
De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' (IVOR nr. 104) 2017/30

30 Verzekering (D&O)

Y. Borrius, datum 01-06-2017

Datum
01-06-2017
Auteur
Y. Borrius
Vakgebied(en)
Ondernemingsrecht / Rechtspersonenrecht
Ondernemingsrecht / Algemeen

30.I Inleiding30.II Systematiek (vogelvlucht)30.III Omstandighedenmelding en inlooprisico30.IV Informatie achterstand
bestuurders30.V Uitloopdilemma’s30.VI D&O polis als verhaalsobject30.VII Ten slotte

De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' (IVOR nr. 104) 2017/30.I

30.I Inleiding
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In het bestek van behoorlijke taakvervulling door bestuurders en de toetsing daarvan breekt Maarten Kroeze al geruime
tijd een lans voor de beleidsvrijheid van bestuurders. In zijn Rotterdamse inaugurele rede in 2005 getiteld “Bange
bestuurders” signaleerde Maarten dat de kans op persoonlijke aansprakelijkheid tot onevenredige risicomijding kan leiden.[1]
Deze bijwerking van het aansprakelijkheidsrecht heeft een averechts effect op de concurrentiekracht van het Nederlandse
bedrijfsleven. Bonafide bestuurders zouden niets te vrezen moeten hebben. Ook indien het vennootschapsrecht doelmatig[2]

wordt aangewend, bestaat behoefte aan aanvullende bescherming tegen (de gevolgen van) bestuurdersaansprakelijkheid.
Voor deze bundel, verdiend eerbetoon aan Maarten, is mij gevraagd gedachten te wijden aan de “D&O verzekering” als
instrument ter beperking van aansprakelijkheid, in het bijzonder met betrekking tot de bestuurder. Ik doe dit graag, vanuit
een praktijkgerichte blik.[3] Ook op dit deelterrein doen zich ontwikkelingen voor en is de (lagere) rechtspraak in beweging.
Wellicht kunnen we richtinggevende bijdragen vanuit ons hoogste rechtscollege tegemoet zien.
Ik wens Maarten in zijn Haagse werkomgeving net zoveel plezier als hij steeds bij zijn andere activiteiten uitstraalt. [4]
In het navolgende sta ik stil bij het doel en nut van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering[5] en haperingen die tot
gevolg kunnen hebben dat de aangeschafte paraplu niet openklapt of lek blijkt. Vanuit de bestuurder bezien verken ik de
mogelijkheden om hem of haar een nat pak te besparen.

Voetnoten

[1]
Bij wijze van observatie vanuit de praktijk noem ik als een ander neveneffect dat (interim) bestuurders die – ongefundeerde – aansprakelijkstellingen
hebben meegemaakt, terughoudend zijn met het aanvaarden van nieuwe posities bij bedrijven in zwaar weer.

[2]
Een hoge drempel voor aansprakelijkheid van de bestuurder wordt gerechtvaardigd door het maatschappelijk belang te voorkomen dat bestuurders hun
handelen in onwenselijke mate door defensieve overwegingen laten bepalen; HR 5 september 2014 ECLI:NL:HR:2014:2628, JOR
2014/296 m.nt. Kroeze (Hezemans/Van der Meer).

[3]
Zonder pretentie specialist in het verzekeringsrecht te zijn.
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[4]
Van de indrukwekkende lijst aan activiteiten maakt onder meer deel uit zijn bestuursperiode (2005-2016) bij de Vereniging Corporate Litigation.

