
 

 

 

 

 

 

 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

 

Als bestuurder, commissaris of toezichthouder van een rechtspersoon kun 

je in privé aansprakelijk worden gesteld voor het maken van (vermeende) 

fouten of het nalaten van handelingen. Deze aansprakelijkheid geldt voor 

het bestuur van een b.v., n.v., maar ook voor een stichting, vereniging of 

coöperatie. Niet alleen voor het eigen handelen of nalaten kan een 

bestuurder aansprakelijk worden gehouden, maar ook voor hetgeen een 

andere bestuurder doet of nalaat. Er is dan sprake van hoofdelijke 

aansprakelijkheid. 

 

Basis van de aansprakelijkheid 

Een bestuurder, commissaris of toezichthouder kan aansprakelijk worden gesteld op 

basis van verschillende gronden. Enkele voorbeelden zijn onbehoorlijke taakvervulling, 

kennelijk onbehoorlijk bestuur, misleidende voorstelling van zaken in de jaarrekening, het 

niet tijdig voldoen van bepaalde verschuldigde premies of belastingen, maar ook op grond 

van onrechtmatige daad. 

Indien een bestuurder tekortschiet in het vervullen van de bestuurstaak (onbehoorlijk 

bestuur) dan kan de rechtspersoon de bestuurder aansprakelijk stellen voor dit 

tekortschieten (interne aansprakelijkheid).  

In geval van faillissement zal de curator dit doen. Bij een faillissement van een 

rechtspersoon kan iedere individuele bestuurder in privé aansprakelijk worden gesteld 

voor de gehele financiële schade. Oók voor die schade die voortvloeit uit fouten van een 

medebestuurder.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
 

 

Waarom AIG?  

AIG is al meer dan 40 jaar in Nederland actief!  

Op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheids- 

verzekeringen is AIG één van de grootste verzekeraars 

in Nederland én in de rest van de wereld die het 

volgende te bieden heeft: 

 
 
 Uitgebreide acceptatiemogelijkheden; 

 

 Versneld offerteproces voor MKB-segment. Een KvK-nummer is al voldoende; 
 

 Verzekeringsoplossingen voor stichtingen, verenigingen, bedrijven in het  

MKB-segment, internationale en (US-) beursgenoteerde ondernemingen; 
 

 Oplossingen, zowel nationaal als internationaal. AIG heeft wereldwijd een 

netwerk van meer dan 130 landen, dat mogelijkheden biedt tot het opzetten van 

een internationaal programma; 
 

 Wereldwijde én lokale claims expertise; 
 

 Uitlooptermijn tegen vaste aanvullende premies; 
 

 120 maanden automatisch uitloop voor de gepensioneerde bestuurder, 

commissaris of toezichthouder; 
 

 Een uitgebreide basisdekking inclusief een aanvullend bedrag voor de kosten 

van verweer boven de verzekerde som; 
 

 Onderzoekskosten zijn ook gedekt indien de bestuurder, commissaris en/of 

toezichthouders individueel betrokken zijn bij een onderzoek; 
 

 AIG hanteert geen eigen risico voor het individu; 
 

 Vrije advocaatkeuze; 
 

 AIG biedt werelddekking (m.u.v. gesanctioneerde landen); 
 

 De gemiddelde jaarpremie voor rechtspersonen actief in het MKB-segment 

bedraagt EUR 350,-- bij een verzekerde som van EUR 1.000.000,--;  
 

 AIG kan lokaal een capaciteit aanbieden van EUR 25.000.000,--. 

 
Voor een volledige en precieze dekkingsomschrijving en voorwaarden verwijzen 
wij u naar de toepasselijke polisvoorwaarden.    

AIG: 

- Ruime acceptatie-
mogelijkheden 

- Versneld offerteproces 
voor MKB-segment 

- Maatwerk verzekerings- 
oplossingen 

- Wereldwijd netwerk 

- Internationale 
programma’s 

- Wereldwijde én lokale 
claims expertise 

- Uitgebreide basisdekking 

- Ruime groep van 
verzekerden 

- Geen eigen risico voor het 
individu 

- Vrije advocaatkeuze 

- Lokaal een ruime 
capaciteit 



 

 

 

 

 

 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
 

Wat zijn belangrijke argumenten om een bestuurdersaansprakelijkheids-

verzekering te adviseren? 

