Hoe verzeker ik de aansprakelijkheid van mijn clubbeheerders?
Als Uw club een feitelijke vereniging is en er wordt tegen de club een vordering ingesteld, dan kunnen alle
leden, zowel gewone leden als bestuursleden, hiervoor hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk worden gesteld.
Het beschermen van het privé-vermogen van leden, ouders van jeugdleden en clubbestuurders in het
kader van de activiteiten van een sportclub.
Indien uw club een feitelijke vereniging is en er wordt tegen de club een vordering ingesteld, dan kunnen alle
leden zowel de bestuursleden als de gewone leden hiervoor hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk worden
gesteld. Dit betekent noch min noch meer dat het privé-vermogen van de leden of de ouders van de
jeugdleden zal worden aangesproken. Het kan zowel om een vordering gaan naar aanleiding van een schade
die causaal toerekenbaar is aan bv. een inrichtingsfout door de club begaan. Tegen de extra-contractuele
aansprakelijkheidsvorderingen met betrekking tot risico's van "inrichting" en "uitbating" laten de clubs zich
meestal verzekeren. Deze polissen dekken de lichamelijke en stoffelijke schade aan derden toegebracht.
In dat geval zijn de bestuurders en aangesloten leden dus beschermd, voor zover uiteraard geen zware
fouten of grove nalatigheden aan de basis liggen van de schade.
• WAAR SCHUILT DAN HET GEVAAR?
In vorderingen die te maken hebben met het financieel en administratief beheer van de club. Een
voorbeeld hiervan is wat een jeugdspeler van een voetbalclub recent overkwam toen hij door de fiscale
overheid werd aangesproken met betrekking tot een uitstaande B.T.W.-schuld van zijn club.
Dit soort problemen kan een club zijn leden of de ouders van zijn jeugdleden best besparen en hiertoe is de
oplossing: van de club een rechtspersoon zoals bv. een V.Z.W. maken.
• IS NA HET STICHTEN VAN EEN V.Z.W. DAN IEDEREEN VEILIG?
De aangesloten leden wel. Voor de bestuurders van de club die dan leden zijn van de Raad van Beheer van
de V.Z.W. is alles echter nog niet waterdicht.
• WAT IS DAN WEL HET SPECIFIEKE PROBLEEM VAN DEZE CLUBBESTUURDERS?
Een V.Z.W.-beheerder begaat een fout in de het administratief of financieel beheer van zijn V.Z.W. met
voor de V.Z.W. een financieel verlies tot gevolg.
De benadeelde V.Z.W. kan de beheerder hiervoor persoonlijk aansprakelijk stellen en tegen hem een
contractuele aansprakelijkheidsvordering instellen. Wanneer de fout door de beheerder begaan en de
hierdoor ontstane schade beiden een buiten-contractueel karakter hebben kan tegen die beheerder ook een
extra-contractuele aansprakelijkheidsvordering (art. 1382 en 1383 B.W.) worden ingesteld en dit zowel door
de V.Z.W. als door derden. In beide gevallen riskeert de beheerder zijn privé-vermogen.
Reden genoeg dus voor de beheerders om zichzelf en hun familie tegen dit soort risico's terdege te
beveiligen. Hiervoor bestaat een speciale verzekeringspolis waardoor de beheerders van een V.Z.W. worden
beschermd tegen de financiële gevolgen die hen contractueel of extra-contractueel kunnen worden
toegerekend naar aanleiding van hun persoonlijke beheersfouten. Dergelijke polis wordt nooit afgesloten voor
bestuurders van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, wat het geval is bij een feitelijke vereniging.
• DE OPLOSSING
Tenzij iemand bereid zou worden gevonden om via een vrijwaringsbeding ten voordele van alle bestuursleden
en aangesloten leden de gevolgen van alle vorderingen op zich te nemen is bovenvermeld schema de enige
oplossing.
De club wordt een V.Z.W. en de beheerders van de V.Z.W. laten hun contractuele en extra-contractuele
aansprakelijkheid met betrekking tot hun financieel en administratief beheer verzekeren via aan "B.A.
V.Z.W.-Beheerders"-polis. Zowel leden als bestuurders zijn dan beschermd.