[5]
In aanvulling op instrumenten als vrijwaring en exoneratie, die elders in deze bundel ter sprake zullen komen.
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De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering[1] beschermt verzekerden[2] tegen de financiële risico’s verbonden aan een
aansprakelijkstelling in verband met het handelen of nalaten van (en in hoedanigheid van) een bestuurder.[3] Qua risico’s
gaat het om de kosten van verweer tegen de aansprakelijkstelling, proceskosten, bepaalde boetes en vergoeding van
schade of financiering van een schikking. De hoogte van de verzekerde som hangt af van zaken zoals de aard en omvang
van de onderneming, potentiële risico’s waarmee bestuurders zich geconfronteerd kunnen zien en de verschuldigde
premies.[4] Doorgaans wordt ten aanzien van de verzekerde som geen onderscheid gemaakt tussen kosten van verweer
en vergoeding van schade en schikkingen; er is sprake van communicerende vaten. De achterliggende gedachte is dat
zowel verzekeraar als verzekerden een gedeeld belang hebben om – in overleg – schadeclaims zo goed mogelijk af te
weren en niet op voorhand is in te schatten hoeveel kosten met te voeren verweer gepaard zullen gaan.[5] Bij een
ontoereikende dekking voor zowel verweerkosten als schade-uitkeringen doet zich uiteraard een spanningsveld voor. In de
praktijk blijkt dat het gebrek aan onderscheid tussen de twee componenten, verweer-schade, aan heroverweging toe te zijn
(waarover hierna). Het spanningsveld wordt vergroot indien meerdere verzekerden op de korrel worden genomen. De
posities, belangen en zienswijzen van de aangesproken bestuurders en anderen kunnen behoorlijk uiteen lopen. Bij
(potentieel) andere belangen zullen meerdere raadslieden worden ingeschakeld. Om de geledingen gesloten te houden en
op doelmatige wijze rechtsbijstand te bieden, is afstemming van belang. Een door de verzekeraar gefaciliteerde monitoring
counsel kan een zeer nuttige rol vervullen; daarbij is te denken aan procesbegeleider (ook bij verschillen van inzicht),
bewaker van op diverse onderdelen te maken kosten en liaison met verzekeraar. In mijn ervaring kan een toegewijd
monitoring counsel – die daartoe ook de ruimte krijgt van de verzekeraar – bij grotere groepen van verzekerden het verschil
maken om zowel in procedures als schikkingstrajecten oplossingsgericht resultaat te boeken.
Het meest gangbaar is dekking op basis van “claims made”.[6] De polis biedt daarmee verzekering voor
aansprakelijkstellingen gedurende de looptijd van de polis (vaak voor de duur van steeds een jaar). De vraag wanneer de
schade is veroorzaakt of ontstaan is daarbij niet van belang. Als de verzekerde bestuurder na afloop van de looptijd
aansprakelijk wordt gesteld in verband met een voorval uit de verzekerde periode ontbreekt in principe de paraplu en kan hij
een nat pak oplopen.

Voetnoten

[1]
Afgekort aangeduid als BCA verzekering of ook wel D&O (Directors & Officers) verzekering.

[2]
Onder verzekerden vallen doorgaans (voormalige) (indirecte) bestuurders, commissarissen, MT leden en feitelijke beleidsbepalers. Ik beperk mij in
deze bijdrage tot de positie van de bestuurder(s).

[3]
Het verzekerd belang van bestuurders (en andere functionarissen) wordt in dit verband aangeduid met side A. Daarnaast kan de polis voorzien in een
side B met de rechtspersoon als verzekerde (ter dekking vrijwaring vergoedingen). Uitbreiding met een side C dekking voorziet in bescherming tegen
claims jegens de rechtspersoon, meestal afkomstig van aandeelhouders.

[4]
Bij een substantiële verzekerde som kunnen meerdere verzekeraars met verschillende rangorden hebben ingetekend. Bij (beursgenoteerde) concerns
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is dat vaak het geval. Bij die ondernemingen zal naast D&O in POSI verzekeringen (dekking voor aanspraken ivm emissies) voorzien zijn. De
onderlinge verhouding tussen verschillende (primaire en excedent) verzekeraars en polissen (samenloop) is voor bestuurders punt van aandacht.

[5]
Welk verweer bewerkelijker kan zijn indien de claimant zich bijvoorbeeld door bewijsvermoedens gesteund weet.

