
       
 
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
 
Bestuurders, directeuren en toezichthouders van verenigingen en stichtingen konden op grond van 
een onrechtmatige daad altijd al persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Door de invoering van de 
zogenaamde Anti-misbruikwetten, de Invorderingswet en de wijziging in het Wetboek van Strafrecht is 
het aansprakelijkheidsrisico voor deze personen aanzienlijk vergroot. Verschillende maatschappelijke 
ontwikkelingen, zoals een grotere claimbewustheid en een grotere betrokkenheid van aandeelhouders 
bij het beleid van de ondernemingen, hebben hier ook aan bijgedragen. 
 
Bestuursleden en directeuren van verenigingen en stichtingen kunnen persoonlijk worden aange- 
sproken voor “kennelijk onbehoorlijk bestuur”, dit is een basisbegrip in de Anti-misbruikwetgeving. In 
de wetgeving is geregeld dat iedere bestuurder en commissaris hoofdelijk aansprakelijk is voor 
gemaakte fouten. Dit betekent dat een fout van een enkele bestuurder en/of commissaris kan leiden 
tot aansprakelijkstelling van ieder ander lid van de raad van bestuur en raad van commissarissen of 
toezichthouders. 
 
Wanneer kan er sprake zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur? 
 

- Het nemen van beslissingen met vergaande financiële consequenties zonder behoorlijke 
voorbereiding; 

- Het verwaarlozen van fundamentele bestuursplichten, zoals de plicht tot het houden van een 
behoorlijke boekhouding en bedrijfsadministratie; 

- Het aangaan van contractuele verplichtingen waarbij men in redelijkheid behoort te weten dat 
de rechtspersoon deze verplichtingen niet kan nakomen 

 
Wat dekt een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden en directeuren? 
 
Deze verzekering dekt de persoonlijke financiële gevolgen van een aanspraak tegen een bestuurder, 
directeur, toezichthouder 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 
de wet, statuten of arbeidsovereenkomst. 
De dekking bestaat feitelijk uit twee elementen. Naast vergoeding van de verdedigingskosten, waarbij 
geen eigen risico van toepassing is, is een schadevergoedingselement opgenomen voor de schade 
van de eisende partij. Kortom, het privévermogen van de bestuurder en directeur wordt beschermd tot 
het beloop van het verzekerde bedrag. 
 
De verzekering dekt onder andere niet: 
 

- Fraude, opzet en persoonlijk gewin; 
- Milieuverontreiniging; 
- Letsel- en zaakschade (dit is onder de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven verzekerd) 

 
Verzekerd bedrag 
 
Het maximaal verzekerd bedrag per aanspraak bedraagt € 250.000,00 per aanspraak gemaximeerd 
tot € 2.500.000,00 per contractjaar voor alle aangesloten verenigingen. 
Indien u gebruik wenst te maken van de collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de 
NUSO, dient dit vragenformulier volledig te worden ingevuld. Niet volledig ingevulde formulieren 
worden niet in behandeling genomen. De verzekeraar heeft het recht om aanvullende informatie op te 
vragen alvorens deelname aan de verzekering te accorderen. 


