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Agenda 

• Wat is bestuurdersaansprakelijkheid ? 

• Wie heeft er mee te maken ? 

• Is bestuurdersaansprakelijkheid een risico ? 



 

 
Bestuurdersaansprakelijkheid 

  

 Ahold 

 Ceteco 

 KPNQwest 

 

 
  

 

 

 



Wat is bestuurdersaansprakelijkheid? 

 

 persoonlijke aansprakelijkheid 

van bestuurders, commissarissen 

en toezichthouders 

 

 



 

Kennelijk Onbehoorlijk Bestuur 

Een bestuurlijke daad van zodanige aard 

en kwaliteit dat geen redelijk oordelend 

mens haar op het moment zelf als  

redelijk zou beoordelen 

 

 

 



Op wie van toepassing ? 

 
Op iedere bestuurder, commissaris en 

toezichthouder van een rechtspersoon: 

• N.V.  

• B.V. 

• Stichting 

• Vereniging 

 

 



60 tot 70%  

van de aanspraken wordt geschikt. 
 



    

  Ik heb geen bestuurders-  

    aansprakelijkheidsverzekering 

 nodig omdat………. 



Er zijn geen schades in Nederland 

• 60 tot 70% van de schades in Nederland 

worden geschikt 

 

• Ogem, Bobel, Nusse Brink, Vie Dór, Tank 

Cleaning Rotterdam, VHS, Stichting Gay 

Games, Stichting Ruiterspelen 



                  Te duur 

 

 Premies gaan omlaag door de hoeveelheid    

capaciteit in de markt ondanks de 

toenemende claimsactiviteit 

 



Ik heb een rechtsbijstandsverzekering  

Geen dekking voor het bestuurders- en 
commissarissenaansprakelijkheidsrisico, 
middels: 

- faillissementsuitsluiting 

- uitsluiting aanspraken belastingdienst 

- uitsluiting i.v.m. het voeren van een   
onderneming 

 
   

 



 

 

 

Ik heb een BA-verzekering 

 

 • D&O aanspraken zijn specifiek uitgesloten 

• Faillissementsuitsluiting 

• Beroepsaansprakelijkheidsaanspraken met 

name tegen de onderneming   

 



De onderneming zal de schade     

voor me vergoeden 

In bepaalde gevallen kan de 
onderneming niet schadeloosstellen. 

 

Wie komt er op voor de schade van de 
onderneming in die gevallen waar de 
onderneming wel kan 
schadeloosstellen?  

 



  Als bestuurder of commissaris van 

een niet-beursgenoteerde onderneming 

loop ik geen risico 
 

Kleinere onderneming hebben vaak moeite met het 
voldoen aan allerlei regelgeving vanwege de 
hoeveelheid regelgeving 
 

Faillissement is een risico voor ondernemingen van 
elke omvang 

 

Onderzoeken van belastingdienst, UWV ed. vinden 
bij ondernemingen van elke omvang plaats 

 



 

Ik maak geen fouten  

 
• Handelen en nalaten 

• Fout is niet noodzakelijk om aansprakelijk 

gesteld te worden 

• Hoofdelijke aansprakelijkheid 

• Omgekeerde bewijslast 

 