[6]
Verzekeraars zijn rond eind vorige eeuw op claims made overgestapt ter vermijding van long tail risico’s.
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Y. Borrius, datum 01-06-2017
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Het bezwaar voor bestuurders, als claims na afloop van de verzekerde periode worden ingediend, wordt ondervangen
door de mogelijkheid om een zgn. omstandighedenmelding te doen. Doet zich tijdens de looptijd van de verzekering een
kwestie voor die aansprakelijkheid kan triggeren, dan dient de bestuurder dit zo concreet mogelijk te melden.[1] Wordt die
claim inderdaad na de looptijd ingesteld, dan is dekking gebaseerd op de fictie dat de aanspraak op de bestuurder al tijdens
de looptijd is ingesteld. Afhankelijk van de in de polis gehanteerde definitie is in de regel vereist dat de gemelde
omstandigheden voldoende reëel en specifiek op het verzekerde risico zijn toegesneden. Het is raadzaam om (via de
verzekeringstussenpersoon) de verzekeraar verzoek te doen om te bevestigen dat de desbetreffende melding geaccepteerd
is en dekking zal worden verleend mocht op basis van een of meer gemelde omstandigheden een claim volgen. Als de
verzekeraar onduidelijkheden signaleert, heeft de bestuurder tot op zekere hoogte gelegenheid om een en ander te
concretiseren. Ook hier doet zich een spanningsveld voor. Als de melding nodeloos specifiek is, vergroot dit het risico dat
achteraf geen dekking wordt verleend voor claims voortvloeiend uit verwante omstandigheden. Een onvoldoende specifieke
omstandighedenmelding is daarentegen niet onbegrensd reparabel.
Een melding kan verder als ‘bijwerking’ hebben dat de verzekeraar jegens de bestuurder beroep doet op schending van
de mededelingsplicht (verzwijging).[2] De verzekeraar stelt zich dan op het standpunt dat de gemelde omstandigheid ziet
op een feit waarmee zij bij het afsluiten van de verzekering geen rekening behoefde te houden. Er wordt geen dekking
verleend voor relevante feiten en omstandigheden die bij aanvang bekend zijn of behoorden te zijn.[3] Door middel van
‘informatie screening’ bij aanvang van de polis beperken verzekeraars het zogenoemde inlooprisico.[4] Voor bekende
relevante feiten en omstandigheden worden vervolgens aparte uitsluitingen geformuleerd. Dit betekent dat bij een overstap
naar een nieuwe verzekeraar, de verzekerde bestuurders er belang bij hebben om zoveel mogelijk feiten en
omstandigheden onder de oude verzekering voor mogelijke dekking (in de zin van omstandighedenmelding) erkend te
krijgen.
De claims made systematiek kan tot een prikkel leiden dat bestuurders derden van wie zij een claim zouden kunnen
verwachten terwijl nog geen sprake is van een omstandigheid in de zin van de polis, “uitnodigen” om (dreiging van) de claim
te concretiseren zodat dekking kan worden veilig gesteld.
In uitloop in meer directe betekenis kan ook worden voorzien door het tijdig kopen van een uitloopdekking. Dilemma’s die
hiermee samenhangen bespreek ik sub V.

Voetnoten

[1]
Bestuurders doen er goed aan om tezamen met o.a. MT/key-stafleden en commissarissen sessies te beleggen om mogelijke risico’s in kaart te brengen
en zo concreet mogelijk te beschrijven.

[2]
Art. 7:928 BW. Verzekeraar dient verzekerden binnen twee maanden op de mogelijke gevolgen hiervan te wijzen (art. 7:929 BW).

[3]
In de meeste polissen wordt voorzien dat dergelijke kennis van verzekeringnemer geen gevolgen heeft voor verzekerden (w.o. bestuurders) die niet bij
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onjuiste of onvolledige informatievoorziening betrokken waren.

[4]
Ook de formulering van de inloopbeperking kan overigens per polis verschillen.
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Y. Borrius, datum 01-06-2017
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Bestuurders doen er goed aan om zich over de bestaande D&O polis of bij verlenging c.q. overstap naar een andere
verzekeraar adequaat te laten adviseren.

