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Bestuurdersaansprakelijkheids
verzekering, kunt u nog zonder?

Als bestuurder, commissaris of toezichthouder neemt u dagelijks
beslissingen. Soms valt een besluit, hoezeer doordacht ook, anders 
uit dan verwacht. U zou zelfs persoonlijk aansprakelijk gesteld 
kunnen worden voor de ontstane schade. Dit kan ook gebeuren 
indien uw medebestuurder of commissaris of toezichthouder 
een besluit neemt dat achteraf niet goed uitpakt. Daarom 
voert Allianz Nederland de Bestuurdersaansprakelijkheids
verzekering. Een verzekering die prima aansluit op uw huidige 
bedrijfsverzekeringen en ervoor zorgt dat de financiële risico’s van 
uw bestuursfunctie tot een minimum beperkt worden.

Trends
Steeds vaker worden in Nederland aanspra
ken ingesteld die gebaseerd zijn op zowel 
uw eigen beslissingen binnen de vennoot
schap, vereniging of stichting als op de 
handelingen van uw medebestuurders. De 
persoonlijke aansprakelijkheid voor schade 
door daden van bestuur of toezicht is name
lijk een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat 
houdt in dat een bestuurder, commissaris of 
toezichthouder voor de gehele schade aan
sprakelijk kan worden gehouden die onder
verantwoordelijkheid van hem of een van 
zijn medebestuurders of toezichthouders is 
ontstaan. Daarnaast is een trend waarneem
baar dat er steeds strengere eisen worden 
gesteld aan een bestuurder, commissaris en 
toezichthouder. 
De Bestuurdersaansprakelijkheids
verzekering van Allianz Nederland verandert
niets aan bovengenoemde trends, maar kan 
uw privévermogen wel beschermen tegen de 
eventuele gevolgen.

Wat is er gedekt?
Door wetgeving waar de bestuurdersaan
sprakelijkheid van afgeleid is, heeft u te 
maken met een interne aansprakelijkheid 
en een externe aansprakelijkheid. 
• �Interne aansprakelijkheid. Dit betreft 

de aansprakelijkheid ten opzichte van 
de rechtspersoon. Bestuurders, commis
sarissen en toezichthouders hebben een 
verplichting naar de rechtspersoon tot 
een behoorlijke vervulling van de aan hen 
opgedragen taak. Indien u hierin tekort
schiet, kan de rechtspersoon of de curator 
een beroep doen op Artikel 2:9 BW en u 
persoonlijk aansprakelijk stellen.

•  Externe aansprakelijkheid. Iedere rechts
persoon kan onzorgvuldig handelen naar 
derden toe. U kunt naast de rechtsper
soon aansprakelijk worden gesteld voor 
de financiële schade die derden (en niet 
de rechtspersoon zelf) beweren te heb
ben geleden. Denk daarbij aan aandeel
houders, crediteuren en werknemers. De 
vordering tegen de natuurlijke persoon 
zal gebaseerd zijn op wanbeleid of ken
nelijk onbehoorlijk bestuur, maar ook op 
onrechtmatige daad.

Meer aanspraken en

zwaardere eisen.



Blokkop
 
Blok dit is de minimale hoogte van het blok

Beide vormen vallen onder de dekking van 
de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzeke
ring van Allianz Nederland. Kortom, kosten 
die voortvloeien uit aansprakelijkheid door 
onbehoorlijk bestuur veroorzaakt door 
één of meerdere bestuursleden, is gedekt. 
Daarnaast zijn ook de kosten van verweer 
gedekt. Denk daarbij aan advocaat en 
 proceskosten waarbij de rekening al snel 
kan oplopen.

Niet alleen voor vennootschappen
De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzeke
ring is niet alleen geschikt voor de feitelijk 
of gewezen bestuurders, commissarissen 
en toezichthouders van een vennootschap. 
Maar zeker ook voor bestuurders en toezicht
houders van een vereniging of stichting.

Meerdere voordelen
Het hebben van een Bestuurdersaanspra
kelijkheidsverzekering heeft meerdere voor
delen. Zo is het inlooprisico van handelen en 
nalaten in het verleden zonder premietoe
slag meeverzekerd. Voorwaarde is wel dat de 
aanspraak als gevolg van het onzorgvuldig 
handelen voor het eerst wordt ingesteld na 
de ingangsdatum van de polis. Het moet 
gaan om een niet bekende omstandig
heid. Daarnaast is het hebben van een 
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
natuurlijk een extra voordeel bij de werving 
van nieuwe bestuursleden.

De Bestuurdersaansprakelijk
heidsverzekering is zeker ook 
bestemd voor bestuurders 
en toezichthouders van een 
vereniging of stichting.

