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Commissarissen- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
voor stichtingen, verenigingen en vennootschappen

EEN COMMISSARISSEN- EN
BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
BESCHERMT HET PRIVÉ-VERMOGEN.
In principe draagt een rechtspersoon zelf de financiële risico’s van het ondernemen. In sommige
gevallen echter kunnen ook de bestuurders, commissarissen en toezichthouders persoonlijk
aansprakelijk gehouden worden voor de financiële gevolgen van hun handelingen.
Op grond van een onrechtmatige daad konden bestuurders, commissarissen en toezichthouders
altijd al persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Door de invoering van de zogenaamde
Anti-misbruikwetten, de Invorderingswet en de wijziging in het Wetboek van Strafrecht is het
aansprakelijkheidsrisico voor deze personen aanzienlijk vergroot. Verschillende maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals een grotere claimbewustheid en een grotere betrokkenheid van aandeelhouders bij het beleid van de ondernemingen, hebben hier ook aan bijgedragen.

KENNELIJK ONBEHOORLIJK BESTUUR
“Kennelijk onbehoorlijk bestuur” is een basisbegrip in de Anti-misbruikwetgeving. Een definitie van
dit begrip geeft de wet echter niet. Tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen in de Tweede
Kamer bleek onder andere dat in de volgende situaties sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur:

• Het nemen van beslissingen met vergaande financiële consequenties zonder behoorlijke
voorbereiding;
• Aan incompetent gebleken bestuurders de vrijheid geven de rechtspersoon voor onbeperkte
bedragen te verbinden;
• Het verwaarlozen van fundamentele bestuursplichten, zoals de plicht tot het houden van een
behoorlijke boekhouding en bedrijfsadministratie;
• Het niet verschaffen van inlichtingen aan commissarissen of toezichthouders zodat zij hun
toezichtfunctie niet kunnen uitoefenen;
				
• Het verwaarlozen van het personeelsbeleid

en de betrekkingen met werknemers, waardoor

ernstige arbeidsonrust ontstaat;
• Het aangaan van contractuele verplichtingen waarbij men in redelijkheid behoort te weten dat
de rechtspersoon deze verplichtingen niet kan nakomen.

KENNELIJK ONBEHOORLIJK BESTUUR:

Deze verzekering beschermt het
privé-vermogen van de bestuurder en

In de wetgeving is geregeld dat iedere bestuurder en commissaris hoofdelijk aansprakelijk is voor
gemaakte fouten. Dit betekent dat een fout van een enkele bestuurder en/of commissaris kan leiden
tot aansprakelijkstelling van ieder ander lid van de raad van bestuur en raad van commissarissen of
toezichthouders.
De Anti-misbruikwetgeving is in beginsel van toepassing op frauduleus handelende, roekeloze of
slecht functionerende bestuurders en commissarissen. Het komt echter ook voor dat goedwillende
bestuurders, commissarissen en toezichthouders worden geconfronteerd met schadeclaims.
Hoewel de vaststelling en uitvoering van het beleid van de onderneming bij het bestuur ligt,
worden ook commissarissen en toezichthouders steeds vaker aansprakelijk gesteld vanwege het
tekortschieten in hun taak om toezicht te houden.

het vermogen van de onderneming
tegen de mogelijk catastrofale gevolgen
van aansprakelijkheid.

WAT DEKT EEN COMMISSARISSEN- EN
BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING?
De verzekering dekt de persoonlijke financiële gevolgen van een aanspraak tegen een commissaris,
toezichthouder of bestuurder in verband met vermeend of gebleken “foutief” handelen of nalaten
te handelen. De verdedigingskosten worden vergoed ongeacht of het een terechte of onterechte
aanspraak betreft. Als de betreffende commissaris, toezichthouder of bestuurder inderdaad
aansprakelijk is, dan wordt de schade van de eisende partij eveneens vergoed onder de polis.
Kortom, een Commissarissen- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privévermogen.

WAAROM KIEST U CHUBB:
De Commissarissen- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Chubb biedt een opvallend
aantal extra’s:
• Verdedigingskosten gemaakt in de eerste 14 dagen na het ontvangen van een claim zijn gedekt, zelfs 		
zonder dat daarvoor toestemming is verkregen van de verzekeraar.

• Bestuurders, commissarissen en toezichthouders ontvangen financiële compensatie voor de dagen die

benodigd zijn voor het bijwonen van een rechtszaak als getuige. Voor verdedigingskosten is een gratis 		
extra verzekerde som beschikbaar boven het verzekerd bedrag.

• Er is dekking voor verdedigingskosten in verband met milieuaanspraken (met uitzondering van milieu- 		
aanspraken in de Verenigde Staten).

• Gepensioneerde bestuurders, commissarissen en toezichthouders hebben recht op een gratis uitloop-		
termijn van 6 jaar.

• Uitsluitingen die van toepassing zijn op één bepaalde verzekerde kunnen niet worden gebruikt tegenover
andere verzekerden.

• Ruime uitloopmogelijkheden, waaronder het recht om in geval van faillissement tot 5 jaar uitloopdekking te
kopen tegen vooraf overeengekomen premies.

• De polis kent geen eigen risico (tenzij verzekeringnemer activiteiten of deelnemingen heeft in de Verenigde
Staten).