Bij aantreden wordt vaak volstaan met de vraag of er een D&O polis is en voor welk verzekerd bedrag. Alhoewel de
polisvoorwaarden volgens een bepaald stramien worden opgesteld, kunnen deze al gelang de aanbieder, tussentijdse
modernisering en maatwerk aanpassingen, voor de positie van de bestuurders cruciale verschillen en afwijkingen
vertonen. De voorwaarden laten zich niet steeds eenvoudig lezen en doorgronden (met name als het format afkomstig is
van de Amerikaanse markt). Bestuurders zijn meestal niet betrokken bij het uitnemen van een polis en uitonderhandelen
van voorwaarden en eventuele uitsluitingen of zich niet bewust van mogelijke valkuilen. De betrokken
verzekeringstussenpersoon blijkt voor verzekerden niet altijd als informatiebron beschikbaar.[1] Ook is de risk & compliance
afdeling van de rechtspersoon als verzekeringnemer niet steeds toegerust om de relevante vraagstukken te onderkennen.
Van de ‘standaard’ checklist zou onder andere deel moeten uitmaken: (i) bij meerdere verzekerden met verschillende
belangen: inzet en rol van een monitoring counsel; (ii) de bereidheid van verzekeraar om (sans prejudice) zekere kosten te
vergoeden voorafgaand aan de claims made gebeurtenis;[2] (iii) de reikwijdte van dekking; o. a. bij dreigende
reputatieschade, in diverse onderzoeksfasen zoals bij enquête (bijstand verhoor, positioneren als belanghebbende),
faillissement (wettelijk verplichte informatievoorziening, bijstand oorzakenonderzoek) of vanuit toezichthouders;[3] (iv)
het doorgronden van de polisvoorwaarden en uitsluitingen (carve outs);[4] (v) de positie van voormalige bestuurders[5] en (vi)
het nalopen van meldingen omtrent feiten en omstandigheden bij het aangaan c.q. verlenging van de desbetreffende polis
en de voorwaarden voor uitloop.

Voetnoten

[1]
De zorgplicht van de assurantietussenpersoon valt buiten het bestek van deze bijdrage.

[2]
Het kan de latere verweerpositie substantieel ten goede komen indien de bestuurder in het aanlooptraject kan worden geadviseerd om schade te
beperken; de omstandigheden verschillen per casus.

[3]
Indien de polisvoorwaarden refereren aan onderzoek door een “official body” betekent dit – anders dan wel wordt verondersteld – nog niet dat de OK-
onderzoekers en curatoren hieronder vallen.

[4]
W.o. faillissement gerelateerd of Insured versus Insured (IvI) posities betreffend, waardoor bijvoorbeeld dekking in situaties van regres ontbreekt.

