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D&O VERZEKERING EN FAILLISSEMENT

1. Inleiding

Bestuurders en commissarissenaansprakelijkheid is 'hot'. Zeker voor hen die daar
professioneel mee te maken hebben. In december 2007 heeft de Rechtbank Utrecht
een voorschot op schadevergoeding van € 50 miljoen toegewezen aan curatoren
Ceteco in een procedure tegen Ceteco's bestuurders, commissarissen, en aandeel-
houder Hagemeyer.1 Ook heeft de Voorzieningenrechter Amsterdam - na grijsma-
kingsverzoeken — toegestaan dat curatoren tot zekerheid van uiteindelijk verhaal van
hun vordering conservatoir beslag leggen ten laste van alle gedaagden, waaronder
bestuurders en commissarissen in prive (met een uitzondering voor het beslag onder
de D&O verzekeraars). Verlof is toegestaan tot € 190 miljoen.2 Aldus ondervinden
bestuurders en commissarissen van Ceteco op dit moment directe en indringende
gevolgen in prive van een procedure waarin hun handelwijze als besruurder of com-
missaris centraal staat.

In deze bijdrage bespreken wij een aantal aspecten van de D&O verzekering in de
situatie waarin de vennootschap waar bestuurders en commissarissen werkzaam zijn
failleert. Voorafgaand daaraan zullen wij kort de belangrijkste kenmerken van een
D&O verzekering langslopen, zoals die in Nederland veelvuldig is afgesloten. Waar
wij in het vervolg spreken van bestuurders worden ook commissarissen bedoeld,
evenals voormalige bestuurders en commissarissen.

2. D&O verzekering

In de regel wordt een D&O verzekering gesloten door de holding van een concern
als verzekeringsnemer. Deze betaalt de premies en geldt als contractant van de ver-
zekeraar. In de polis wordt bepaald dat alle bestuurders binnen het concern, dus ook
die van alle (indirecte) dochtervennootschappen - en meerderheidsjointventures -

l
2

Walter Hendriksen en Maurits Kalff zijn advocaten bij Van Doorne te Amsterdam. Deze bijdrage is
mede tot stand gekomen met waardevolle suggesties van Ronald Nieuwenstein van AIG Europe
(Netherlands) N.V. en Olaf van Leuven van Chubb Insurance Company of Europe S.A., aan wie de
auteurs veel dank zijn verschuldigd.
Rb. Utrecht 12 december 2007, JOR 2008/10, m.nt. Bartman.
Vzr. Amsterdam 7 febraari 2008.
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van de holding als verzekerden kwalificeren. ledere verzekerde heeft een rechtst-
reekse vordering op verzekeraar voor gedekte schade.3

Gedekte schade is veelal gedefinieerd als aanspraken van de vennootschap (ten
behoeve waarvan de bestuurder werkzaam is) of derden tegen de bestuurder tot ver-
goeding van schade die door het handelen of nalaten van de bestuurder in zijn hoe-
danigheid is veroorzaakt. Daarnaast worden de gemaakte kosten van verweer ver-
goed pnder de verzekering, mits vooraf geaccordeerd door verzekeraar. Deze kosten
strekken veelal in mindering op de verzekerde som. Hoe hoger de verweerkosten,
hoe minder resteert voor betaling van de vordering tot schadevergoeding zelf.

Ten slotte is van belang dat nagenoeg alle D&O polissen een 'claims made' systeem
kennen. Daarbij is een voorwaarde voor dekking dat de aanspraak (lees: aansprake-
lijkstelling) bij de bestuurder binnenkomt op het moment dat de verzekering loopt.
Daarbij is niet van belang hoe ver in het verleden de veroorzakende gebeurtenis
heeft plaatsgevonden. Dit wordt ook wel inloopdekking genoemd: met een zuivere
'claims made' verzekering wordt alle schade uit het verleden gedekt, mits de aan-
spraak eerst na aanvang van de verzekering bekend wordt. In de praktijk wordt deze
inloop beperkt door de verplichting voor de verzekeringsnemer om bij aanvang van
de verzekering een zogenaamde 'omstandighedenmelding' te doen. Schade die daar-
uit voortvloeit is dan weer uitgesloten.

