
Beperk de
aansprakelijkheid

• Doorer enniet nagevolgd
aftreedschema kanhet
bestuur onbevoegd zijnom
tehandelen. Controleer dit 

• Zorg voor verslaglegging
omaan te tonen dater 
juistgehandeld is

• Praat meteen adviseur en sluit
een bestuurdersaansprakelijk-
heidsverzekering af 

Misstanden op de voetbalclub? De bestuurders zijn verantwoordelijk. Foto: Hollandse Hoogte

Uit de praktijk Aansprakelijkheid op sportveld

Niet beschermd tegen
schade door nalatigheid 
Bestuurders van een
sportvereniging kun-
nen bij wanbeleid per-
soonlijk aansprakelijk
worden gesteld. 
...............................................................
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Jan de Waak heeft een bestuurs-
functie bij de voetbalvereniging.
De club is van plan een grote inves-
tering in kunstgras te doen. Nu de
onderhandelingen met leveran-
ciers in volle gang zijn, vraagt De
Waak zich af in hoeverre hij aan-
sprakelijki kk an worden gesteld als
er onverhoopt iets misgaat.

Notaris Aniel Autar van Kooij-
man Lambert Notarissen krijgt re-
gelmatig vragen over dit onder-
werp. Autar: ‘Nog te vaak denken
bestuurders dat ze beschermd zijn
door dr erechtspersoon—een vere-
niging of stichting — tegen aan-
sprakelijkheid. Ook hoor je dat
een bestuurder nr iet aansprakelijk
kan worden gesteld omdat hij voor
zijn bestuursfunctie niet betaald
krijgt. Illusies.’ Volgens de wet kan
een bestuurder ar ansprakelijk zijn
voor de schade als hij zijn taak niet
op een zorgvuldige manier uit-
voert. ‘Het gaat erom dat men zich
als een goed bestuurder gedraagt.
Is de bestuurder bijvoorbeeld fors
nalatig geweest, kan de schade op
hem worden verhaald.’ 

Autar kent dt iverse voorbeelden
van bestuurders van (sport)vereni-

gingen die aansprakelijk zijn ge-
steld. ‘Bestuurders moeten bij-
voorbeeld oppassen dat ze de fi-
nanciële situatievan declub niet te
rooskleurig inschatten. Nogal
eens gaat men financiële verplich-
tingen aan op basis van verwachte
contributie- en barinkomsten. Als
die tegenvallen, kan de vereniging
in de problemen komen.’ Volgens
Autar kan ook het uitblijvi en van
subsidie bestuurders onaange-
naam verrassen. ‘Van een bestuur-
der wordt een gedegen financieel
beleid verwacht.’ Als voorbeeld
noemt hij het bestuur van een
sportvereniging dat een stuk
grond kocht voor de bouw van een
nieuw clubhuis. ‘Men vergat ech-
ter br ij de koop een ‘schoongrond-
verklaring’ te vragen. Toen die
grond vervuild bleek, was de vere-
niging dg e dupe. De vereniging stel-

de toen haar bestuurders aanspra-
kelijk voor k de geleden schade.

Ook bk elangrijk is dat het doel
van de vereniging in het oog wordt
gehouden. Dat doel staat in de sta-
tuten van de rechtspersoon ver-
meld. Een bestuurder mag het
doel niet overschrijden en is aan-
sprakelijki vk oor de (financiële) con-
sequenties ervan.

In bovenstaande situaties kan
het bestuur wanbeleid of nalatig-
heid worden verweten. Autar: ‘Vol-
gens de wet kan elke bestuurder
dan privé aansprakelijk worden
gesteld voor dr e financiële schade.
De individuele bestuurders moe-
ten vervolgens aantonen dat zij
niet vt erwijtbaar hebben gehan-
deld. Van een goed bestuurder
mag wg orden verwacht dat hij zich
ook verzet tegen het nemen van
“foute” bestuursbesluiten. Als het
om belangrijke kwestiesgaat,doet
hiji er sr oms zelfs verstandig aan
ontslag te nemen als dat besluit
toch wordt genomen.’ Hij bena-
drukt dat goede verslaglegging be-
langrijk is. ‘Laat altijd notulen van
vergaderingen bijhi ouden en leg
afspff raken vast.’

Autar adviseert De Waak een zo-
geheten bestuurdersaansprake-
lijki heidsverzekering ag f te sluiten.
Die betaalt de juridische bijstand
als hij als bestuurder aansprake-
lijk zou worden gesteld. Autar:
‘Het is verstandig daarvoor een ge-
specialiseerde verzekeringsadvi-
seur te raadplegen.’ 
............................................................
De naam Jan de Waak is om 
privacyredenen gefingeerd
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