[5]
Voormalige bestuurders zijn in de regel als verzekerde onder de D&O gedekt; zij hebben er belang bij om na terugtreden periodiek te worden
geïnformeerd over de voortzetting van de D&O.
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Naast de omstandighedenmelding ter verzachting van uitlooprisico’s, voorzien de meeste polissen in de mogelijkheid om
een vooraf overeengekomen uitlooptermijn in te kopen, indien de verzekering niet wordt verlengd of bijvoorbeeld eindigt
wegens faillissement. Doorgaans kunnen zowel verzekeringnemer (namens deze: de curator) als de verzekerden zelf in
uitloop voorzien. Soms is de termijn daartoe erg kort en zijn curatoren en/of bestuurders zich daarvan onvoldoende
bewust.[1] Bestuurders zouden op de situatie bedacht moeten zijn.
Het al dan niet in uitloop voorzien plaatst de betrokkenen voor een aantal dilemma’s. Eerst aan de hand van zorgvuldig uit
te voeren oorzakenonderzoek zal het voor een curator duidelijk zijn[2] of en in hoeverre een bestuurder ten aanzien van het
ingetreden faillissement een dermate verwijt te maken valt dat hij/zij daarvoor persoonlijk aansprakelijk kan worden
gehouden.[3] De uitkomsten van dat onderzoek zullen pas (ver) na de polis looptijd bekend zijn.
Wat is wijsheid? De bestuurders hebben er belang bij om – mochten curatoren, individuele schuldeisers en/of
aandeelhouders na afloop van de polisperiode claims indienen – dekking te hebben. Ongeacht of claims gefundeerd zijn,
kan met de voorbereiding en het voeren van verweer substantieel tijd gemoeid gaan. Zonder uitloop komen deze kosten
voor rekening van bestuurders privé. Daarnaast biedt dekking perspectief om op een strategisch moment een regeling tot
stand te kunnen brengen zodat bestuurders, na een intensieve en belastende periode, de draad weer kunnen oppakken.
De inkoop van uitloop kan bestuurders echter ook tot “schietschijf” maken. Door uitloop voorzien zij zichzelf –meestal- van
een betere verhaalspositie dat een trigger voor derden, w. o. curatoren, kan zijn om wel een kans te willen wagen.[4]
Volgens onderzoek zou twee derde van de (bevraagde) curatoren sneller overwegen tot aansprakelijkstelling over te gaan
bij het bestaan van een D&O verzekering.[5] Bij de afweging om al dan niet te procederen (c.q. aan te sturen op een
schikking) vormt het uitzicht op verhaal, logischerwijs, een belangrijk element. Verhaal vormt één van de elementen van
het machtigingsbeleid van RC’s in het kader van door de curator benodigde toestemming ex. art. 68 lid 2 Fw om
bestuurder(s) in een aansprakelijkheidsprocedure te kunnen betrekken.[6] Vanuit bestuurders kan er ook voor gekozen
worden om – zo goed als mogelijk – te volstaan met een tijdige omstandighedenmelding en daarmee dekking veilig te
stellen.[7] Indien curatoren niet op hun beurt in uitloop voorzien[8] dan kan dit hun mogelijkheden beperken om (uitgebreide)
claims onder de nog resterende looptijd te brengen. Voor bestuurders heeft dit als relatief voordeel dat curatoren en
andere claimanten niet rustig de tijd kunnen nemen om uitvoerige claims op te tuigen en onder de dekking te brengen. De
keerzijde van deze keuze is dat curatoren haastige kunstgrepen kunnen toepassen om, voor hun interne dossier, ‘claims’
en verwijten op de deurmat van bestuurders en de D&O verzekeraar te doen belanden, met als doel zo’n ruim mogelijke
dekking onder de nog lopende verzekering te verkrijgen. Een dergelijke geconstrueerde aansprakelijkstelling heeft als
nadeel dat deze onbedoeld bij derden, zoals schuldeisers, bekend kan raken. De verwachting kan worden gewekt dat de
(premature) aansprakelijkstelling een vervolg zal krijgen en een eigen leven gaat leiden.[9] Daarnaast kan deze aanpak
aan de benodigde objectiviteit bij het nog te verrichten oorzakenonderzoek in de weg staan.[10] Het is onduidelijk of een
meer neutrale weg bewandelbaar is om rechten veilig te stellen. Alleen een aankondiging van een mogelijke claim op
bestuurders c.q. een stuitingsmededeling zal voor verzekeraars vermoedelijk onvoldoende zijn om dergelijke, minder
concrete, berichtgeving als omstandigheid aan te merken.[11]

Voetnoten

[1]
Er wordt verschillend gedacht of in dat verband een informatie (en daarmee zorg)plicht rust op de assurantietussenpersoon of de curator; vóór dat
laatste onder meer W.F. Hendriksen en M.L.S. Kalff, “D&O verzekering en faillissement”, in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje: Geschriften
vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2014-2015 (Serie Van der Heijden Instituut, deel 128) Deventer Wolters Kluwer 2015, p. 106.

[2]
Evidente fraudegevallen ed. uitgezonderd.

[3]
Vgl. INSOLAD Praktijkregels voor Curatoren, september 2011 (www.insolad.nl/praktijkregels.html), met name regels 5.2 en 5.4 met toelichting.

[4]
Schreurs noemt dit het averechtse effect van de D&O polis die als een rode lap op curatoren zou werken; Ph.W. Schreurs, “Averechtse verzekering: de
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curator op het verzekerings-spek”,TvI 2013/1.

[5]
W.C.T. Weterings, “De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen in de (verzekerings)praktijk”, Het Verzekerings-Archief
4-2010, p. 170.