• Chubb kent een wereldwijde dekking (voor stichtingen en verenigingen zijn aanspraken in de Verenigde 		
Staten uitgesloten).

SCHADEVOORBEELDEN:
De directeur van een groot distributiebedrijf, werd aangeklaagd als medeplichtige bij de tewerkstelling van
een illegale werknemer. Feitelijk werd de illegale werknemer door een onderaannemer tewerkgesteld.
Volgens de lokale arbeidswetgeving had de directeur erop moeten toezien dat de onderaannemer de juiste
procedures volgt bij het inhuren van personeel. Omdat hij dit heeft nagelaten voldeed de directeur niet aan de
lokale arbeidswetgeving en werd hiervoor aangesproken.
Onderneming A werd overgenomen door onderneming B. Ten tijde van de overname werd door onderneming A nagelaten de volledige portefeuille van uitstaande leningen bekend te maken. De financiële positie
van laatstgenoemde onderneming werd der halve duidelijk anders voorgesteld dan deze in werkelijkheid was.
Onderneming B diende een aanklacht in tegen de directeur van onderneming A wegens gebrek aan
adequaat toezicht en een onjuiste voorstelling van zaken.
Een stichting verzuimt om tijdig een financieel jaaroverzicht te overleggen. Als later plotseling blijkt dat de
stichting enorme schulden heeft, stelt de Algemene Ledenvergadering de bestuurders aansprakelijk voor het
laten oplopen van deze schulden en doet dit ook bij de toezichthouders voor het onvoldoende uitoefenen
van controle op het bestuur.

VEEL GESTELDE VRAGEN:

Wat gebeurt er als de vennootschap een
dochteronderneming verkoopt?
In dat geval blijft de dekking voor de bestuurders
en commissarissen van deze verkochte onderneming van kracht voor bestuursfouten begaan
voor de datum van verkoop.

Wie zijn verzekerd?
• de bestuurders, commissarissen en toezichthouders van verzekeringnemer en van hun
dochterondernemingen;
• medebeleidsbepalers;
• vertegenwoordigers van managementvennoot		 Wie kunnen er een aanspraak indienen?
schappen;
De fiscus, bedrijfsverenigingen, aandeelhouders,
• werknemers (in bepaalde gevallen)
crediteuren, werknemers, klanten en ieder ander
die schade heeft geleden.
Wat wordt onder “aanspraak” verstaan?
Naast een vordering tot financiële schadevergoeding Wat gebeurt er als de vennootschap een andere
wordt onder aanspraak eveneens verstaan:
vennootschap overneemt dan wel opricht?
een civielrechtelijke procedure, een strafrechtelijke
Er is automatisch dekking voor de commissarisvervolging, een uitleveringsprocedure en een
sen en bestuurders van de nieuwe deelneming voor
procedure van administratieve of toezichthoudende
bestuursfouten gemaakt na de datum van overname
aard.
dan wel oprichting.
Wat wordt er onder schade verstaan?
Naast de verdedigingskosten wordt onder schade
eveneens verstaan: wettelijke rente, kosten van
de tegenpartij waarvoor een verzekerde persoon
aansprakelijk wordt gehouden, schadevergoeding
toegewezen middels een gerechtelijke uitspraak of
middels arbitrage en bedragen die verschuldigd
zijn als gevolg van een schikking.

Wat gebeurt er als de rechtspersoon fuseert of
wordt overgenomen door een andere rechtspersoon?
De verzekering blijft onverminderd van kracht voor
bestuursfouten begaan voor de datum van fusie
of overname. De verzekering wordt automatisch
beëindigd aan het einde van de verzekeringstermijn.
Aansluitend kan een uitloopdekking worden gekocht.

Waarom Chubb?
Ervaring en kennis
Binnen Nederland beschikt Chubb over ervaren
medewerkers die zowel lokaal als internationaal
met u kunnen meedenken om een passende
dekking voor uzelf en uw onderneming te vinden.
Desgewenst kan daarbij een beroep worden
gedaan op de expertise van medewerkers binnen
ons wereldwijde netwerk, bestaande uit meer dan
120 kantoren in 26 landen.
Schadebehandeling
Chubb heeft een ruime ervaring in het behandelen
en begeleiden van speciale en complexe schades.
Ieder kantoor van Chubb hanteert dezelfde unieke
schadefilosofie. Waar ter wereld de schade zich dus
voordoet, u kunt rekenen op integere behandeling
met als belangrijkste kenmerken: kennis, snelheid en
billijkheid. Zo wordt de behandeling van een nieuw
gemelde schade binnen 24 uur opgepakt en, zodra
overeenstemming is bereikt over het uit te keren
bedrag, zal binnen 48 uur een betaling volgen.

Financiële draagkracht en stabiliteit
De verzekeringsprogramma’s van Chubb worden
ondersteund door de uitstekende financiële positie
van de wereldwijde organisatie. Deze sterke positie
en ons vermogen om grote schaden te betalen wordt
regelmatig bevestigd door onafhankelijke rating
bureau’s, zoals A.M. Best en Standard & Poors.
Maatwerk
Uiteraard biedt Chubb de mogelijkheid om de
dekking aan te passen aan de specifieke wensen
en behoeften van de verzekeringnemer of de
verzekerden. Ook is het mogelijk voor hogere
verzekerde bedragen te kiezen. Kortom: optimale
flexibiliteit.
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