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Algemene voorwaarden Bestuurders en Commissarissen 
Aansprakelijkheidsverzekering 

 
 
Tenzij uit deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders blijkt: 
a. geldt dat daar waar in enkelvoud wordt gesproken, daaronder tevens meervoud wordt verstaan en omgekeerd; 
b. beginnen de begrippen als omschreven in artikel 2 met een hoofdletter; 
c. geldt ten aanzien van afwijkingen of tegenstrijdigheden van voorwaarden tussen het polisblad, de algemene- en 

bijzondere voorwaarden dat:  
- het polisblad voor de algemene- en bijzondere  voorwaarden gaat; 
- bijzondere voorwaarden voor algemene  voorwaarden gaan. 

 

 

1. ALGEMENE BEPALINGEN 

 
 

1.1  Verzekeringsovereenkomst 
 

De Verzekering is een overeenkomst tussen  Verzekeringnemer en Liberty. 
 
De Verzekering beantwoordt, tenzij partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste van onzekerheid 
als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voor zover de vergoeding van Schade waarop Aanspraak wordt gemaakt, het 
gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de Verzekering onzeker was dat daaruit 
Schade voor Derden was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. 

 
1.2  Grondslag van de Verzekering 
 

Het door of namens Verzekeringnemer en/of Verzekerde ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de overige 
verstrekte inlichtingen en gedane verklaringen, vormen de grondslag van de Verzekering en vormen daarmee één 
geheel. Bovengenoemde gegevens worden geacht afkomstig te zijn van Verzekeringnemer en/of Verzekerde. 
 

 
2. OMSCHRIJVING VAN DE  BEGRIPPEN 

 
 

2.1 Aanspraak 
 

Een tegen Verzekerde schriftelijk ingestelde vordering tot vergoeding van Schade als gevolg van Handelen of nalaten. 
 
Meerdere Aanspraken, al dan niet tegen meer Verzekerden ingesteld, die met elkaar verband houden, uit elkaar of uit 
hetzelfde Handelen of nalaten of uit één opvolgend Handelen of nalaten voortvloeien, worden als één Aanspraak 
beschouwd en worden geacht te zijn ingesteld op het moment waarop de eerste Aanspraak tegen Verzekerde is 
ingesteld. 

 
2.2 Contractstermijn 
 

De periode vanaf de ingangsdatum tot de contracts-vervaldatum van de Verzekering en de daarop aansluitende 
verlengingen. 

 
2.3 Deelneming 
 

De rechtspersoon waarin Verzekeringnemer direct of indirect meer dan 50% van het aandelenkapitaal bezit en/of meer 
dan 50% van het geplaatste stemgerechtigde aandelenkapitaal bezit en de rechtspersoon die een deelneming was op 
het tijdstip dat het daadwerkelijke of vermeende Handelen of nalaten plaats vond, ook al is deze deelneming geen 
deelneming op het tijdstip waarop er een Aanspraak wordt ingesteld. 
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Onder Deelneming wordt tevens verstaan:  
a. Stichting Continuiteit gelieerd aan Verzekeringnemer 
b. Stichitng Administratiekantoor gelieerd aan Verzekeringnemer 

 
2.4 Derden 
 
Iedereen met uitzondering van de aangesproken Verzekerde. 

 
2.5 Handelen of nalaten 
 

Ieder Handelen of nalaten van Verzekerde waaruit een Aanspraak voortvloeit. Met een Handelen of nalaten wordt 
gelijkgesteld een schadevoorval dat uitsluitend vanwege een aan Verzekerde toebehorende hoedanigheid krachtens de 
wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van Verzekerde komt. 

 
2.6 Liberty 
 
Liberty Mutual Insurance Europe Limited, rechtspersoon naar Engels recht, gevestigd te Londen, tevens handelend onder 
de naam Liberty Specialty Markets.  
Het adres in Nederland is: 
Koninginnegracht 22, 2514 AB Den Haag. 

 
2.7 Milieu-aantasting 
 
Iedere uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover 
die een prikkelende, een besmettende, een bederf veroorzakende of een verontreinigende werking heeft in of op de 
bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e), al dan niet ondergronds(e), water(gang).  
 

2.8 Omstandigheid 
 

Een feit waaruit een reële dreiging van een Aanspraak kan worden afgeleid. Als zodanig wordt beschouwd een feit ten 
aanzien waarvan Verzekerde concreet kan aangeven uit welk Handelen of nalaten de Aanspraak van een aan te duiden 
Derde kan worden verwacht. 

 
2.9 Rechtspersoon 
 
Verzekeringnemer en haar Deelnemingen voor zover deze rechtspersoonlijkheid bezitten naar het recht van het land van 
vestiging. 
 

2.10 Schade 
 

Vermogensschade niet zijnde personen- of zaakschade. 
 
Onder personenschade wordt verstaan letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot 
gevolg hebbend, met uitzondering van emotionele schade als gevolg van een Werknemersaanspraak.   
 
