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De curator en de

b estuurdersaansp rakelij kheidsverzekerin g :

onbeantwoorde liefde?

MR. A. HENDNKSE|

l. Inleiding

l.l. De bestuurders- en comrrissarissenaansprakelijkheidsverzekering ("BCA-
verzekering" en de aanbieder daarvan hierna de: "BCA-verzekeraar") is

bedoeld voor besfuurders en commissarissen2 van rechtspersonen ter bescher-

ming van hun privé vennogen. Dat lijkt een open deur, maar dat laatste is het in
de praktijk niet. Claimanten, met curatoren voorop ten behoeve van de boedel,

zien de BCA-verzekering als onderdeel van het verhaalsveÍmogen van door hen
aangesproken bestuurders.3 Deze bijdrage stelt de verhouding tussen de curator

en de BCA-verzekering centaal.a

1.2. Zolanghet verzekerde bedrag van de BCA-verzekering hoog genoeg is om
de (gepretendeerde) bestuurdersaansprakelijlrteidsvordering ("BCA-claim")
bij toewijzing na voldoening van de kosten van ven /eer te voldoen, ontstaan

er geen problemen. Of het verzekerde bedrag toereikend is, is in de praktijk
vaak echter de vraag. Dat verbaast niet gelet op de hoge claims ten bedrage van

het boedeltekort waartoe toepasselijkheid van art. 2:1381248 BW leidt en de

vaak (relatief) hoge kosten van verweer tegen een BCA-claim. In de praktijk
komt het voor dat een toegewezen BCA-claim - tegen de ver"wachtingen van de

curator in - niet (geheel) uit de dekking van een BCA-verzekering kan worden
voldaan. Dat maakt dat curatoren het verzekerde bedrag onder een BCA-
verzekering meer en meer willen veiligstellen als verhaalsobject.

l. Mr. A. (Annemieke) Hendrikse is advocaat bij Van Doorne N V.

2. Hierna refereer ik kortheidshalve alleen aan bestuurders, behalve wanneer ik een specifiek
aandachspunt met betrekking tot commissarissen behcht.

3. Hiema refereer ft alleen aan curatoren, nu zi.1 tn deze btjdrage centraal staan.

4. De brldrage gaat niet in op de specifieke positre van de bestuurdcr. Zie hierover brjvoorbeeld

A.R.J, Croiset van Uchelen, 'Just when I needed you most - de bestuurdersaansprakelijk-

heidsverzekering in farllissemenÍ', TOP 2016-8, artkelnummer 570. F. Schreurs besteedt

aandacht aan de vraag of een BCA-verzekering nret juist BCA-claims uitlokt in 'Averechtse

werking: de curator op het verzekenngs-spek', Tvl 2013-1, Forumbijdrage.
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Mr. A. Hendrikse

1.3. Dat uit zich het meest duidelijk in geval van conseryatoir derdenbeslag
door de curator op de aanspraken van de bestuurder op zijn BCA-verzekeraar.
Daamaast klinkt het door in vrijwel elke stap die curatoren richting BCA-
verzekering (proberen te) zeffen: het opvragen van een polis, de interesse in het
dekkingsstandpunt, het inkopen van uitloop, etc.

1.4. Daarbd zijn ook curatoren, zo leert de praktijk, 'maar' mensen met vaak de
overtuiging dat zij het gelijk aan hun zijde hebben. Het zal niet verbazen dat
bestuurders en hun BCA-verzekeraar daar vaak - min of meer genuanceerd -
anders over denken. ook aan die zijde kan de eigen positie over- c,q.
onderschat worden. Dat gebeurt besfuurders vaker dan de BCA-verzekeraar.
De laatsten zien een hoeveelheid (gepretendeerde) BCA-claims voorbij komen
waar menig gespecialiseerd advocaat met afgunst naar zal kijken. Daarnaast
kijkt de BCA-verzekeraar met meer afstand naar de positie van de bij hem
verzekerde bestuurder dan deze zelf in de regel doet.

1.5. De overtuiging van het eigen - van de curator, de bestuurder enlof zijn
BCA-verzekeraar - gelijk speelt met name bij 'grijze' zaken.s curatoren en
bestuurders bijgestaan door hun advocaten en/of BCA-verzekeraar zijn profes-
sioneel genoeg om de 'Tv,tart- wit' zaken uit de wereld te helpen.

1.6. Nu is inherent aar,'gijze' zaken dat daarover een verbaal robbertje te
vechten valt met min en meer valide argumenten aan beide zijden. Juist waar de
norm het 'ernstig verwijt' of 'kennelijk onbehoorlijk bestuur' is, dient de
claimant voor ogen te houden dat het eigen gelijk minder evident is.6

Daarmee bedoel ik die zaken waaryan niet op voorband duidelijk is dat sprake is van een
onvoorzienbaar risico ofverantwoord risico dat zrch heeft gematerialneerd aan de ene kant
van het sPectrum of opzettehjk of bewust roekeloos handelen aan de andere zijde van het
spectrum. Over handelen of nalaten van bestuurders dat zich tussen dre uitersten bevindt
kan verschillend gedacht en geoordeeld worden. Zie ook voetnoot 6 voor de rubricering van
bestuurshandelingen die A-G Huydecoper aanbrengt en de .grijze ,on., *u**n hii
refereert
Zoals bekend ligt de lat voor het oordeel dat een bestuurder een emstig verwijt van
onbehoorlijk bestuur Eeft hoog (zre o.a. HR l0 januari tggT , NJ lggT t36o (snleman/van de
ven). HR 8 december 2006, NJ 2006/6s9 (on»anger/Roelofsen) en HR 20 ;uni 2oog, N.I
2009121 (NOI'O."Door het woord 'kennelijk' wordt uitgedrukt dat slech6 ien in het oog
springende blj wi;ze van spreken elke twijfel urtslurtende onbehoorlijkheid van de taakver-
vulhng in aanmerking moet worden genomen, met d.len verstande dat het criterium
'kenneli;k onbehoorlijke taakvervulling' een minder stenge toetssteen vormt dan ,grove

schuld of grove nalatigheid' (MvA, Kamerstukken II 16631, 6, p. 2t als geciteerd door M.L.
Lennarts, T&c Burgerlijk wetboek, aÍ. 2:138 Brí/, aant. 3). In zrjn conclusie voor HR
4 april 2003, NJ 2003/538 (shpper club) nfiiceeÍ Ac Huydecoper de fouten dre *

5

6.
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De curator en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

1.7. Toch lijkt ook in die gevallen de mrgom behoud van het verhaalsvermogen
voor de curator dominant. Vanuit de positie van de curator bezien is dat in zoverre
begnjpelijk dat het geld maar één keer kan worden uitgegeven.T Het beweemdt
daarom niet dat de curator vaak probeert op voorhand paal en perk te stellen aan

hetbedrag dat ten laste van de dekking Íurn verw@r kan worde,n besteed. Daarbij
wordt - irnpliciet of expliciet - vaak betoogd dat de kosten van verweer te hoog
zijn wanneer te weinig overblijft voor verhaal, zou de BCA-claim van de curator
slagen. Vanuit verzekeringsrechtelijk penpectief is die redenering niet juist. De
maatstaf is dan niet langer wat redelijke kosten van verweer zijn (de door de
BCA-venekering gehanteerde maatstaf), maar welk bedrag voor verweer mag
overblijven, gelet op het bedrag dat minimaal voor het verhaal van een op dat
momont onzekere BCA-claim gereserveerd moet worden.

1.8. De meeste curatoren zijn wel bereid na het leggen van conservatoir beslag
onder de BCA-verzekeraar over het wijgeven van een budget voor verder
verweer te spreken. Dat wordt wel gepercipieerd als 'voor Sinterklaas spelen'.

l.9.Deze opstelling - hoe redelijk dan ook bezien door de bril van de curator - staat
haals op het uitgangspru:t van de BCA-verzekeraar en zijn verzekerden.s Curatoren

bestuurders kunnen maken. In zijn rubricering levert de categorie handelingen die, bij
maximale kundigheid en oplettendheid, ook op het moment van plegen al als onjuist konden
worden onderkend, maaÍ waarvan geredehjk valt te begrijpen dat niet iedere bestuurder dre,
brj alles wat hij in dre hoedauigheid ondemeemt, altijd kan vermijden - indachtig het
gezegde'waar gehakt wordt vallen spaanders' - niet een emstig verwijt op. De daarop
volgende categone betreft zwaarder te beoordelen fouten dre moertrjk te beoordelen vallen
omdat er "een 'grijze zone' [is] van handehngen die wel als onjuist kunnen worden
gekwaliflrceerd maar die niet tot aansprakelijkheid behoren te lerden; maar daarop sluit
aan een groep handelingen die rxaarder aan te rekenen zijn - in dat veóand wordt de
aanduiding 'onverantwoordelijk' gebruilrÍ - en waaóij de befiokken bestuurder zich er in
geobjectiveerde zin van bewust had moeten zijn (dus; zich had behoren te realiseren) dat dre
nadelig zouden uitpakken. Dergelijke handelingen kwalificeert de hrer onderzochte passage
uit de wetsgeschiedenis ook als 'misbruik'. Ofschoon de hier gebruikte kwalifrcaties
suggereren dat het om bepaald ergerlijke fouten moet gaan, wordt tegelijkertijd tn deze
passage uit de wetsgeschiedenis gezegd dat erkenmng van het bestaan van een ' gnjze zone'
er niet toe mag leiden dat de toetsing vervlakt en dat alleen rn gevallen van uizonderttlk
onbehoorlijk beshrur aansprakelilkheid van bestuurders wordt aangenomen. Wel is duidelijk
dat de in de rechtspraak van de Hoge Raad aanvaarde kwalificatie van 'ernstig verwi;t' mede
de gedragrngen uit deze categorie op het oog heeft."

7. Daamaast zal een verzoek van een curator tot toepassing van de Garantstelhngsregehng
curatoren 2012 nolet worden gehonoreerd indien het bedrag van de gevraagde garantstelling
in geen redelijke verhouding staat tot het redelilkenvijs te venvachten bedrag dat door
inspanningen van de curator kan worden verhaald.

8. Onder veruekerden schaar ik ook kandidazlverzs,kerden, ofivel de verzekerden die nog geen
aanspraak op dekking hebben gemaakt of dat wel hebben gedaan maar nog geen of een
afivijzend dekkingsstandpunt hebben ontvangen.
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IvÍr. A. Hendrikse

zijn geen Sinterklaas. Vanuit het perspectief van de BCA-verzekering bezien hebben

zij niets over de dekking te vertellen en zouden niet in staat moeten zijn om het

budget voor het verweer van hun wederpartij te bepalen. Ook als een BCA-claim

wordt toegewezen wil dat niet zeggen dat de kosten van verweer te hoog lvaren c.q.

het door curatoren begeerde verhaalsobject ten onrechte in omvang is verminderd.

1.10. Met dit standpunt gooi ik waarschijnlijk de spreekwoordelijke knuppel in

het hoenderhok. Ik zalhet hiema dan ook toelichten. Daarbij probeer ik ten

behoeve van het debat over de verhouding tussen de curator en de BCA-

verzekering inzichtelijk te maken vanuit welk verzekeringsrechtelijke kader

BCA-verzekeraars naar hun product kijken en de verwachtingen die verzeker-

den en de curator daaromtrent kunnen hebben. Daartoe gaatparagraaf 2 eerst in

op relevante aspecten van het verzekeringsrecht en paragmaf 3 vervolgens in

meer detail op de BCA-verzekering. Deze paragrafen vormen de opmaat voor

de kern van deze bijdrage: hoe verhoudt de curator zich tot de BCA-

verzekering? Na een inleidende paragraaf 4 over het ontbreken van de status

van verzekerde voor de curator onder een BCA-verzekering, stellen de daarop

volgende paragrafen de verschillende petten die een curator kan opzeffen om

toegang tot (informatie over) een BCA-verzekering te (proberen te) verkrijgen

centraal: van veruekeringnemer (laragraaf 5), van benadeelde (paragraaf 6), van

cessionaris $nragraaf 7) en ten slotte van derdenbeslaglegger (paragraaf 8). Een

korte conclusie rondt deze bijdrage af (paragraaf 9)-

I .1 I . Ter afsluiting van deze inleiding - waarschijnlijk ten ovenrloede gelet op het

voorgaande - een 'disclaimer'. Met mijn kantoorgenoten feed ik vaak op voor

BCA-verzekeftrzrs enlof hun verzekerden. Dat kleurt deze bijdrage. Daarnaast

kunnen in een bijdrage met deze, toch al aarzienlijke, omvang niet alle mogelijke

nuances aan bod komen. Ten behoeve van enig debat over de verhouding van de

curator tot de BCA-verzekering lijkt het mij juist ook nuttig de meer principiële

uitgangspunten te bespreken. Daarbij ligt de nadruk op de verzekeringsrechtelijke

aspecten die vanuit het perspectief van de BCA-veruekeraar relevant zijn. Dit niet

alleen omwille van mijn praktijkervaring maar ook omdat dit element in het debat

over de verhouding van de curator tot de BCA-verzekering onderbelicht is. De

lezer die deze bijdrage daardoor te eenzijdig vindt nodig ik graag uit om

voornoemd debat met inachtneming van de verzekeringsrechtelijke aspecten én

zijn of haar visie daaromtrent voort te zetten.

2. Verzekeringsrechtelijk kader

2.1. Yerzekering is de overeenkomst waarbij de verzekeraar zich tegen het

genot van een premie jegens de verzekeringnemer verbindt tot het doen van één
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De curator en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

of meer uitkeringen aan verzekerden en bij het sluiten van de overeenkomst
voor partijen geen zekerheid bestaat da! wanneer of tot welk bedrag enige
uitkering moet worden gedaan (art, 7:925 BW). Deze onzekerheid is het
wezenskenmerk van de verzekering.

2.2. De verzekeringnerner is de partij die de verzekeringsovereenkomst met de
verzekeraar sluit en de premie betaalt (afi.7:925lid 1 BW). De verzekerde is

degene die jegens de verzekeraar aanspraak op vergoeding van zijn schade kan
maken (art.7:945 BW). De verzekeringnemer kan tevens (de) verzekerde zijn
maar (de) verzekerde kan ook een derde zijn.e In dat geval neemt de
verzekerau jegens de verzekeringnemer de plicht op zich om uitkering te
doen aan die derde en zijn schade te vergoeden. De verzekeringsvoorwaarden
bepalen wie aanspraak kan maken op een uitkering uit de dekking en daarmee
wie (de) ve,rzekerde is.

