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De noodzaak van een
aansprakelijkheidsverzekering voor
bestuurders, commissarissen en
toezichthouders
Het aantal claims ingesteld
tegen bestuurders en
commissarissen is in de
afgelopen
tien
jaar
verviervoudigd. De BCAverzekering is daardoor
relevanter dan ooit. Veel
ondernemingen blijken nog
onvoldoende op de hoogte
van risico’s die spelen bij
het besturen van een
onderneming. In deze
brochure bespreken wij
daarom de belangrijkste
aspecten van de BCAverzekering.

Wat is een BCA-verzekering?
Directeuren, managers en werknemers hebben
binnen een onderneming hun eigen rol. Bij het
vervullen van die rol heeft ieder zijn eigen
verantwoordelijkheden. Zo
dient een
bestuurder te handelen in het belang van de
onderneming, maar is ook belangrijk dat weten regelgeving worden nageleefd.

De typische BCA-claim bestaat niet.
Bestuurders en commissarissen worden
blootgesteld aan een groot aantal
risico’s en claims kunnen vanuit elke
hoek komen.
Wie kan een bestuurder aanspreken?

De bestuurder is belast met de dagelijkse
leiding en vertegenwoordiging van de
rechtspersoon. Het zwaartepunt van het beleid
van de rechtspersoon ligt dus bij de
bestuurder. Wanneer een rechtspersoon tekort
schiet in zijn taak, kan de bestuurder
persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor
schade die voortvloeit uit het door hem
gevoerde beleid.
De BCA-verzekering beschermt bestuurders,
commissarissen en toezichthouders tegen
mogelijke schadeclaims. Daarbij is niet alleen
de aansprakelijkheid verzekerd, maar ook de
verweerskosten die worden gemaakt in de
vaak slepende rechtsgang.
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De Belastingdienst



Andere mogelijke belanghebbenden

Maar, bij een B.V., Stichting en Vereniging
geldt toch dat ik niet aansprakelijk ben?
Een van de grootste misvattingen is dat
bestuurders en commissarissen van een
onderneming niet aansprakelijk kunnen
worden gesteld vanwege het beschermende
karakter van de vennootschap.

Waarom Zurich?


Extra limiet voor verweerskosten tot
50% van de verzekerde som.



Extra limiet voor de aansprakelijkheid
van commissarissen tot 20% van de
verzekerde som.



Maatregelen om uw reputatie te
herstellen worden vergoed tot een
bedrag van €500.000,-.



Onderlinge aansprakelijkheid tussen
bestuurders en toezichthouders is
niet uitgesloten.



Gratis
uitlooptermijn
voor
gepensioneerde bestuurders.



Bestuursfuncties die op verzoek van
verzekeringnemer
worden
uitgoefent bij andere organisaties,
zijn automatisch meeverzekerd.

Wanneer u in hoedanigheid van bestuurder
een fout maakt kunt u aansprakelijk worden
gesteld voor de geleden schade. Op grond van
de wet bent u als bestuurder persoonlijk
aansprakelijk wanneer u uw taak als
bestuurder onbehoorlijk uitvoert.
Daarbij geldt enerzijds dat u aangesproken
kunt worden door de rechtspersoon waarvan
u bestuurder bent of was, de zogenaamde
interne aansprakelijkheid. Anderzijds kunt u
door een derde partij als bestuurder
aansprakelijk worden gesteld, de externe
aansprakelijkheid.
Doordat
bij
uw
onderneming verschillende partijen belang
hebben, kan een claim uit onverwachte hoek
komen.
Bovendien geldt dat ook wanneer de rechter
oordeelt dat u niet persoonlijk aansprakelijk
bent de verweerskosten vaak al flink zijn
opgelopen. Het is geen geheim dat kosten die
worden gemaakt in procedures al snel
oplopen. Met een BCA-verzekering van Zurich
bent u verzekerd van ruime dekking bij het
afweren van een schadeclaim. Zo kunt u
onbezorgd blijven besturen.

Verkort aanvraagformulier met
vooraf bepaalde premiestelling is
beschikbaar voor organisaties met
een balanstotaal tot €25 miljoen.



Tevens
mogelijkheden
voor
Vereniging van Eigenaren en startups.



Uitgebreide mogelijkheden en
expertise
bij
internationale
verzekeringsprogramma's.









Onderzoekskosten naar misstanden
in uw onderneming zijn verzekerd.
Nieuwe deelnemingen zijn in
principe meeverzekerd.
Indien de rechtspersoon waarvoor u
werkt u vrijwaart, vergoedt Zurich
aan de rechtspersoon de schade die
voortvloeit uit de aanspraak.
Aanspraken van werknemers zijn
eveneens onder de
dekking
gebracht.
Kosten van verweer in verband met
een letsel- en/of zaakschade zijn
eveneens meeverzekerd tot een
limiet van €500.000,-.
Op de BCA-verzekering is daarnaast
geen eigen risico van toepassing.

Wat dekt de BCA-verzekering niet?
In principe geldt dat wat niet is uitgesloten,
automatisch is verzekerd. De BCA-verzekering
van Zurich kent een aantal uitsluitingen:


Strafrechtelijke boetes.



Ongeoorloofd,
oneerlijk
frauduleus handelen.



Omstandigheden die voor de
ingangsdatum van de verzekering
hebben geleid tot een aanspraak
tegen de bestuurder.
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Wie profiteert van deze verzekering?
Voor elke organisatie is het raadzaam om BCAverzekering in te kopen, ongeacht de omvang
of rechtsvorm van de organisatie. Kleinere
organisaties halen relatief gezien het grootste
voordeel uit dit type verzekering. In de regel
zullen deze ondernemingen minder middelen
hebben om zich tegen (onterechte) claims te
verdedigen en kunnen zelfs failliet gaan.

Mogelijkheden?




Wat dekt de BCA-verzekering?
Als gevolg van handelen of nalaten in uw
hoedanigheid van bestuurder of commissaris
kunt - u al dan niet terecht - worden
aangesproken voor een schadevergoeding en
is uw privévermogen in het geding.
Zurich
biedt
naast
dekking
voor
schadevergoeding en verweerskosten tevens
de volgende voordelen:

Praktijkvoorbeelden


Het bestuur van een holdingmaatschappij onttrekt vermogen aan een verlieslatende
dochter met de gedachte het vermogen voor de groep veilig te stellen. De dochter
failleert en de crediteuren blijven met lege handen achter. De curator stelt de
bestuurders van de holding persoonlijk aansprakelijk voor de benadeling van de
crediteuren van de dochter.



Twee ondernemingen richten een joint venture op om een bepaald product op de
markt te brengen. Door gebrek aan marktonderzoek blijkt de belangstelling voor deze
producten zeer gering. Het mislukte avontuur leidt ertoe dat een van de
ondernemingen op de rand van de afgrond staat en het bestuur neemt ontslag. Het
nieuwe bestuur besluit de voormalige directie persoonlijk aansprakelijk te stellen.



Een stichting van een jaarlijkse wandeltocht wordt geconfronteerd met sterk
tegenvallende aantallen deelnemers. Hierdoor is sprake van een groot tekort en de
stichting gaat failliet. De achterblijvende crediteuren stellen het bestuur aansprakelijk.

Meer informatie
Voor meer informatie bezoekt u
www.zurich.nl of neemt u contact op
met uw verzekeringsadviseur.