Onder zaakschade wordt verstaan de beschadiging, vernietiging, verontreiniging, verlies of vuil worden van zaken of het 
zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen.    

 
2.11 Verzekerde 
 

a. De bestuurders/directieleden als natuurlijke personen, die op statutair voorgeschreven wijze zijn of waren benoemd 
tot leden van het orgaan binnen de Rechtspersoon dat is belast met het besturen van de Rechtspersoon. 

 
Hieronder vallen ook de natuurlijke personen die bij de Rechtspersoon in dienst zijn en die krachtens een besluit van 
de algemene vergadering of een bepaling in de statuten, bij de Rechtspersoon tijdelijke of bepaalde bestuursdaden 
verrichten of niet uitvoerende bestuurders zijn in geval van een one-tier board. 
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b. De toezichthouders/commissarissen als natuurlijke personen, die op statutair voorgeschreven wijze zijn of waren 

benoemd tot leden van het orgaan van de Rechtspersoon dat is belast met de toezichthoudende taak bij de 
Rechtspersoon. 

 
c. De medebeleidsbepalers als natuurlijke personen, die niet zijn benoemd of verkozen tot bestuurder van de 

Rechtspersoon, die het beleid van de Rechtspersoon (mede) bepalen/bepaalden als waren zij bestuurder of een 
daarmee gelijk te stellen leidinggevende functionaris. 

 
d. Van de onder a t/m c genoemde Verzekerden de wettige echtgenoten, rechtsopvolgers in geval van overlijden en 

wettelijke vertegenwoordigers in geval van onbekwaamheid, onvermogendheid en faillissement.  
 
Wettige echtgenoten, rechtsopvolgers en wettelijk vertegenwoordigers gelden slechts als Verzekerde indien en voor 
zover de tegen hen ingestelde Aanspraak rechtstreeks voortvloeit uit een Handelen of nalaten van de onder a t/m c 
genoemde Verzekerden.  

 
2.12 Verzekering 
 

Het door Liberty ondertekende polisblad met de daarbij behorende algemene- en bijzondere voorwaarden. 

 
2.13 Verzekeringnemer 
 

De op het polisblad genoemde Verzekeringnemer die de Verzekering met Liberty is aangegaan. 
 

2.14 Verzekeringsjaar 
 

Elke op elkaar aansluitende periode van 12 maanden vanaf de op het polisblad genoemde ingangsdatum van de 
Verzekering. 
 
In het geval deze periode korter is dan 12 maanden of langer, tot 18 maanden, geldt deze afwijkende periode tevens als 
een Verzekeringsjaar. 

 
2.15 Verzekeringsperiode 
 

De periode vanaf de op het polisblad genoemde ingangsdatum tot de beëindigingsdatum van de Verzekering. 
 
 

3. OMVANG VAN DE DEKKING 

 
 
3.1  Dekkingsomschrijving 
 
Verzekerd is de aansprakelijkheid van Verzekerde voor door Derden geleden Schade als gevolg van Handelen of 
nalaten in de hoedanigheid van bestuurder, commissaris of toezichthouder. 
 
Voorwaarde voor dekking is dat de Aanspraak tijdens de Verzekeringsperiode of de termijn als genoemd in artikel 3.3 en 
artikel 6.2 tegen Verzekerde is ingesteld en de Aanspraak in die periode schriftelijk bij Liberty is gemeld.  
 
Indien een Omstandigheid tijdens de Verzekerings-periode schriftelijk bij Liberty is gemeld, wordt de Aanspraak die uit 
die Omstandigheid voortvloeit geacht te zijn ingesteld op het moment van melding van die Omstandigheid. 

 
3.2  Vrijwaring 
 
Liberty vergoedt aan de Rechtspersoon, binnen de grenzen van de Verzekering, de Schade van de Rechtspersoon als 
gevolg van een gedekte Aanspraak waarvoor de Rechtspersoon de Verzekerde heeft schadeloos gesteld. 
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3.3  Melding van Aanspraken na beëindiging van de Verzekering 
 
a. Bij overname of liquidatie: 

Op het moment dat Verzekeringnemer wordt overgenomen of wordt geliquideerd, eindigt de Verzekering en geldt de 
resterende Contractstermijn automatisch als termijn waarbinnen Aanspraken nog schriftelijk bij Liberty kunnen 
worden gemeld. 

 
In dit geval heeft Verzekerde het recht om tegen betaling van een premie van 25% / 50% / 75% / 125% van de 
laatste jaarpremie de termijn voor de melding van Aanspraken te verlengen met 12 / 24 / 36 / 60 maanden vanaf de 
laatste contractsvervaldatum.  

 
b. Bij opzegging per contractsvervaldatum: 

Indien Liberty en/of Verzekeringnemer de Verzekering per contractsvervaldatum opzegt, heeft Verzekerde het recht 
om tegen betaling van een premie van 25% / 50% / 75% / 125% van de laatste jaarpremie de termijn voor de 
melding van Aanspraken te verlengen met 12 / 24 / 36 / 60 maanden vanaf de laatste contractsvervaldatum.  

 
c. Bij faillissement: 

In geval van faillissement van Verzekeringnemer heeft Verzekerde het recht om tegen betaling van een premie van 
100% / 150% van de laatste jaarpremie de termijn voor de melding van Aanspraken te verlengen met 36 / 60 
maanden vanaf de beëindigingsdatum.  

