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Bestuurdersaansprakelijkheid



De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
van Markel biedt een uitgebreide en op 
maat gemaakte dekking voor de risico’s  
die bestuurders, commissarissen en 
toezichthouders lopen om aangesproken  
te worden in hun privé-vermogen.

Over Markel
Markel loopt al ruim 30 jaar voorop in de ontwikkeling van 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen in Europa. Onze 
verzekering stelt u als bemiddelaar in staat om bestuurders en 
commissarissen/toezichthouders, zowel in de profit als non-profit 
sector en verschillend van omvang, goed te verzekeren tegen 
bestuurdersaansprakelijkheidsrisico’s.

Onder de aandacht
De taken van bestuurders en commissarissen/toezichthouders zijn 
en worden steeds meer in de wet verankerd. Daarnaast zorgen 
maatschappelijke ontwikkelingen voor een groeiende claimcultuur 
en claimbewustheid. Van bestuurders en commissarissen/
toezichthouders wordt verwacht dat zij voldoen aan de 
toenemende en veranderende wetgeving. Tevens wordt verwacht 
dat zij rekening houden met deze maatschappelijke ontwikkelingen, 
hetgeen extra zorgvuldigheid eist en waardoor men zich al snel in 
de gevarenzone kan bevinden.

Wie kunnen er claimen
Bestuurders en commissarissen/toezichthouders kunnen worden 
geconfronteerd met claims van onder andere werknemers, klanten, 
(actieve) aandeelhouders, externe toezichthouders en 
overheidsinstellingen, kredietverstrekkers, leveranciers en zelfs van 
de eigen rechtspersoon.

Hoe wij u kunnen helpen
Ons gespecialiseerde team verleent bijstand en begeleiding 
wanneer bestuurders en commissarissen/toezichthouders met een 
claim geconfronteerd worden of kunnen worden geconfronteerd. 
Met behulp van de beste advocaten op het gebied van 
bestuurdersaansprakelijkheid beschermen wij het privé-vermogen 
van bestuurders en commissarissen/toezichthouders. Wij 
vergoeden de schade en de kosten van verweer die volgen uit 
claims tegen bestuurders en commissarissen/toezichthouders

Onze producten
 – Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders  

en commissarissen (ABC)
 – Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders  

en toezichthouders (ABT)
 – Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders  

en commissarissen Online (Online ABC)
 – Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders  

en toezichthouders Online (Online ABT)
 – Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders  

en toezichthouders Verenigingen van Eigenaren (VVE) 

Risico bescherming Wat zijn de verplichtingen van een 
bestuurder
Verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen/
toezichthouders vloeien voort uit wetten, statuten en 
jurisprudentie, maar ook uit bedrijfsreglementen, bedrijfsnotities 
en overeenkomsten. Ook worden verantwoordelijkheden opgelegd 
door externe toezichthouders.

Onbehoorlijk bestuur (2:9 BW)
Een bestuurder of commissaris/toezichthouder dient zijn/haar taak 
naar behoren te vervullen. Wat de precieze verantwoordelijkheden 
zijn wordt mede in de rechtspraak en door de actuele 
ontwikkelingen bepaald. Zo dient een bestuurder of commissaris/
toezichthouder onder andere te letten op:

 – de fundamentele bestuursplichten, zoals de boekhoudings – en 
administratieplicht;

 – het treffen van voldoende voorzieningen en/of het sluiten van
 – toereikende verzekeringen tegen voorzienbare risico’s; de 

kredietwaardigheid van bedrijven waar men zaken mee doet;
 – het verantwoord investeren;
 – het voeren van een goed beleid van de onderneming en het 

toezicht houden daarop.

Collectieve en hoofdelijke aansprakelijkheid
Een bestuurder of commissaris/toezichthouder kan niet alleen 
aansprakelijk worden gesteld voor de eigen handelingen, maar ook 
voor het handelen van de medebestuurders of medecommissarissen/ 
toezichthouders. Uitgangspunt is dat zij aangesproken kunnen 
worden voor de gehele schade, ongeacht of deze (mede) is 
veroorzaakt door andere bestuurders of commissarissen/
toezichthouders.

Ook als een bestuurder niets te verwijten valt kunnen de 
verweerskosten tegen een aanspraak flink oplopen en het privé-
vermogen aantasten. Als er sprake is van een faillissement zal  
er door de curator altijd onderzoek worden gedaan naar het 
handelen van bestuurders en commissarissen/toezichthouders 
rondom het faillissement. 

Interne aansprakelijkheid
Een bestuurder of commissaris/toezichthouder dient zijn taak 
behoorlijk te vervullen. Schiet een bestuurder of commissaris/
toezichthouder hierin tekort, dan kan de bestuurder of 
toezichthouder/commissaris aansprakelijk worden gesteld door de 
eigen rechtspersoon of, in geval van een faillissement, de curator.

Externe aansprakelijkheid
De rechtspersoon en haar bestuurders begeven zich in het 
economisch en maatschappelijk verkeer. Daarbij gaan zij 
verplichtingen aan met derden die zij na dienen te komen. Deze 
derden kunnen niet alleen de rechtspersoon aansprakelijk stellen 
voor de eventueel geleden schade, zij kunnen ook de bestuurder of 
de commissaris/toezichthouder aansprakelijk stellen als deze een 
ernstig verwijt kan worden gemaakt en de schade op het privé-
vermogen verhalen. In geval van faillissement heeft de curator 
verregaande mogelijkheden om de bestuurder of de commissaris/
toezichthouder aansprakelijk te stellen voor het boedeltekort.

Profit en non-profit
Voor de aansprakelijkheid maakt het niet uit of de bestuurder of 
commissaris/toezichthouder betaald wordt voor diens taken of 
niet. Bestuurders en commissarissen/toezichthouders van 
verenigingen en stichtingen en het MKB hebben dezelfde 
verantwoordelijkheid en juist ook in deze sector geldt dat er sprake 
is van een groeiende claimcultuur.

Anders. Bewust. Compleet.
Dit document bevat algemene informatie waarin slechts  
een aantal belangrijke zaken met betrekking tot de 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn uitgelicht. Wij zijn 
ons bewust van wat onze tussenpersonen en makelaars willen en 
laten zien dat verzekeren anders kan. Een compleet aanbod zonder 
hiaten, overlappingen, verrassingen of valse verwachtingen. Meer 
informatie over onze verzekeringen, voorwaarden en onze service 
kunt u uiteraard altijd bij ons terecht.

Maatschappelijk betrokken ondernemen
Markel vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. 
Per afgesloten polis doneren wij €2.50 aan Stichting Villa Joep en 
hopen zo dat kinderen met neuroblastoom een kans krijgen in de 
maatschappij en hun talenten kunnen ontwikkelen. Wilt u meer 
informatie over Stichting Villa Joep ga dan naar www.villajoep.nl.

Maak kennis met het team                

Wilt u meer informatie of contact 
opnemen met ons team? Ga naar  
www.markelinternational.nl/
bestuurdersaansprakelijkheid 
of bel  +31 10 798 1000

www.markelinternational.nl/bestuurdersaansprakelijkheid
www.markelinternational.nl/bestuurdersaansprakelijkheid
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