2.3. Het veÍmogensbelang dat de schadeverzekering dekt vormt het verzekerd
belang.ro Welk belang de verzekering dekt en in welke omvang blijkt uit de

verzekeringsvoorwaarden.rr De aansprakelijkheidsverzekering beschermt het
vermogensbelang van de verzekerde door de schade te vergoeden die de
verzekerde als gevolg van aansprakelijkheidsvorderingen van derden lijdt.
Die derden noem ik hierna ook benadeelden.

2.4. De verzekeraar is degene die - onder en in overeenstemming met de
voorwaarden van de aansprakelijLàeidsverzekering en uiteraard tegen betaling
van de premie door de verzekeringnemer - de financiële last verbonden aan het
verzekerd belang draagt. Naast het belang van de verzekerde is daardoor het
belang van de aansprakelijkheidsverzekeraar relevant. Deze heeft een eigen
belang bij de beantwoording van de vraag of en, zo ja, in hoeverre de

verzekerde voor de schade van een derde aansprakelijk is jegens die derde.I2
De wet brengt dit belang onder meer tot uitdrukking in art. 7:941 BW. Dit
artikel verplicht de verzekeringuemer en (de) verzekerde om de verwezenlijking
van het risico zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk aan de verzekeraar te
rnelden en de verzekeraar alle sfukken en informatie te verschaffen die van
belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen. lndien deze verplichtingen
niet zijn nagekomen kan de verzekeraar de uitkering verminderen met de

schade die hij daardoor lijdt. Het artikel bepaalt daamaast dat bij schending van

9 Art. 7:946 BW geeft als hoofdregel dat de verzekeringnemer tevens de verzekerde is, tenzij
anders overeengekomen.
J.H. Wansink, De algemene aansprakelijkheidsverzekenng, Deventer: Kluwer 2006, p. 330.
J.H. Wansink 2006, p. 331.
J.H. rWansink 2006, p. 365.

10.

ll.
12.

349



Mr. A. Hendrilse

deze verplichtingen met de opzet de verzekeraar te misleiden, de dekking
vervalt (tenzrj de misleiding het verval van dekking niet rechwaardigt). De
meeste verzekeringen leggen de lat echter lager or voorzien ook buiten opzet in
verval van rechten bd schending van deze verplichtingen voor het geval de
verzekeraar door de schending in een redelijk belang is geschaad.l3

2.5. ook andere bepalingen in de polisvoorwaarden brengen dit eigen belang
van de verzekeraar tot uitdrukking. Gebruikelijk is de bepaling dat de
verzekerde gehouden is alles na te laten dat de belangen van de verzekeraar
kan schaden. vaak is.ook expliciet een verbod tot erkenning van aansprake-
lijkheid opgenomen.ra voor wat beffeft het verweer bepalen aansprakelijk-
heidsverzekeringen wel dat de verzekeraar dit voert. Vaak ook borgt de
schaderegeling de belangen van de verzekeraar door te bepalen dat de
veruekerde verplicht is verweer te voeren en de (verschillende stappen in c.q.
aspecten van de) schaderegeling afhankelijk te maken van het akkoord van de
verzekeraar.15

2.6. Het belang van de verzekerde en de verzekeraar bij aansprakelijkheids-
verzekeringen is in beginsel gelijk: het zo adequaat mogelijk adresseren van de
aansprakelijkheidsclaim en het beperken van de schade van de verzekerde als
gevolg daarvan. Een adequate reactie veronderstelt (i) een realistische analyse
van de juridische positie van de verzekerde, (ii) en daarmee een realistisch
beeld van een acceptabele oplossing voor het probleem waaÍrnee de verzekerde
zich geconfronteerd ziet, en (iii) een kostenefficiënte aanpak om tot die
oplossing te geraken. Kortom, een zakelijke benadering. De opmerking dat

l3 De verzekeringnemer en de verzekerde hebben ook beide de plicht bereddingsmaategelen te
feffen ingevolge art.7:957 BW.
lngevolge art. 7:953 BW heeft een overtreding van het verbod tot erkenning van
aansprakelijkheid geen gevolg voor zover de erkenning julst is. Een verbod tot erkenning
van feiten heeft rummer gevolg.
Zo zal de verzekeraar goedkeuring moeten verlenen ten aanzien van de advocaat en experts
die de verzekerde zou willen inschakelen en zal de verzekerde geen schikking mogen treffen
zonder akkoord van de verzekeraar. Voor wat betreft de kosten van de beheffende advocaa!
beoordelen verzekeraars de te hanteren uurtarieven op voorhand en verlangen een ge-
reduceerd tanef wanneer zl deze te hoog vinden. Overigens screenen BCA-verzekeraars
gedurende de behandeling van een dossier de declaraties ook voortdurend op verrichte
werkzaamheden en daaraan bestede trjd. Raadsheden dienen werkzaamheden waannee veel
tijd gemoeid gaat ook op voorhand voor te leggen ter accordering van daarmee gepaard
gaande kosten (hetgeen als onderdeel van het voortdurend overleg tussen BCA-vetzekeraar,
verzekerde en advocaat over het te voeren verweer toch al dient te gebeuren). Doen zij dat
niet dan Iopen zrj en de verzekerde het nsico dat deze niet voor vergoeding uit de dekking in
aanmerking komen.

14.

l5

3s0



De curator en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

de belangen van verzekerde en verzekeraar in beginsel gelijk lopen verdient

wellicht enige toelichting.

2.7. Anders dan vaak wordt gedacht zijnverzekeraars er niet per definitie op uit
om aan hun uitkeringsplicht te ontkomen of deze zoveel mogelijk - tegen beter

weten in - te beperken. Een voorbeeld van die laatste situatie is het 'blind'
voeren van verweer om een minimale kans op succes niet onbenut te laten,

tenvijl bij materialisatie van de grote kans van verlies de kosten van venveer

buitenproportioneel zijn opgelopen ten koste van het restant verzekerde bedrag.

Het voorkomen van een uitkeringsplicht of kostte wat kost de omvang daarvan

beperken is niet het belang dat verzekeraars nasteven. Voor de meeste BCA-
vezekeraars geldt in mijn ervaring dat zij de bescherming die zij verkopen ook
(willen) waar maken. Wanneer dat bijvoorbeeld betekent dat een schikking in

een woegtddig stadium de voorkeur verdient gelet op de gemaakte analyse, dan

is dat een gegeven etr geen onheilstijding. Uiteraard zal het schikkingsbedrag

wel (grotendeels) de juridische positie van de verzekerde en daaraan verbonden

aansprakelijkheidsrisico's moeten reflecteren. Vanuit dat perspectief bezien zal

de verzekeraar niet meer willen betalen dan zakelijk verantwoord is. Gelijk dat

geldt voor de niet verzekerde gedaagde. Het enkele feit dat het verzekerde

bedrag hoger is dan hetgeen de verzekerde uit eigen middelen zou kunnen

dragen maakt niet dat een hoger schikkingsbedrag zakelijk verantwoord is. Niet
alleen de claimant maar ook de verzekerde zal zich dat dienen te realiseren.

2.8. Helaas zullen er verzekeraars zijn die de uitzondering op de regel vormen

en minimalisatie van hun uitkeringsplicht als hoogste belang nastreven. Het is
begrijpelijk dat enige negatieve er-varing op dat vlak - of dat nu een eigen

ervaring of van horen zegger. is en of dat nu BCA-verzekeringen of andere

verzekeringsproducten befeft - het verwachtingspahoon ten aanzien van alle

verzekeraars negatief beïnvloedt. Dat betekent echter niet dat alle (BCA-)
verzekeraars aan dat venvachtingspatroon voldoen. De praktijk leert dat dat

anders is.16

2-9.Wat verzekerden betreft geldt dat zij in de regel Íeageren als de meeste

gedaagden: zij willen enerzijds niet "op hun rug gaan liggen" en zeker niet

wanneer daartoe gean aanleiding bestaat maar anderzijds ook hun verdere leven

niet onnodig lang belasten met procedures. Ook zij wensen aan de hand van de

hiervoor in paragraaf 2.6 genoemde stappen tot een adequate reactie te komen.

Dat neemt niet weg dat voor de verzekerde andere factoren ntaardet kunnen

16. Waar de negatieve ervaringen als regel worden beschouwd en een grotere impact hebben dan

de positieve, bhjkt het negatieve beeld van verzekeraars moeilijk te doorbrcken.
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wegen dan voor de verzekeraar en het gezamenlijke belang kunnen kletren of
verdringen. 'Principe' en zorgen over reputatieschade aan de zijde van
verzekerde kunnen zijn belang bij het (blijven) voeren van verweer groter
doen zijn dan van de verzekeraar, die zijn positie bepaalt op basis van de
'zakelijke' afweging aan de hand van voomoemde stappen. Die 'zakelijke,
afweging kan er juist ook toe leiden dat het belang bij het voeren van verweer
voor de verzekeraar gelet op de juridische positie van zijn verzekerde groter is
dan voor de verzekerde. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien het
commerciële belang van de verzekerde gebaat is bij een schikking, hij de
morele behoefte voelt schade die door zijn toedoen is ontstaan te vergoeden of
een punt wil zetten achter de kwestie om verder te kunnen met zijn leven. Voor
de verzekeruar Àjn dit echter geen factoren die hij in zijn beoordeling van het
(bestuurders)aansprakelijkheidsrisico van de betreffende verzekerde meeneemt
en die ook niet in de premiestelling zijn verdisconteerd. Die beoordeling gaat
uit van de juridische positie van de verzekerde: enerzijds bij het Íumgaan van de
verzekering de hypothetische BCA-risico's die een bestuurder bij een onder-
neming en rechtspersoon als de verzekeringnemer loopt en anderzijds bij
materialisatie daarvan de juridische waardering van de verweermogelijkheden
van de verzekerde.

2.10. Uit het voorgaande volgt dat de belangen van verzekeraar en verzekerde
uit elkaar kunnen (gaan) lopen. Hoe daarmee om te gaan? waar het uitgangs-
punt van de aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeraar uitsluitend tot
deklring is gehouden indien en voor zovet de verzekerde voor de door de derde
geleden schade aansprakelijk kan worden gehouden, stelt Wansink zich op het
standpunt dat de verzekeraar uiteindelijk beslist over het al dan niet bestaan van
(het risico van) aansprakelijkheid en het al dan niet voeren van verweer. Dit
gelet op het feit dat de verzekeraar de financiële last draagt die met het
aansprakelijkheidsrisico gepaard gaat. Hij voegt daaraan toe dat de verzekeraar
uiteraard wel gehouden is bij de schadeafwikkeling rekening te houden met de
belangen van de verzekerde. Art. 6:248 Bw vormt daarvoor de wettelijke
basis.rT Krenning en Vloemans gaan nader op de problematiek van belangen-
conflicten tussen aansprakelijkheidsverzekeraar en verzekerde in. Zij zijn van
oordeel dat niet op voorhand aangegeven kan worden of de verzekeraar of de
verzekerde het laatste woord zou moeten hebben bij een verschil van mening.
Dit moet, gelet op de vele factoren die van belang kunnen zijn, per geval
beoordeeld worden. Twee uitgangspunten die zij daarbij noemen zijn dat: (i) de
verzekerau op een bedrijfsmatige, commerciële manier mag omgaan met het

17. J.H. Wansink 2006, p. 369 en 386-387
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De curator en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

van de veruekerde overgenomen risico en (ii) de verzekeraar in beginsel niet
wijelijk en zonder overleg met de verzekerde over de portemonnee van de

laatste mag beschikken.ls

3. De BCA- verzekeringle

3.1. "De" BCA-verzekering bestaat (in ieder geval) sinds de opheffing van de

Nederlandse BCA-pool op I januari 2007 niet meer. De BCA-pool wÍrs een

samenwerkingsverband van acht verzekeraars die BCA-verzekeringen aanbood.

3.2. Aan aanbieders van BCA-verzekeringen is geen gebrek. Er fieden nog

steeds nieuwe verzekeraars tot deze markt toe. Ondanks de toegenomen
claimfrequentie blijven verzekeraars de markt voor BCA-verzekeringen ken-
nelijk als aantrekkelijk percipiëren. Dat verklaart onder meer waarom de
premies (bepaalde sectoren, zoals de bancaire sector, uitgezonderd) nog steeds

relatief laagzijn én de reikwijdte van de dekking bij verschillende verzekeraars

in de kern sterk overeenkomt.

3.3. De BCA-verzekering wordt in de regel afgesloten door de rechtspersoon
als verzekeringnemer ten behoeve van bepaalde derden, te weten natuurlijke
personen die bestuurder bij die rechtspersoon en/of haar dochters zijn.2o Ook
(beweerdelijk) feitelijk bestuurders kunnen als verzekerde aanspraak
op dekking maken.2r Het verzekerde bedrag is beschikbaar voor alle
verzekerden samen; de verzekerden beschikken niet over een individuele

18. Bijvoorbeeld in srtuates van onderverzekerrng, gedeeltelijk onverzekerde schadeposten of
de in paragraaf 2.9 aangehaalde factoren die de verzekerde uiteindelijk ook financieel
kunnen raken. Een nadere uitwerking gaat het bestek van deze bijdrage te buiten. Daarvoor
verwi.;s ik graag naar A.L. Krennmg en N. Vloemans, 'Rechtsbrjstand door de aansprake-

lijkherdsverzekeraar enhet eigen belang van de verzekerde', NTHR2007-6. p.236 e.v.
19. De navolgende paragrafen zijn deels ontleend aan: A. Hendrikse en D.A.M. van den Heuvel,

'Bescherming tegen bestuurdersaansprakelijkherd in tijden van crisis', TOP 20094, p. 127

e.v.
20. Zie in meer algemene an over het derdenbeding rn de BCA-verzekering J.B. Londonck

Sluijk, 'De posrtie van bestuurders als derden bij een D&O-verzekering' , V-A 3-201 I , p. I I 2
e.v. en over verzekeringen ten behoeve van derden zijn bijdrage 'Verzekenng ten behoeve
van een derde en de mhoud van een verzekeringsovereenkomsl'. Ay&S 2014-8.

