
De bestuurdersaansprakelijkheids-

verzekering van Centraal Beheer Achmea 

voor directeuren, bestuurders, 

commissarissen en toezichthouders

Een bestuursfunctie
kan een 

privé-vermogen
kosten
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Een bestuurder neemt uit hoofde van zijn

functie besluiten. Soms onder grote tijdsdruk,

zelden met een volstrekt voorspelbaar resultaat.

Die beslissingen brengen dus risico’s met zich

mee. Ook al zijn ze naar eer en geweten

genomen, ze kunnen verkeerd uitpakken. En als

derden daar financieel verlies door lijden,

kunnen zij de bestuurder in zijn privé-vermogen

aanspreken.  

Dat is o.a. vastgelegd in de uit 1987 daterende

Wet Bestuurdersaansprakelijkheid (WBA) en de

Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij

faillissement (WBF). Als gevolg hiervan zijn de

afgelopen jaren claims ingediend tegen

bestuurders en commissarissen van

verschillende bedrijven en instellingen.

Gevolgen kunnen ingrijpend zijn

Bestuurdersaansprakelijkheid kan een flinke bres

slaan in een privé-vermogen waar jarenlang hard

voor is gewerkt. Gedwongen verkoop van een

geliefd woonhuis kan bijvoorbeeld één van de

gevolgen zijn.

Zowel collectief als individueel

Bestuurders dragen collectief verantwoordelijk-

heid voor het bestuur. Daardoor zijn ze

hoofdelijk aansprakelijk. Met andere woorden,

als het misgaat kan ieder van de bestuurders

voor de hele schade worden aangesproken.

Oók voor commissarissen

Een commissaris heeft een toezichthoudende en

raadgevende taak. Als hij hierin tekort schiet

kan hij daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Zo kan ook een commissaris aansprakelijk zijn

voor de tekorten bij een faillissement. 

Oók voor bestuurders en toezichthouders

van stichtingen en verenigingen

De aansprakelijkheidswetgeving richt zich niet

alleen op bestuurders en commissarissen van

ondernemingen. Ook bestuurders en toezicht-

houders van stichtingen en verenigingen kunnen

onaangenaam worden verrast door een

aansprakelijkheidsclaim.

Het risico van aansprakelijkheid blijft bestaan.

Een bestuursfunctie is niet alleen een erebaan;

het is een verantwoordelijkheid met risico’s die

verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

Particuliere- of bedrijfsaansprakelijkheid-

verzekering biedt geen bescherming

De aansprakelijkheidsverzekering voor

particulieren en/of bedrijven biedt geen dekking

voor een claim die het gevolg is van het

(dis)functioneren als bestuurder. 

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van

Centraal Beheer Achmea doet dat wél.      
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Twee voorbeelden 



Na stevige onderhandelingen haalt een bedrijf

een grote nieuwe klant binnen. Zoals bedongen

worden de goederen op krediet verstrekt.

De bewaking van dat krediet laat echter nogal

wat te wensen over. Ook als de betalingstermijn

verstreken is, trekt niemand aan de bel. Als dat

uiteindelijk wel gebeurt is het al te laat. 

De klant blijkt in ernstige financiële moeilijk-

heden te verkeren en kan niet betalen. 

Dit wordt de ondergang van het toeleverings-

bedrijf. De bestuurders zijn in gebreke gebleven,

meent de rechter. Hij vindt dat de krediet-

waardigheid van de klant, die ten tijde van de

eerste levering al aantoonbaar wankel was,

onvoldoende is nagetrokken. Bovendien is het

verleende krediet niet zorgvuldig bewaakt. Er is

hier sprake van onbehoorlijk bestuur, oordeelt

de rechter. Hij acht de bestuurders en

commissarissen hoofdelijk aansprakelijk voor de 

overgebleven tekorten.

Een vereniging heeft een penningmeester die

regelmatig een greep in de kas doet om zijn

verborgen gokverslaving te financieren. Hij wil

het ‘geleende’ geld aanzuiveren met winsten uit

het casino. De verliezen zijn echter altijd hoger

dan de winsten. De ontvreemde bedragen

worden steeds groter, totdat na drie jaar de

bodem van de kas in zicht is. 

De penningmeester probeert zijn onrechtmatig

handelen nog met allerlei kunstgrepen te

verbergen, maar het komt natuurlijk uit.

De andere bestuurders, die de penningmeester

blindelings vertrouwden, zijn diep geschokt. 