 
Voorwaarden voor melding van Aanspraken als hiervoor bedoeld zijn: 
a. dat de Aanspraken voortvloeien uit Handelen of nalaten van Verzekerde dat heeft plaatsgevonden voor het moment 

van beëindiging van de Verzekering;  
b. dat de beslissing tot verlenging en de betaling van de voor de verlenging verschuldigde premie binnen 60 dagen na 

de datum van beëindiging van de Verzekering door Liberty is ontvangen;  
c. alle verschuldigde premies zijn voldaan;  
d. de Verzekering minimaal een aaneengesloten Verzekeringsperiode van 12 maanden heeft gehad. 

 
 
4. VERZEKERDE BEDRAGEN 

 
 

4.1  Verzekerd bedrag per Aanspraak 
 
De vergoedingsplicht van Liberty bedraagt per Aanspraak voor Schade, rente en kosten tezamen het op het polisblad 
genoemde verzekerd bedrag, onder aftrek van het eventueel geldende eigen risico. 

 
4.2  Verzekerd bedrag per Verzekeringsjaar 
 

Liberty vergoedt, voor alle in enig Verzekeringsjaar ingestelde Aanspraken tezamen, nimmer meer dan het op het 
polisblad genoemde verzekerd bedrag per Verzekeringsjaar.  

 
4.3  Vergoeding van rente en kosten 
 

Liberty vergoedt als onderdeel van het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag per Aanspraak: 
a. de kosten die met toestemming van Liberty zijn gemaakt in verband met het onderzoek, de verdediging in- en buiten 

rechte en de regeling van de onder de Verzekering gedekte Aanspraak, ook al blijkt deze ongegrond; 
b. de kosten van verweer in een strafvervolging indien en voor zover daarmee een door de Verzekering gedekt belang 

is gediend;  
c. de wettelijke rente over dat deel van de Aanspraak dat door de Verzekering wordt gedekt. 
 
Liberty heeft het recht, maar niet de plicht, om op ieder moment als rechtstreeks opdrachtgever te gaan fungeren van 
degenen die met de behandeling van de Aanspraak was of wordt belast. De vergoedingsplicht van Liberty uit hoofde van 
deze Verzekering wordt in dat geval verminderd met de kosten die uit de rechtstreeks gegeven opdracht voortvloeien.  
 
Wanneer Liberty op enig moment het standpunt inneemt dat een Schade niet gedekt is, zullen indien de verplichtingen 
van Verzekerde bij Schade zijn nagekomen, de kosten toch worden vergoed echter tot het moment dat het hiervoor 
bedoelde standpunt is ingenomen.  
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4.4  Allocatie van Schade en kosten 
 
Indien de Aanspraak zowel tegen Verzekerde als een niet verzekerde (rechts) persoon is gericht, geldt het navolgende. 
 
Ten aanzien van de kosten van verweer in verband met een Aanspraak die resulteert in een gemeenschappelijke 
(minnelijke) regeling van de Schade of een veroordelend vonnis waarin de hoofdelijke aansprakelijkheid is vastgesteld 
van niet verzekerde (rechts) personen en Verzekerde, geldt dat in redelijkheid een verdeling van de betreffende kosten 
tussen hen zal worden vastgesteld.  
 
Indien een Aanspraak zowel een verzekerd gedeelte als een onverzekerd gedeelte omvat, zal ten aanzien van de 
uiteindelijk, bij vonnis of bij (minnelijke) regeling, vastgestelde Schade en kosten worden verdeeld op de in de vorige 
alinea genoemde wijze. 

 
4.5  Toerekening aan een Verzekeringsjaar 
 

Voor het op een gedekte Aanspraak van toepassing zijnde verzekerd bedrag en voorwaarden is het moment bepalend 
waarop de Aanspraak is ingesteld respectievelijk de Omstandigheid schriftelijk bij Liberty is gemeld.  
 
Het verzekerd bedrag dat geldt voor de periode van verlenging van de dekking na beëindiging van de Verzekering als 
bedoeld in artikel 3.3 en artikel 6.2 is een onderdeel van, niet in aanvulling op, het verzekerd bedrag van het 
Verzekeringsjaar direct voorafgaand aan de beëindigingsdatum van de Verzekering.  

 
 
5. DEKKINGSGEBIED 

 
 

De Verzekering is van kracht voor Schade als gevolg van Aanspraken ingediend of ingesteld in de gehele wereld.  

