Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
voor de leden van het ITAA

Het opzet van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (D&O) is hoofdzakelijk het privé patrimonium te
beschermen van de natuurlijke personen die een bestuurdersfunctie uitoefenen en wiens aansprakelijkheid in die
hoedanigheid in het gedrang komt. Deze verzekering beschermt de verzekerde tegen mogelijke schade-eisen van
aandeelhouders, werknemers, klanten alsook tegen vervolgingen van gerechtelijke of administratieve autoriteiten.
Dergelijke activiteit wordt niet verzekerd in de collectieve polis BA Beroep onderschreven door het ITAA
Als bestuurder of zaakvoerder van een onderneming stel je alles in het
werk om je zaak te laten floreren en de klanten optimaal tevreden te
stellen. Als bestuurder zal u beslissingen moeten nemen in het kader
van de uitoefening van uw mandaat. U kan echter voor verkeerde
beslissingen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Meer nog.
Wanneer één van de medebestuurders een foutieve handeling zou
stellen kan u ook hier aansprakelijkheid voor worden gestel zelf indien
u niets met de betrokken handeling of gebeurtennis had te maken.
De toenemende controle van de autoriteiten en de steeds maar
strenger wordende wetgeving doen deze vorderingen tegen de
bestuurders alsmaar toenemen. Deze vorderingen kunnen ingesteld
worden door aandeelhouders, werknemers, klanten maar ook door de
gerechtelijke en administratieve autoriteiten. Gezien de bedragen en
de kosten, gekoppeld aan deze vorderingen, hoog kunnen oplopen is
het dan ook zeer belangrijk om het privévermogen van fysieke
personen, die een bestuurdersmandaat hebben opgenomen, hiertegen
te beschermen.

VERSCHIL MET MIJN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING?
De polis bestuurdersaansprakelijkheid dekt niet hetzelfde risico als de
polis beroepsaansprakelijkheid:
᛫

Beroepsaansprakelijkheid: heeft tot doel de schade
aan derden te dekken die wordt veroorzaakt door de
uitoefening van uw commerciële activiteiten en
beschermt het vermogen van uw bedrijf.

᛫

Bestuurdersaansprakelijkheid: heeft tot doel de
financiële gevolgen te dekken voor fouten die werden
begaan tijdens de uitoefening van de functie als
bestuurder, onafhankelijk van de activiteit van uw
onderneming, en beschermt het privévermogen van de
bestuurders.

DE UITDAGING: UW PRIVEVERMOGEN BESCHERMEN
TEGEN VORDERINGEN INGESTELD TEGEN U ALS
BESTUURDER
Waartegen kan deze vordering worden ingesteld?
U doet een verkeerde investering die de vennootschap in
financiële problemen brengt;
Onrechtmatige beëindiging van een arbeidsovereenkomst
Nalaten een noodzakelijke verzekering af te sluiten of een
handelshuurovereenkomst te hernieuwen
De vennootschap laten handelen buiten haar statutair doel

KENMERKEN VAN ONZE OPLOSSING
Willemot biedt een verzekering aan die uw privévermogen beschermt
wanneer u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld in kader van de
uitoefening van uw functie als bestuurder.

1) Wie is er verzekerd?
Een voormalige, huidige of toekomstige
verzekeringsnemer en haar filialen.

-

-

bestuurder

van

de

Bestuurders in rechte: de natuurlijke personen die handelen als
leden van de raad van bestuur, zaakvoerders, leden van het
directiecomité, of maatschappelijke lasthebbers en die
rechtsgeldig werden aangesteld overeenkomstig de Belgische
en/of buitenlandse wetgeving en/of de statuten. Worden
eveneens als bestuurders in rechte beschouwd de bestuurders
rechtspersonen, evenals hun vaste vertegenwoordigers, de
managementvennootschappen en de minnelijke vereffenaars.
Feitelijke bestuurders: de natuurlijke en/of rechtspersonen
(managementvennootschap) die door een rechtbank of hoven
aansprakelijk worden gesteld als de facto bestuurder.

2) Wat zijn de waarborgen?
-

-

De verzekeraar zal voor rekening van de verzekerde de financiële
gevolgen dragen, dewelke voortvloeien uit elke schade-eis tegen
de verzekerden ingesteld, voor een werkelijke of beweerde fout
begaan tijdens de uitoefening van hun mandaat als bestuurder.
De verzekeraar zal voor rekening van de verzekeringsnemer de
financiële gevolgen dragen, dewelke voortvloeien uit elke schadeeis tegen de verzekerden ingesteld, met inbegrip van de
verdedigingskosten voor een werkelijke of beweerde fout begaan
tijdens de uitoefening van hun mandaat als bestuurder, in het geval
dat de verzekeringsnemer de verzekerde heeft vergoed.