3. Uitloop

Bij de meeste D&O verzekeringen geldt dat faillissement van de verzekeringsnemer
(holding) leidt tot beeindiging van de verzekering. Dat kan zijn per einde kalender-
jaar waarin het faillissement is uitgesproken, of op een termijn van een tot drie
maanden na faillietverklaring. Het claims made systeem leidt ertoe dat aanspraken
die na beeindiging worden ingesteld niet meer gedekt zijn. Dat betekent als hoof-
dregel dat de verzekering geen dekking biedt voor schade waarvoor na faillietver-
klaring een aanspraak wordt ingediend.

De meeste verzekeringen voorzien in de mogelijkheid voor verzekeringsnemer en
verzekerden om bij beeindiging van de polis zogenaamde uitloop te kopen. Tegen
een vooraf vastgestelde premie - meestal een percentage van de oorspronkelijke
premie - kunnen zij de mogelijkheid kopen om tot een aantal jaren (meestal drie tot
vijf jaar) na afloop van de oorspronkelijke verzekeringsperiode voor in die periode
binnenkomende aanspraken verzekeringsdekking te behouden. Die periode wordt

3 Veelal worden de facto bestuurders ook als verzekerden gekwalificeerd. Deze categoric laten we in
deze bijdrage verder buiten beschouwing.
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veelal aangeduid als 'extended reporting period' of wel 'ERP'. Daarbij moet het dan
wel gaan om schades die zijn ontstaan voor beeindiging van de oorspronkelijke ver-
zekeringsperiode. De claims made periode wordt als het ware half verlengd: aan-
spraken van oude schades kunnen gedurende de uitloop periode nog worden aange-
meld bij verzekeraar. Aanspraken van nieuwe schades zijn niet langer gedekt.

Curatoren plegen tegenwoordig kort na aanvang van het faillissement na te gaan of
een D&O verzekering bestaat. Is dat het geval, dan melden zij zich bij de verzeke-
raar(s) en overwegen uitloop te kopen. De premie is in dat geval een boedelschuld,
zodat de curator de afweging zal moeten maken of de boedel belang heeft bij uit-
loop. In de praktijk zal dit afhangen van de verwachting die de curator heeft ten aan-
zien van eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. Hij zal dan namens de boedel als
schuldeiser van de bestuurder gebruik kunnen maken van de verzekering. In het ver-
leden werd nog wel geprobeerd de beslissing wel of geen uitloop te kopen door te
schuiven naar de toekomst, zodat de curator eerst nader onderzoek kon doen naar
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. Tegenwoordig wordt in de verzekerings-
voorwaarden veelal bepaald dat de beslissing uitloopdekking te kopen voor het
einde van de verzekeringsperiode kenbaar moet zijn gemaakt bij de verzekeraar en
de premie tijdig voldaan moet zijn.

Zoals gezegd, naast de curator kunnen meestal ook de verzekerden uitloop kopen.
Dat is van belang in het geval de curator besluit geen uitloop te kopen.4 In de prak-
tijk gebeurt het zelden dat verzekerden tot een dergelijke aankoop overgaan.
Vermoedelijk heeft dit te maken met onbekendheid met deze mogelijkheid. Dat op
zichzelf wekt enige verbazing: een prudent bestuurder zou zich juist bij faillisse-
ment moeten (laten) informeren over voortzetting van de D&O dekking. Koopt een
curator geen uitloop, dan eindigt de verzekering en daarmee de mogelijkheid om
nog aanspraak te maken op dekking voor later ingediende claims. Dat terwijl juist
bij faillissement van de vennootschap de onbetaald gebleven crediteuren veelal ver-
haal gaan zoeken bij derden - waaronder bestuurders - zodat een D&O verzekering
juist dan van belang is.

N.B. Overigens geldt dezelfde onbekendheid om als verzekerde uitloop te kopen ver-
moedelijk voor bestuurders die al voor faillissement zijn afgetreden. Voormalige be-
stuurders zijn in de regel als verzekerde onder de D&O verzekering gedekt en kunnen
dus ook besluiten uitloop te kopen. In de beeindigingsovereenkomsten van afgetreden
bestuurders wordt soms opgenomen dat de vennootschap zich verplicht de D&O ver-
zekering voort te zetten ten behoeve van de voormalige bestuurder. Die verplichting is
in een faillissementssituatie weinig effectief. Nu de voormalige bestuurder een direct