 
 
6. UITBREIDINGEN 

 
 
6.1 Management vennootschap 
 
In aanvulling op artikel 2.11.a wordt als Verzekerde tevens aangemerkt iedere natuurlijke persoon, in zijn hoedanigheid 
van statutair benoemd of gekozen bestuurder van een management vennootschap indien en voor zover die 
management vennootschap als entiteit de directie voert over de Rechtspersoon. 

 
6.2 Verplicht aftredende Verzekerde 
 

Indien de functie van een Verzekerde eindigt ten gevolge van het bereiken van de bij wet of statuten van de 
Rechtspersoon geregelde leeftijd of ten gevolge van een bij wet of statuten verstreken uiterste termijn, biedt deze 
Verzekering voor die Verzekerde dekking gedurende een uitlooptermijn van tien jaren te rekenen vanaf de dag van 
functiebeëindiging. Deze dekking geldt voor Aanspraken als gevolg van Handelen of nalaten van die Verzekerde bij de 
Rechtspersoon tot de functiebeëindiging. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.3 wordt deze dekkingsuitbreiding 
slechts van kracht indien deze Verzekering door Verzekeringnemer niet wordt verlengd en niet elders een 
aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Commissarissen wordt aangegaan. 

 
6.3 Kosten voor reputatieherstel 
 
In aanvulling op artikel 2.10 wordt tevens onder Schade verstaan de redelijke en noodzakelijke honoraria en uitgaven 
voor externe public relations die Verzekerde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Liberty maakt, teneinde 
beschadiging van de reputatie van Verzekerde te verminderen voor zover die beschadiging voortvloeit uit een gedekte 
Aanspraak. Deze rehabilitatiekosten zijn gedekt tot een maximum van € 250.000 per Aanspraak als onderdeel van het 
verzekerde bedrag. 
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6.4 Kosten van verweer inzake een  
Milieu-aantasting 

 
In afwijking van artikel 7.1 dekt deze verzekering tevens de kosten van verweer inzake een Aanspraak met betrekking tot 
een Milieu-aantasting, anders dan in geval van opzet of grove schuld van Verzekerde, tot een maximum van € 500.000 
per Aanspraak als onderdeel van het verzekerde bedrag. 

 
6.5 Werknemersaanspraken 
 
Eveneens is verzekerd een Aanspraak die wordt ingesteld en in stand gehouden door, in naam of voor rekening van een 
gewezen, huidige of toekomstige werknemer van de Rechtspersoon, of ingesteld door een overheidsinstantie die 
bevoegd is tot het reguleren van arbeidszaken. De Aanspraak moet zijn ingesteld  tegen een Verzekerde voor een 
Handelen of nalaten gebaseerd op of volgend uit een daadwerkelijk of beweerd foutief ontslag of beëindiging van de 
dienstbetrekking, een tekortkoming in een mondelinge of schriftelijke arbeidsovereenkomst of quasi-
arbeidsovereenkomst, verkeerde voorstelling van aan arbeid gerelateerde zaken, overtreding van de regelgeving 
betreffende discriminatie in arbeidsverhoudingen (met inbegrip van het werk gebonden pesten), het onrechtmatig nalaten 
iemand aan te nemen of te promoveren, onrechtmatige disciplinaire maatregelen, of ontnemen van 
carrièremogelijkheden, nalaten iemand in vaste dienst te betrekken, het onrechtmatig beoordelen, aantasting van de 
privacy, aan arbeid gerelateerde laster, seksuele intimidatie of het aan arbeid gerelateerd onrechtmatig toebrengen van 
psychische schade. 

 
6.6 Mediation 
 
In aanvulling op artikel 4.3 onder a. vergoedt Liberty als onderdeel van het op het polisblad genoemde verzekerde 
bedrag per Aanspraak de kosten van een mediator die met toestemming van Liberty zijn gemaakt in verband met 
mediation met betrekking tot een onder de Verzekering gedekte Aanspraak.   

 
6.7. Derdenbeslag onder de Verzekering   
 
In geval van beslaglegging door een Derde op hetgeen Liberty onder de Verzekering verschuldigd is of wordt, heeft 
Liberty het recht en de bevoegdheid om als rechtstreeks opdrachtgever te gaan fungeren van: 
a) degene die, overeenkomstig artikel 4.3, met de behandeling van de Aanspraak is of wordt belast;  
b) degene die met de opheffing van het beslag, is of wordt  belast. 
Liberty zal voor deze dekkingsuitbreiding, naast het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag, maximaal 10% van 
het genoemde verzekerde bedrag per Aanspraak betalen, zonder dat dat ten laste wordt gebracht van de verzekerde 
som. Pas indien de kosten die uit de rechtstreeks gegeven opdracht voortvloeien, die 10% overstijgen, zal hetgeen 
Liberty uit hoofde van deze Verzekering verschuldigd is, worden verminderd met de kosten die uit de rechtstreeks 
gegeven opdracht voortvloeien. 