[6]
Over de wijze waarop dergelijke verzoeken worden getoetst verwijs ik naar verricht onderzoek en mijn kritische kanttekeningen in “Schending
publicatieplicht: bewijsvermoeden te beteugelen?” in: “De gereedschapskist van de curator”, INSOLAD Jaarboek 2015, p. 34-40.

[7]
Dit scenario zal zich sowieso voordoen indien de premies voor uitloop privé niet financierbaar zijn.

[8]
Voor boedels gelden hiertoe geen richtlijnen; inkoop zal mede afhankelijk zijn van de voor uitloop verschuldigde premies. Zijn deze verhoudingsgewijs
behapbaar dan ligt het mijns inziens op de weg van curatoren om de verhaalscomponent voor de boedel veilig te stellen.

[9]
Zie hierover tevens A.R.J. Croiset van Uchelen, “Just when I needed you most – de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering in faillissement”, TOP
2016 – 8.

[10]
Ik verwijs naar het ‘confirmation bias’ fenomeen: ook professionele onderzoekers zijn geneigd om meer belang te hechten aan informatie die een
bestaande aanname of veronderstelling bevestigt (en minder aan informatie die bestaande opvattingen ontkracht). Zie M. Mussche, “Vertrouwen op
informatie bij bestuurlijke taakvervulling” (Serie Van der Heijden Instituut, deel 83) Deventer Kluwer 2011, par. 3.7.

