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Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering: is dat nodig?
U weet wel hoe dat gaat. U houdt de jaarlijkse ledenvergadering en iemand vraagt: Is het
bestuur ook verzekerd tegen aansprakelijkheid ? Het beste antwoord dat u kunt geven is:
“Dat gaan we na”. En u gaat op zoek. Er blijkt geen verzekering te zijn en vervolgens komt de
vraag op: Maar moeten we zo’n verzekering ook hebben ?
Het besturen van een woongroep(-vereniging) is vrijwilligerswerk. Dus toen een aangesloten
woongroep de vraag naar een mogelijke verzekering stelde ben ik op zoek gegaan naar een
verzekering die zich met name op vrijwilligersorganisaties richt.
Sommige gemeenten sluiten een collectieve verzekering af ten behoeve van vrijwilligers die
in de betreffende gemeente actief zijn. Maar dan gaat het over tal van soorten
vrijwilligerswerk. Het rondbrengen van maaltijden bijvoorbeeld, ook wel Tafeltje Dekje
genoemd. Of het rijden van een ouderenbus. Of het bezorgen van een mooie dag aan
rolstoel patiënten. U begrijpt al: allemaal activiteiten waarbij best iets kan gebeuren met
meer of minder risico.
Bestaan die risico’s ook als het gaat om het besturen van de woongroep ? Dat hangt er van
af wat de statuten vermelden. Wat kan en wat mag het bestuur. Waartoe is het bevoegd ?
Voor mij liggen de statuten van Woongroep De Berg in Amersfoort. Bij lezing er van zie je al
gauw dat het modelstatuten zijn. Zo staat er in dat het bestuur “in opdracht van de
algemene ledenvergadering overeenkomsten kan aangaan tot het verkrijgen, vervreemden
of bezwaren van registergoederen”. Onroerend goed aankopen dus. Ik denk niet dat dat in
de praktijk het geval zal zijn.
Wat bij een woongroep wel aan de orde kan/zal zijn is “het exploiteren en onderhouden van
de eventuele gemeenschappelijke ruimte(n) en voorzieningen”. En nog een: “Het
coördineren van het onderhoud van de woningen op basis van vrijwilligheid”
Ik heb zo een paar taken van het bestuur er uit gehaald om daaraan te verbinden de vraag: Is
een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering nodig.
Bij de vraag of iets nodig is past ook het gegeven: en wat kost dat dan zo’n verzekering.
Via de gemeente Amersfoort kwam ik terecht bij de website Basis BTA-polis. Bij een
verzekerd bedrag van € 100.000 bedraagt de premie € 225 per jaar. Voor een woongroep
toch al gauw een aardig bedrag.
(Redactie: bedragen kunnen inmiddels afwijken.)
Is zo’n verzekering nodig ? Nogmaals: dat hangt af van de statuten waarbinnen men
opereert.
Voor Woongroep De Berg bestaat een dergelijke verzekering niet.
Daar beperkt het bestuur zich tot het bijeenroepen en leiden van de vergaderingen, het
(doen) organiseren van activiteiten en het zo nodig en mogelijk collectief laten uitvoeren van
onderhoud aan de individuele woningen. Geen zaken dus waarvoor een verzekering nodig
is. En die heeft men dan ook niet.
door Bertram Versluys
gewezen secretaris LVGO