Het meest voorkomende systeem is dat een gekochte uitloop voor alle verzekerden tegelijk geldt;
individuele uitloop bestaat in de regel niet.
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belang heeft om enige tijd verzekerd te blijven, zou hij zich periodiek moeten laten
informeren over de voortzetting van de D&O verzekering, zodat hij bij beeindiging kan
overwegen zelf uitloop te kopen. Een alternatief zou nog kunnen zijn dat bij aanvang
van de verzekering (of bij aftreden van de bestuurder) de uitloop alvast voorwaardelijk
wordt gekocht en de bijbehorende premie wordt voldaan. Dan weet de bestuurder zeker
dat hij goed zit mocht de verzekering eindigen.

Gezien de rol die de D&O verzekering speelt in de huidige praktijk en het belang
dat de boedel kan hebben bij een uitloop, mag van een zorgvuldig handelend cura-
tor verwacht worden dat hij nagaat of er een D&O verzekering bestaat en of de uit-
loop in het belang van de boedel is. Laat hij dit na, dan kan dat — onder omstandig-
heden - leiden tot zijn persoonlijke aansprakelijkheid.5

Ten slotte is het voor (voormalige) bestuurders van belang op de hoogte te zijn wat
de status van de D&O verzekering is. Een zorgvuldig handelend curator zou - indien
hij besluit geen uitloop te kopen - de (voormalige) bestuurders crop moeten wijzen
dat zij zelf uitloop kunnen kopen. In aanvulling daarop zou een (voormalige)
bestuurder met de verzekeraar kunnen afspreken dat hij gemformeerd wordt over
een aanstaande beeindiging van de verzekering. Hij kan dan tijdig besluiten of de
aanschaf van uitloop in zijn belang is.6

4. Beslag op de vordering van de bestuurder op zijn verzekeraar

De - potentiele - vordering op de verzekeraar uit hoofde van de D&O verzekering
valt in het vermogen van de bestuurder. Als onderdeel van dat vermogen is de vor-
dering - mits overdraagbaar - vatbaar voor beslag door schuldeisers van de bestuur-
der. Dit leidt er in de praktijk toe dat verzekeraars met enige regelmaat geconfron-
teerd worden met derdenbeslag, gelegd door schuldeisers van bestuurders.

Een bijzondere positie wordt hierbij ingenomen door de curator. Hij is geen gewo-
ne schuldeiser van de bestuurder, maar juist die schuldeiser ten behoeve waarvan de
verzekering (mede) is afgesloten. Anders gezegd: hij is de schadelijdende partij
(gelaedeerde) die de verzekering schadeloos zou moeten stellen. Dit maakt onder
meer zijn vordering op de bestuurder bevoorrecbt op de vordering van de bestuur-
der op de verzekeraar ingevolge art. 3:287 BW. Dit is een hoog voorrecht dat in rang

Vergelijk het Maclou criterium: 'zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoen-
de inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzicht verricht', HR
19 april 1996, JOR 1996/48, m.nt. SCJJK.
Overigens zou een (voormalig) bestuurder zich ook moeten laten informeren over de premiebetaling
door de verzekeringsnemer voor faillissement. Hier geldt het aloude principe: geen premie, geen
dekking.
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zowel boven de fiscus als boven de pandhouder gaat. Dat betekent dat een curator
bij uitwinning van zijn vordering op de bestuurder geen last heeft van gewone cre-
diteuren van de bestuurder (crediteuren die niet kwalificeren als gelaedeerde inge-
volge art. 3:287 BW). Wel kan de curator bij de uitwinning gedwongen worden een
titel te bemachtigen en een rangregeling te doorlopen om zijn voorrecht ten opzich-
te van beslagleggers en pandhouders te effectueren. Aan het voorrecht van art. 3:287
BW is geen recht van parate executie verbonden.

Daaraaast ontstaat door beslaglegging een conflict tussen de curator en de verze-
kerde bestuurders ten aanzien van de kosten van verweer. Een volledig beslag op de
vordering van de bestuurder op de verzekeraar blokkeert het beschikbaar stellen van
de kosten van verweer ten behoeve van de bestuurder. En daarmee wordt het voeren
van gedegen verweer door de bestuurder belemmerd.