21. De BCA-verzekering biedt dekkmg aan diegenen dre als verzekerde kwaliÍiceren omdat ze

aan de definitie van bestuurder (of commissans of fertelijk bestuurder) in de voonpaarden
voldoen. De polis heeft derhalve niet specifieke personen op het oog. Oud en toekomstig
beshrurders vallen daardoor ook onder de dekking.
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À/Ír. A. Hendrikse

limiet.22 IWel lijkt het steeds gebruikelijker om een extra limiet af te sluiten
ten behoeve van kosten van verweer van commissarissen, waarop aanspraak
gemaakt kan worden als het verzekerde bedrag uitgeput is geraakt.23

3.4. De premiestelling en polisvoonuaarden zijn in beginsel afgestemd op het
aansprakelijkheidsrisico dat bestuurders van een rechtspersoon met een onder-
neming c.q. activiteiten als die van de verzekeringnemer lopen.2a

3.5. De BCA-verzekering dekt het risico dat het privévermogen van een
bestuurder wordt aangetast door (gepretendeerde) aanspraken van derden in
verband met zijn handelen of nalaten in die hoedanigheid.2s Die aantasting kan

22- Dat brengt met zich dat het voor een rndivrduele verzekerde (ruteindelijk) beschrkbare
verzekerde bedrag lager kan zijn dan venvacht, omdat ook uitkeringen ten behoeve van
andere verzekerden zijn of moeten worden gedaan. In de praktijk is dit met name een
aandachtspunt wanneer tegengestelde belangen tussen de verzekerden tot instuctie van
verschtllende advocaten leidt. Zie hierover A.S. Fransen van de Putte, 'Vrijwaring en
verzekering', in: G. van solinge, M. Holtzer & A.F.J.A. Leijten (red), Geschrtfiàn roní"g,
de vercniging corporate Litigation 2003-2004, Deventer: Kluwer 2004, p.491-503 ;
WF. Hendrrksen en M.L.S. Kalff. 'D&O verzekering en faillissement', ,n' ó. van Solinge,
M. Holtzer & A.FJ.A. Leijten (red.), Geschriften vanwege de vereniging co,por'ii
Litryation 2007-2008, Deventer: Kluwer 2008, p. lo3-l12. Recent 1;kt de ,o.p op
mdividuele BCA-verzekeringen daarorn sterker geworden en zou in Londen ook rn een
paar gevallen een dergelijke dekkrng verstrekt zijn. De daaraan verbonden premies zullen in
de regel echter onbetaalbaar zijn. In plaats van één verzekerd bedrag vooialle verzekerden
samen per aanspraak en per verzekeringsjaar, zal dan per verzekerde datzelfde of minimaal
een substantieel deel van datzelfde vezekerd bedrag per aanspraak en per verzekeringsjaar
als dekkrng beschikbaar moeten zr;n (mede in verband met de hoofdéti;te aansprat-eii.1t-
herdsnsico's bij BCA-claims). Dit terwijl vaak sprake zal zijn van een en dezelfde
feitencomplex dat tot BCA-claims leidt. Ofivel, indren dat ferténcomplex zich voordoet
ziet de BCA-verzekeraar ajn risico niet gelimiteerd op eenmaal het verzËkerde bedrag maar
een veelvoud daarvan. Het ristco dat de BcA-verzekeraar overneemt stijgt exponentËel en
dat zal zich vertalen rn de premiestelling

23. Dit omdat aanspraken tegen comÍnlssarissen vaak pas volgen na een succesvolle claim tegen
bestuurders en/of de behandeling daarvan wordt aangehouden totdat over de *.pàut
tegen de bestuurder(s) is geoordeeld.

24. Denk bijvoorbeeld aan het - binnenkort waarschrjnhjk niet meer bestaande - verschil tussen
bestuurders van sttchíngen en verenigmgen enerzilds en vennootschappen anderzijds voor
wat betreft mogelijke aansprakelijkherdsgronden. Andere relevante verschillen beteffen
btjvoorbeeld de grootte van een bedrijfen de vraag ofhet actiefis in landen als de Verenigde
Staten met class en derivate actions en punitrve damages. Het bestuur van beursgenot..rd.
ondernemingen brengt m de regel een groter BCA-risico met zich mee dan het MKB. Voor
bedrilven in traditionele sectoren kan de verzekeraar zich op meer actuariële data verlaten
dan voor nieuwe sectoren.

25. Dat laatste betekent ook dat een natuurlijk persoon die in een andere hoedanigheid wordt
aangesproken geen dekkrng heeft, ook al draagt hrj een bestuurderspet. »ónt aan de
advocaat-bestuurder van een advocatenkantoor die op ajn drenstverlening als advocaat
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leiden tot een vermindering van het beschikbare veÍmogen danwel een vergro-
ting van een reeds negatief vermogen.26 De bestuurder dient immers kosten van

verweer te maken en mogelijk een schadevergoeding te betalen.

3.6. Ten behoeve van dat doel combineert de BCA-verzekering een dekking
voor toegewezen aanspraken en door de verzekeraar geaccordeerde schikkingen
met de vergoeding van kosten van veÍweer. Het is geen rechtsbijstandsverzeke-
ing." De rechtsbijstandsfunctie komt (pas) in beeld indien het voeren van
verweer het primair op de polis gedekte belang - het beschermen van het

veÍmogen van de verzekerde tegen de impact van een BCA-claim - dient.28

Daarbij hebben de verzekerde en de verzekeraar elk een eigen - gedeeld -
belang bij het (waar mogelijk) voorkomen van materialisatie van het bestuur-

dersaansprakelijkheidsrisico en het minimaliseren van de gevolgen daarvan

voor het vennogen van de verzekerde (waar de BCA-verzekeraar de financiële
last draagt die gepaard gaat met een aantasting van het vermogen van de

verzekerde). In de praktijk vonnt de vergoeding van kosten van verweer wel
vaak de belangrijkste reden om een BCA-verzekering af te sluiten.

3.7. Het verzekerd belang onder een BCA-verzekering is dus niet het vermogen
van de verzekeringnemer. De verzekeringnemer heeft geen dekking onder een

reguliere BCA-veruekering.2e De uitzondering daarop vormt de veel voorko-
mende bepaling dat de verzekeringnemer hetgeen hij ingevolge een wijwa-
ringsovereenkomst aan een verzekerde betaalt uit de dekking van de BCA-

26

27

28,
29

wordt aangesproken of 'gewoon' onrechtmatig handelen buiten enige hoedanigheid (het-

geen. sinds de Hoge Raad ln zjn arrest van 23 november 2012, NJ 20131302 (Spaanse Wa\
het onderscheid tussen handelen als bestuurder en handelen als persoon die toevallig ook een

bestuurderspet op heeft benadrukt. in de praktijk van groter belang kan worden).
J.H. Wansink 2006, p, 203 en 204.
Overigens valt het verweer tegen BCA-claims meestal niet onder de dekking van een

regulierc rechtsbijstandverzekering.
J.H. 'Wansink 2006, p. 381.
Bij beursvennootschappen wordt aan de BCA-verzekenng ook wel een zogenaamde Side C
dekking voor de verzekerurgnemer toegevoegd voor schade door aanspraken van derden in
verband met de uitgifte van aandelen. Indien de polis daarin voorziet, is ook een regelmg
opgenomen dre de verhouding tot de dekking voor bestuurders (Sde A) adresseert,

bilvoorbeeld door te bepalen dat de bestuurders voorgaan. Zie n dit verband D.M.J. van

Abeelen en W.C.T. Weterings, 'De rol van de D&O-verzekering bij collectreve acties door
aandeelhouders', Iijdschrft voor vennootschaps- en rechtspersonenrecht 2013-2, p. 3 I e.v.

Deze bijdrage laat de &de C dekking verder buiten beschouwrng.

&
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verzekering vergoed lsijgq indien de verzekerde jegens venekeraar op ver-
goeding van die schade uit de dekking aanspraak had kunnen maken.3o

3.8. De onder een BCA-verzekering geboden dekking is ruim. Dit (ook) in die
zin dat handelen of nalaten waaryoor een bestuurder aansprakelijk kan worden
gehouden - en dat derhalve aan de (persoonlijk) ernstig verwijt-maatstaf voldoet
en/of kennelijk onbehoorlijk bestuur oplevert - onder de dekking valt. De BCA-
verzekering trekt de grens bij opzettelijk handelen en bevoordeling van de
verzekerde zelf of derden wanneer die bevoordeling tot aanspraken leidt.
Schade door milieuaantasting en personen- en zaakschade is in de regel niet
gedekt. Boetes zijn van dekking uitgesloten of verzekerd voor zover dat
wettelijk toegelaten is. Voor wat betreft het geografisch bereik zijn de Verenigde
Staten en canada vaak van dekking uitgesloten. Tegen betaling van een hogere
premie en aanvullende voorwaarden kunnen aanspraken in die jurisdicties ook
meeverzekerd worden.

3.9. Naast de hiervoor besproken begrenzing van de dekking door uitsluitingen,
naar bedrag en soort schade, beperkt de verzekering de dekking in de tijd.
Tegenwoordig zijn alle BCA-verzekeringen daartoe gebaseerd op het 'claims
made'-pincipe. Bij toepassing van-dit principe is voor het bestaan van dekking
doorslaggevend dat de aanspraak3r van de derde tijdens de looptijd van dé
verzekering door de verzekerde is ontvangen enlof bij de verzekeraar gemeld.32

3.10. Voor de verzekeraar heeft het 'claims made '-principe het voordeel dat het
narisico verbonden aan aanspraken die na afloop van de verzekeringstermijn
binnenkomen wordt uitgesloten. Dat zou echter onredelijke gevolgen voor de
vezekerden kunnen hebben: het zal niet lukken elders dekking voor deze
claims in te kopen. De verzekering voorziet daarom in een omstandighedendek-

3l

In de prakttjk komt een beroep op deze dekkrng - ook wel met Sde B aangeduid - niet vaak
voor. Dat hangt wellicht samen met de in veel vrijwanngsovereenkomsten opgenomen
voonraarde dat dekkrng uit een BCA-verzekenng voorgaat op de vnjwann g. Deze brjdrage
laat de Sde B dekkrng verder burten beschouwing,
Urt de poltsvoorwaarden volgt wat onder een aanspraak kan worden verstaan. Naast een
aansprakehjkstelhng en een dagvaardrng dre een civiele procedure rnlerdt, wordt in recente
poltssen vaak ook een officleel (toezichthouders)onderzoek en strafiechtelilk verweer
gedekt.

Zre in algemene zin over het'claims made'-pinape J.H wansink, a.w., p. 107 e.v. Naast
het'claims made'-pnncipe. staan het '/oss occurence'- en het 'ac, commiued'-princrpe. Bij
toepassing van het'loss occurence'-principe bestaat rn beginsel dekkrng wanneer de schade
zich tijdens de looptijd van de verzekenng verwezenh.;kt. Indien het 'act committed,-
principe van toepassing is, ts doorslaggevend ofde schadeveroorzakende gebeurtenis - het
de bestuurder verweten handelen of nalaten - zlch tldens de looptrjd van de verzekering
voordeed
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ting: brj een melding aan de verzekeraar tijdens de verzekeringstermijn van

omstandigheden die tot een aanspraak kunnen leiden, wordt bij materialisatie

van die aanspraak deze geacht te Àjn ontvangen op het moment van de

omstandighedenmelding. Overigens is het melden van dergelijke omstandig-

heden ook een plicht van verzekerden en soms ook de verzekeringnemer om de

verzekeraar in staat te stellen tijdig een reserve te vormen.33

3.11. De BCA-verzekering biedt de verzekeringnemer en verzekerden daamaast

in een aartal gevallen het recht binnen een bepaalde termijn tegen een bij
aanvang van de BCA-verzekering bepaalde premie een zogenoemde uitloop-
termijn in te kopen.3o Deze termijn geldt na beëindiging van de verzekering.

Aanspraken die tijdens de overeengekomen uitlooptermijn binnenkomen en

benekking hebben op venveten handelen/nalaten datzich gedurende de looptijd

van de verzekering heeft voorgedaan, kunnen dan alsnog tijdig worden gemeld.

Waar bekende en potentiële aanspraken van de dekking van een nieuwe

verzekering worden uitgesloten, is de uitlooptermUn btj het einde van de polis

van groot belang en met name bij faillissement van de verzekeringnemer. In dat

geval eindigt de BCA-verzekering wijwel altijd automatisch per faillissements-

datum of na ommekomst van het lopende verzekeringsjaar.

3.12. Het is in Nederland niet verplicht een BCA-verzekering af te sluiten." Het

is aan de verzekeringnemer - al dan niet op instigatie van bestuurders - of deze

verzekering wordt afgesloten. De verzekeringnemer ziet de BCA-verzeketirg 
ir_t

de regel À onderdeel van het remuneratiepakket van zijn functionarisserr.36

Mogelijk ziet hij de potentiële vergroting van het verhaalsvermogen van de

functionarissen voor het - op dat moment hypothetische - risico dat de verzeke-

ringnemer een functionaris moet aanspreken ook als een reden. Hij zal zich echter

dienen te realiseren dat dat motief het verzekerd belang niet verandert. Dat is en

bluft - zoals ook stevig verankerd in de voonvaarden van BCA-verzekeringen -
de bescherming van het vermogen van de verzekerden.

33. Uit de pohsvoorwaarden volgt wie de melding moet c.q. kan doen en hoe concreet - mate

van waarschijnlijkheid, bekendheid met claimant, verweten gedraging etc. - de omstandig-

herd moet zijn wil deze als omstandigheid geaccepteerd kunnen worden ten behoeve van de

omstandighedendekking.
34. Aan de hand van de polisvoorwaarden moet in een concreet geval worden beoordeeld wie de

uitlooptermijn kan/lnrnnen inkopen.

35. Uit het boek Directors' Líabiltty and Indemnificatrcn, A Global Guide, Third Edition. Globe

Law and Business,2016 volgt dat een dergelijke plicht in geen var de 33 landen die aan bod

komen bestaat.

