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Als bestuurder, beleidsbepaler, toezichthouders of
commissaris (verder: bestuurder) kunt u hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit
uw functie. Door nieuwe wetgeving is de bestuurdersaansprakelijkheid de afgelopen jaren aanzienlijk verscherpt
en worden schadeclaims door de rechter steeds vaker
toegewezen.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Om u als bestuurder tegen een aansprakelijkheidsclaim te
beschermen kunt u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Zowel de kosten van verweer als de
uiteindelijke schadevergoeding zijn dan verzekerd. De kern
van een dergelijke verzekering is het beschermen van uw
privévermogen.

Aansprakelijk met uw privévermogen
Als bestuurder kunt u aansprakelijk worden gesteld voor
bijvoorbeeld onbehoorlijke taakvervulling, onrechtmatig
handelen of nalaten, kennelijk onbehoorlijk bestuur of
falend toezicht. Doordat u hoofdelijk aansprakelijk bent
loopt uw privévermogen gevaar. Ook als de schade is veroorzaakt door een medebestuurder kan de totale vermogensschade toch op uw privévermogen worden verhaald.

Interne en externe aansprakelijkheid
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen interne en
externe aansprakelijkheid. De vennootschap, stichting of
vereniging kan u aansprakelijk stellen (intern) voor schade
richting de rechtspersoon of een externe partij (leveranciers,
klanten, crediteuren, fiscus etc.) kan u aansprakelijk stellen
voor schade jegens derden (extern). Faillissement is in beide
gevallen de meest voorkomende reden voor een mogelijke
claim.

Hoge claims
Het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid blijft de
afeglopen jaren toenemen. Als u ongewild in een procedure wordt betrokken kunnen de kosten voor een advocaat
behoorlijk oplopen. Een reguliere rechtsbijstandsverzekering
dekt deze kosten vaak niet. Daarnaast zien we een stijging in
de hoogte van de schadevergoedingen die worden geëist.

Meer informatie?

Om een beeld te vormen van het bestuurdersrisico treft u
hieronder enkele voorbeelden aan. Voor meer informatie of
vragen over bestuurdersaansprakelijkheid kunt u contact opnemen met uw adviseur van Mutsaerts. Wij helpen u graag!

Voorbeelden
“Boekhouding niet op orde”
Een industriële onderneming ondervindt al enige tijd zware concurrentie en vraagt na een moeilijke periode zelf haar faillissement aan.
Bij bestudering van de boekhouding merkt de curator dat deze op
een aantal punten onvolledig is. Het te laat deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel of een slechte boekhouding
zijn bij faillissement al voldoende grond om het bestuur aansprakelijk te stellen voor “kennelijk onbehoorlijk bestuur”.
“Kredietwaardigheid”
Een textielbedrijf haalt een nieuwe klant binnen die direct een grote
order plaatst. Na het uitleveren van de producten blijkt dat de klant
de rekening niet kan betalen. Hierdoor komt het textielbedrijf in de

financiële problemen. De directie wordt vervolgens aansprakelijk
gesteld omdat zij heeft verzuimd om na te gaan of de nieuwe klant
voldoende kredietwaardig is.
“Verplichtstelling Bedrijfstakpensioenfonds (BPF)”
Een grote horeca onderneming valt onder een verplicht Bedrijfstakpensioenfonds, maar is niet aangesloten. Het bedrijf krijgt een
boete van het BPF en moet met terugwerkende kracht deelnemer
worden. De financiële gevolgen zijn enorm en het brengt de continuïteit van de horeca onderneming in gevaar. Het bestuur wordt
door de aandeelhouders, voor de totale vermogensschade,
hoofdelijk aansprakelijk gesteld.

