
  

 

 

Persoonlijke 
aansprakelijkheid 
 

 

 
Als u bestuurder bent - of wordt - bij een vereniging of stichting, gaan uw gedachten 

over het algemeen uit naar hoe u de functie wilt vervullen. U zult niet meteen 

stilstaan bij persoonlijke aansprakelijkheid. In principe is de vereniging of stichting 

ook aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat 

u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die voortvloeit uit fouten 

van u en/of uw medebestuurders. Daarbij is het niet relevant of u voor uw 

bestuursfunctie wordt betaald.  

 

In deze folder hebben we aantal situaties verzameld die kunnen leiden tot persoonlijke 

aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Deze lijst is gebaseerd op 

praktijkvoorbeelden, maar niet volledig. Het is afhankelijk van de specifieke, individuele 

situatie of een claim door de rechter wordt toegewezen of dat er dekking is door de 

verzekering.  

 

U kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als u:  

 

 nalaat een boekhouding bij te houden of de jaarrekening niet of te laat opmaakt. 

Daaronder valt ook een misleidende voorstelling van de positie van de 

vereniging/stichting in een jaarverslag.  

 zonder behoorlijke voorbereiding beslissingen neemt met verregaande financiële 

consequenties, zonder aandacht te besteden aan het behoorlijk op schrift stellen 

van gemaakte afspraken.  

 voor de rechtspersoon nadelige verplichtingen aangaat, terwijl een faillissement op 

korte termijn niet ondenkbaar is.  

 de kredietbewaking verwaarloost.  

 in situaties van dreigende betalingsonmacht crediteuren van de rechtspersoon 

selectief betaalt.  

 tegenstrijdige belangen van een bestuurder negeert, zakelijk of privé.  

 toezichthouders niet of niet op tijd informeert over ontwikkelingen die voor hen 

van belang zijn.  

 handelt in strijd met het doel van de rechtspersoon zoals genoemd in de statuten.  
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 of de andere bestuurders onvoldoende deskundig of besluiteloos bent, 

bijvoorbeeld door van het faillissement van de rechtspersoon niet aan te vragen, 

als duidelijk is dat de rechtspersoon de verplichtingen niet meer kan nakomen.  

 financieringen verstrekt aan derden, bestuurders of aandeelhouders zonder 

daarvoor zekerheid te vragen.  

 verplichtingen aangaat waarvan bekend is dat de rechtspersoon ze niet kan 

nakomen.  

 ‘zwart’ ontvangt en ‘zwart’ betaalt.  

 aan ongerechtvaardigde persoonlijke verrijking doet.  

 niet voldoet aan de in een subsidie gestelde eisen, waardoor een ontvangen 

subsidie wordt teruggevorderd.  

 geen reservering maakt voor een (voorzienbare) naheffing van 

vennootschapsbelasting.  

 
 