36. Zie hierover W.C.T. Weterings, 'De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en

commissarissen in de (verzekerings)praktijk', V-A 4-2010, p. 16l e.v.
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3.13. voor het vervolg is van belang voor ogen te houden dat de Bca_
verzekering één verzekerd bedrag voor alle verzekerden samen t.nt o"i'i,
gemaximeerd per aanspraak (zoals in de veruekeringsvoorwaard", g.o.nni_
eerd) en per verzekeringsjaar. Deze dekking omvat zàwel kosten u"rr-u.*.Ë.
als enige schadevergoedingsplicht van verzekerden jegens claimanten (d;;i
een betalingsverplichting uit hoofde van een door de BCA-verze*il ;;:accordeerde schikking). Er is sprake van coÍnmunicerende vaten, nu de Bcï_
veruekering geen waterschotten aanbrengt tussen beide dekkingsco*pon.*.n,
noch tussen de aanspraken van de verschillende vetzekerden jegenr'a, góÀ:
verzekerau.3T

4. Curator en BCA-verzekering

4.1. uit het voorgaande volgt dat en waaÍom onder de BCA-verzekering het
belang van de BCA-verzekeraar én het belang van zijn verzekerde uÍ o.
beschenning van zijn vermogen tegen de gevolgen van g-ce-ctaims 1.ia.ri ir.

4.2. Het feit dat een curator bij de verzekeringnemer wordt benoemd heeft
vanuit het perspectief van de BCA-verzekering bezien maar één direct g.uolg,
de polis eindigt of zal eindigen en de mogelijkheid bestaat dat een ,iiuooË
termijn wordt gekocht. Benoeming van een curator bij (een) failliete dochter-
maatschappij(en) leidt in de reger tot een beperking van de dekking voor
bestuurders bij die maatschappii(en) tot hun handelen à nalaten voor de datum
van faillietverklaring.

37 Zie over de (on)mogelijkheid van het aanbrengen van 'waterschotten, tussen de dekkíng
voor kosten van verweer en andere schade ondeimeer M.M. van Asch, 'Derdenbeslag ondeï
de verzekeraar van een bestuurdersaansprakelijkherdsverzekering; recente ontwikkelingen.,
Maandblad voor OnderuemingsrechÍ 2016/3,p.64. (die meent dit de vezekeraar makk-elijk
zou moeten kunnen alloceren maar of dat gebeurt blijft aan partrjen bij de verzekering) ón
A.P. Koburg, 'Venueerkosren_vs. schadevergoeding', eras iotoiT pri. +t (die dit ook als
een mogelijkheid ziet). Rb Rotterdam l0.1uni 2ols, JoR 2}ts}iím.nt. M.L.s. Kalff
onderkent echter in rov. 4. I 0 dat aangenomen moet worden dat het voor een verzekeraar ten
tijde van het slutten van een dergelijke verzekenng niet mogelijk is een inschatting te maken
hoe de verhouding en de omvang van de vorderingen - ienveerkosten respectievelijk de
eventuele te betalen schadevergoeding - zal uitvallen omdat dit op voorhand onduideljk rs.
Daarbij komt dat de premie voor een zurvere rechtsbrjstandu.o.k"ring voor BCA-claims
waarschijnlijk vril duur zal worden omdat de onzekerhàid hoofdzakelijËde waag beueft of
een BCA-claim wordt ingesteld. Tadra dat het geval rs, is de kans gràot dat de kosten van
verweer aanzienlijk zíjn. Zonder 'shn in the game'voor de verzekJrde (ook ar is dat in de
vorm van dekking voor andere schade dan kosten van verweer) zijn de kosten vaa verweer
ook moeilijk beheersbaar te houden. Niettemin vallen onnviÉefingen in de markt op dit
terrern te venrachten, omdat de waag er is en de markt - in de meeJte sectoren _ rog rtti.ja
zacht is.
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4.3.De curator en de failliete boedel(s) \ryÍurover hij het beheer voert zijn géén

verzekerden onder de BCA-verzekering. De verzekerden zijn immers de

bestuurders van de failliete verzekeringnemer en/of (failliete) dochtermaat-
schappij(en). Zij nu zien zich bij een faillissement bij uitstek met een situatie
geconfronteerd waarin BCA-claims een realiteit kunnen worden.

4.4.1i de praktijk vormt een BCA-claim van een curator de grootste bedreiging
voor het verzekerd belang onder een BCA-verzekering. Voor de verzekeraar en

veruekerde ligt daarmee bij elk informatieveruoek van de curator de vraag voor:
"bestaat een plicht om deze informatie versfiekken en, zo nee, zouden we dat

dan niettemin moeten willen doen?"38 Voor informatie die betrekking heeft op
de BCA-verzekering geldt, vanuit het perspectief van die verzekering bezien,
dat de curator of zijn failliete boedel geen positie heeft als venekerde. Dat
betekent niet alleen dat hij dus geen aanspraak kan maken op dekking maar ook
niet op informatie over het al dan niet bestaan daarvan, de (restant) omvang en/
of wijze van aanwending (zoals keuze van advocaten, specificatie van kosten
van verweer etc.).3e Dat betekent ook dat de curator voor de BCA-veruekeraar
in beginsel geen gesprekspartner is. De BCA-verzekeraar heeft uitsluitend een
plicht tot uitkering jegens de verzekerden, indien aan de polisvoorwaarden is

voldaan. Of en hoe die plicht tot uitkering voÍm laijgt wordt bepaald in overleg
tussen verzekeraar en verzekerde(n). Daarbij kan het eigen belang van de
verzekeraar bij het waar mogelijk voorkomen van materialisatie van het
bestuurdersaansprakelijkheidsrisico en het minimaliseren van de impact daar-
van doorslaggevend zijn. De verzekeraar dient uiteraard de belangen van
verzekerden in ogenschouw te nemen en zich te realiseren dat het onverplicht
delen van informatie oveq kort gezegd, de al dan niet beschikbare dekking
onder een BCA-verzekering die belangen kan schaden. Extra voorzichtigheid is
geboden indien meerdere verzekerden aanspraak op dekking hebben gemaakt
en helemaal indien verschillende BCA-claims daartoe de aanleiding vormden.

5. Curator als verzekeringnemer?

5.1. Bij faillissement van de verzekeringnemer onder een BCA-verzekering is
de curator belast met het beheer van de boedel. In hoevene heeft de curator uit
dien hoofde toegang tot (informatie over) de BCA-verzekering?

38. Het gaat het bestek van deze bijdrage te buiten om nader m te gaan op de waag of en

wanneer een dergelijke plicht zou kunnen bestaan. Curatoren noemen m dat verband wel
art. 106 Fw

39. Zie parugaaf 5 hiema over de positie van de verzekeringnemer ten opzichte van de BCA-
vezekeraar en de informatie die de curator met die pet op kan proberen te verknjgen.
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5.2. De verzekerhgnemer is de contractspartij van de BCA-verzekeraar: de
laatste heeft zich jegens de eerste verplicht in voorkomend geval uitkering te
doen aan de verzekerden. Dat laatste lijkt te impliceren dat de curator die de
voonvaarden van de BCA-verzekering niet aantreft in de administratie van de
verzekeringnemer, een kopie brj de verzekeraar kan opvragen. Zie in dit
verband ook art. 7:932 BW dat bepaalt dat de verzekeraar desgevraagd een
nieuw bewijsstuk van de verzekering moet afgeven (waarbij het feit van het
verloren gaan desverlangd door de verzekeringnemer moet worden bewezenao).

5.3. Daarnaast kan betoogd worden dat de verzekeringnemer als contactspartij
van de veruekeraar belang heeft bij het in stand houden van de dekking onder
de BCA-verzekering en het naleven door de verzekeraar vanzíjnverplichtingen
jegens verzekerden. uit de wet en de gebruikelijke voorwaarden van een BCA-
verzekering lijkt te volgen dat de verzekeringnemer zijn belang bij instandhou-
ding van de dekking kan bewerkstelligen, vanuit de gedachte dat daarmee de
belangen van de verzekerden gediend zijn.

5.4. voor wat betreft de instandhouding van de dekking zijr-- het aangaan van
de verzekering buiten beschouwing gelatenar - drie momenten mogelijk
relevant: het melden van een aanspraak, het kopen van uitloopdeklcing en het
melden van een omstandigheid. Voor alle drie geldt dat het van de polisvoor-
waarden aftrangt of de verzekeringnemer - naast of in plaats van verzekerden -
deze handelingen karr enlof moet verrichten. Indien dat zo is, is het vervolgens
weer aan de verzekerde om - in samenspraak met de vetzekeraar - te bepalen hoe
het verzekerd belang behartigd wordt. De verzekeringnemer staat daar buiten.
Komt de verzekerde vervolgens zijn verplichtingen onder de polisvoorwaarden
niet na - bijvoorbeeld door niet van zich te laten horen enlof geen verweer te
voeren - dan kan dat tot gevolg hebben dat de dekking vervalt wegens
schending van de redelijke belangen van de verzekeraar.

5.5. Uit art.7:941 BW volgt dat de verzekeringnemer naast de verzekerde de
plicht heeft om venvezenlijking van het risico te melden bij de verzekeraar,
zodra hij daarrnee bekend is of bekend behoort te zijn. Of een melding door de
verzekeringnemer van zijn aansprakelijkstelling van (een) verzekerde(n) ook
als geldige melding onder de BCA-verzekering kwalificeert hangt echter van de
voonraarden af. Het kan derhalve geen kwaad om, zoals vaker gebeurt, ook de

40. J.H. wansink & N. van Tiggele - van der Velde, r&c Burgertijk wetboek, art. 7:932 BW,
aant. 4, onder verwilzing naar MvT, Kamersuklcen II 1985186, 19529, nr.3, p. l3-14.
Veel BCA-verzekeringen bevatten bepalingen die de 'onschuldige' verzekerde beschermen
tegen de gevolgen van een beroep op schending van de mededelingsplicht (zie art.7:928-
930 Bw). Zie specrfiek over dit onderwerp J.B. Londonck sluijk 2011, p. ll0 e.v.
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verzekerde te verzoeken melding te maken van de aansprakelijkstelling bij zijn
BCA-verzekeraar.

5.6. Indien de verzekeringsvoorwaarden ook de verzekeringnemer het recht
toekennen een uitlooptermijq te kopen, staat de curator voor de vraag of hij
daaruan gebruik wil maken.o2 Een reden daarvoor vormt de vergrotingvan dà

verhaalsmogelijkheden voor een mogelijke BCA-claim. Mede door de kosten
van verweer die uit het verzekerde bedrag voldaan worden biedt uitloop echter
geen garantie op verhaal. Toch lijkt - ook afgezet tegen de hoogte van de

uitlooppremie - de BCA-verzekering in veel gevallen "gevonden geld", ook als

een deel van het verzekerde bedrag is aangewend voor kosten van verweer. Dit
alleen al omdat de dekking verzekerden in staat stelt een voor beide zijden
acceptabele schikking te bereiken. Toch lijken curatoren de dekking niet altijd
als positief te ervaren. Zo kan de mogelijkheid voor de rechter tot matiging tot
het verzekerde bedrag op grond van art. 6:109 lid 2 BW als een nadeel van de

uitlooptermijn worden ervaren in geval van (zeer) vermogende veruekerden.
Daarnaast waagt Koburg aandacht voor het dilemma voor de curator dat de

uitlooptermijn niet alleen een verhaalsobject vormt maar ook een "machtig
wapen".a3 In die optiek is de mogelijkheid voor bestuurders om adequaat

verweer te voeren tegen een BCA-claim kennelijk reden om van het continu-
eren van dekking af te zien.aa

5.7. Bij een BCA-verzekering die na faillissement doorloopt tot het einde van
de lopende verzekeringstermijn, kunnen in de regel tot ommekomst van die
termijn nog omstandigheden worden gemeld. Met het oog daarop komt het in
de praktijk niet zelden voor dat een curator een algemeen geformuleerde

42. W.F. Hendriksen en M.L.S. Kalff 2008, p. 106 wi.;zen er op dat van een zorgvuldig
handelend curator mag worden verwacht dat hij nagaat of een BCA-verzekenng bestaat en
of de uitloop in het belang van de boedel is. Dit - onder omstandrgheden - op sfiaffe van
aansprakelijkheid. Uit het onderzoek dat W.C.T. Weterings onder curatoren vemchtte volgt
overigens dattwee derde van de ondervraagde curatoren aangeeft dat zij snellergeneigd zrjn
om een bestuurder aansprakelijk te stellen als er een verzekering is (WC.T. Weterings 2010,
p. 170).

43. A.P. Koburg. 'Het einde van de Nederlandse D&O-verzekenng bij faillissement van de

vennootschap. een "complicahe" voor bestuurder en curator?', Ondememingsrecht 2009120,
p. 82-87.

44. Dat lijkt zich niet goed te verdragen met INSOLAD Praktijlaegel 1.5.4. lngevolge deze
praktijkregel gaat de curator slechts dan tot aansprakehjkstelling van een bestuurder over
indien hlj er van overhligd is - op basis van deugdehlk onderzoek - dat de bestuurder zrln
taak niet naar behoren heeft vervuld, onrechtmatig heeft gehandeld danwel sprake is van
kennelijk onbehoorlijk beshrur dat een belangrijke oorzaak van het faillissement rs. lndien
dat zo is hoeft de curator het verweer van de bestuurder niet als een "machtig wapen" te

vrezen.
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aansprakelijkstelling bij bestuurders neerlegt met het verzoek deze bij de BCA_
verzekering als omstandigheid aan te melden en aanspraak te maken op
dekking. Dit biedt de curator een mogelijke oplossing indien hij de p..*Ë
voor de uitlooptermijn niet uit de boedel kan of wil voldoen.as

5.8. De curator die de premie voor de uitlooptermijn voldoet dient zich te
realiseren dat hij daarmee rechten van de verzekeringriemer uitoefent. De
positie van de verzekeringnemer wijzigt in beginsel niet: zo verkrijgt d.e curator
door inkoop van de uitlooptermrjn niet de status van verzekerde. Verder dient
de curator zichte realiseren dat tegenover de rechten van de verzekeringnemer
zijn plichten staan: de verzekeringnemer is en blijft gehouden de belangen van
de veruekeraar bij het verzekerd belang in acht te nemen.