 
6.8 Externe bestuursfuncties 
 
Eveneens zijn verzekerd de bestuurs – en toezichthoudende functies van Verzekerde bij een externe rechtspersoon voor 
zover deze functie wordt uitgeoefend door deze Verzekerde op schriftelijk verzoek van de Rechtspersoon of deel 
uitmaakt van de taken die op regelmatige wijze door de Rechtspersoon aan deze Verzekerde worden opgedragen. 
 
Met betrekking tot deze aanvullende dekking wordt aangetekend dat: 
a. een externe rechtspersoon i) een organisatie is die geen Deelneming is en waarin de Rechtspersoon (in)direct 50% 

of minder bezit van de met aandelen verbonden stemrechten of ii) een vereniging of stichting is zonder 
winstoogmerk. 

b. niet als externe rechtspersoon worden aangemerkt i) een organisatie waarvan de effecten of aandelen genoteerd 
zijn aan een effecten- of aandelenbeurs en / of ii) een organisatie opgericht of zetelend in de Verenigde Staten van 
Amerika en / of iii) een financiële instelling, inclusief maar niet gelimiteerd tot een bank, verzekeringsmaatschappij, 
effectenmakelaar, assurantiemakelaardij of –agentschap, beleggingsmaatschappij of onderling fonds. 

c. deze aanvullende dekking slechts als excedent geldt van het verzekerd bedrag van welke andere 
verzekeringsdekking, vergoeding of vrijwaring uit welke hoofde dan ook, waarop Verzekerde een beroep zou 
kunnen doen wanneer deze aanvullende dekking niet zou hebben bestaan. 

d. van deze aanvullende dekking uitgesloten zijn Aanspraken ingesteld door een andere bestuurder of commissaris 
van de externe rechtspersoon, tenzij die andere bestuurder of commissaris tot meer dan evenredige 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
    

13 9 LSM/NL/D&O/2018 

schadevergoeding is aangesproken en/of gehouden en die bestuurder of commissaris Verzekerde tot vergoeding 
van deze schade aanspreekt in de mate waarin Verzekerde tot deze schade heeft bijgedragen. 

e. van deze aanvullende dekking uitgesloten zijn Aanspraken als gevolg van Handelen of nalaten begaan voor het 
tijdstip van aangaan van de externe bestuursfunctie, danwel het moment waarop die externe bestuursfunctie werd 
inbegrepen in de dekking van onderhavige verzekering. 

 
6.9 Vertegenwoordiging in onderzoek 

 
In aanvulling op artikel 4.3 zijn tevens verzekerd alle redelijke en noodzakelijk honoraria, kosten of uitgaven (exclusief 
loon, salaris of enig ander soort vergoeding van een bestuurder of commissaris danwel werknemer) met schriftelijke 
instemming van Liberty gemaakt, als gevolg van een wettelijk verplichte aanwezigheid door een Verzekerde bij een 
officieel onderzoek, hoorzitting of andere gelijksoortige procedure met betrekking tot de gang van zaken binnen de 
Rechtspersoon of een wettelijk verplichte aanwezigheid door een Verzekerde vanwege zijn hoedanigheid als bestuurder 
of commissaris danwel werknemer van de Rechtspersoon welke niet als Aanspraak wordt gekwalificeerd,  voorzover 
daarmee een door de Verzekering gedekt belang is gediend en op voorwaarde dat de kennisgeving waarin de wettelijk 
verplichte aanwezigheid wordt vereist van de Verzekerde bij een dergelijk officieel onderzoek, hoorzitting of soortgelijke 
procedure tijdens de Verzekeringsperiode is ontvangen door  de Verzekerde.  

 
 
7. UITSLUITINGEN 

 
 
Uitgesloten van dekking zijn Aanspraken tot vergoeding van Schade: 

  
7.1 Milieu en asbest 
 

In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een Milieu-aantasting, asbest of asbesthoudende zaken. 

 
7.2 Opzet 
 
Die het beoogde of zekere gevolg zijn van Handelen of nalaten (opzet) van de aansprakelijk gestelde Verzekerde. 
 
Wel dekking wordt geboden voor die Verzekerde, die de opzet niet heeft gepleegd en hem ten aanzien daarvan  
ook geen verwijt treft. Liberty behoudt het recht om de Schade te verhalen op degene die deze opzettelijk heeft 
veroorzaakt. 
 
7.3 Vermogensdelict en persoonlijke bevoordeling 
 
Als gevolg van een door Verzekerde gepleegd vermogensdelict.  
 
Tevens is uitgesloten ongeoorloofd bevoordelen van Verzekerde persoonlijk of van Derden, dan wel een Aanspraak in 
verband met het beogen van zulk ongeoorloofd bevoordelen.  

 
7.4 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen  
 
Die voortvloeien uit een boete-, vrijwarings-, garantie-, schadevergoedingsbeding en dergelijke, behalve voor zover 
Verzekerde ook zonder het hiervoor bedoelde beding aansprakelijk zou zijn geweest. 

 
7.5 Dwangsom en boete 
 
Die bestaan uit een opgelegde dwangsom, boete en vergelijkbare betalingen met een afdwingend of bestraffend 
karakter. 
 

