzelf - bovenop een marktconforme
onkostenvergoeding - een exorbitante vergoeding uit. Deze vergoeding staat niet in
verhouding tot de inkomsten. De stichting gaat failliet en de curator maant de
bestuurders aan tot terugbetaling van de bovenmatige vergoeding.

Aanleg kunstgrasveld
Een hockeyvereniging laat voor een appel en een ei kunstgrasvelden aanleggen door
een bedrijf dat niet gespecialiseerd is. De velden worden volledig afgekeurd voor
competities en moeten worden vervangen. De aannemer is inmiddels failliet en de
vereniging krijgt haar geld niet terug. De vereniging zal een nieuwe aannemer moeten
inschakelen om alsnog de gewenste kunstgrasvelden te laten aanleggen. De leden van
de vereniging spreken de bestuurders van de vereniging aan voor de schade die de
vereniging lijdt.

Brand
Dat bestuurders van een vereniging of stichting ook aansprakelijk kunnen worden
gesteld voor fouten van medebestuurders, blijkt uit het volgende. De voorzitter van een
hondenvereniging verzuimt een brandverzekering af te sluiten voor het clubhuis. Het
clubhuis brandt volledig af, zonder dat de schade wordt vergoed door een verzekeraar.
De vereniging stelt het hele bestuur aansprakelijk voor de geleden schade op basis van
collegiale verantwoordelijkheid en hoofdelijke aansprakelijkheid.

Wat we kunnen leren uit al deze voorbeelden? Check de kredietwaardigheid van derden
die u inhuurt, kijk goed uit wanneer u gelden voorschiet en check de professionaliteit van
dienstverleners! Hoe collegiaal u ook bent met elkaar, een grote som geld betalen voor
de fout van een medebestuurder is aardig zuur...

Meer informatie
Dit artikel biedt een aantal voorbeelden die bestuurders beter kunnen voorkomen om
aansprakelijkeidsproblemen te vermijden. Als u meer informatie wilt, kunt u contact
opnemen met Mr M(aurice).H.S. Verhoeven, advocaat bij Ploum Lodder Princen
Advocaten en Notarissen te Rotterdam en gespecialiseerd in
bestuurdersaansprakelijkheid (tel.: 010-44064 12, e-mail: mvertioeven@plp.nl).