Ons zijn twee gevallen bekend waarbij een beslag door de curator op de vordering
van de bestuurder op de verzekeraar (deels) niet is toegestaan. In de Jomed-zaak
heeft Rechtbank Amsterdam bepaald dat een belangenafweging meebrengt dat het
beslag op de vordering van de bestuurder op de verzekeraar - voor wat betreft de
vordering tot vergoeding van de kosten van verweer - moet worden opgeheven.7 In
de Ceteco-zaak heeft de Voorzieningenrechter Amsterdam eveneens op basis van
een belangenafweging geoordeeld dat de belangen van bestuurders 'onevenredig
worden geschaad' bij een beslag. Een beslag zou in strijd komen met het equality of
arms beginsel. Dat curatoren bereid waren toe te staan dat de redelijke kosten van
verdediging betaald konden worden ondanks het beslag mocht niet baten. De voor-
zieningenrechter oordeelde dat curatoren als wederpartij van bestuurders geen zeg-
genschap toekomt over de noodzaak of redelijkheid van het maken van kosten van
verweer.

Kortom, op basis van genoemde uitspraken is beslag door de curator op de vorde-
ring van bestuurder op de verzekeraar - in ieder geval voor het gedeelte dat ziet op
de vergoeding van de kosten van verweer - geblokkeerd. Deze lijn is volgens ons
juist. Het gaat niet aan dat de curator als potentiele schuldeiser van de bestuurder via
een beslag op de verzekerde som de verdediging van de bestuurder negatief kan
bemvloeden. Zeker nu het belang van de curator recht tegenover dat van de bestuur-
der staat: hoe minder verdediging, hoe groter de kans op aansprakelijkheid en daar-
mee op uitbetaling door verzekeraar, waarbij bovendien het uit te betalen bedrag ho-
ger is nu de verweerkosten er niet op in mindering zijn gebracht. Of het juist is dat

7 Rb. Amsterdam 19 april 2006, JOR 2006/144. Overigens volgt uit de uitspraak niet op welke wijze
moet worden vastgesteld welk deel van de vordering op de verzekeraar de vordering tot vergoeding
van de kosten van verweer betreft. Alleen ten aanzien van dat gedeelte van de vordering is het beslag
opgeheven (r.o. 4.21 en het petitum).
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de gehele vordering van de bestuurder op de D&O verzekeraar niet vatbaar is voor
beslag (zoals de uitkomst in Ceteco luidde), is de vraag. Verschillende modaliteiten
zijn denkbaar waarbij het voeren van een gedegen verweer ten behoeve van de
bestuurder behouden blijft (bijvoorbeeld een ruim bedrag uitzonderen voor kosten
van verweer), maar waarbij voor het overige het beslag wordt toegestaan om het ver-
haal van de curator veilig te stellen.

N.B. Met deze uitspraken is nog niet beslist dat een andere schuldeiser van de bestuur-
der evenmin beslag kan leggen onder de verzekeraar. Alhoewel de argumentatie ten
aanzien van de kosten van verweer identiek is (ook met dit beslag wordt de bestuurder
in zijn verdediging belemmerd), Hjkt het beslag hier minder te wringen omdat het niet
om een procedure gaat tussen de beslagleggende crediteur zelf en de bestuurder.
Overigens zal het uiteindelijk verhaalseffect van beslag door een andere 'gewone'
schuldeiser van de bestuurder beperkt zijn door de bevoorrechte positie van de curator,
zie hiervoor.

Het belang van de curator bij beslag is in de praktijk overigens beperkt. Zolang de
aansprakelijkheid van bestuurder niet vast staat, is er nog geen voor verhaal vatbare
vordering die door andere schuldeisers van de bestuurder uitgewonnen kan worden.
Daarnaast voorzien de meeste D&O verzekeringen in de mogelijkheid voor verze-
keraars om de schade rechtstreeks met de benadeelde (lees: de curator) af te wikke-
len. Daarmee lijkt de positie van de curator relatief veilig, ook zonder beslag.

Mocht zich in de toekomst andere jurisprudentie ontwikkelen dan hiervoor ge-
noemd, dan zijn varianten denkbaar die het probleem voor de bestuurder en verze-
keraars kunnen oplossen. Zo kan de vordering van de bestuurder onoverdraagbaar
worden gemaakt,8 of kan in de verzekeringsvoorwaarden worden bepaald dat de ver-
zekeraar de mogelijkheid heeft de verzekerde som aan te wenden voor het recht-
streeks uitbetalen aan een derde ter voldoening van kosten van verweer.9 In het laat-
ste geval bevindt de vordering tot vergoeding van de kosten van verweer zich niet
langer in het vermogen van de bestuurder en is deze niet langer vatbaar voor beslag.