7.6 Bekende Aanspraken en Omstandigheden 
 

In verband met Aanspraken en Omstandigheden die bij Verzekerde ten tijde van het aangaan van de  Verzekering 
bekend waren of behoorden te zijn. 
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7.7 Onderlinge aansprakelijkheid Verenigde Staten van Amerika 
 
Tegen een Verzekerde ingesteld of voortgezet binnen de Verenigde Staten van Amerika door of ten behoeve van de 
Rechtspersoon of de externe rechtspersoon, met uitzondering van: 
a. Een Aanspraak tegen een Verzekerde ingesteld als afgeleide actie door een aandeelhouder van de Rechtspersoon 

of externe rechtspersoon en welke Aanspraak ingediend is zonder hulp, deelname of aansporing van een 
Verzekerde; 

b. Een Aanspraak tegen een Verzekerde in verband met een schending van een arbeidsverhouding;  
c. Een Aanspraak tegen een Verzekerde ingediend door een curator van de Rechtspersoon in verband met het 

faillissement van die Rechtspersoon; 
d. De vergoeding van rente en kosten van Verzekerde. 

 
7.8 Sancties en Handelsembargo’s 
 
Liberty is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze Verzekering, indien dit een inbreuk 
zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het Liberty verboden is om krachtens deze Verzekering 
dekking te bieden of schadeloosstelling uit te keren. 

 
 

8. SCHADE 

 
 

8.1 Verplichtingen 
 
Verzekerde dient: 
a. Liberty zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van een Aanspraak of Omstandigheid; 
b. zich te onthouden van een handeling, verklaring, toezegging, uitlating of gedraging waaruit direct of indirect een 

erkenning van aansprakelijkheid en/of een verplichting tot vergoeding van Schade wordt of kan worden afgeleid; 
c. Liberty alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die van belang kunnen zijn voor de behandeling van de 

Aanspraak van Liberty onder de Verzekering; 
d. de aanwijzingen van Liberty op te volgen en daaraan medewerking te verlenen.  
 
Indien Verzekerde één of meerdere verplichtingen bij Schade niet is nagekomen bestaat slechts recht op uitkering indien 
Liberty daardoor geen Schade heeft geleden. 
 
Het recht op uitkering vervalt indien een verplichting bij Schade niet is nagekomen met de bedoeling om Liberty te 
misleiden, behalve voor zover de misleiding het verval van het recht op uitkering niet zou rechtvaardigen. 

 
8.2 Regeling van Schade 
 
Na overleg met de aansprakelijk gestelde Verzekerde beslist Liberty over:  
a. het voeren van verweer tegen of het voldoen aan een gedekte Aanspraak tot schadevergoeding; 
b. het voeren van verweer tegen een strafvervolging; 
c. het benoemen van een advocaat, al dan niet namens Verzekerde;  
d. het berusten in een gerechtelijke of andere bindende uitspraak; 
e. de vaststelling van de schadevergoeding; 
f. het al dan niet treffen van een schikking voor of tijdens een procedure. 
 
Liberty heeft de onherroepelijke bevoegdheid om namens Verzekerde de Schade rechtstreeks met de benadeelde te 
regelen of aan de benadeelde te betalen. 
 
Liberty zal slechts een betaling aan de benadeelde verrichten na verkregen finale kwijting van de benadeelde, in welk 
geval Liberty jegens Verzekerde ten aanzien van die Schade is gekweten van haar verplichtingen uit de Verzekering. 

 
8.3 Verhaal  
 

Als Liberty een uitkering doet krachtens deze Verzekering, dan kan zij daaraan de voorwaarde verbinden dat Verzekerde 
haar eventuele verhaalsrechten op Derden aan Liberty zal cederen. Liberty is gerechtigd de Schade te verhalen op de 
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persoon die daarvoor (mede)aansprakelijk is. Verzekerde zal Liberty daarbij alle medewerking verlenen en informatie 
verstrekken die Liberty daarvoor nodig acht.  
 
8.4 Verjaring 
 

In het geval dat onder de Verzekering geen dekking bestaat zal Liberty daarvan per aangetekende brief aan Verzekerde 
mededeling doen. De rechtsvordering verjaart door verloop van 3 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de hiervoor 
bedoelde mededeling door Liberty is gedaan.  

 
9. SAMENLOOP 

 
 
De dekking van deze Verzekering geldt als excedent boven alle andere meer specifieke verzekerings dekkingen 
voorzover die van kracht zijn of dat geweest zouden zijn indien deze Verzekering niet zou hebben bestaan. 

 
10. RISICOWIJZIGING 

 
 

10.1 Nieuwe Deelnemingen 
 
Indien een Rechtspersoon tijdens de Verzekeringsperiode: 
a. een meerderheid van het stemrecht over een andere onderneming verkrijgt of een andere onderneming opricht, 

waardoor een dergelijke onderneming een Deelneming wordt; of 
b. een onderneming verkrijgt door fusie of consolidatie met deze Rechtspersoon, 
dan is een dergelijke onderneming een Deelneming onder deze verzekering, echter alleen voor Handelen of nalaten die 
plaats vonden na de datum van deze verkrijging of oprichting.  
 