[11]
Positiever hierover is A. Hendriksen, “De curator en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: onbeantwoorde liefde?” te verschijnen in de
INSOLAD Lustrumbundel 2017, par. 5.
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Voor claimanten die menen een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid op bestuurders te hebben, is de
D&O polis met enige regelmaat inzet in de strijd om verhaal. De vraag rijst of dit type verzekering wel vatbaar is voor
(conservatoir) derdenbeslag op aanspraken van bestuurders op hun D&O verzekeraar. Gelet op de aard van de
aanspraken van de verzekerde bestuurder en zijn relatie met de D&O verzekeraar zijn er naar ik meen overtuigende
argumenten dat dit niet het geval is.[1] In de lagere rechtspraak wordt vooralsnog aangenomen dat beslag mogelijk is.[2]
Meestal wordt het middel van beslag ingezet door curatoren, ter behartiging van de belangen van de boedel. In een enkel
geval is het de rechtspersoon/verzekeringnemer zelf die beslag legt ten laste van haar (voormalige) functionarissen. Dit
lijkt mij in strijd met de opdrachtrelatie tussen rechtspersoon en bestuurder, waar de D&O polis als ‘secondaire
arbeidsvoorwaarde’ (emolument) deel van uit maakt. De polis dient juist ter bescherming voor het geval de bestuurder
aansprakelijk wordt gesteld en zou in de context van de opdrachtrelatie niet eenzijdig getorpedeerd moeten kunnen
worden.[3]
Beslag heeft bij de standaard polis (met ongedeelde verzekerde som) tot gevolg dat de verzekeraar niet langer uitkeringen
ten behoeve van de verzekerde bestuurder(s) mag doen, inbegrepen kosten van verweer. Als het beslag één bestuurder
betreft, schort de verzekeraar zijn verplichtingen ten aanzien van mede-verzekerden doorgaans op (art. 6:37 BW). Terwijl de
procedure soms nog niet eens is aangevangen worden bestuurders door beslag afgesneden van de financiële middelen om
adequaat verweer te kunnen voeren. Dit is in strijd met het beginsel van equality of arms.[4] Daarnaast wringt het dat, indien
de D&O polis als verhaalsbestanddeel voor de boedel heeft te gelden, de curator in wezen ongelimiteerd ten laste van de
boedel zou mogen procederen, en dit de bestuurders in het kader van te voeren verweer wordt ontzegd. Doordat het beslag
in het algemeen de gehele verzekerde som zal betreffen (zowel de kosten rechtsbijstand component als schade uitkeringen)
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heeft beslag als bijkomstig effect dat indien geen adequaat verweer kan worden gevoerd, dit de kans vergroot dat (hogere)
claims aan de beslaglegger worden toegewezen. Doel en strekking van de D&O verzekering worden daarmee ondermijnd.
De voorzieningenrechters in (opheffings)kortgeding worstelen met de belangenafweging, met verschillende uitkomsten – en
rechtsonzekerheid – tot gevolg. De rechter dient het vraagstuk welke kosten van verweer gemaakt moeten kunnen worden
terughoudend te toetsen. Veelal maakt van de belangenafweging deel uit de vraag of de bestuurders zelf financieel in staat
zijn om de kosten van verweer te betalen. Is dat het geval dan kan dit er toe leiden dat gedeeltelijke opheffing (voor zekere
kosten van verweer) wordt afgewezen. Ik vind dit ongerijmd. Het komt er op neer dat indien men een verzekering afsluit en
het verzekerde voorval zich voordoet, getoetst wordt of de verzekerde alsnog in staat is om de schade (in casu de
kostencomponent) zelf te dragen. Dit is mijns inziens bij verzekeringen geen relevant criterium,[5] ook niet wanneer er
meerdere gerechtigden zijn. Gedeeltelijke opheffing van het beslag impliceert dat een oordeel moet worden gegeven over
het vrij te geven deel voor de kosten van rechtsbijstand. Hoewel dit niet aan de curator is om te bepalen, neemt deze in
het debat stellingen in over de redelijkheid van gemaakte en in het vervolg nog te maken kosten.[6] Het blokkerende
machtsmiddel van beslag verschaft de curator ‘leverage’ en daarmee een misplaatste onderhandelingspositie in relatie tot
de verzekerde bestuurders en hun verzekeraar.
Alhoewel te begrijpen is dat verzekeraars er de voorkeur aan geven om de totale verzekerde som niet te willen labelen
naar een verweer- en schade component, kan deze benadering in de situatie van beslag tot behoorlijke problemen leiden.
Ook de belangen van de D&O verzekeraar komen in het gedrang wanneer een beslaglegger de door en met verzekerden
te bepalen koers weet te doorkruisen. Sommige polissen bevatten alternatieve bepalingen door de kosten van verweer (bij
voorrang) boven vergoeding van schade te laten gaan of door een apart percentage zo nodig boven het verzekerd bedrag
exclusief beschikbaar te houden voor de kosten van verweer. Zolang er echter vanuit wordt gegaan dat, nu het
vergoedingen van verzekeraar aan de bestuurder betreft, het voor beslag vatbare vermogensbestanddelen van de
bestuurder zijn, bieden deze alternatieven in de praktijk geen soelaas.[7] Oplossing zou kunnen zijn in de voorwaarden op
te nemen dat in geval van beslaglegging de verzekeraar het recht en de bevoegdheid heeft om als rechtstreeks
opdrachtgever te gaan fungeren van de namens de bestuurders betrokken raadsman.[8] De door de verzekeraar
rechtstreeks aan de raadslieden te betalen werkzaamheden zullen dan niet langer vatbaar voor beslag zijn.[9] Of dit
inderdaad een waterdichte oplossing biedt (ik zou menen van wel) is mij niet uit rechtspraak of praktijk bekend. Het zou
goed zijn als binnen afzienbare tijd meer alternatieve bepalingen van verzekeraars tegemoet kunnen worden gezien.[10]

Voetnoten

[1]
Voor de achtergronden verwijs ik naar A. Hendriksen en M. Kalff, “Derdenbeslag op een BCA-verzekering”, NJB 2014/ 1628 en Hendrikse 2017, par. 8.
Anders o.a.: M. Jongkind, “De (on)houdbaarheid van een conservatoir verhaalsbeslag voor een vordering waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering
van de schuldenaar dekking biedt”, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2010-6, p. 264. In de Beslagsyllabus, augustus 2016 wordt de
mogelijkheid van beslag (vanaf de syllabus versie 2015) uitdrukkelijk vermeld.

