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Een verzekerd commissaris ………. telt tot tien
Aansprakelijkheidsverzekering commissaris woningcorporatie
Met onze nieuwsbrief van 20 maart 2013 “een gewaarschuwd commissaris telt voor twee” meldden wij
u dat verzekering één van de mogelijkheden is waarmee een commissaris de risico’s van aansprakelijkheid kan afdekken. Doel van de aansprakelijkheidsverzekering dient immers te zijn om te voorkomen dat het privé-vermogen van bestuurders en commissarissen op het spel komt te staan door bescherming te bieden tegen verschillende vormen van aansprakelijkheid.
Maar is dat ook altijd zo? De praktijk wijst namelijk uit dat de aansprakelijkheidsverzekeringen die woningcorporaties in het belang van hun bestuurders en commissarissen afsluiten niet in alle gevallen
adequaat genoeg zijn met het oog op hun functioneren. En juist voor commissarissen is met name
dat, gezien de huidige ontwikkelingen in de sector, van essentieel belang.
Ter illustratie een vijftal voorbeelden.
1 Deelnemingen
Bestuurders en commissarissen nemen doorgaans, vaak op verzoek van de corporatie zelf, ook zitting
in deelnemingen of gelieerde rechtspersonen van de corporatie. In veel polisvoorwaarden wordt de
definitie van bestuurders en commissarissen of van die deelnemingen echter ingeperkt. Daardoor zijn
deze personen soms niet verzekerd tegen aansprakelijkheid in die hoedanigheid. Maken bestuurders
en commissarissen dan een fout in een deelneming of een gelieerde rechtspersoon en leidt deze tot
een gegronde aanspraak, dan keert de verzekeraar de schadevergoeding niet uit.
2 Verdedigingskosten voorafgaand aan dagvaarding
Op het moment dat een commissaris geconfronteerd wordt met een aanspraak van een derde, zonder
dat er al sprake van een juridische procedure is, zal hij zich daartegen willen verweren (verdedigen).
Veel verzekeringsvoorwaarden beperken echter de vergoeding van verdedigingskosten voorafgaande
aan een dagvaarding. Dat gebeurt dan ofwel door deze geheel niet of slechts gedeeltelijk te vergoeden ofwel door deze aan voorwaarden of bepaalde limieten te verbinden. Dat kan in concrete situaties
voor een commissaris dan zeer nadelig uitpakken, zowel vanuit het perspectief van een tijdige verdediging als vanuit het oogpunt van kosten.
3 Verdedigingskosten bij (onderling) verweer
Leden van de Raad van Commissarissen zijn in beginsel hoofdelijk aansprakelijk in geval van onbehoorlijke taakvervulling, zij het dat zij zich (onderling) kunnen disculperen. Een aansprakelijkheidsverzekering zou een commissaris ook bescherming moeten bieden tegen onbehoorlijke taakvervulling
van een collega-commissaris. Stel, er is de situatie dat één van de commissarissen een fout kan worden aangerekend maar alle commissarissen worden door de corporatie zelf daarvoor aansprakelijk
gesteld. In dat geval kunnen en zullen de aangesproken commissarissen zich direct tegenover de corporatie en indirect onderling verdedigen. Ook hiervoor geldt echter dat deze verdedigingskosten strekkende tot (onderling) verweer van een commissaris veelal maar zeer beperkt onder de verzekering
worden meegenomen. Dat kan dus ook voor een aangesproken commissaris grote nadelige consequenties hebben.
4 Totale verzekerde som
Alle verzekeringsvoorwaarden noemen een totale verzekerde som en een eigen risico. Stel, er is
sprake van een corporatie met meer bestuurders en één van de bestuurders heeft een toerekenbare
fout gemaakt. Zowel (ieder van) de bestuurders als (ieder van) de commissarissen worden daarvoor
echter aangesproken. Dan kan en zal ieder zich in principe ook zelfstandig verdedigen. De bedragen

die daarmee gemoeid zijn, zijn dan wezenlijk in geval zich een aanspraak voordoet die schadevergoeding tot gevolg heeft.
Dit geldt des te meer nu onder die totale verzekerde som vrijwel altijd diverse vormen van verdedigingskosten met een limietbedrag worden begrepen en die (maximale) bedragen van verzekerde som
en verdedigingskosten voor alle verzekerde commissarissen tezamen gelden zodat de verzekerde
som snel zal worden bereikt. Het is dus nog maar de vraag of deze totale verzekerde som wel toereikend is, anders zal een bestuurder of commissaris in voorkomende gevallen uit eigen portemonnee
moeten (bij)betalen.
5 Uitloopregeling
Vrijwel alle polisvoorwaarden voorzien in de mogelijkheid van een uitloopregeling. Deze ziet op
nieuwe claims betrekking hebbende op de oude polis periode. Evenwel wordt deze uitloopregeling ook
wel uitgesloten in geval voor of tijdens die termijn door de corporatie een andere aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen is afgesloten. Een dergelijke bepaling is naar ons
idee een te grote disclaimer nu verwacht zou mogen worden dat bekende potentiële claims uit het verleden door de nieuwe verzekeraar waarschijnlijk zullen worden uitgesloten.

Voornoemde issues zijn slechts een “greep” uit de praktijk en zeker niet limitatief. Opmerkelijk is in ieder geval dat door inperking van bepaalde definities en door uitsluitingen een groot aantal polisvoorwaarden een deel van de aansprakelijkheid waarvoor een commissaris kan komen te staan, niet dekt.
En de onzekerheid die dat voor een commissaris met zich brengt, als men onverhoopt toch een keer
wordt aangesproken, is, op zijn zachtst gezegd, hoogst onwenselijk.

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid, uw verzekering laten beoordelen of een toelichting binnen
uw Raad van Commissarissen verzorgen? Neem dan contact met ons op onder telefoonnummer
06 – 53832435 of per e-mail: mieke.bastiaanssen@pontefix.nl.
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