
Bestuurdersaansprakelijk-

heidsverzekering 



 

Toen je werd aangesteld als bestuurder van een vereniging of stichting stond je wellicht niet meteen 

stil bij mogelijke toekomstige aansprakelijkheidskwesties. Het is echter mogelijk dat bestuurders per-

soonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van fouten gemaakt door het be-

stuur. Dit betekent ook dat het privé vermogen van bestuurders kan worden aangesproken. Het be-

stuur is als collectief aansprakelijk. 

Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is het mogelijk om je te verzekeren tegen 

dit risico. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een belangrijke verzekering voor bestuur-

ders, commissarissen en toezichthouders. Deze verzekering beschermt hun privévermogen tegen 

het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor zuivere vermogensschade door fou-

ten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie. 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering  

Wat is verzekerd? 

De verzekering beschermt het privévermogen van verenigingsbestuurders tegen het risico dat zij per-

soonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade van derden dat wordt veroorzaakt door 

fouten, verzuimen of nalaten bij het uitoefenen van hun functie als verenigingsbestuurder. Het maxi-

male verzekerde bedrag per vereniging is €250.000,-. Dit is het maximale bedrag waarvoor bestuur-

ders van een vereniging per jaar verzekerd zijn. 

Wat is niet verzekerd? 

Onder andere schade die wordt veroorzaakt door persoonlijke bevoordeling of door bewust hande-

len in strijd met de statuten is niet verzekerd. Daarnaast is schade die ontstaat door bewust hande-

len in strijd met de belangen van de vereniging niet verzekerd. 

Kosten en aanmelden 

Voor €75,- per jaar kunnen verenigingen een beroep doen op deze BAV. Door de verzekering collec-

tief in te kopen, ligt de prijs lager dan bij een individuele verzekering. Ter vergelijking: Een BAV voor 

bovenstaand verzekerde bedrag kost al gauw €240,- per jaar. Heb je al een BAV? Je kunt de verze-

kering opzeggen en aansluiten bij de BAV van Gehandicaptensport Nederland. Voor deze verzeke-

ring geldt geen eigen risico. Je kunt je aanmelden voor de BAV door de volgende gegevens aan door 

te geven aan info@gehandicaptensport.nl: naam van de vereniging/stichting, het adres, het KvK-

nummer, bankrekeningnummer en de gegevens van de contactpersoon (e-mailadres/

telefoonnummer). Aanmelden is mogelijk op ieder moment!   