[2]
Voor een overzicht van recente rechtspraak en bespreking daarvan zie M.H.C. Sinninghe Damsté, “Biedt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
afdoende bescherming tegen civielrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid? De stand van zaken anno 2015”, in: M.Holtzer,
A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2014-2015 (Serie Van der Heijden Instituut, deel 128) Deventer
Wolters Kluwer 2015, par. 4.1, M.M. van Asch, “Derdenbeslag onder de verzekeraar van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering; recente
ontwikkelingen, MvO 2016, nr. 3&4 en Hendrikse 2017, par. 8.

[3]
Vgl. Rb. Oost Brabant 24 juli 2013, JOR 2013/323 m.nt. Kalff (Servatius).

[4]
Vgl. Rb. Amsterdam 7 februari 2008 ECLI:NL:RB:AMS:2008:BD2754 (Ceteco) en Rb. Rotterdam 10 juni 2015, JOR 2015/312 m.nt. Kalff (St. Salza).

[5]
In de in voetnoot 35 genoemde uitspraak (rb Rotterdam 10 juni 2015 (St. Salza)) laat de voorzieningenrechter uitdrukkelijk de vraag buiten
beschouwing of verzekerden überhaupt verplicht kunnen worden eerst hun eigen vermogen voor het voeren van hun verdediging aan te wenden
alvorens aanspraak te kunnen maken op een ten behoeve van hen afgesloten rechtsbijstandverzekering – zoals
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen mede vallen te kwalificeren (rov. 4.6).

[6]
De curator heeft jegens de D&O verzekeraar geen positie (aanspraak) om informatie te verlangen omtrent reeds betaalde kosten en specificaties
daarvan.

[7]
Vgl. Rb. Limburg 23 oktober 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:9164 (Vitaal Wonen).

[8]
Zie bij wijze van illustratie art. 4.3 AV AIG Businessguard Private D&O NL 2013, via https://www.aiginsurance.nl/content/
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[9]
Zie hierover ook: Van Asch 2016.

[10]
Hendrikse 2017 par. 9 spreekt de verwachting uit dat dit staat te gebeuren.

De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' (IVOR nr. 104) 2017/30.VII

30.VII Ten slotte

Y. Borrius, datum 01-06-2017

Datum
01-06-2017
Auteur
Y. Borrius
Vakgebied(en)
Ondernemingsrecht / Rechtspersonenrecht
Ondernemingsrecht / Algemeen

Bestuurders hebben belang bij de D&O verzekering ter beperking van aansprakelijkheidsrisico’s. De hoge drempel voor
bestuurdersaansprakelijkheid voorkomt niet dat bestuurders (al dan niet terecht) worden aangesproken en zij daartegen
verweer moeten voeren. In het huidige klimaat bewijst de paraplu dienst. Normaalgesproken – en bij toereikende dekking –
biedt de verzekering bescherming door het faciliteren van verweer, waarmee claims kunnen worden afgehouden of
beperkt, en draagt het er aan bij om lange procedures door middel van een regeling af te kunnen wikkelen. Daarbij kunnen
zich allerlei modaliteiten voordoen. Zo kan de D&O polis via het instrument van matiging (art. 6:109 lid 2 BW) van invloed
zijn bij het vaststellen van de verschuldigde schadevergoeding.[1] Ook doen zich, ondanks de uitdrukkelijke
beschermingsfunctie van de D&O polis, in de praktijk gevallen voor waarbij voor het treffen van een regeling van
bestuurders wordt verlangd om, los van de beschikbare verzekeringsmiddelen, een eigen bijdrage te betalen.
Of de paraplu steeds soepel uitklapt en onder alle omstandigheden waterdicht is, hangt in belangrijke mate af van de
makelij (de verzekeraar en de voorwaarden). Het loont om proactief de gebruiksaanwijzing bij aankoop te bestuderen en
aanpassingen te vragen om de paraplu tailor made te laten maken. Het ligt in dit verband op de weg van bestuurders om te
waken over hun eigen belangen als verzekerden. In deze bijdrage heb ik enkele dilemma’s belicht die hun bijzondere
aandacht vragen.

Voetnoten

[1]
Vgl. Rb. Midden-Nederland 24 juni 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:4360 (Rentree).
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