
(c) Steven Matheï

BEPERKEN RISICO AANSPRAKELIJKHEID VZW
checklist

Reageer als er dingen (bijna) fout lopen

Bestuur als een goed huisvader/moeder

Een bestuurder of dagelijks bestuurder kan in principe gerust zijn. Omdat de VZW een rechtspersoon is, zijn zij

beschermd en kunnen zij in principe niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Hierop bestaan echter een

aantal uitzonderingen. Daarnaast komt het soms voor dat men bestuurders (onterecht) voor de rechtbank daagt

omdat gedupeerden hun schade willen recupereren. 

Wil je nog meer gerust zijn? Gebruik dan deze checklist.

Zorg dat je VZW gezond is
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Een financieel gezonde VZW staat sterker. Indien er toch tegenslagen optreden, dan

zal men zich in eerste instantie wenden tot de VZW zelf en betrekt men de bestuurders

niet persoonlijk.

Sluit een bestuurdersaansprakelijkheids-
verzekering af 

Wanneer in een VZW alle beslissingen op een zeer zorgvuldige manier worden

genomen met naleving van statuten en wetten (let op de verschillende verplichtingen)  

én de nodige argumenten (bv. realistische financiële ramingen), dan is het risico op

persoonlijke aansprakelijkheid uiterst miniem, zoniet onbestaande. 

Als je ziet dat de financiële situatie van de VZW erop achteruitgaat: grijp dan in. 

Als je ziet dat er slechte beslissingen genomen worden in het bestuur van de VZW:

reageer dan, laat eventueel jouw tegenstem en argumentatie in de notulen opnemen

en neem eventueel ontslag.

Na de jaarlijkse goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering in

een VZW, wordt er ook gestemd over de "kwijting" of "décharge" van het bestuur. Op

dat moment wordt er door de VZW zelf "goedkeuring" gegeven over het gevoerde

beleid. Dat is bealngrijk omdat de VZW daarna geen interne aansprakelijkheids-

vordering tegen bestuurders meer kan instellen (tenzij bv. bedrog,...)

Vraag kwijting

Een absolute aanrader! Deze verzekering moet door de VZW zelf worden afgesloten.

Op die manier worden de financiële gevolgen van een eventuele aansprakelijkheid

ingedekt. Let op: er bestaan ook hier uitzonderingen. Zo zal bv. bij opzettelijke fouten

de verzekering niet tussenkomen. 