 Het toenemende aantal claims vanwege een harder juridisch klimaat,  

meer regulering en strenger toezicht 

Deze groei is enerzijds veroorzaakt door de wereldwijde financiële crisis 

(stijging van het aantal faillissementen) maar anderzijds ook door strengere 

controles van toezichthoudende autoriteiten en actieve(re) aandeelhouders.  

 

 Risico's voor het privévermogen 

 Het privévermogen van de aangesproken bestuurder, commissaris of 

toezichthouder is in het geding. Een rechtszaak kan veel tijd in beslag nemen, 

waardoor de financiële consequentie aanzienlijk kan zijn. Goede én 

specialistische juridische bijstand is essentieel.  

 

 De veronderstelling dat het bedrijf de kosten van verweer betaalt, is niet 

altijd een juiste! 

 Een bedrijf heeft niet altijd de draagkracht om deze kosten te betalen, is soms 

niet bereid om een bepaalde bestuurder te verdedigen of is vanwege juridische 

redenen niet in staat dit te doen. Nota bene het bedrijf kan als rechtspersoon 

een claim bij de bestuurder neerleggen.  

Individuele bestuurders worden steeds vaker ter verantwoording geroepen voor 

hun beleid waaruit veelal een eis tot compensatie wordt geëist. Ook als de 

bestuurder zelf geen verwijt treft!  

 

 De rechtsbijstandverzekering biedt geen soelaas 

Gebruikelijk is dat een rechtsbijstandverzekering geen dekking biedt bij het 

voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad, bij geschillen 

omtrent het oprichten of beëindigen van een rechtspersoon, bij geschillen over 

het verwerven of afstoten van een onderneming, bij een faillissement of 

surseance van betaling. 

 

 Claims zijn er wél degelijk 

Veelal worden claims tegen bestuurders, commissarissen of toezichthouders 

geschikt achter gesloten deuren. Slechts een beperkt aantal zaken haalt de 

media waaronder Ahold, Worldonline, Landis en Spyker. 

 

 Hoofdelijke aansprakelijkheid 

Ook al heeft een bestuurder, commissaris of toezichthouder de fout niet zelf 

gemaakt dan nog kan men aansprakelijk worden gesteld.  

De belangrijkste 
argumenten:  

- Toenemend aantal claims 
vanwege harder juridisch 
klimaat, meer regulering  
en strenger toezicht 

- Risico's voor 
privévermogen 

- Het bedrijf betaalt niet altijd 
de kosten van verweer  

- De rechtsbijstand-
verzekering biedt geen 
soelaas 

- Claims zijn er wel degelijk 

- Hoofdelijke 

aansprakelijkheid 



 

 

 

 

 

 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
 
U wilt een offerte? 

Voor een offerte kunt u gebruik maken van onze Broker Service Desk. Bij het insturen 

van de naam van het bedrijf en het KvK-nummer registreren zij de aanvraag en sturen u 

de offerte binnen vijf werkdagen.  

Onze Broker Service Desk kunt u mailen op BSD_NL@aig.com.  

 

AIG helpt u graag verder 

Mocht blijken dat een offerte meer maatwerk vereist, dan zal één van onze andere 

underwriters deze aanvraag in behandeling nemen.  

Binnen onze afdeling Financial Lines hebben wij een team van specialisten op het 

gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.  Neem gerust contact met ons op. 

 

 
 

  Contact: 

 

Marjorie Kartodikoro 
BSD Senior Underwriter 
T  +31 - 10 - 45 35 622 
BSD_NL@aig.com 

Jaco Schilder 
BSD Underwriter 
T  +31 - 10 - 45 35 621  
BSD_NL@aig.com 

 

Fatima Batouy 
Underwriter Financial Lines 
T  +31 - 10 - 45 35 653  
M +31 - 6 – 1252 6622 
fatima.batouy@aig.com 

Pieterbas van Kester 
Underwriter Financial Lines 
T +31 - 10 - 45 35 468 

pieterbas.van_kester@aig.com 

 

Martien Poppe 
Senior Underwriter Financial Lines 
T  +31 - 10 - 45 35 677  
M +31 - 6 - 1045 1512 
martien.poppe@aig.com 

Esther den Boer 
Underwriting Officer Financial Lines 
T  +31 - 10 - 45 35 468 
M +31 - 6 - 5338 7250 

esther.den_boer@aig.com 
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