5.9. De curator die besluit geen uitlooptermijn in te kopen of dat niet kan, staat
vervolgens voor de vraag.gf hU de bestuurders attendeert op de mogelijkheid
zelf uitloop in te kopen.a6 In de literatuur is betoogd dat de curatór van de
failliete verzekeringnemer gehouden is hen daarover te informeren, indien de
verzekeringnemer daarvan geen gebruik maakt. Dit gelet op de mogelijk
ingrijpende gevolgen van het ontbreken van dekking bij een claim na omme-

45 Gelet op de gemiddelde tild die een onderzoek naar de oorzaken van het faillissement vergt
(en dat vaak pas wordt aangevangen nadat andere werkzaamheden met meer prioltert zijn
venicht) roept de inhoud van dergelilke aansprakelijkstelllngen wel eens de vraag op of deie
in overeenstemmmg zljn met de hiervoor genoemde INSOLAD praktilkregel 1.5 4. zie
hterover ook A.R.J. Crotset van Uchelen 2016. paragraaf 7 die wijst op het risico dat de
curator hiermee de psychologrsch moeilijk meer omkeerbare weg van aanspraken tegen
bestuurders inzet. Een dergelijke stap is ook niet nodig nu de aankondiging u* ó.n
mogelijke claim of sturting daarvan ook als omstandrgheid in de zin van een BCA-
verzekering kan kwaliÍiceren. Dtt zal het geval ziln wanneer de befreffende melding. gelet
op de in de verzekenngsvoorwaarden genoemde cïtena, voldoende concreet is.
De curatoren van het Ruwaard van Putten Ziekenhurs waren zich kennelijk nret bewust
van de noodzaak de uitlooptermijn rn te kopen om dekking te behouden voor claims van
derden die na ommekomst van de - wél overeengekomen - verlenglng van de dekkrng
van de beroepsaansprakehjkherdsverzekenng van het ziekenhuis zouden kunnen binnen-
komen (Voorztenrngenrechter Rechtbank Midden-Nederland l2 februari 2014.
ECLI:NL:RBMNE:2014:507). Een omstandighedenmelding terzake van de claims die
na faillissement binnen-kwamen bleek niet gedaan. De Voorzreningenrechter acht het
aannemelijk dat, mede gelet op alle betrokken maatschappehjke belangen, in een
bodemprocedure geoordeeld zal worden dat de beroepsaanspraketijkherdsverzekeraar
ten tr.;de van het uitspreken van het fatlhssement de curatoren had moeten wijzen op het
ontbreken van uitloopdekking en een aanbod had moeten doen om die dekkrng te
realiseren. De Voorzienrngenrechter oordeelt dat de verzekeraar alsnog een dergètijk
aanbod moet doen en met de curatoren moet onderhandelen om te bezren of h"t
uttlooprisrco alsnog verzekerd kan worden, Knusch over deze uitspraak zrjn annotatoren
J.H. Wansink (JA 2015154) en M.B. Esseling (JOR Z0t4/tB7).

46.
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komst van de lopende verzekeringstermijn. Schending van die plicht zou dan
tot matiging kunnen leiden.aT

5.10. overigens volgt uit art. 7:942lid 3 Bw dat de verzekeringnemer geen
positie heeft om de ve{aring van aanspraken van verzekerden op de BCA-
verzekeraar te stuiten. Verlies van dekking door ve{aring kan.de verzekering-
nemer derhalve niet zelf voorkomen (tenzlj de verzekeringsvoorwaarden in die
mogelij kheid voorzien).

5.11. Hiervoor kwamen de mogelijkheden voor de vezekeringnemer om in-
standhouding van de dekking te bevorderen aan de orde. voor wat beteft de
naleving door de verzekeraar van zijn verplichtingen lijkt de verzekeringnerner,
en daarmee de curator van de failliete verzekeringnemer, aangewezen op
samenwerking met de verzekerden.a8 De verzekeringnemer kan uiteraard probe-
ren tot overleg met de BCA-verzekeraar te komen. zawel voor de BCA-
verzekeraar als verzekerde,n is het echter van belang te beseffen dat uitsluitend
verzekerden een aanspraak hebben jegens de verzekeraar. Zij kunnen hem op
nakoming van zijn verplichtingen onder de verzekering aanspreken en hebben
recht van spreken indien de BCA-verzekeraar een - al dan niet onwelgevallig -
(dekkings)standpunt inneemt.ae Kortom, verzekerden zijn de gesprekspurt r.rrr*
de BCA-vetzekeraar wanneer (vragen over) de reikwijdte van de dekking en
wijze van aanwending daarvan cenfiaal staan en niet de verzekeringnemer. Het zal
van de concrete omstandigheden aftrangen of een veruekerde wel ofniet genegen
is de verzekeringnemer in een overleg of discussie over deze onderwerpen te
betrekken. De verzekerde zal zich daarbij van redelijke belangen van de BCA-
verzekeraar - die zich tegen betokkenheid van de verzekeringnemer in enig debat
kunnen verzetten - bewust moeten blijven.

47. Zie M.H.C. Sinninghe Damsté, 'Biedt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afdoen-
de bescherming tegen civielrechtelilke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aansprakelijk-
heid? De stand vau zaken anno 2015', in: M. Holtzer & A.F.J.A. Leljten en D.J. oranje
(red.), Geschiften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2014-2015, Deventer:
Kluwer 2015, p. 176. zij verwijst daarbij naar A.P. Koburg 2009, p. 82-87. A.RJ. croiset
van Uchelen 2016 gaat in op de vraag in hoeverre sprake kan zijn van een tegenstrijdrg
belang voor bestuurders indien zij voorafgaand aan het faillissement de uitlooppremie door
verzekeringnemer laten voldoen en of een dergelijke handeling paulianeus kan zljn.

48. Zie in dit verband, naast de verzekeringsvoorwaarden. ook art. 6:256 BW dat bepaalt dat de
partij die een bedrng ten behoeve van een derde heeft gemaakt nakomrng jegens de derde
kan vorderen, tenzij deze derde zich daartegen venet.

49. Bijvoorbeeld over het blijven voeren van venileer of het treffen van een schrkking: een
bepaalde processtrategie; het al dan niet erkennen van aansprakelijkheid; de aanwending en
'verdeling' van het verzekerd bedrag wenneer meerdere verzekerden een beroep op de
dekkrng doen; het communiceren over de hoogte van het restant verzekerd bedrag op enig
moment; een spccificatie van de tot zover gemaakte kosten van verweer etc.

'4

,-*/

w.Í*
t.Ë.:

363



Mr. A. Hendrikse

6. Curator als benadeelde

6.1. wanneer de curator bestuurders aansprakelijk stelt, kan hij ook de pet van
'benadeelde' opzetten om toegang tot (informatie over) de BCA-verzekóring te
proberen te verkrijgen.so Denk Íum een vordering op giond van art. 2:9 BW-om
benadeling van de vennootschap te adresseren en een vordering op grond van
art. 2;13812,248 BW die het tekort van de boedel tot inzet rnr.È. Bd een
Peeters/Gatzen-vordering staat de benadeling van de gezamenlijke schuldeisers
centaal.

6.2. Dat lijkt in eerste instantie een veelbelovende route: verzekering heeft ook
de zogenaamde sociale functie van slachtofferbescherming. Het is niet de
bedoeling dat verzekeringsuitkeringen ter vergoeding van schade van de
benadeelde blijven steken bij de verzekerde of, in gev?l van zijn faillissement,
dat andere crediteuren daarop verhaal kunnen nemen. t' De positie van andere
crediteuren komt hierna nog aan de orde.

6.3. Toch vallen de mogelijkheden die de Nederlandse wetgever de benadeelde
toekent met het oog op die sociale functie de benadeelde vermoedelijk vaak
tegen. Het uitgangspunt is en blijft dat de aansprakelijke partij degene is die ten
behoeve van de benadeelde zijnverzekeraar moet aanspreken. De benadeelde is
géén partij bij de verzekeringsovereenkomst en niet de 'verzekerde' in de zin
van boek 7 BW. s2

6.4. De wetgever heeft de positie van de benadeelde alleen daadwerkelijk willen
verstevigen - met een eigen vorderingsrecht tegen de verzekeraar - indien sprake
is van een verplichte verzekering aan de zijde van de aansprakelijke partij.s3 De
gedachte is dat de benadeelde - buiten materialisatie van risico's waarvoor de
wetgever een verzekering verplicht heeft gesteld - evenzogoed een aansprakelijke
partij kan teffen die geen aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten. Daarbij
past niet dat indien er wel een dergelijke verzekering is gesloten de positie van de
benadeelde ten koste van de verzekeraar verdergaand beschermd wordt.sa

50 Met benadeelde bedoel ik de derde dte een verzekerde aanspreekÍ tot vergoeding van zijn
schade.

51. J H. Wansmk 2006, p. 423.
52. J.H. Wansrnk 2006,p.425.
53' Zoals n de Wet Aansprakehjkheldsverzekenng Motonijtuigen (!WAM). de Flora- en

faunawe, en de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen-
54 J.H. Wanslnk 2006, p. 432 - 433, onder verwi.;ang naar het standpunt van de Minister van

Justttie bij de invoenng van het voorrecht van art. 3:287 BW en van de directe actie.
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6.5. Buiten deze specifieke wettelijke rechten bij verplichte verzekeringen, komt
het verzekeringsrecht de benadeelde hoofclzakelijk op twee manieren tegemoet:
door de zogenaamde directe actie van art. 7:954 BW en het voorrecht van
art.3:287 BlV. Van die twee mogelijkheden is voor de curator eigenlijk alleen het
voorrecht van art. 3:287 BW relevant. De directe actie - waarbij de benadeelde
weliswaar geen rechtsteekse vordering op de verzekeraar verkrijgt maar de
verzekeraar wel rechtsteeks tot nakoming van zijn verplichtingen mag aanspre-
ken - heeft de wetgever uitsluitend in het leven geroepen voor letselschade. Voor
zover een BCA-claim omwille van personenschade al denkbaar is, geldt dat
personen- en zaakschade onder BCA-verzekeringen in de regel van dekking is
uitgesloten. Die route kan de curator als benadeelde dus niet gebruiken.

6.6. Resteert het voorrecht van art. 3:287 BW. Ingevolge dit artikel is de
vordering tot vergoeding van schade bevoorrecht op de vordering die de
aansprakelijke partij uit hoofde van verzekering van zijn aansprakelijkheid op
de verzekeraar mocht hebben, voor zover deze vordering de verplichting tot
vergoeding van deze schade betreft. Uit lid 2 van dit artikel volgt dat het
voorrecht boven alle rechten van derden gaat (met uitzondering van het
ingevolge art. 7:936 lid 2 Bw aan de tussenpersoon toekomende recht op
af<lracht). Het voorrecht doorbreekt derhalve niet de hoofdregel dat de verze-
kerde het aanspreekpunt blijft voor de benadeelde en de verzekeraar alleen voor
de verzekerde en niet voor de benadeelde.ss

6.7. Uit het voorgaande volgt dat de curator geen positie tegenover de BCA-
verzekeraar kan creëren door te betogen dat de verzekeringnemer de verzeke-
ring destijds met het oog op zijn eigen verhaalsbelang heeft afgesloten. Een
dergelijk belang doet niet een toegang voor de curatorlverzekeringnemer als
benadeelde tot de dekking van de BCA-verzekering ontstaan. Zie indit verband
ook een arrest van de Hoge Raad van l0 mei 1985.56 In dit arrest verwerpt de

55. J.H. Wansink 2006,p.438 e.v. geeft aan dat het voonecht ln een aantal gevallen tekortschiet.
7n baat het de benadeelde niet rn de situatie dat de vetzekeringspenningen al voor het
faillissernent zijn uitgekeerd of voordat de benadeelde een rechtsgeldige bealing aan de
verzekerde heeft geblokkeerd door onder de verzpkeraar derdenbeslag te leggen. Daarnaast
bespreekt hij de situatie dat meerdere benadeelden een vordering hebben en het verzekerde
bedrag ontoereikend is. Anders dan rn geval van de directe actie (art. 7:954lid 5 BVD
voorziet aÍt.3i287 BW deze situatre nret. Fertelijk betekent dat dat alleen bij faillrcsement
een pro rata-verdeling gewaarborgd is. Burten àillissement blijven benadeelden voor een
pro rata-verdelmg aangewezen op (cumulaíeve) derdenbeslagen.

56. NJ 1985n94. Zie ook HR 3 apnl1992, NJ 1992/397 en HR 2l januari zWO, NJ2Wtl89 (en de
conclusie van AC Spier voor dit laatste anest die aangeeft dat brj een botsing van belangen
nssen benadeelde en verzekerde zijns inziens in het algemeen voorrang toekomt aan de belangen
van de verzekerde. Deze heeft immers premie betaald en hij staat in een - mede door de
redelijkteid en brlhjktreid bepaalde - contactuele relahe met de verzekeraar).
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Hoge Raad de stelling van een cliënt van een notaris dat de aard van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van die notaris en de redelijk*reid en
billijLheid een eigen aanspraak van de cliënt op de beroepsaansprakelijkheids-
veruekeraar met zich brengt. Dit tenuijl het belang van de cliënt bij een
rechtstreekse aanspraak duideldk was; de notaris in kwestie was failliet
verklaard. Ook het argument dat de aansprakelijke persoon met zijn WA-
verzekeraar vereenzelvigd kan worden omdat de laatste zich bij voortduring
met de afwikkeling van de schade heeft beziggehouden, gaat niet op.57

6.8. Het is dus ook niet zo dat de verzekeringsvoorwaarde die de veruekeraar
het recht geeft te beslissen omfient de erkenning van aansprakelijkheid, het
voeren van verweer of het treffen van een regeling maakt dat de benadeelde
rechtsteeks bij de verzekeraar kan aankloppen.ss En ook het regelmatig
voorkomend recht van de verzekeraar in de polisvoorwaarden om rechtsfreeks
aÍm een benadeelde partij te betalen, creëert geen plicht daartoe voor de
verzekeraar. De benadeelde kan geen rechten aan een dergelijke verzekerings-
voorwaarde ontlenen.s9

6.9. Overigens volgt uit art. 7:942lid 3 BV/ dat de benadeelde wel een rol kan
spelen bij de stuiting van de vordering van een verzekerde op zijn verzekeraar
tot het doen van een uitkering. Dit artikel bepaalt namelijk dat ingeval van
onderhandelingen tussen deze verznkeraar en de benadeelde 'iedere onderhan-
deling' een nieuwe verjaringstennrjn doet aanvangen. Waar de meeste BCA-
verzekeringen uitgaan van een 'duty to indemnif in plaats van een 'duty to
defend' zal eenBCA-verzekeraar in de regel niet rechtsheeks onderhandelingen
aangaan met een claimant. Uitgesloten is dat echter niet. Van meer dan een
stuiting is echter geen sprake. De benadeelde verkrijgt geen eigen positie ten
opzichte van de BCA-verzekeraar.