Vgl. HR 17 februari 2003, JOR 2003/52, m.nt. Rongen. Hoewel in de meeste D&O verzekeringen
is opgenomen dat overdracht van vorderingen slechts mogelijk is met toestemming van de verzeke-
raar, zou de overdracht in zijn geheel moeten worden uitgesloten, vgl. art. 3:83 lid 2 BW. Overigens
vereist een en ander een zorgvuldige voorbereidende analyse om eventuele Actio Pauliana risico's
te minimaliseren, nu de verhaalspositie mogelijk wordt aangetast.
Ten slotte is het bij reeds lopende verzekeringen mogelijk de vordering op de verzekeraar aan de
advocaat te cederen, mits dit voor het beslag is geeffectueerd.
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5. Onderlinge verhouding verzekerden

Zoals hiervoor gemeld, wordt per concern meestal een D&O verzekering afgesloten
waarop alle bestuurders binnen het concern als verzekerden kwalificeren. Als het
totaal van aanspraken meer is dan de verzekerde som, zal deze som verdeeld moe-
ten worden. Ook kan het voorkomen dat de gehele verzekerde som wordt aangewend
bij een conflict in BV 1. Doet zich binnen dezelfde verzekerde periode een volgend
conflict voor in BV 2, dan staan bestuurders daar met lege handen, ook voor wat
betreft de kosten van verweer.

Er zijn geen regels over de verhouding russen de vorderingen van de verschillende
verzekerden op de verzekeraar. Ook de D&O verzekeringsvoorwaarden zwijgen
hierover. Dat is niet vanzelfsprekend, omdat de wijze waarop de verzekeraar omgaat
met de afwikkeling van vorderingen van een of meer verzekerden directe gevolgen
heeft voor de positie van de overige verzekerden. De indruk bestaat dat verzekerden
denken dat voor hen 'in elk geval' dekking bestaat voor een gedeelte van de verze-
kerde som en dat anderen daar niet zonder meer over kunnen beschikken.

In de praktijk proberen verzekeraars als 'prudent' verzekeraar te opereren. Zij wik-
kelen schades af in de volgorde waarin zij worden aangemeld of worden opgelost,
en plegen daarbij niet met andere dan de verzekeringsnemer (veelal de holding) en
de direct betrokken verzekerden te overleggen. Dit kan er bij een uitbetaling toe lei-
den dat de overige verzekerden niet op de hoogte zijn van de vermindering van hun
potentiele vordering op de verzekeraar.

Wij denken dat een nadere regeling op zijn plaats zou zijn. In de litigieuze wereld
van vandaag bestaat een reeel risico dat de verzekerde som onvoldoende is om op
enig moment in de volledige schadevergoedingsplicht te voorzien.10 Dat betekent
dat meer verzekerden aanspraak maken op de verzekerde som dan beschikbaar is, en
dat er verdeeld moet worden. Pas dan een verdeelsleutel afspreken is per definitie
moeizaam; de tegengestelde belangen staan dan al vast. Een stap in de goede rich-
ting zou het opnemen van een verdeelsleutel in de verzekeringsvoorwaarden kunnen
zijn. Te denken valt aan een pro rata verdeling per BV, per bestuurder, op basis van
de duur van het bestuurderschap, enz.

Een nog verdergaande stap zou kunnen zijn dat een bestuurder niet vertrouwt op een
concernverzekering, maar een eigen verzekering sluit die alleen zijn eigen aanspra-
kelijkheid dekt. Het voordeel is dat hij dan niet afhankelijk is van de wijze waarop
de verzekeraar en zijn mede verzekerden andere schades afwikkelen. Voorts loopt

10 Het is in de huidige praktijk al meer dan eens voorgekomen dat met een vordering tot schadever-
goeding uit de VS de gehele verzekerde som 'at risk' staat.
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hij niet het risico dat de verzekerde som geheel wordt aangewend voor schades waar
hij buiten staat. De premies komen wel voor zijn rekening, maar hij zou als onder-
deel van zijn arbeidsovereenkomst (of bij de commissaris als onderdeel van zijn
onkostenvergoeding) kunnen bedingen dat deze vergoed worden door de vennoot-
schap. Een bijkomend voordeel is dat bij faillissementssituaties -juist als de verze-
kering hard nodig is - de bestuurder niet afhankelijk is van de curator. Ten slotte
heeft een individuele polis het voordeel dat bij vertrek als bestuurder er geen afhan-
kelijkheid bestaat ten opzichte van de vennootschap: voor de dekking van de ver-
trokken bestuurder is handhaving van de polis door de vennootschap immers niet
langer noodzakelijk.

