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Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
 

Hoofdwaarborgen 

 

1 Waarborg Persoonlijke Aansprakelijkheid 

 

Wij betalen uw: 

schadeloosstellingen en  verdedigingskosten 

naar aanleiding van een tegen u ingestelde schade-eis in verband met uw bestuursfout 

begaan als bestuurder of werknemer, inclusief, maar niet beperkt tot, schade-eisen 

ingediend door: 

 

· aandeelhouders 

· werknemers 

· administratieve overheden 

· curatoren 

· zakenpartners 

· externe adviseurs of consultants 

 of 

· andere derden. 

 

2 Waarborg afgeleide of indirecte aansprakelijkheid 

 

Wij betalen uw: 

schadeloosstellingen en  verdedigingskosten 

naar aanleiding van een tegen u ingestelde schade-eis in verband met een bestuursfout die u 

NIET heeft gemaakt, maar waarvoor u als bestuurder of werknemer toch wettelijk 

aansprakelijk bent. 

 

3 Waarborg vennootschap 

 

Wij betalen aan de vennootschap: 

schadeloosstellingen en  verdedigingskosten 

waarvoor de vennootschap u schadeloos heeft gesteld, mits wij deze bedragen anders 

vergoed zouden hebben onder de waarborgen 1, 2, 4, 5, 6 of 7 en de overige bepalingen van 

deze polis. 

 

4 Waarborg kosten van reputatieherstel 

 

Wij betalen uw kosten van reputatieherstel naar aanleiding van een schade-eis gedekt onder 

1, 2 of 3 hierboven. 
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5 Waarborg vertegenwoordigingskosten 

 

Wij betalen uw vertegenwoordigingskosten naar aanleiding van een onderzoek. 

 

 

 

6 Waarborg externe mandaten 

 

Wij betalen uw: 

schadeloosstellingen en  verdedigingskosten 

naar aanleiding van een tegen u ingestelde schade-eis in verband met een bestuursfout 

begaan in een extern mandaat waarvoor een externe entiteit u niet schadeloos stelt. Wij 

betalen dit na tussenkomst van enige andere verzekering onderschreven door de externe 

entiteit of de groep waartoe de externe entiteit behoort. 

 

7 Waarborg echtgenoten en erfgenamen 

 

Wij betalen : 

schadeloosstellingen en  verdedigingskosten 

van uw echtgeno(o)t(e), wettig samenwonende partner, erfgenamen, legatarissen, 

wettelijke vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden naar aanleiding van een tegen hen 

ingestelde schade-eis ingevolge uw bestuursfout of ingevolge uw wettelijke ansprakelijkheid 

voor de bestuursfout van een ander, als ware deze schade-eis tegen u ingesteld. 

 

8 Bescherming onafhandelijke bestuurders 

 

Wij zullen ten behoeve van iedere onafhankelijke bestuurder de schade vergoeden 

voortvloeiende uit een schade-eis vanwege een fout begaan door die onafhankelijke 

bestuurder. De dekking verleend door deze verzekeringswaarborg is beperkt tot de 

excess limiet vermeld in de Bijzondere Voorwaarden per verzekeringsperiode voor alle 

onafhankelijke bestuurders samen. 

 

9 Corporate Manslaughter 

 

Een grove schending van zorgplicht die het overlijden van een persoon op de werkvloer 

veroorzaakt.  

Wij betalen uw verdedigingskosten met betrekking tot elke rechtsvervolging voor corporate 

manslaughter. 
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10 Verweerkosten bij uitleveringsprocedures 

 

Wij betalen uw redelijke en noodzakelijke erelonen, kosten en uitgaven die u met onze 

voorafgaande schriftelijke goedkeuring maakt met betrekking tot het in vraag stellen van, 

het verweer tegen, en/of de verdediging tegen uitleveringsprocedures ingesteld tegen u. 

Wij betalen deze redelijke en noodzakelijke erelonen, kosten en uitgaven aan de 

vennootschap, indien de vennootschap u daarvoor schadeloos heeft gesteld. 

Deze dekking is beperkt tot een sublimiet van 5.000.000 EUR indien het 

verzekerd bedrag hoger is dan 5.000.000 EUR 

 

 

 

11 Tewerkgestelde advocaten 

 

Wij betalen ten behoeve van iedere tewerkgestelde advocaat van de vennootschap, de 

schade van de tewerkgestelde advocaat voortvloeiend uit een schade-eis voor een 

bestuursfout begaan in diens hoedanigheid van tewerkgestelde advocaat als leverancier van 

juridische, diensten voor de vennootschap. 

