Bied het privévermogen van uw
klanten absolute zekerheid

BA Management

De BA Management,
de optimale oplossing voor een absolute zekerheid
De uitoefening van het mandaat van bestuurder houdt dus
heel wat risico’s in voor het behoud van het privévermogen.
Met haar geheel van exclusieve waarborgen op maat biedt de
BA Management uw klanten bestuurders een absolute zekerheid. Zo kunnen zij zich volledig op hun zaken concentreren!

Een product op maat van KMO’s en bvba’s
Meer dan 80 % van de Belgische KMO’s heeft een familiale
structuur waarin het eigendom, de administratie en het
management samenvallen. De risico’s verbonden aan hun
beheer ontwikkelen zich in functie van hun groei en/of hun
eigendom, wat zich over verschillende generaties kan uitstrekken. Of ze nu afstammen van de “oprichtende” familie of niet,
of ze hun functie actief uitvoeren of niet, alle bestuurders en/
of directeurs zijn aansprakelijk voor hun bestuursfouten! Of
de fout nu persoonlijk is of hoofdelijk, elke fout kan directe
gevolgen hebben op het privévermogen van uw klanten!
Met deze voortdurend veranderende aansprakelijkheid in het
achterhoofd kan de onderneming of de vereniging verschillende afspraken of kwijtingen vastleggen. Ondanks alles zijn
deze middelen heel beperkt gezien ze niet als verzet aangevoerd kunnen worden tegen financiële klachten ingediend
door derden of gebaseerd op een inbreuk op de wet, de
reglementen of de statuten.

De bescherming van het privévermogen van uw
klanten bestuurders en zaakvoerders!
De mensen worden zich steeds meer en meer bewust van
hun rechten en aarzelen ook niet langer om in geval van
schade juridische procedures te beginnen. Ter bewijs: het aantal klachten tegen bestuurders neemt voortdurend toe.
Wanneer het tot een proces komt kunnen de kosten al snel
heel hoog oplopen. Zeker op economisch vlak. Neem bijvoorbeeld de kosten voor het onderzoek, de eventuele procedures, het ereloon van raadgevers, advocaten en experts.
Zonder nog maar te spreken over de verdedigingskosten van
de tegenpartij wanneer het vonnis hen in het gelijk stelt. Het
privévermogen van uw klanten kan bijgevolg snel gevaar
lopen! Met de BA Management en haar aanzienlijke vergoedingsbedragen, zowel wat betreft de tussenkomst in de verdedigingskosten als de schadeloosstelling bij financiële schade,
kunt u uw klanten - en hun privévermogen - een maximale
zekerheid aanbieden.

Bijzonder ruime waarborgen
Met de BA Management kunt u hen de beste bescherming
bieden.
• Een zeer ruime definitie van de verzekerden
Zijn gedekt: alle bestuurders in rechte of in feite, bezoldigd of
niet, verleden, heden of toekomstige van de verzekeringnemer (de vennootschap) en/of de filialen en/of de externe
entiteiten. Maar ook de erfgenamen, de rechthebbenden, de
huwelijkspartner of de persoon met wie men wettelijk
samenwoont.
• Een contract zonder verborgen uitzonderingen
De BA Management volgt een eenvoudig principe: alles is
verzekerd behalve enkele duidelijk omschreven uitsluitingen
die hernomen zijn in de Algemene Voorwaarden.
• Een dekking tegen alle financiële klachten
gericht tegen uw klanten
Van een eenvoudige geschreven klacht om een schadeloosstelling te verkrijgen tot administratieve, burgerlijke of strafrechtelijke procedures … alle financiële klachten tegen de
bestuurders en zaakvoerders zijn gedekt!
• Wie ook de klacht indient, zowel een fysieke persoon
als een rechtspersoon
Zowel de klachten van de vennootschap zelf en/of van haar
filialen als de klachten tussen de verzekerden onderling zijn
gedekt.
• Eén van de meest aanzienlijke tussenkomsten
in de verdedigingskosten
Uw klanten kunnen bovendien rekenen op één van de ruimste
tussenkomsten in de verdedigingskosten: tot 750.000 EUR1 en
dit bovenop de dekking van de B.A.!