In de praktijk is een individuele verzekering (nog) niet gangbaar. Onze eerste erva-
ring is dat verzekeringsmakelaars weinig enthousiast zijn verzekeraars te zoeken
voor een individuele bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Toch denken wij
dat het in voorkomend geval van belang is te controleren of een bestuurder op een
collectieve polis wel die bescherming krijgt die hij denkt te krijgen, en zonodig de
afweging te maken of een individuele verzekering niet passender is.

6. D&O polls als aanvullende liquiditeitsverschaffer

Ten slotte een paar opmerkingen over de positie van D&O verzekeraars in verhou-
ding tot andere schadeplichtige partijen. In faillissementssituaties betekent het
bestaan van een D&O verzekering veelal een potentiele aanvullende bate voor de
faillissementschuldeisers. Met een dergelijke verzekering is het verhaal van de (po-
tentiele) vordering van de curator op de bestuurder aanmerkelijk versterkt. Dat is
economisch van belang, omdat de omvang van de vordering van de curator in de
regel vele malen groter is dan het voor verhaal vatbare privevermogen van de
bestuurder. Ingevolge de Tweede Misbruikwetgeving (art. 2:138/248 BW) heeft de
curator de mogelijkheid om het gehele faillissementstekort te vorderen en speelt
causaliteit onder omstandigheden een ondergeschikte rol.

Kortom, met een D&O verzekering komt vanuit de schuldeisers bezien een ver-
schaffer van aanvullende liquiditeit in zicht. Deze aanvullende liquiditeit zal — mits
deze meer bedraagt dan het boedeltekort — het uitkeringspercentage voor de schuld-
eisers verhogen. De vraag doet zich voor of er in de praktijk naast de D&O verze-
kering nog andere verschaffers van 'aanvullende liquiditeit' bestaan, en hoe deze
zich tot elkaar verhouden.

In faillissementen van enige omvang plegen curatoren te onderzoeken of er derde
partijen zijn rondom de failliet die aansprakelijk zijn jegens de boedel en/of de
schuldeisers. Daarmee wordt geprobeerd de koek te vergroten om schuldeisers een
hoger uitkeringspercentage te kunnen bieden. Naast bestuurders gaat het dan bij-
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voorbeeld om de controlerend accountant, de toezichthouder of de moedervennoot-
schap. De Ceteco en de Vie d'Or zaken zijn in dit verband sprekende voorbeelden.
Alhoewel de maatstaf voor aansprakelijkheid afhankelijk is van de rol die de derde
vervuld heeft, komt het in de praktijk regelmatig voor dat op basis van (deels) het-
zelfde feitencomplex meerdere partijen aansprakelijk zijn. De curator heeft dan een
keuze welke partij hij wel of niet aansprakelijk houdt en in een procedure betrekt.
En bij die keuze speelt de verwachte verhaalbaarheid van een toewijzend vonnis een
belangrijke rol. Die verhaalbaar is in de regel — tot de verzekerde som - zeker ge-
steld als de derde voor dergelijke aanspraken verzekerd is. Daarmee is de ver-
schaffer van aanvullende liquiditeit gevonden in de 'draagkrachtige' derde.

Hiermee ontstaat echter ook een dilemma: zodra er een draagkrachtige derde is die
voldoende 'diepe zakken' heeft (ofwel van zichzelf ofwel door verzekering), wordt
het voor de curator aantrekkelijk om zich op die draagkrachtige derde te richten en
minder draagkrachtige derden - althans voorlopig - te laten rusten. En dat schaadt
de draagkrachtige derde. Weliswaar kan hij via regres en/of subrogatie proberen een
deel van zijn schade bij de andere derde(n) neer te leggen, maar daar zal hij tegen
dezelfde verhaalsproblemen aanlopen als de curator. En bovendien is de praktijk
veelal dat de draagkrachtige derde(n) en de curator met elkaar om de tafel gaan zit-
ten. Zij proberen tot een schikking te komen op basis van onder meer een weder-
zijdse analyse van de kansen in een procedure. In dat schikkingoyerleg is voor de
niet draagkrachtige derde geen plek: zijn zakken zijn onvoldoende diep. Hij zit
hooguit aan de bijzettafel waar het relatief goed toeven is.