 

Aanvullende waarborgen 

 
1 Nieuwe filialen 

 

De definitie van “filiaal” wordt uitgebreid met iedere vennootschap waarin de 

verzekeringsnemer, na de ingangsdatum van deze polis, direct of indirect via een of 

meerdere filialen de controle neemt door het verkrijgen van: 

a. een meerderheid van de stemgerechtigde aandelen 

of 

b. een meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen; 

of 

c. het wettelijk recht om de meerderheid van de raad van bestuur te benoemen of te 

ontslaan 

of 

d. de exclusieve controle over de meerderheid van de stemrechten op basis van een 

geschreven aandeelhoudersovereenkomst. Een vennootschap houdt op een filiaal te zijn 

zodra niet meer wordt voldaan aan enige van de hiervoor genoemde voorwaarden. 
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Deze uitbreiding geldt niet voor: 

- een vennootschap die een publiek aanbod van haar effecten heeft uitgevoerd, of waarvan 

de effecten al genoteerd zijn op een effectenbeurs of effectenmarkt 

of 

- een financiële instelling 

 

2 Automatische uitloopperiode  

 

De waarborgen van dit contract zijn uitdrukkelijk uitgebreid tot de schade-eisen tegen u 

ingesteld en bij ons aangemeld tijdens de uitloopperiode van 60 maanden volgend op de 

beëindigingsdatum van deze polis, op voorwaarde dat die schade-eisen voortvloeien uit een 

bestuursfout begaan vóór de beëindigingsdatum. 

 

Deze uitbreiding is niet van toepassing: 

-in geval van opzegging van dit contract wegens niet betaling van de premie,  

of 

-in geval van vervanging van deze polis door een andere polis die dezelfde dekking of een 

vergelijkbare dekking verleent, of indien de schade gedekt is door een andere verzekering. 

 

3 Kosten van samenstelling van een borgsom 

 

De waarborgen van dit contract zijn uitdrukkelijk uitgebreid tot de kosten van samenstelling 

van de borgsom die u, met onze voorafgaande schriftelijke toestemming, dient te betalen in 

het kader van een civiele of strafrechtelijke procedure naar aanleiding van een gedekte 

schade-eis. 

 

Blijven uitgesloten van de waarborgen : 

het bedrag van de borgsom zelf die u verschuldigd zou zijn in het kader van elke 

civiele of strafrechtelijke procedure, wat ook de aard van de borgsom moge zijn. 

 

4 Rechtsvervolgingskosten  

 

Mits onze voorafgaande schriftelijke toestemming zullen wij, tot een sublimiet van 

5.000.000 EUR indien het verzekerd bedrag hoger is dan 5.000.000 EUR en indien het 

wettelijk is toegestaan, de redelijke en noodzakelijke erelonen, kosten en uitgaven van 

iedere verzekerde natuurlijke persoon betalen, teneinde de intrekking of het ontslag te 

verkrijgen van een rechterlijke beslissing ingesteld tijdens de verzekeringsperiode  

met als resultaat: 

(a) de inbeslagname, verwerving van eigendom en beheer, opschorting of bevriezing van 

eigendomsrechten van een onroerend goed of van de persoonlijke bezittingen van die 

verzekerde natuurlijke persoon 
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(b) een aanspraak op een onroerend goed of op de persoonlijke bezittingen van de 

verzekerde natuurlijke persoon 

(c) een tijdelijk of permanent verbod van die verzekerde natuurlijke persoon om een kantoor 

te leiden of de functie van bestuurder uit te oefenen 

(d) de beperking van de vrijheid van die verzekerde natuurlijke persoon tot een buitenlandse 

woonplaats of diens officiële aanhouding 

(e) de uitzetting van een verzekerde natuurlijke persoon ten gevolge van de herroeping van 

een huidig geldige immigratiestatus omwille van gelijk welke reden, 

behalve 

de strafrechtelijke veroordeling van de verzekerde natuurlijke persoon 

 

5 Crisiskosten  

 

in verband met opsporingsacties door toezichthouders. In aanvulling op de 

vertegenwoordigingskosten, betalen wij als onderdeel van het verzekerd bedrag de redelijke 

erelonen, kosten en uitgaven van een advocatenkantoor, dat gespecialiseerd is in 

onderzoeken uitgevoerd door toezichthouders, gemaakt door een verzekerde natuurlijke 

persoon, echter alleen in verband met het reageren op een opsporingsactie van een 

toezichthouder die niet overeenkomt met de definitie van schade-eis of onderzoek. 

 

6 Levenslange uitloopperiode 

 

voor voormalige verzekerden 

Wij voorzien in een onbeperkte uitloopperiode voor elke verzekerde die zijn mandaat 

beëindigt, andere dan omwille van een belangrijke verandering, vóór of tijdens de 

verzekeringsperiode. 

 

Deze uitbreiding is van toepassing: 

-in geval deze polis niet wordt hernieuwd of vervangen door een 

bestuurdersaansprakelijkheidsdekking 

of 

-in geval van vervanging van deze polis door een bestuurdersaansprakelijkheidsdekking, 

deze laatste niet voorziet in een verlengde uitloopperiode van minstens 5 jaar voor de 

verzekerde. 