-

-

-

-

-

-

-

3) Wat is er allemaal gedekt?
-

-

De
burgerrechtelijke, strafrechtelijke
en administratieve
vorderingen voortvloeiende uit een schade-eis ingesteld tegen de
bestuurder en dit ongeacht wie de vordering instelt en of deze
gegrond is of niet;
Betaling van schadeloosstellingen en verdedigingskosten vanaf
het begin van de procedure;
Vrije keuze van advocaat;
Kosten van reputatieherstel tot maximum 250.000€;
Vertegenwoordigingskosten n.a.v. een onderzoek ingesteld door
een administratieve overheid, toezichthouder of parlementaire
commissie en gericht op de handelswijze van een bestuurder;
Schade-eisen ivm een bestuursfout begaan in een extern mandaat
die men opneemt in een andere vennootschap waarin de
bestuurder geen meerderheidsaandeelhouder is;
schade-eisen ingesteld tegen de echtgenoten en erfgenamen
ingevolge een beweerde bestuursfout;
aanvullende limiet voor de schade-eisen vanwege een
bestuursfout begaan door een onafhankelijke bestuurder (cfr
website ITAA: mandaat van onafhankelijke bestuurder enkel na
toestemming van de Raad en mits afsluiting dekking BA
bestuurder);
dekking voor kosten voortvloeiend uit een uitleveringsprocedure;
schade-eis voor bestuursfout vanwege een tewerkgestelde
advocaat, als leverancier van juridische diensten voor de
vennootschap;
Dekking van kosten van samenstelling van een strafrechtelijke
en/of burgerrechtelijke borgsom;
Rechtsvervolgingskosten: om intrekking of ontslag van rechterlijke
beslissingen te verkrijgen ( zoals bijv. inbeslagname);
Crisiskosten gemaakt door verzekerde ivm het reageren op
opsporingsacties door officiële toezichthouders (vb FSMA);
Verdedigingskosten voor een inbreuk op milieu;
Dekking administratieve boetes die geen penaal karakter hebben;
Kosten voor psychologische bijstand van iedere bestuurder ingeval
van een claim, gemaakt tijdens de verzekeringsperiode;
Verblijfkosten: 1 familielid tijdens zitting in het buitenland
Dekking voor insolventiehoorzittingen, zijnde erelonen en uitgaven
om juridische adviseurs in dienst te nemen ter voorbereiding van

een onderzoek/verhoor van de bestuurder aangaande de zaken
van de vennootschap door een insolventiebeheerder,
bewindvoerder, curator of vereffenaar en dat mogelijks
aanleiding kan geven tot een schadeclaim;
Schadeloosstelling nav een schade-eis ivm bestuursfout
betreffende een inbreuk op de Privacywetgeving;
Automatische uitloopperiode: uitbreiding van de waarborgen tot
de schade-eisen ingesteld tot 60 maanden na einde polis en mbt
een beweerde bestuursfout begaan voor einde polis;
Mogelijkheid tot aankoop van de uitloopperiode bijv. na fusie;
Eventuele bestuursfouten voorafgaand aan de overname (i.e.
dekking van het ongekende verleden);
Levenslange uitloopperiode voor elke ontslagnemende of
gepensioneerde verzekerde.

4) Uitbreidingen?
-

-

-

-

Automatische dekking van externe mandaten (mandaat als
bestuurder die men opneemt bij een vennootschap waarin de
verzekeringsnemer geen meerderheidsaandeelhouder is);
Dekking van schade-eisen ikv tewerkstellingsaangelegenheden;
De hoedanigheid van verzekerde wordt uitgebreid naar iedere
werknemer die:
o een management of leidinggevende functie uitoefent;
o samen met een bestuurder of zaakvoerder genoemd en
verdedigd wordt;
o genoemd wordt in een tewerkstellingsprocedure;
Dekking voor verdedigingskosten voortvloeiende uit een schadeeis gebaseerd op lichamelijke of materiële schade;
Indien een schade-eis gezamenlijk ingesteld wordt tegen de
verzekeringsnemer en de verzekerden, dan zullen 100% van de
verdedigingskosten deel uitmaken van het verzekerd bedrag;
Dekking voor reddingskosten.

5) Belangrijkste uitsluitingen?

-

-

Procedure of schade-eisen ingesteld vóór of hangende op de
continuïteitsdatum;
Opzettelijke fout en/of persoonlijke voordelen waarop de
verzekerde wettelijk gezien geen recht had. De verzekeraar zal
de verdedigingskosten ten laste nemen tot wordt aangetoond,
tijdens gelijk welke procedure of bekentenis binnen of buiten een
rechtbank, dat het desbetreffende gedrag zich heeft voorgedaan;
Materiële en lichamelijke schade (verdedigingskosten blijven
gedekt zoals hierboven vermeld);
Beroepsaansprakelijkheid.

6) Territorialiteit?
Wereldwijd

7) Vrijstelling?
Nihil, behoudens voor vordering in het rechtsgebied, of
gebaseerd op de wetten, van de USA: 100.000 $/ schadegeval.

8) Tarief
JAARLIJKSE OMZET*

VERZEKERDE LIMIETEN (per schadegeval, per jaar)

& HONORARIA

PREMIES (excl. taksen t.b.v. 9,25% per onderneming)

VAN

TOT

250.000 €

500.000 €

1.000.000 €

0€

250.000 €

150 €

240 €

600 €

250.000 €

500.000 €

180 €

260 €

600 €

500.000 €

1.000.000 €

300 €

400 €

600 €

1.000.000 €

2.500.000 €

350 €

460 €

620 €

* Doorverwijzing naar de verzekeraar vereist indien jaarlijkse omzet > 2.500.000 € bedraagt.
Louter informatief document; enkel de algemene en bijzondere voorwaarden zijn bindend voor de
verzekeringsmaatschappij.

Contacteer ons voor meer info

Maarten Thomas
Account Manager Affinity

09/265.08.23
ITAA@willemot.be
www.ITAAwillemot1841.be