6.10. Aan de mogelijkheden van een benadeelde om zijn belangen bij een
BCA-verzekering te behartigen gaat natuurlijk wel wetenschap omtent het
bestaan daarvan vooraf. Hoe weet de benadeelde dat een aansprakelijke partij
verzekerd is, bij welke verzekeraar en op welke voorwaarden? De literatuur
wijst daarbij met name op mogelijkheden om de verzekeringnemer enlof

57. Hof Leeuwarden 28 februari 2001, NJ 20011676. Zie over dit onderwerp J.H. \Uansrnk, a.w.,
p. 428 ev.

58. Dit is een contractuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van de verzekeraar die maakt dat
de verzekerde gebonden is aan door de verzekeraar binnen de grenzen van de dekking
gedane verklaringen en gedragingen (J.H. Wansrnk, a.w, p. 383).

59 Hof Den Haag 12 mei 2015, Tii*chfift Aansprakelijkheids- en Venelceingsrecht in de
praldilk 20t5130.
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verzekerde Íran te sprekert, bijvoorbeeld door middel van een kort geding of een
art. 843a Rv vordering.6o

7. Curator als cessionaris

7.l.De cr:rator kan ook proberen toegang te verkrijgen tot de BCA-verzekering
door zich de aanspraken van (een) verzekerde(n) te laten cederen. op die wijze
- die uiteraard de medewerking van (een) verzekerde(n) verlangt - kan de
curator zijn positie sterk verbeteren.6l

7 -2- lngevolge de cessie teedt de curator als cessionaris in feite in de schoenen
van de betreffende verzekerde. De BCA-verzekeraar behoudt weliswaar zijn
venveermiddelen op grond van art. 6:145 Bw62 maar duidelijk moge zijn dat
enige discussie over aanspraketijkheid (en dekking) op geheel and.ere wijze
verloopt wantreer hij die met de claimant moet voeren.

7.3.De spanning tussen de positie van de curator als cessionaris die belang
heeft bij voldoening van zijn vordering door de BCA-verzekeraar van ziji
cedent enerzijds en het verzekerd belang dat de mogelijke impact van die
vordering zoveel mogeldk wil beperken, roept twee wagen op. Ten eerste de
waag of een verzekerde zijn aanspraken op zijn BCA-verzekeraar wel mag
cederen aan een benadeelde, gelet op zijn verzekeringsrechtelijke plicht dÉ
belangen van de verzekeraar niet te schaden. Ten tweede de vraag of in de
rechtsverhouding tussen de benadeelde/cessionaris en BCA-verzekeraar de
aansprakelijkheid van de verzekerdelcedent kan worden vastgesteld.

7.4. rn de jurisprudentie overheerst de opvatting dat een vezekerde zijn
aanspraken op zijn BCA-verzekeraar mag cederen en dat van benadeling van
de belangen van de verzekeraar geen sprake is.63 De gedachtegang is Àt de
verzekeraar dezelfde verweren blijft behouden als tegen de verzekerde/ cedeut
en de cessie op zich geen erkenning van aansprakelijkheid inhoudt. ook de
Hoge Raad is het oordeel toegedaan dat de cessie niet tot niet-ontvankelijkheid
van de cessionaris leidt.6a Met Wansink ben ik een andere mening toegedaan en

60. J.H. Wansink 2O06, p. 439. Zie ook A.W. Jongbloed, 'Beslag en verzekeringen: succes
verzekerd?', NTHR 2015-1, p. 20 - 21.

61. wel is het zo dat de meeste BCA-verzekeringen een cessieveóod bevatten.
62. En verkrijgt door de overgang van de vordering mogetijk ook nieuwe verweermiddelen door

de bijzondere vcrhouding tot de nieuwe schuldeiser, danwel uit de geldrgheid van de
overgang zelf (Mellema-Kranenburg, T&C Burgerlijk lletboek, aÍ. 6:145 Bril/, aant. 6).

63. Zie voor voorbeelden uit de lagere rechtspraak J.H. wansink 2006, p. 441.
64. IIR 20 januari 2006, NJ 2008/461.
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zou menen dat een cessie Íum een benadeelde niet mogelijk zou moeten zijn.6s
Dit gelet op het eigen belang van de aansprakelijkheidsverzekeraar bij het
beoordelen van de aansprakelijkheid en de kernverplichting van de verzekerde
om verweer te voeren. Met die verplichting valt niet te rijmen dat de cessionaris
in de schoenen van de verzekerde treedt en tot aansprakelijkheid van de laatste
concludeert, althans niet wanneer aansprakelijkheid gelet op de bekende feiten
en omstandigheden geen uitgemaakte zaak is.66 opmerkelijk is dat de wel-
willende houding in de jurisprudentie tegenover een cessie vatr een vordering
op een aansprakelijkheidsverzekeraar lijkt te zijn ingegeven door de wens om
de sociale functie van verzekering tot uitdrukking te brengen.6T Wansink wijst
er mijns inziens terecht op dat daarbij uit het oog wordt verloren dat de
wetgever in een limitatief aantal mogelijkheden heeft voorzien voor de
benadeelde om de vetzekeraar rechtstreeks te benaderen. De benadeelde is
daarbuiten aangewezen op het voorecht van art. 3:287 BW.

7.5. De tweede vraag wordt in de jurisprudentie niet eenduidig beantwoord. In
een aantal gevallen wordt de cessionaris niet-ontvankelijk verklaard. Dit omdat
de benadeelde als cessionaris zijn vordering tegen de aansprakeldkheidsver-
zekeraar pas geldend kan maken indien aansprakelijkheid van de verzekerde/
cedent jegens de benadeelde en omvang daarvan in een procedure tussen
benadeelde en verzekerde is vastgesteld. De verzekeraar is immers geen partij
in het geschil tussen benadeelde en verzekerde over aansprakelijkheid en
schade. In andere gevallen wordt een meer pragmatische route bewandeld en
wordt de verzekeraar bij he] vaststellen van de aansprakelijkheid en de omvang
van de schade betrokken.68 feiteliik bezien maakr het natuurlijk wel verschi-l
voor de positie van de verzekeraar of hij rechtsteeks wordt aangesproken door

65. J.H. Wansink 2006,p.441.
66. Volledrgheidshalve wijs ik op art. 7:953 BW waaruit volgt dat bij een aansprakeljkteids-

verzekering overfieding van een verbod in de verzekeringsvooru,aarden tot erkenning van
aansprakelijkfieid geen gevolg heeft voor zover de erkenning ;uist is. J,H. Wansink en
N. van Tiggele-van der Velde wrjzen er in hun toellchtlng op dit artikel rn T&C
Vezekenngsrecht, aÍ. 7:953, aznt. I op dat de srekking van een dergehjk beding in
verzekenngsvoorwaarden is dat de verzekerde behoed moet worden voor een al te vlotte
erkenning van aansprakelijkheid bijvoorbeeld onder de indruk van het ongeval, alsmede
voorkoming van sÍrmenspel met de benadeelde. Een dergelijk bedmg mag er echter niet toe
leiden dat de verzekerde die terecht aansprakehjkherd erkent tegenover di benadeelde, zijn
recht op vergoeding verspeelt.

67. J.H. wansink 2006, p.443, onder verwilzing nÍurr rov, 3.4 van HR 20 januari 2006, NJ 2oog/
461.

68. AsserAly''ansmk, Van ïggele & Salomons 7-I)( ZOl2t6OZ.
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de benadeelde in geval van een cessie of dat hij 'achter de schermen' het door
verzekerde gevoerde verweer leidt.6e

7.6. Hoewel de cessie de curator derhalve aantekkelijke vooruitzichten biedt,
moet het eigen belang van de BCA-verzekeraar bij bescherming van het
veÍmogen van de verzekerde niet uit het oog verloren worden. Gelijk in de
verhouding tussen verzekerde en verzekeraar geldt heeft de laatste een eigen
belang bij beantwoording van de vraagof en, zo ja, in hoeverre de verzekerde
aansprakelijk is. Beantwoordt hij die waag anders dan de verzekerde/ces-
sionaris, dan mag hij dat deze laatste in de regel tegenwerpen en verweeï ten
laste van de dekking voortzetten.To Daarnaast geldt voor de cessionaris dat hij
in de schoenen van de verzekerde teedt en derhalve de plicht heeft verweer te
voeren en - op straffe van verval van rechten onder de BCA-verzekering - de
redelijke belangen van de BCA-verzekeraar niet mag schenden. De curator die
met de pet van verzekerde zijn aansprakelijkheid bepleit en verweer nalaat kan
zich moeilijk verweren tegen de stelling dat de BCA-verzekeraar daardoor in
een redeldk belang is geschaad.

7.7. Yoor de curator is daarnaast niet op voorhand duidelijk hoe groot de aan
hem gecedeerde vordering op de BCA-verzekeraar is. Onzeker is derhalve of
die vordering toereikend is om zijn gepretendeerde vordering (zoveel mogelijk)
te kunnen voldoen. Daarnaast heeft hij het niet zelf in zijn macht om te
voorkomen dat de dekking niet (meer) toereikend is ter voldoening van zijn
vordering. Daarvoor is hij als cessionaris aftankelijk van de BCA-verzekeraar.
De reden is dat de verzekeraar uitsluitend tot dekking is gehouden voor de door

69. K.W. Brevet en C.W.M. Lieverse vragm hiervoor in hun bespreking van Rb. Rotterdam
25 junt I 998. S&S 2000147 n Verzekeringsrechtelijke Berichten 2000-7 . p. I I 8 aandacht. Zd
noemen als voorbeelden de bevoegde rechter en een tussen benadeelde en schadeveroor-
zaker overeengekomen arbitraal beding. Zie in dit verband Rb. Rotterdam 25 februari 2015,
JOR20Énl7 m.nt. J.B. londonck Sluijk. In deze zaak beroept de BCA-verzekeraar zrch m
de verklaringsprocedure die de curator aanhangrg maakt naar aanleiding van de verklanng
van de BCA-verzekeraar dat geen dekking bestaat op het arbitraal beding in de BCA-
verzekering. De rechtbank onderkent dat vastgesteld moet worden of dekking bestaat. Zij
acht het echter een punt van openbare orde dat de afivikkelurg van het derdenbeslag efficiënt
en vooÍvarend plaatsvindt en dat de dekkingsvraag in dat kader door de rechtbank die
exclustef bevoegd ts van de verklaringsprocedure kennis te nemen wordt beoordeeld. Zie
hierover ook M.M. van Asch 2016. p. 64-65.

70. Vaak is de praktijk nog meer complex en zal de BCA-verzekeraar ook de belangen van
andere verzekerden die aanspraak op dekking hebben gemaakt in ogenschouw moeten
nemen. Dit niet alleen wanneer deze aanspraken hetzelfrle feitorcomplex beteffen als de
beweerdeli;ke claim van de cessionaris, maar ook indien geen inhoudelijke samenhang
tussen de claims bestaat maar de verzekerden wel uit één en hetzelfde verzekerde bedrag
moeten putten.
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de curator gevorderde schade, indien en voor zover de verzekerde daarvoor
aansprakelijk kan worden gehouden. Op het moment dat het laatste duidelijk
wordt, moet beoordeeld worden of de motivering van de rechter de betreffende
schade niet alsnog van dekking uitsluit (denk aan de situatie dat de rechter
oordeelt dat de verzekerde aansprakelijk is omdat hij zichzelf heeft bevoor-
deeld) en, indien dekking bestaat, hoe goot de omvang daarvan is. De omvang
van de dekking is maximaal het restant verzekerde bedrag, ook al komt dé
rechter tot een hogere schadevergoedingsplicht voor de verzekerde. De reeds
gemaakte kosten van verweer - ter afivering van de schadevergoedingsaan-
spraak - zijn uit de dekking ten laste van het verzekerde bedrag vergoed.

7.8. Ook toekomstige kosten van verweer - om het aanqprakelijkheidsoordeel in
eerste instantie aan te vechten - anllen in mindering op het restant verzekerde
bedrag komen. lndien veruekeraar en verzekerde daarover van mening verschil-
len, zal de wens van verzekeraar verweer te willen blijven voeren van wezenlijkr
belang zijn. SlaagÍ het hoger beroep niet dan is de aanspraak van de verzekerde op
zijn veruekeraar gemaximeerd op het alsdan beschikbare restant verzekerde
bedrag en moet beslist worden of dat geheel beschikbaar komt voor de ge-
honoreerde claim en/of aanleiding bestaat het aansprakelijkheidsoordeel bij de
Hoge Raad aan te vechten. Met andere woorden, de voorwaardelijke verplichting
van de BCA-verzekeraar jegens de verzekerde om in voorkomend geval zijn
schade door de gehonoreerde BCA-claim van een curatorte vergoeden, is hooguit
een toekomstige en ook qua omvang onzekere verplichting.