10.2 Fusie of Overname van Verzekeringnemer  
 
Indien tijdens de Verzekeringsperiode: 
a. Verzekeringnemer fuseert of consolideert met een andere onderneming waarbij Verzekeringnemer niet de 

verkrijgende rechtspersoon is; of 
b. Een andere onderneming, natuurlijk persoon of een consortium meer dan 50% van het stemrecht in 

Verzekeringnemer verkrijgt, 
dan blijft de dekking van deze Verzekering van kracht tot het einde van de Contractstermijn, echter alleen voor Handelen 
of nalaten die plaatsvonden voor deze fusie, consolidatie of verkrijging. 
 

10.3 Faillissement van Verzekeringnemer of een Deelneming 
 
a. Indien tijdens de Verzekeringsperiode een bewindvoerder en/of curator wordt benoemd bij Verzekeringnemer, dan 

blijft de dekking van deze Verzekering van kracht tot het einde van de Contractstermijn, echter alleen voor Handelen 
of nalaten die plaats vonden voor de datum van deze benoeming. 

 
b. Indien tijdens de Verzekeringsperiode een bewindvoerder en/of curator wordt benoemd bij een Deelneming, dan 

blijft de dekking van deze Verzekering van kracht voor de Verzekerden van deze Deelneming tot het einde van de 
Contractstermijn, echter alleen voor Handelen of nalaten die plaats vonden voor de datum van deze benoeming. 

 

10.4 Effecten en schuldinstrumenten uitgifte  
 
Indien een Rechtspersoon tijdens de Verzekeringsperiode overgaat tot een onderhandse uitgifte, plaatsing, aanbieding, 
verkoop of distributie van aandelen of andere effecten of openbare uitgifte, plaatsing, aanbieding, verkoop of distributie 
van schuld voor een bedrag hoger dan € 25.000.000, of overgaat tot een openbare uitgifte, plaatsing, aanbieding, 
verkoop of distributie van aandelen, dan is Liberty niet gehouden Schade als gevolg van een Aanspraak in verband met, 
voortvloeiende uit of als gevolg van een dergelijke uitgifte, plaatsing, aanbieding, verkoop of distributie te vergoeden, 
tenzij: 
a. Verzekeringnemer Liberty voor de datum van deze uitgifte, plaatsing, aanbieding, verkoop of distributie schriftelijk in 

kennis stelt en Liberty voorziet van alle benodigde informatie (prospectus etc.), en 
b. Liberty middels een polis aanhangsel ermee instemt om dekking te bieden voor een dergelijke Aanspraak. Liberty 

heeft het recht om voorwaarden aan te passen en/of een aanvullende premie te rekenen. 
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10.5 Melding van Risicowijziging  
 

Verzekeringnemer en/of Verzekerde zal Liberty binnen 2 maanden schriftelijk informeren indien een situatie zoals 
omschreven in artikel 10.2 of 10.3 zich voor doet. 

  
11. PREMIE 

 
 

11.1 Betaling 
 
Verzekeringnemer dient premie, kosten en assurantie-belasting vooruit te betalen, doch uiterlijk op de 30ste dag nadat 
zij verschuldigd zijn.  

 
11.2 Wanbetaling 
 
Indien Verzekeringnemer niet aan het bepaalde in artikel 11.1 voldoet, wordt de dekking met inachtneming van artikel 
7:934 BW, geschorst met ingang van de dag waarop de premie verschuldigd werd. 
 
Verzekeringnemer blijft verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting aan Liberty te voldoen. 
 
De dekking wordt weer van kracht na de dag waarop  Liberty het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, met 
uitzondering van Aanspraken ingesteld in de schorsingsperiode, Aanspraken als gevolg van Handelen of nalaten tijdens 
de schorsingsperiode alsmede tijdens de schorsingsperiode bekend geworden Omstandigheden. 

 
12. DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING 

 
 

12.1 Aanvang en verlenging 
 

De Verzekering vangt aan om 00:00 uur op de ingangsdatum en geschiedt voor de op het polisblad genoemde 
Contractstermijn en wordt geacht aan het einde van de Contractstermijn telkens stilzwijgend met 12 maanden te zijn 
verlengd, behoudens opzegging conform deze voorwaarden. 

 
12.2 Einde van de Verzekering 
 
De Verzekering eindigt:  
a. Aan het einde van de Contractstermijn na fusie, consolidatie of overname van Verzekeringnemer met inachtneming 

van artikel 10.2.; 
b. Aan het einde van de Contractstermijn na de benoeming van een bewindvoerder of curator bij het uitspreken van 

het faillissement van Verzekeringnemer, met inachtneming van artikel 10.3.a; 
c. Aan het einde van de Contractstermijn na de benoeming van een bewindvoerder of curator bij het uitspreken van 

het faillissement van een Deelneming voor de Verzekerden van die Deelneming, met inachtneming van artikel 
10.3.b; 

d. indien Liberty of Verzekeringnemer de Verzekering opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, 
aan het einde van de Contractstermijn; 

e. per de ingangsdatum van een wijziging van premie en/of voorwaarden in het geval Verzekeringnemer niet akkoord 
gaat met deze wijziging. 

