
Risicovol toezicht
Goed verzekerd?

� Commissaris loopt na
aftreden risico’s op grond van
optreden in voorgaande jaren

� Ook wie blijft zitten loopt
onverwachte risico’s,
bijvoorbeeld bij insolventie

� Bij faillissement kunnen
claims buiten dekking van
verzekering vallen

� Verzekeringsbranche biedt
nog te weinig maatwerk

Verzekering biedt soms schijnzekerheid
Commissaris moet goed opletten of schade als gevolg van fouten bij toezicht wel onder polis valt

Albert Jan van Soelen
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M
eestal gaan commissa-
rissen ervan uit dat zij
goed verzekerd zijn te-
gen schade als gevolg

van fouten bij het houden van toe-
zicht. De werkelijkheid is echter
een andere. Zeker in deze tijden
zou iedere toezichthouder eens
goed naar zijn polis moeten kij-
ken. En zou de verzekerings-
branche meer ‘tailor made’ moe-
ten gaan werken.

Bij beursgenoteerde bedrijven
is het beheer van de aansprakelijk-
heidspolis meestal in handen van
een professionele insurance ma-
nager, die samenwerkt met een ex-
terne verzekeringsmakelaar. On-
dernemingen die niet op de beurs
genoteerd zijn vertrouwen deze
taak in de regel toe aan een assis-
tent van de directie. Omdat het be-
heer dan doorgaans beperkt blijft
tot het tijdig doorgeven van muta-
ties binnen de raad van commissa-
rissen, komen die ondernemin-
gen onbedoeld in de gevarenzone
terecht. Want voor de kleine letter-
tjes van de polis is ten onrechte
weinig aandacht, terwijl ze grote
gevolgen hebben voor de dekking. 

Zo zijn vrijwel alle aansprake-

lijkheidsverzekeringen gebaseerd
op het ‘claims made’ principe. Dit
betekent dat het er bij de dekking
niet alleen om gaat of een achteraf
gezien desastreuze handeling bin-
nen de looptijd van de polis heeft
plaatsgevonden, maar ook of een
claim tegen een verzekerde bin-
nen die looptijd is ingesteld. Dit
laatste gebeurt echter soms pas ja-
ren na dato.

Een commissaris die aftreedt
loopt daardoor grote risico’s. Hij
heeft geen zicht meer op de polis.
En dat terwijl het in sommige ge-
vallen noodzakelijk kan zijn tijdig
een zogenoemde uitloopdekking
bij te verzekeren. Want alleen dan
vangt de verzekeraar de klappen
op die het gevolg zijn van fouten
die zijn gemaakt in de voorgaande
jaren.

Ook toezichthouders die op
hun stoel blijven zitten lopen
soms onverwachte risico’s. Denk
bijvoorbeeld aan de situatie waar-
in een onderneming in liquidi-
teitsproblemen komt. Vanuit de
boekhouding wordt dan zo goed
en zo kwaad als het kan geschoven
met betaaltermijnen. Omdat de
verzekeringsmaatschappij in de
regel minder lastig is dan bijvoor-
beeld een belangrijke leverancier,
wordt de betaling van premieno-

ta’s nogal eens uitgesteld. Met alle
rampzalige gevolgen van dien als
er een insolventiescenario in
beeld komt. Want dan blijkt de
verzekeraar geen dekking te bie-
den omdat de premie niet of te laat
is betaald.

Bij insolventie dreigt er ook nog
een ander gevaar. Want de meeste
polissen eindigen automatisch bij
een faillissement. Daardoor vallen
claims, die na faillietverklaring te-
gen een toezichthouder worden
ingesteld, buiten de dekking. Ook
hier kan een uitloopdekking soe-
laas bieden. Maar die moet dan

wel tijdig worden verkregen. Als de
failliete vennootschap verzeke-
ringnemer is, zal daarbij boven-
dien de medewerking van de cura-
tor vereist zijn.

In de relatie tussen een curator
en een (voormalige) toezichthou-
der zitten er meer addertjes onder
het gras. Niet alleen bestuurders,
maar zeker ook toezichthouders
stellen zich namelijk vaak welwil-
lend op tegenover curatoren. Zij
zullen onderstrepen er alles aan te
hebben gedaan om het tij te keren.
Een attente curator weet dat juist
in deze fase informatie op tafel kan
komen die later van pas komt als er
een keuze moet worden gemaakt
over al dan niet aansprakelijkstel-
ling. Dan dringt de vergelijking
zich op met een verdachte, die voor
verhoor wordt vastgehouden door
de politie en die zonder overleg
met zijn advocaat onbezonnen
een verklaring aflegt die zich later
in het proces tegen hem kan ke-
ren. Toezichthouders die met een
curator te maken krijgen, doen er
dan ook goed aan zich vanaf het al-
lereerste moment deskundig te la-
ten bijstaan. 

In feite nemen toezichthouders
onverantwoorde risico’s als zij hun
aansprakelijkheidsverzekering
niet periodiek door een eigen des-

kundige tegen het licht laten hou-
den en zij niet de vinger aan de pols
houden waar het de premiebeta-
ling betreft. Een ander alternatief
is deze verzekering niet via de on-
derneming te laten lopen, maar
door de commissaris zelf te laten
sluiten. Vanuit het perspectief dat
hij bij een uitglijder met zijn volle-
dige vermogen aansprakelijk kan
zijn, is dit van cruciaal belang. Dit
geldt des te meer als in de afweging
wordt betrokken dat toezichthou-
ders relatief nogal bescheiden ver-
goedingen voor hun werk plegen
te ontvangen.

Ook verzekeraars moeten een
omslag maken. Ten onrechte is de
branche vooral gefocust op collec-
tieve polissen die voor alle rvc-le-
den gezamenlijk worden gesloten.
Voor een aanbieder die bereid is
om, tegen een concurrerend tarief,
individuele risico’s te verzekeren
ligt er een markt voor het oprapen.
Daarnaast zouden verzekeraars
actiever moeten aansturen op pro-
fessionele juridische coaching van
commissarissen aan de voorkant
van een insolventietraject. Daar-
mee kan een hoop ellende worden
voorkomen.
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