8. Curator als derdenbeslaglegger

8.1. Conservatoir derdenbeslag onder de BCA-verzekeraar is een in de praktijk
frequent voorkomende - en wellicht meest effectieve - route voor de curator om
voorbedoelde onzekerheid te adresseren en ondervangen. Dit beslag heeft
immers tot gevolg dat de BCA-verzekeraar als derdebeslagene niet langer
uitkeringen uit de dekking mag doen ten gunste van de beslagen verzekerde. De
facto betekent dat dat geen kosten van verweer meer mogen worden betaald c.q.
vergoed in een fase waarin het debat over aimsprakelijkheid nog gaande is.
Daarmee wordt het voor verhaal uit de dekking van de BCA-verzekering
beschikbare bedrag gefixeerd.7l

7l zie over dit onderwerp onder meer. A.P. Koburg 2010; N M. Jongkrnd, 'De (on)houdbaar-
heid van een conserva0oir verhaalsbeslag voor een vordenng waaÍvoor de aansprakelijk-
heidsverzekeraar van de schuldenaar dekking biedt', Nrl/R 2010-6, p. 264 e,v.; M.H.c.
sinninghe Damsté 2015, p. 185 e.v.; D.c. Theunis, 'compricaries bi; beslag op een
verzekerde som', Tijdschrift voor de ProcespraktiJk 2ols-1, p. 9 e.v. en M.M. van-Asch
2016, p.6l e.v..
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8.2. Uitkeringen aan andere verzekerden dan de beslagen verzekerde kunnen op

zich doorgang vinden. De verzekeraar verkeert dan echter in een moeilijke
positie: bij gebrek aan waterschotten gaat iedere uitkering ten gunste van een

niet beslagen verzekerde ten laste, zo zon althans betoogd kunnen worden, van

de beslagen ,onspraak. Het conservatoir derdenbeslag roept dan de vraag op

aan wie de BCA-verzekeraar wat moet betalen. BCA-verzekeringen voorzien in
een algemene allocatiebepaling voor de situatie dat verzekerde en onvetzekerde
schade aan de orde is. Een verdeelsleutel tussen verschillende verzekerden en/

of verschillende aanspraken is echter niet opgenomen; het is niet mogelijk om

dat op voorhand voor hypothetische situaties te bepalen.T2 De BCA-verzeke-
raar beroept zich in die situatie dan ook wel jegens andere verzekerden op het

opschortingsrecht dat art. 6:37 BW hem toekent, met als gevolg dat geheel geen

uitkeringen meer plaatsvinden.

8.3. Kortom, eenrconservatoir derdenbeslag onder de BCA-verzekeraar kan

ingrijpende gevolgen hebben. De verzekering die juist - onverplicht - is

uitgenomen om het vermogen van de verzekerde te beschermen tegen het
risico van bestuurdersaansprakelijkheid wordt 'gekaapt' door een wederpartij
om tot verhaal te dienen voor een vordering waarvan onduidelijk is of die

merites heeft, waarbij de beslaglegger in eén klap zijn kansen op toewijzing van

die gepretendeerde vordering ook nog eens kan vergroten, nu de kosten van

verweer niet langer vergoed kunnen worden.73

8.4, Met Maurits Kalff heb ik daarom eerder betoogd dat een dergeldk beslag

niet mogelijk zou moeten zíjn.1a De aard van de aanspraken van een verzekerde

op zijn BCA-verzekering en zijn relatie met de BCA-verzekeraar verzetten zich
wat ons befreft tegen de mogelijkteid van beslaglegging. Dit licht ik hierna toe.

Op voorhand merk ik op dat beslag volgens de heersende leer, die hierna in
paragraaf 8.9 e.v. aan de orde komt, mogelijk is en hooguit sprake kan zijn van
(gedeeltelijke) opheffing daarvan.

8.5. De dekking onder de BCA-verzekering is voor de verzekeraars die dit product

aanbieden een ge-earunarlced bedrag dat dient ter bescherming van het vermogen

72. In de praktijk wordt aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval geprobeerd

tot een maatwerkoplossing te komen in overleg met verzekerden enlof beslagleggers.
'13. Loesberg (annotatre bil Hof Amsterdam 9 september 2008, JBPR 2009D7 (Ceteco)) en

Sinninghe Damsté (2015, voekroot 49) wrlzen er in dit verband op dat beslagleggmg met de

intentie de beslagene te beletten rn zi.;n verweermogelilkheden tegen de vordering waarvoor

beslag wordt gelegd mrsbru* opleveÉ Zoals Loesberg opmerkÍ zal het de beslagene niet
licht vallen drt te bewijzen.

74. M.L.S. Kalffen A. Hendrikse, 'Derdenbeslag op een BCA-Verzekering', NJB 201411628,
p.2172 e.v.
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van de verzekerde tegen de impact van BCA-claims. Het is geenz*geld die het
vermogen van de verzekerde vergroot of andenzins voor elk willekeurig doel kan
worden aangeweird. Besluit de verzekerde de dekking in te roepen en in overleg
met de BCA-verzekeraar aÍm te wenden dan is dat eerst en vooral ter afwending van
het risico dat verzekerde aansprakelijk wordt geoordeeld, ee,n risico dat pas bij
materialisatie leidt tot de verplichting van de verzekeraar jegens de verzekerde om
die schade (binnen de bandbreedte van de del«king) te vergoeden. Dàt en hoe de
del,rking wordt aangewend ter behartiging van het verzekerd belang is voorts het
gevolg van de uitoefening van opeenvolgende wilsrechten, in samenspraak tussen
vezekerde en BCA-ve rznkeraar.

8.6. De BCA-verzekerar gat er daarbij vanuit dat zijn verzekerde in beginsel
een parallel lopend verzekerd belang heeft en niet een haaks daarop staand
belang, zoals de beslaglegger die juist streeft naar materialisatie van het
bestuurdersaansprakelijkheidsrisico. 'Waar dat parallelle belang het zoveel
mogelijk beperken van de (financiële) impact van BCA-claims is, heeft het
voeren van verweer in de regel prioriteit. De daarmee gepaard gaande kosten
ga^n, zo gezegd, voor de verzekeringsrechtelijke baat uit. Pas bij een aan-
sprakelijkheidsoordeel ontstaat een dekkingsverplichting voor de schade die dat
oordeel voor de verzekerde met zich brengt. De omvang van die dekkings-
verplichting is gemaximeerd op het restant verzekerde bedrag.

8.7. waar beslaglegging het maken c.q. vergoeden van de kosten van verweer
blokkeert, staat een conservatoir derdenbeslag onder de BCA-verzekeraar het
verzekerd belang in de weg. ïVaar de verzekeraar een eigen betang heeft bij dit
verzekerd belang, staat een conservatoir beslag ook op gespannen voet met het
non-peius beginsel.Ts

8.8. Het probleem voor de verzekerde en de verzekeraar is dat op voorhand niet valt
te overzieir welke kosten van veru/eer uiteindelijk gemaakt moeten gaan worden.
Yenekeruar en verzekerde moeten in gezamenlijk overleg - nÍur gelang een zaak
zich onnrikkelt - kunnen bepalen hoe zij het ve,rzekerd belang het beste diene,n. Een
conservatoir derdenbeslag dwing verzekeraar en verzekerde niet alleen om op het
moment van beslagleggutg een inschatting te maken van de benodigde toekomstige
kosten van verweer maar ook om daarover in 'onderhandeling' te treden met de
beslaglegger (en, zoals hierna toegelicht, de rechter). Het gevolg is dat een
conservatoir derdenbeslag een aan de verzekerde én de verzekeraar gezamenlijk

75 Het beginsel dat de derde-beslagene door het beslag niet in een mrndere positie mag komen
te verkeren dan htj was geweest als het beslag niet was gelegd. Zie vcx;lr een toelichtrng op
dit beginsel L.P. Broekveldt, Derdenbeslog, Deventer: Kluwer 2003, w. 42.
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toekomend wilsrecht - het recht gaandeweg te bepalen welk deel van de dekking
benodigd is voor kosten van verweer - afireemt en vervolgens dwingt tot
uitoefening van hetgeen daarvoor in de plaats wordt geboden: de mogelijkheid
eeÍr opgave te doen van de verwachte kosten van verweer. Daaöij verschafr het
conservatoir derdenbeslag de beslagleggende curator ook zeggenschap over dat
budget en daannee over de verhouding tussen het bedrag van _de dekking dat
aangewend mag worden voor het verweer en dat deel dat wordt gereselveerd voor
een op dat moment nog onzekere schadevergoedingsplicht of schilking. Zonder
instemming van de curator mag de BCA-vezekeraar immers geen kosten van
verweer meer velgoeden. Leidt overleg met de curator niet tot overeenstemming
dan rest de verzekerde en de BCA-verzekeraar een gang naar de rechter, in welk
geval nj aftankelijk zijn van het uiteindelijk oordeel van de rechter over het budget
voor veÍ'weer. Het conservatoir beslag is zo bezien de facto de uitoefening van het
gezamenlijk aan verzekerde en BCA-verzekeraar toekomend wilsrecht gaandeweg
te bepalen welke kosten van verweer gemaakt dienen te worden, waarbij de leidraad
niet langer is welke kosten van verweer ganaakt dienen te worden maar welke
kosten maximaal ge-maakt mogen worden gelet op de gewenste omvang van het
verhaalsvermo ge\.76

8.9. Het uitgangspunt in de lagere rechtspraak is echter dat conservatoir
derdenbeslag_gp de aanspraken van een verzekerde op zijn BCA-verzekeraar
mogelijk is.77 De Hoge Raad heeft zich nog niet uitgesproken. Uit de

76. Het gezamenlijk uit te oefenen wilsrecht ter behartiging van het verzekerd belang - en niet
het ontbreken van een tegenvordering van de veruekeraar op de vezekerden, zoals Hof
Amsterdam in zijn urtspraak van 9 september 2008,J8PR2009127 (Ceteco) overweegt gelet
op de uitspraak van de Hoge Raad over de onmogelilkheid van beslag op kredietruimte -
maken dat de rechtsrelatie tussen verzekerde en verzekeraar aan derdenbeslagleggrng in de
weg zou moeten staan.

77. Zoals expliciet overwogen rn bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 19 april 2006, NJF2006t347
(Jomed) en recent Rb. Oost-Brabant 24 juh 2013. JPBR 2014/ll m.nt. J.E.P.A. van Hooff
(Servatius). Naar aanlerding van het in voetnoot 74 genoemde artikel van M.L.S. Kalffen A.
Hendrikse is in de Beslagsyllabus opgemerkt dat het in dit artikel verdedigde standpunt in
zijn algemeenheid te ver gaat. Ook J.A.W. Jongbloed 2015, p. 20 lijkt die mening toegedaan
en stelt dat het oumogelijk maken van beslag in gevallen als deze tot gevolg zou hebben dat
degene die aanspraak maakt op schadevergoeding aftankelijk zou worden van het handelen
van de aangesproken oud-bestuurder. Zonder een nadere toelichting lijkt dre stelling voorbij
te gaan aan de posttie van de BCA-verzekeraar. Daarnaast lijkt hrj uit te gaan van de
veronderstelling dat de bestuurder in samenspraak met de BCA-verzekeraar kosten van
verweer maakt opdat geen verhaal voor een gehonoreerde BCA-clarm meer mogelilk is. Dit
gelet op de verwijzing naar IIR 5 november 1993, NJ 1994/640 (Ontvanger Lelystad/
Bartering Bn waarin is uitgemaakt dat het niet aangaat om tot een constructie te komen dat
op vorderingen c.q. zaken geen beslag gelegd kan worden. A.R.J. Croiset van Uchelen 2016,
paragraaf 6, steunt het standpunt dat beslag ruet mogelijk zou moeten zijn en voegt daaraan
toe dat een beslag zeker niet toelaatbaar zou moeten zijn als de curator het legl.
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beschikbare jurisprudentie - vaak een opheffingskortgeding - volgt dat de
rechter aan de hand van een belangenafweging beoordeelt of het beslag dient te
worden opgeheven om de vergoeding van kosten van verweer mogelijk te
maken of niet. De rode draad is daarbij dat een beslag (gedeeltelijk) wordt
opgeheven wanneer geen andere middelen bestaan om verweer te financieren.

8.10. In een aantal gevallen leidde de belangenafiveging - veiligstellen van
verhaal versus vergoeding van kosten van verweer - tot opheffing van het
beslag. In de zaak Jomed speelde het belang van de verzekeraar bij het verweer
daarbij een doorslaggevende rol: in de omstandigheden van het geval leidde het
beslag tot stijd met het non peius-beginsel. Onbekend was of de verzekerden
de kosten van verweer - die ook aanzienlijk waren omdat verschillende
advocaten betrokken waren vanwege tegenstrijdige belangen - zelf konden
dragen.78 ln de zaak Servatius, waarin de verzekeringnemer reeds voor aanvang
van de eerste instantie conservatoir derdenbeslag onder de BCA-veruekeraar
liet leggen, Eaat de rechtbank tot opheffing over mede omdat Servatius zelf de
verzekering heeft uitgenomen ter bescherming van haar bestuurders en niet ter
vergroting van haar verhaalsvermogen.Te

8.11. Wanneer de Voorzieningenrechter tot het opheffen van het beslag besluit
is dat vaak slechts voor een deel daarvan, waarbij het 'budget' voor kosten van
verweer o.a. begrensd wordt tot de lopende procedure. De gedachte is dat
verzekerden de voorzieningenrechter indien nodig daarna altijd opnieuw om
een budget kunnen vragen.8o Duidelijk moge zljn dat verzekerdèn dan nog
steeds in de situatie verkeren dat zij opnieuw 'met de pet in de hand' naar de
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Rb. Amsterdam 19 april 2006, JOR2006/144 (Jomedl.
Rb. oosÈBrabant 24 juh 2013, JoR 2013/323 m.nt. M.L.s. Kalff. Dat de Voorzieningen-
rechter Servatrus deze spiegel voorhoudt verbaast niet in het kader van de belangenafue-
ging. Gelet op het verzekerd belang van de BCA-verzekenng doet de intentie waarmee de
verzekenngnemer deze ultnam wat mij betreft echter niet ter zake, althans in het geval dat
betoogd wordt dat de verzekering rs uitgenomen om verhaalsvermogen veilig te stellen zou
dat geen reden voor afwijzing van een verzoek tot ophefling moeten zryn. Overigens is ook
Van Hooff in zijn annotatre bij Servatius (.18PÀ 20l4lll) niet overturgd van dit argument
van de rechtbank omdat de verzekerde lngevolge art. 3:276 BW met zijn gehele vermogen
voor verhaal in staat. Hi1 vervolgt echter dat de wet daarop een uiEondering maakt, voor het
geval bij overeenkomst anders is bepaald. Van Hooffbetoogt dat daarvan in casu sprake was gelet
op de intenhe van partijen dat Senvatius de vergoeding van kosten van venveer niet zou blokkeren
en heÍ gegeven dat de BCA-verzekenng als ernolument was toegekend aan de toezichttrouders,
zoals geïllustreerd wordt door Rb. oost-Brabant l7 september 2015,
ECLI:NL:RBOBR:2015:5553 en Rb. Oost-Brabant l3 oktober 2016.
ECLI:NL:RBOBR:20 I 6: 5796.
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curator moeten en bij weigering kosten moeten maken voor een nieuw kort
geding.Er