 
13. OVERIGE BEPALINGEN 

 
 
13.1 Geschillen 
 
Alle geschillen die voortvloeien uit de Verzekering zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in  
Den Haag. 
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13.2 Nederlands recht 
 

Op de Verzekering en op alle geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing onder uitsluiting 
van ieder ander recht. 

 
13.3 Overdraagbaarheid van rechten 
 
Eventuele rechten die Verzekerde heeft uit de Verzekering zijn niet overdraagbaar. 

 
13.4 Mededelingen 
 
Onverminderd het bepaalde in artikel 8.4 worden alle mededelingen van Liberty, gericht aan het laatst bekende adres 
van Verzekeringnemer en/of Verzekerde dan wel de assurantietussenpersoon geacht Verzekeringnemer en/of 
Verzekerde te hebben bereikt en hebben tegenover hen bindende kracht. 
 
Alle mededelingen van Verzekeringnemer en/of Verzekerde aan Liberty moeten worden verzonden naar: 
Liberty Mutual Insurance Europe Limited 
Koninginnegracht 22 
2514 AB  Den Haag 

 
13.5 Terrorisme 
 
Op de Verzekering is het “Clausuleblad Terrorismedekking bij de NHT” en de samenvatting “Protocol afwikkeling Claims” 
van toepassing. Op verzoek verstrekt Liberty u graag een exemplaar. De tekst kan ook worden geraadpleegd via 
www.terrorismeverzekerd.nl. 

 
13.6 Privacyverklaring 
 
Liberty Specialty Markets neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en zet zich in om uw privacy te 
beschermen. Er zijn een aantal verschillende ondernemingen binnen onze groep. De specifieke onderneming binnen 
Liberty Specialty Markets die fungeert als "verwerkingsverantwoordelijke" voor uw persoonsgegevens is de organisatie 
die uw polis verstrekt, zoals vermeld in de documentatie die u ontvangt. Indien u twijfelt, kunt u te allen tijde contact met 
ons opnemen door een e-mail te sturen naar dataprotectionofficer@libertyglobalgroup.com of te schrijven naar de Data 
Protection Officer, Liberty Specialty Markets, 20 Fenchurch Street, Londen EC3M 3AW, Verenigd Koninkrijk.  
  
Om onze verzekeringsdiensten te kunnen leveren, claims of klachten te kunnen behandelen en fraude te kunnen 
voorkomen en opsporen, moeten wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken om een contractuele verplichting of 
een wettelijke verplichting na te komen, maar wij kunnen ook gerechtvaardigde belangen hebben om persoonsgegevens 
te verwerken, zoals voor bedrijfs- en managementprocessen en -activiteiten, waaronder analyse, beoordeling, planning, 
zakelijke transacties en IT hosting, ondersteuning en veiligheid. Wij hebben soms uw toestemming nodig, hoofdzakelijk 
voor het verwerken van speciale categorieën persoonsgegevens, welke toestemming u ten allen tijde kunt intrekken. Het 
soort persoonsgegevens dat wij verzamelen, hangt af van onze relatie met u, bijvoorbeeld als Verzekeringnemer, 
externe eisende partij of getuige van een incident.  Uw gegevens worden ook gebruikt voor bedrijfs - en 
beheersactiviteiten, zoals financieel beheer en analyse. Dat kan met zich meebrengen dat wij uw gegevens delen met en 
gegevens over u verkrijgen van onze groepsondernemingen en derden, zoals makelaars, kredietinformatiebureaus, 
claimbehandelaars, schade-experts, professionele adviseurs, herverzekeraars, toezichthouders of fraudebestrijders. Wij 
verzamelen ook persoonsgegevens over onze leveranciers en zakelijke partners (zoals makelaars) ten behoeve van 
bedrijfsmanagement en relatieontwikkeling.  
 
Zie voor meer informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt, de periodes gedurende welke wij uw 
persoonsgegevens opslaan en de rechten die u heeft, zoals het recht om te verzoeken om i) toegang, ii) 
gegevensportabiliteit, iii) rectificatie, iv) wissen, v) beperking van de verwerking, of vi) bezwaar tegen verwerking, de 
privacyverklaring, die beschikbaar is op www.libertyspecialtymarkets.com/privacy-cookies. Aarzelt u niet contact met ons 
op te nemen wanneer u de privacyverklaring op papier wilt hebben. Mocht u klachten hebben, stuur deze dan naar onze 
functionaris voor gegevensbescherming op  dataprotectionofficer@libertyglobalgroup.com. U hebt ook het recht om een 
klacht in te dienen bij uw gegevensbeschermingsautoriteit.              
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