De vereniging ook. De penningmeester kon

alleen zijn gang gaan omdat er geen deugdelijk

toezicht op hem werd uitgeoefend, vindt de

vereniging. Zij stelt de medebestuurders

aansprakelijk voor de verdwenen gelden, 

een bedrag van totaal ruim EUR 272.268,12.

uit de praktijk
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Een aansprakelijkheidsclaim kan letterlijk in de

miljoenen lopen. Maar zelfs als het nooit tot

een claim komt omdat de rechtbank beslist dat

de bestuurder niets valt te verwijten, is er al

snel een flink bedrag aan advocaatkosten mee

gemoeid. 

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

van Centraal Beheer Achmea beschermt u tegen

beide risico’s:

1) De schadedekking

Dekt het schadevergoedingsbedrag dat de

bestuurder moet betalen als gevolg van een

rechterlijke uitspraak, arbitrale beslissing of

minnelijke regeling.

2) Dekking voor de kosten van verweer

Dekt de te maken kosten van verweer tegen

aanspraken van derden, ook al blijken deze

ongegrond. Onder de kosten vallen ook de

proceskosten die de verzekerde, als deze wordt

veroordeeld, moet betalen. Centraal Beheer

Achmea heeft hiervoor contact met een netwerk

van gespecialiseerde advocaten. 

Verzekerde bedragen

Afhankelijk van de behoefte van de

verzekeringnemer kan gekozen worden uit een

verzekerd bedrag van EUR 453.780,22,

EUR 1.134.450,54 en EUR 2.268.901,08 als

maximale aanspraak per jaar voor alle

verzekerden samen.

De premie

De premie is onder andere afhankelijk van de

aard en omvang van de organisatie, 

de bedrijfstak, de financiële situatie en de

hoogte van het verzekerd bedrag. Op basis van

die gegevens brengt Centraal Beheer Achmea

graag een (indicatieve) offerte uit.

Geen eigen risico

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van

Centraal Beheer Achmea kent geen eigen risico.
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Wat de verzekering dekt

De verzekering beschermt uw privé-vermogen

tegen claims op grond van:

• wettelijke bestuurdersaansprakelijkheid; 

• onbehoorlijke taakvervulling ten opzichte

van het bedrijf, de stichting of de

vereniging;

• onzorgvuldig handelen tegenover derden.

Wat de verzekering niet dekt

Uitgesloten zijn onder andere:

• aanspraken tegen bestuurders die opzettelijk

onrechtmatig of malafide handelen;

• aanspraken die gedekt zijn op een 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering; 

deze dekt alleen zaak- en letselschade;

• aanspraken die het gevolg zijn van het niet 

afsluiten en/of verlengen van toereikende 

verzekeringen.

Welke voordelen biedt deze verzekering?

De voordelen van deze verzekering zijn:

• dekking van uw privé-vermogen;

• dekking van privé-vermogen van 

erfgenamen, echtgenoten, geregistreerde 

partners en wettelijke vertegenwoordigers;

• gebruik van het advocatennetwerk van 

Centraal Beheer Achmea;

• overleg inzake de inschakeling van een 

advocaat; 

• uitlooprisico van uitgetreden functionarissen

is automatisch meeverzekerd;

• inlooprisico van onbekende gebeurtenissen

is meeverzekerd;

• mogelijkheden tot verlenging van de 

dekkingsperiode;

• dekking hoofdelijke aansprakelijkheid.
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Goede bestuurders, commissarissen en

toezichthouders zijn niet eenvoudig te vinden,

mede omdat de risico’s in de privé-sfeer

aanzienlijk kunnen zijn. Wanneer u als bedrijf,

instelling of vereniging een geschikte kandidaat

op het oog heeft, kan het feit dat u een

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heeft

afgesloten, de kandidaat over de streep trekken

om de functie binnen uw organisatie 

te aanvaarden.

Het afsluiten van een bestuurdersaan-

sprakelijkheidsverzekering is geen kwestie van

‘hier tekenen en de antwoordkaart opsturen’.

Risico’s dienen zorgvuldig in kaart te worden

gebracht. Indien u een verkort vragenformulier

invult en retourneert verstrekken wij u graag

een indicatief voorstel. 

Even Apeldoorn bellen:(055) 579 8362

Onze accountmanager is uw contactpersoon. 

Hij of zij geeft u graag meer informatie over de

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
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57008_0201

Prins Willem-Alexanderlaan 651 
Postbus 700
7300 HC Apeldoorn

“Even Apeldoorn bellen.”
(055) 579 8362

www.centraalbeheer.nl
Ook kunt u 24 uur per dag een bezoek brengen aan 

onze internetsite: maak hier kennis met PIM, uw

persoonlijke adviseur op internet. Zo kunt u on-line

informatie aanvragen en verzekeringen sluiten.

Uw schriftelijke reacties kunt u sturen naar:

Centraal Beheer Achmea, Postbus 700, 7300 HC  Apeldoorn.

Heeft u nog vragen?


