
 

                            

                                                        

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

Bestuurders beseffen soms niet wat de functie exact inhoudt. Beslissingen worden genomen ten 
goede van de vereniging of stichting. Echter wanneer zo een beslissing niet goed uitpakt kan de 
bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor onbehoorlijk bestuur, ook voor de fouten 
van zijn medebestuursleden. 

 
Om uzelf hiertegen te beschermen kunt u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 

Deze verzekering biedt dekking voor de risico’s die bestuurders lopen om aangesproken te worden 
in hun privé vermogen. 

Er zijn verschillende redenen om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.  
Enkele belangrijke redenen zijn: 

Rechtspraak 

De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en 
verantwoordelijkheden van bestuurders en het aansprakelijkheidsrisico. 

Toename in claims 

Partijen proberen schade steeds vaker te verhalen en worden zich bewuster van hun 
mogelijkheden om te claimen bij bestuurders. 

Kosten van verweer 
Ook al valt u niets te verwijten, u kunt toch aangesproken worden door derden en/of uw eigen 
vereniging. De kosten van verweer kunnen daarbij hoog oplopen. Ook deze (juridische) kosten zijn 
verzekerd onder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 
 
--- 

Zeker in Sport BV, de tussenpersoon voor sportbonden, sportaanbieders en sporters, kan 
adviseren over een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die past bij uw vereniging en de 
risico-omvang. Uiteindelijk zal de verzekeraar uw financiële huishouding gedeeltelijk beoordelen 

om het risico in te kunnen schatten. Te denken valt aan het balanstotaal en eigen vermogen van 
het afgelopen boekjaar en het netto resultaat van de afgelopen twee boekjaren. 
 
Omdat de ervaring leert dat de premie voor deze verzekering substantieel hoger is wanneer een 

individuele vereniging deze afsluit, probeert Zeker in Sport met name om met een aantal 
sportbonden collectieve constructies op te zetten voor het verzekeren van 

bestuurdersaansprakelijkheid.  
Zo bestaat de variant waarin deelnemende sportbonden de keuzevrijheid laat aan haar individuele 
verenigingen om van het aanbod gebruik te maken, maar ook de mogelijkheid voor een bond om 
voor al haar aangesloten verenigingen deze dekking collectief af te sluiten. 

Mocht u met een aantal verenigingen interesse hebben, laat dan uw sportbond contact opnemen 
met Zeker in Sport om de mogelijkheden voor een collectieve constructie te bespreken. Dit kan via 
Caroline van den Boogaard (info@zekerinsport.nl). 