8.12. In de gevallen waarin het beslag niet wordt opgeheven laat de rechter het
belang van de curator bij het veiligstellen van een verhaalsobject zwaarder
wegen. Dit vaak door te ovenvegen dat het beslag de verzekerden niet
belemmert bij het voeren van verweer en dat, dat zo zijnde, de belangen van
de verzekeraar ook niet geschaad worden. Zo oordeelde de rechter in Text Lite
dat het doel van het conservatoir beslag tot veiligstelling van verhaalsvermogen
het auaarst diende te wegen nu in het voorliggend geval te wezen viel voor
aantasting van de verhaalsmogelijkheden. Feit is wel dat de verzekerden (ook)
niet hadden gesteld dat het beslag hen belette in hun verweermogelijkheden.s2
Dat deden de verzekerden in de ceteco zaak wel en met succes bij de
rechtbank,^ 9at een beslag in snijd met het beginsel van equality of arms
oordeelde.83 Het Hof verleende in tegenstelling tot de rechtbank wél verlof
voor beslag omdat wat hem beteft niet voldoende aannemelijk was dat de
verzekerden de kosten van verweer niet zelf konden opbrengen.so Dit omdat
niet afdoende was betwist dat hun vennogenspositie aanzienlijk was, zij geen
inzage hadden gegeven in die positie en inkomsten, de curatoren geen verlof
woegen voor beslag op hun inkomstenbronnen en de reeds gemaakte kosten
van verweer al waren opgebracht door de veruekeraar. De nog te maken kosten
achtte het Hof voorts gelet op de stand van de procedure overzichteli.lk.8s ook
de Rechtbank Limburg was niet overtuigd van het onvermogen van de
beslagene zelf zijn raadsman te betalen.s6

8.13. Hof Amsterdam (Ceteco) weegt ook mee dat het belang van verzekerden
bij verweer, ook om de dekking veilig te stellen, het aannemetijk maakt dat dat

8l Zie m dit veröand ook Rb. oosÈBrabanr 17 september 2015. ECLI:NL:RBOR:5553. die op
voorhand aangeeft zich te kunnen voorstellen dat alsdan een dubbele redehlkheidstoeÀ
wordt toegepast en dat de specificaties van de advocaat de rechter in staat moeten stelle1
daaraat te toetsen. Daarbg teken ik aan dat niet alleen ult het oog lijkt te worden verloren dat
gedetalleerd verartriloording afleggen waardevolle informaue voor de curator als claimant
kan opleveren maar ook dat de verzekerde zelfén de vezekeraar er geen belang bij hebben
om de kosten van verweer onnodrg te laten oplopen. Zre voor wat beheft de verzekeraar m
drt verband paragraaf 2.

Rb. Amsterdam 30 oktober 2003, TvI2004/10, m.nt. C.ïV.M. Lieverse.
Rb. Amsterdam 7 februari 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:8D2754.
Hof Amsterdam 9 september 2008,JBPR2009/27, m.nt. E. Loesberg.
In Servatius acht de rechtbank het enkele feit dat enkele verzekerden financieel draag-
krachtig zijn onvoldoende voor opheffrng, mede gelet op hun belang bij verweer urt de
dekking gelet op de complexiteit en omvang van de beweerdelijke vordering en het gegeven
dat nog geen enkele duidelijkheid bestaat over de gegrondheid van de vordering.
Rb. Limburg 23 oktober 2014. ECLI:NL:RBLIM:201491G4 (Vïtaal Wonen).
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verweer gevoerd zal worden (en bekostigd door de aanwezig veronderstelde
fondsen).87 Rechtbank Oost-Brabant overweegt juist dat het risico van verval
van aanspraken onder de dekking bij het niet voeren van venveer maakt dat het
voeren van verweer 'op kosten van de dekking' in het belang van de boedel is
omdat anders geen uitkerng zal plaatsvinden.ss Hof Amsterdam wijst op de
aansprakelijkheid van de curator voor schade door onrechtmatige beslaglegging
als 'tegenwicht' voor de mogelijkheid van beslaglegging bij onzekerheid over
gegrondheid van de vordering. Vanuit het perspectief van de bestuurders (en
hun BCA-verzekeraar) bezien lost dat een liquiditeitsprobleem bij de frnancie-
ring van verweer echter niet op en biedt bij de gemiddelde boedel ook weinig
perspectief op verhaal.

8.14. Illustratief zowel voor de aan te voeren argumenten over en weer als de
overwegingen van een Voorzieningenrechter die tot opheffing overgaat is een
uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 10 juni 2015 (Stichting Salza).8e De
curator lijkt de angel uit de discussie te hebben willen halen door aan te voeren
dat de aangesproken verzekerden niet aftrankelijk zijn van de verzekering voor
het voeren van verweer omdat zij over financiële middelen beschikken. De
Voorzieningenrechter acht de stelling van verzekerden dat zij de door de curator
genoemde bestanddelen niet kunnen aanwenden echter aannemelijk. HU voegt
daaraat toe dat hij de vraag of vetzekerden kunnen worden verplicht eerst hun
eigen vermogen voor het voeren van verweer Íum te wenden, voordat zij
aanspraak kunnen maken op een ten behoeve van hen afgesloten rechts-
bijstandverzekering (zoals de verzekering mede valt te kwalificeren, aldus de
Voorzieningenrechter), uitdrukkelijk buiten beschouwing laat. De Voorzienin-
genrechter overweegt vervolgens dat de verzekering is afgesloten ter bescher-
ming van veÍzekerden en niet, althans niet in de eerste plaats, om
verhaalsmogelijkheden te bieden aan de curator. Hij honoreert het argument
van verzekerden dat het feit dat zij door het beslag niet wij kunnen beschikken
over de gelden die zij nodig hebben voor hun verweer stijd met het beginsel
equality of arms oplevert. Na een weging van argumenten over het budget dat

87. Hetgeen impliceert dat de verzekeraar die door beslaglegging niet thuis kan geven wanneer
zijn verzekerde op de geboden dekking dacht terug te kunnen vallen geacht wordt hem nog
'een ftap na te geven' wanneer hrj bet verzekerd belang niet uit eigen (geleende?) middelen
behartigt. Dat verdraag zich niet goed met de verkoop van de BCA-verzekering als paraplu
dle bescherming biedt bij slecht \veer en waarbij het voor de verzekeraar irrelevant is of de
verzekerde de ingekochte dek*ing wel of met ook uit eigen middelen kan voldoen.

88. Rb. OosrBrabant l7 september 2015. ECLI:NL:RBOBR:2015:5553.
89. JOR 20151312 m.nt. M.L.S. Kalff
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toereikend zol zijn voor het verweer van veruekerden, oordeelt de Voorzienin-
genrechter dat een bedrag van ca. EUR 400.000 tot aan het vonnis voor
redelijke kosten van verweer toereikend zou moeten zijn. Op dat moment was
reeds ca. EUR 280.000 uitgegeven en verwachtte de rechtbank dat nog een
omvangrijke conclusie van dupliek moest worden opgesteld (mede gelet op de
omvang van de dagvaarding en conclusie van repliek) en andere proceshande-
lingen zouden moeten worden verricht. Daarnaast heeft de c'urator niet of
onvoldoende de stelling van verzekerden betwist dat de curator zelf reeds
proceskosten in de orde van grootte van E[rR 500.000 had gemaakt. De
Voonieningenrechter acht het in die omstandigheden onvoldoende onderbouwd
en niet geloofwaardig dat het door de curator voorgestelde bedrag van EUR
100.000 toereikend zol zijn. De stelling van de curator dat het bedrag dat de
EUR 100.000 te boven gaat te wijten is aan de advocatenwissel van de
verzekerden wordt van de hand gewezen, waaraan wordt toegevoegd dat in
het kort geding niet kan worden geoordeeld dat evident is dat verzekerden
onnodige kosten hebben gemaakt.

8.15. Ook het standpunt van de curator dat de BCA-verzekeraar voor eigen
rekening het venveer had moeten vergoeden wordt verworpen. De curator had
kennelijk bepleit dat de BCA-verzekeraar een onderscheid had moeten maken
tussen kosten van verweer en overige schade in de voonvaarden van de
verzekering om zo een toereikend budget veilig te stellen. Ook dit standpunt
honoreert de Voorzieningenrechter niet nu hij begrijpt dat dit onderscheid op
voorhand niet goed te maken valt. Het enkele feit dat andere verzekeringen wel
een oplossing zouden bieden maakt dit niet anders: partrjen hebben contracts-
wijheid en zijn niet gehouden die oplossing te kiezen.

8.16. De Voorzieningenrechter overweegt overigens nadrul,kelijk dat terug-
houdendheid het uitgangspunt is bij de vaststelling van redelijke kosten van
verweer. Dit omdat het kunnen voeren van een deugdelijk verweer tegen de
vorderingen van de curator een fundamenteel recht van verzekerden is. evenals
het waarborgen dat daarbij sprake is van equality of arms. De Voorzieningen-
rechter roept daaóij "in herinnering dat in feite sprake is van een situatie waarin
zowel de curator als de verzekerden ten laste van de boedel procederen. Het is
dan niet goed verdedigbaar dat voor één van de partijen een veel stengere
maatstaf en lagere grens van aan te wenden middelen zou worden gehanteerd
dan voor de ander."

8.17. Na de constatering dat de curator en verzekerden lijnrecht tegenover
elkaar staan ten aanzien van de redelijkheid en billijkheid van de kosten van
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verweer benadrukt de Vooruieningenrechter "Het is niet aan de curator om te
bepalen wat redelijke kosten zijn.',eo

8.18. Hoewel het menig curator wellicht niet ver genoeg gaa! volgt uit het
voorgaande dat een conseryatoir derdenbeslag de curator veel oplevert ten koste
van het verzekerd belang onder een BCA-verzekering.el

9. Ibn slotte

9.1. Terug naar het startpunt van deze bijdrage: de curator heeft niets over de
dekking onder een BCA-verzekering te vertellen. In voorgaande paragrafen is
toegelicht dat en waaÍom dat wat mij beteft zo is. Vanuit verzekeringsréchteliik
perspectief en het verzekerd belang onder de BCA-verzekering bezien is
uitsluitend de verzekerde van belang, die in samenspraak met de BCA-
verzekeraar bepaalt hoe hij zijn vermo gen zo optimaal mogelijk beschermt
tegen de impact van BCA-claims. Het argument dat dat niet rechtvaardig is ten
opzichte van de benadeelde partij gaat niet op. ook voor de wetgever geldt het
primaat van de relatie tussen verzekeraar en verzekerde. En dat in het bijzonder
bij verzekeringen die onverplicht worden uitgenomen, zoals dat bij aó gca_
verzekering het geval is.

9.2. De waag is of dat nu als een probleem ervaÍen moet worden, zoals in de
praktijk wel gebeurt. Het antwoord daarop kan mijns inziens ontkennend
luiden. De curator verliest niet iets dat hij had, wanneer de vergoeding van
kosten van verweer het voor verhaal beschikbare verzekerde bedrag uÀrin-
deren. Niet zelden biedt de BCA-verzekering verzekerden en de curator juist de
mogelijkheid een schikking te bereiken, waar dit anders bij gebrek aan iondsen
niet mogelijk was geweest. Daarin ligt ook een (extra) incàntive voor de BCA-
verzekeraar en verzekerden om effrciënt verweer te voeren.

9.3. Mocht ik de lezer daarvan niet (afdoende) hebben kunnen overtuigen, dan
volgt uit het voorgaande dat naast een cessie door de verzekerde ian zijn

90.

9t

Zoals ook overwogen in Rb. Amsterdam 7 februari 200g, ECLI:NL:RBAMS:200 g:8D2754
(Ceteco).

In het geval de curator de pet van verzekeringnemer kan opzetten roept dit de vraag op of
deze bij beslaglegging ter zake een art. 2:9 BW-vordering (die aeit uitmaakt van-het
vermogen van de failhete verzekeringnemer) als verzekeringnemer niet tegengeworpen kan
kri:gen dat beslaglegging de redelijke belangen van de BCA-verzekeraar schaadt met verval
van recht op utkering als gevolg. In Servatius heeft de BCA-verzekeraar dit standpunt ter
zitting ingenomen. De rechtbank oordeelde dat dit beroep ruet kon slagen .reeds omdat een
afschrift van de algemene voorwaarden waanut het bestaan en de inhoid van een dergelijke
bepaling zou kunnen blijken niet ls overgelegd."
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aanspraken op de BCA-verzekeraar een conservatoir derdenbeslag de positie
van de curator ten opzichte van de dekldng onder de BCA- verzekering flink
kan verstevigen.

9.4. In het voorgaande heb ik nogmaals aandacht gevraagd voor de ingrijpende
gevolgen die beslaglegging voor bestuurders en hun BCA-verzekeraar heeft.

Gevolgen die moeilijk te rijmen zijn met het verzekerd belang onder een BCA-
verzekering, dat zich verzet zich tegen bemoeienis van de curator met de

aanwending van de dekking. Het effect van derdenbeslag onder een BCA-
verzekeraar lijkt zich ook slecht te verdragen met de beperkte mogelijkheden
die de wetgever de benadeelde toekent om zijn belang bij schadevergoeding uit
de aansprakelijkàeidsverzekering van de aansprakelijke partij te waarborgen.
Hopelijk oordeelt de Hoge Raad daarom op enig moment - mede gelet op deze

verzekeringsrechtelijke aspecten - dat derdenbeslag onder de BCA-verzekeraar
niet mogelijk is.

9.5. Tot die tijd liggen nog de nodige discussies tussen curatoren, verzekerden
en BCA-verzekeraars in het verschiet, waarbij de nuances die elke zaak anders

maken ongetwijfeld een belangrijke rol spelen.

9.6. De verzekeringsmarkt staat in de tussentijd niet stil. Ontrvil&elingen in het
aanbod en de voorwaarden van BCA-verzekeringen kunnen deze bijdrage
wellicht sneller dan verwacht achterhaald doen raken.
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