Het bovenstaande dilemma betekent dat draagkrachtige derden (toezichthouders,
(verzekeraars van) accountants, D&O verzekeraars) er verstandig aan doen zich af
te vragen welke derden zich rondom een potentiele schadeveroorzaker bevinden.
Vervolgens zouden zij moeten bekijken of zij mogelijkheden hebben om ervoor te
zorgen dat minder draagkrachtige derden - bijvoorbeeld via verzekering of garan-
ties - hun verhaalspositie kunnen verbeteren om bij een eventuele deconfiture bij te
kunnen dragen in de schadevergoeding. Doel moet zijn een gelijkwaardige plaats
aan tafel. Zo zouden bijvoorbeeld controlerende accountants en toezichthouders bij
ondernemingen van enige omvang als voorwaarde kunnen stellen dat voldoende f
D&O dekking bestaat. Gedeelde smart is halve smart geldt immers ook in deze con-
text.

7. Conclusie

De D&O verzekering is een waardevol instrument. Het geeft de bestuurder en com-
missaris - los van de vraag of er iets te verwijten valt - de rust dat zijn verdediging
in rechte in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure is veiliggesteld. Het bij
meerdere rechterlijke instanties aantonen van je gelijk is heden ten dage een kost-
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bare aangelegenheid. Deze kosten zijn gedekt. Maar ook bij een toewijzend vonnis
en bij een schikking heeft de D&O verzekering een belangrijke functie. De verze-
keraar betaalt de gedekte schade, zolang de verzekerde som toereikend is.

Een curator dient bij faillissement tijdig te inventariseren of een D&O verzekering
aanwezig is. Is dat het geval, dan zal hij moeten overwegen uitloop te kopen om ver-
haal van eventuele vorderingen op bestuurders en commissarissen later veilig te stel-
len. Besluit de curator geen uitloop te kopen, dan dient hij als zorgvuldig curator
bestuurders en commissarissen te informeren over dit besluit zodat zij kunnen over-
wegen zelf uitloop te kopen.

Op basis van de thans bekende lagere jurisprudentie hebben bestuurders en com-
missarissen nog geen last van de beslagleggende curator waar het de kosten van ver-
weer betreft. Mocht deze jurisprudentie zich in de toekomst anders gaan ontwikke-
len, dan kan dit belang van bestuurders en commissarissen met een aanpassing van
de verzekeringsvoorwaarden worden veiliggesteld.

De structuur van de D&O verzekering kan op onderdelen nader worden uitgewerkt.
De onderlinge verhouding tussen verzekerden is thans onvoldoende geregeld voor
wat betreft de aanwending van de verzekerde som. Het is te overwegen om in de ver-
zekeringsvoorwaarden een verdeelsleutel op te nemen voor het geval de verzekerde
som onvoldoende is om alle vorderingen van verzekerden op enig moment te vol-
doen. In sommige situaties kan het voor bestuurders en commissarissen zinvol zijn
te overwegen naar een individuele aansprakelijkheidspolis op zoek te gaan.

Als er bij faillissementen van enige omvang zaken zijn misgelopen, gaan curatoren
in de regel op zoek naar derden die potentieel (mede) aansprakelijk zijn voor de ont-
stane schade. Als er meerdere derden aansprakelijk zijn voor (gedeeltelijk) dezelfde
schade komt de vraag naar hun onderlinge verhouding aan de orde. Draagkrachtige
derden met diepe zakken komen dan boven drijven terwijl derden met legen zakken
de dans mogelijk ontspringen. Draagkrachtige derden doen er verstandig aan zich af
te vragen of zij mogelijkheden hebben het aantal derden met lege zakken te ver-
minderen en meer diepe zakken te creeren. De pijn verdelen maakt de pijn in de
regel toch nog net iets dragelijker.

112


