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Bestuurdersaanprakelijkheidsverzekering 
  
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor 
de risico’s die bestuurders lopen om aangesproken te worden in hun privévermogen. 
 
Als bestuurder kun je namelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor zuivere vermogensschade 
(vermogensschade zonder dat er sprake is van zaak- en/ of letselschade) welke het gevolg is van ver-
zuimen en/ of fouten welke u als bestuurder zijn toe te rekenen. 
 
Voor de aansprakelijkheid maakt het niet uit of je als bestuurder voor het uitoefenen van je functie 
betaald wordt of niet. Bestuurders van stichtingen hebben namelijk dezelfde verantwoordelijkheid. Juist 
in jouw sector geldt dat er sprake is van een groeiende claimcultuur. 
 
Je kunt het risico van aanspraken in jouw hoedanigheid als bestuurder door middel van een bestuur-
dersaansprakelijkheidsverzekering afdekken. 
 
Wat dekt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
De verzekering dekt de persoonlijke financiële gevolgen van een aanspraak tegen jou als 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 be-
stuurder inderdaad aansprakelijk is, dan wordt de schade van de eisende partij eveneens vergoed onder 
de polis. 
 
Kortom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw privévermogen. 
 
Waarvoor kun je aansprakelijk worden gesteld 
Als bestuurder dien je jouw taak naar behoren te vervullen. Wat de precieze verantwoordelijkheden zijn 
wordt mede in de rechtspraak en door de actuele ontwikkelingen bepaald. 
 
Zo dient u als bestuurder 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 aangaan van contractuele verplichtingen waarbij men in redelijkheid behoort te weten dat 
de rechtspersoon deze verplichtingen niet kan nakomen; 

• Het voeren van een goed beleid van de onderneming en het toezicht houden daarop. Bij onbe-
hoorlijk bestuur kun je dus als bestuurder (persoonlijk) aansprakelijk worden gesteld. 

 
Belangrijke redenen voor het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

• Rechtspraak 

• De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en 
verantwoordelijkheden van bestuurders. 

• Toename in aantal en hoogte van claims 

• Partijen proberen schade steeds vaker te verhalen en worden zich bewuster van hun mogelijk-
heden om te claimen bij bestuurders. 

• Kosten van verweer 

• Ook al valt jou niets te verwijten, je kunt toch aangesproken worden door derden en/of jouw 
eigen organisatie. De kosten van verweer kunnen daarbij hoog oplopen. 

 
Collectieve en hoofdelijke aansprakelijkheid 
Als bestuurder kun je niet alleen aansprakelijk worden gesteld voor je eigen handelingen, maar ook voor 
het handelen van medebestuurders. Uitgangspunt is dat je aangesproken kunt worden voor de gehele 
schade, ongeacht of deze (mede) is veroorzaakt door andere bestuurders. Je bent zodoende hoofdelijk 
aansprakelijk. 
  
Ook als je niets te verwijten valt kunnen de verweerskosten tegen een aanspraak flink oplopen en het 
privévermogen aantasten. 
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Interne aansprakelijkheid 
Als bestuurder dient je je taak behoorlijk te vervullen. Schiet je hierin tekort, dan kun je aansprakelijk 
worden gesteld door de eigen onderneming. 
 
Externe aansprakelijkheid 
De stichting 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 
stichting aansprakelijk stellen voor de eventueel geleden schade, zij kunnen ook jou als bestuurder 
aansprakelijk stellen als je een ernstig verwijt kan worden gemaakt en de schade op jouw privéver-
mogen verhalen. 
 
Meer informatie 
Als je naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen hebt of een vrijblijvend voorstel willen ont-
vangen, neem dan contact op met onze verzekeringsspecialist Everion via onderstaande contactgege-
vens. 
 
Everion 
info@everion.nl 
0186 - 700 236 
www.everion.nl  
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