Wat zijn de gevolgen van onbehoorlijk bestuur?
Besturen is vaak vrijwilligerswerk, maar brengt wel grote
verantwoordelijkheden met zich mee. Wanneer bent u aansprakelijk en
wanneer niet?
Aansprakelijkheid van bestuurslid

Als bestuursleden namens hun vereniging of stichting handelingen verrichten,
is in principe alleen de vereniging of stichting als geheel voor deze
handelingen aansprakelijk. Toch lopen bestuursleden het risico om hiervoor
persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld.
Persoonlijk aansprakelijk

Als een bestuurslid van een vereniging of stichting zijn taak onbehoorlijk
vervult en de organisatie daardoor schade toebrengt, is er sprake van
'onbehoorlijk bestuur'. In dat geval kan het bestuur van de organisatie het
bestuurslid persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schade. Deze persoonlijke
aansprakelijkheid van bestuursleden kan vergaande gevolgen hebben. De
organisatie kan dan de schade verhalen op het privévermogen van het
bestuurslid.
Onbehoorlijk bestuur

Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van onbehoorlijk bestuur:
•

•

•

Sponsorbijdrage: Een sponsor zegt toe een bijdrage van € 5.000 te
zullen geven aan de vereniging. De vereniging komt in financiële
problemen doordat de bestuursleden direct na de toezegging van de
sponsor allerlei uitgaven hebben gedaan en het geld achteraf niet
hebben ontvangen.
Muziekfestival: Een stichting die zich bezighoudt met het organiseren
van een jaarlijks muziekfestival, krijgt te maken met tegenvallende
bezoekersaantallen. De bestuursleden hebben de uitgaven begroot op
basis van veel te hoge bezoekersaantallen. Als gevolg daarvan ontstaat
er een fors tekort op de begroting en is de stichting niet in staat om de
huur te betalen aan de verhuurder van het evenementencomplex waar
het festival heeft plaatsgevonden. De stichting gaat vervolgens failliet.
De curator stelt het bestuur aansprakelijk. Ook stelt de verhuurder de
bestuursleden persoonlijk aansprakelijk voor schade.
Brandverzekering: De voorzitter van een hondenvereniging verzuimt
een brandverzekering af te sluiten voor het clubhuis. Het clubhuis
brandt volledig af en de schade wordt niet vergoed door een
verzekeraar. De leden stellen het bestuur aansprakelijk voor de geleden
schade.

Het risico op aansprakelijkheid beperken

U kunt uw risico op aansprakelijkheid beperken door:
• uw statuten in een notariële akte vast te laten leggen.
• uw vereniging in te schrijven in het Handelsregister van KvK en uw
bestuursleden en de gegevens die bij de KvK bekend zijn actueel te
houden.

•
•
•
•
•

•

bij belangrijke besluiten uw statuten en reglementen te raadplegen: wie
is bevoegd om een besluit te nemen?
duidelijke taak- en functiebeschrijvingen voor de bestuursleden op te
stellen.
afspraken met derden altijd schriftelijk vast te leggen en u hierbij, als
het nodig is, juridisch te laten ondersteunen.
van vergaderingen notulen te maken, inclusief een besluiten- en
actielijst.
u te laten adviseren bij beslissingen die grote financiële gevolgen
kunnen hebben, bijvoorbeeld door een adviescommissie of door externe
deskundigen.
een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, waardoor u in bepaalde
gevallen van persoonlijke aansprakelijkheid uw privévermogen kunt
beschermen.

KOPIËREN MUZIEKSTUKKEN
Per I januari 20L6 stopt STEMRA met het verstrekken van toestemming aan
de koren om muziekstukken op papier additioneel te mogen kopiëren.

Daardoor is het reprorecht vanaf deze datum niet meer geregeld, wat inhoudt
dat er niet meer gekopieerd mag worden.
Het is op dit moment niet bekend hoe de muziekuitgevers daarvoor nog iets
willen gaan regelen.
DIRIGENTENTARIEVEN 2O16
Het dirigententarief 2016 is nog niet vastgesteld, maar de verwachting is dat
deze tarieven met 0,8% zullen worden verhoogd.

Als daar meer zekerheid over is, zullen wij u zeker daarover informeren.
ONGEORGANISEERDE KOREN
BUMA heeft een lijst opgesteld van ruim 700 koren die nog geen Buma-premie
betalen via de korenbonden of rechtstreeks aan de Buma.

Deze koren kunnen binnenkort een schrijven van de Buma tegemoet zien.
Laat bij uw festivals geen ongeorganiseerde koren toe!!