Enkele praktijkvoorbeelden van bestuurdersaansprakelijkheid

•  Het bestuur van een middelgrote holdingmaatschappij met een aantal han

delsondernemingen onttrekt doelbewust vermogen aan een zwaar verlies

gevende dochter met de gedachte het vermogen op die wijze voor de groep 

veilig te stellen. De dochter gaat inderdaad failliet en de crediteuren blijven 

met lege handen achter. De curator stelt de bestuurders van de holding 

persoonlijk aansprakelijk namens de benadeelde crediteuren van de failliete 

dochter.

•  De vrijwilligers van een sportvereniging ontvangen jarenlang een kleine ver

goeding. De fiscus komt hierachter en stelt dat de vergoeding gezien moet 

worden als inkomen waarover inkomstenbelasting en sociale premies ver

schuldigd zijn. Hoewel het om kleine vergoedingen gaat, is – door de grote 

groep vrijwilligers en het grote aantal jaren – de naheffing bijzonder fors.  

De vereniging kan dit niet betalen en gaat failliet. De curator probeert het 

boedeltekort te verhalen op de privévermogens van de bestuursleden.

•  Een grote geldschieter van een stichting trekt onverwachts zijn toegezegde 

subsidie in. Het voortbestaan van de stichting komt hierdoor in gevaar. 

Hoewel van ondeugdelijk bestuur geen sprake is, zijn er wel verdedigings

kosten bij een eventuele claim door partijen waarmee verplichtingen zijn 

aangegaan. Deze verdedigingskosten belopen al snel enkele tienduizenden 

euro’s waarvoor rechtsbijstandverzekeringen geen dekking bieden.

•  Een onderneming kan niet voldoen aan de betalingsverplichting aan de 

belastingdienst en de bestuurder vergeet dat binnen 14 dagen te melden. 

Hierdoor krijgt hij te maken met de omgekeerde bewijslast en wordt per

soonlijk aansprakelijk gesteld.



Checklist bestuurdersaansprakelijkheid

Een aanspraak kan soms uit een totaal onverwachte hoek komen. Onderstaand een aantal vragen waarmee wij u  
bewuster willen maken van de mogelijke risico’s die u als bestuurder, commissaris of toezichthouder loopt.

Indien u een vraag met ‘nee’ moet beantwoorden, adviseren wij dat onderwerp in ieder geval nader te onderzoeken 
binnen uw onderneming. Daarnaast is het natuurlijk verstandig om bij uw verzekeringsadviseur te informeren naar de 
mogelijkheden van de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Allianz Nederland.

Oprichting Ja Nee  n.v.t.

•	 Wordt	de	inschrijving	bij	de	KvK	jaarlijks	bijgehouden?	 g	 g	 g

•		 De	statuten	zijn	een	belangrijke	richtlijn	voor	een	onderneming	en	een	bestuurder.	

	 Wordt	het	bepaalde	in	de	statuten	nageleefd?	 g	 g	 g

•		 De	werkzaamheden	en	bevoegdheden	van	de	bestuurder	zijn	normaal	gesproken	vastgelegd		

	 in	een	bestuursreglement	of	directiereglement.	Is	dit	nog	up-to-date?	 g	 g	 g

De gang van zaken bij bestuursvergadering 

•	 Worden	besluiten	en	afspraken	in	een	vergadering	goed	genotuleerd?	 g	 g	 g

•		 Wordt	de	uitvoering	van	deze	besluiten	en	afspraken	bewaakt?	 g	 g	 g

Administratie en verantwoording   

•	 Wordt	de	financiële	administratie	met	enige	regelmaat	bijgewerkt	zodat	een	redelijk	beeld	bestaat		

	 van	de	financiële	situatie	van	de	rechtspersoon?	 g	 g	 g

•		 Wordt	deze	financiële	situatie	periodiek	besproken	zodat	het	mogelijk	is	om	tijdig	eventuele		

	 knelpunten	te	signaleren	waarna	het	beleid	aangepast	zou	kunnen	worden?	 g	 g	 g

•		 Indien	u	gebruik	maakt	van	een	accountant	volgt	u	diens	adviezen	altijd	op?	 g	 g	 g



 
Regeling Informatiever
strekking
Op de verzekering is het Nederlands 
recht van toepassing. Allianz Nederland 
Schadeverzekering garandeert een 
redelijke en billijke uitvoering van de  
verzekeringsovereenkomst. 
Mocht u desondanks een klacht hebben, 
richt u zich dan tot de directie van  
Allianz Nederland Schadeverzekering N.V.,  
Coolsingel 139, Postbus 64, 
3000 AB Rotterdam. 
Desgewenst kunt u zich ook wenden tot 
de Stichting Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening,  Postbus 93257,  
2509 AG Den Haag. 
Vergunningnummer Autoriteit Financiële 
Markten: 12000451.
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Allianz Nederland Schadeverzekering
Coolsingel 139   Postbus 64
3000 AB Rotterdam
Tel. (010) 454 19 11
Fax (010) 454 16 26
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