Het privévermogen van
de bestuurders kan gevaar lopen!
Uw klanten bestuurders of beheerders van een onderneming of vzw hebben geen
gemakkelijke taak. Niet alleen maken ze vaak lange en vermoeiende dagen, de zware
verantwoordelijkheden brengen bovendien steeds meer stress met zich mee. En of dit
nog niet volstaat, lopen ze bovendien een risico verbonden aan hun aansprakelijkheid
als bestuurder. Een risico dat, bij fouten of nalatigheid in de uitoefening van hun functie,
zelfs hun privévermogen kan bedreigen!
Factoren als de steeds striktere wetgeving op de vennootschappen en de toenemende
complexiteit van het economische leven doen dit risico onophoudelijk toenemen. En
dit effect wordt nog versterkt door de internationalisering van het bedrijfsleven, de
fusie van ondernemingen en andere technische evoluties.
Een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders of beheerders
van een vennootschap is voor bedrijfsleiders dan ook onmisbaar. Daarom stelt
AG Insurance voor uw klanten de verzekering
BA Management voor, een oplossing op maat van KMO’s en verenigingen.

Waaruit bestaat de aansprakelijkheid van de bestuurders?
Vanuit juridisch oogpunt kunnen rechtspersonen zoals een nv,
bvba of vzw enkel handelen via de bemiddeling van personen
die hiervoor een volmacht hebben: de bestuurders.
De positie van bestuurder houdt in dat er geen enkele ondergeschiktheid bestaat tegenover de rechtspersoon. De burgerlijke aansprakelijkheid voor handelingen die iemand als
bestuurder stelt, is dus verschillend van die van een personeelslid. In geval van fouten begaan tijdens de uitoefening van
zijn mandaat kan hij ook persoonlijk aansprakelijk gesteld

worden. De bestuurder loopt dus een reëel en aanzienlijk
risico dat zijn privévermogen bedreigd wordt!
In principe moeten bestuurders en beheerders persoonlijk
aangeduid worden in de statuten. Toch kunnen ook andere
personen die in de praktijk bestuursdaden stellen, beschouwd
worden als feitelijke bestuurders (bepaalde leidinggevenden,
raadgevers, kaderleden, …). De problematiek van de aansprakelijkheid is dus ook op hen van toepassing.

Iedereen die financiële schade geleden heeft, kan een klacht indienen tegen één of meerdere bestuurders.
De eiser moet wel kunnen bewijzen dat een fout van de bestuurder aan de basis ligt van de geleden schade.

Welke fouten kan een bestuurder begaan?
Bestuursfouten
Bestuurders zijn tegenover de vennootschap aansprakelijk
voor hun bestuursfouten, dat wil zeggen als zij hun taak als
bestuurder niet behoorlijk vervullen.
Enkele voorbeelden:
• stelselmatig afwezig zijn op vergaderingen van de raad van
bestuur of van het college van beheerders;
• nalaten een aanmaning tot betaling te richten aan een
schuldenaar;
• een te dure reclamecampagne voeren, met financiële
moeilijkheden voor de maatschappij tot gevolg.

Inbreuken op de wet op de vennootschappen of
op de statuten
De bestuurders kan ook verantwoording gevraagd worden
voor een inbreuk op de Code van de Vennootschappen of op
de statuten.
Enkele voorbeelden:
• de laattijdige indiening van de jaarrekeningen;
• een gebruik van de fondsen of het krediet van de maatschappij dat niet overeenstemt met de bepalingen in de
statuten (bijvoorbeeld voor privédoeleinden);
• nalaten de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de netto-activa onder de helft van het geïnvesteerde
kapitaal gezakt zijn.

Deze aansprakelijkheid wordt solidair gedragen door alle aangeduide bestuurders, uitgezonderd degene die de feiten voor
de algemene vergadering aan het licht gebracht heeft en
bewijst dat hem geen enkele fout ten laste gelegd kan worden.

Fouten die bijdragen tot het faillissement
Wanneer een bestuurder door een ernstige en duidelijke fout
bijdroeg aan het faillissement van de vennootschap, kan hij
persoonlijk aansprakelijk gehouden worden voor het geheel of
een gedeelte van de schulden ten belope van het passief.
Bijvoorbeeld:
• activiteiten voortzetten die duidelijk verlieslatend zijn.

Onrechtmatige daden
Net als iedereen zijn bestuurders en beheerders onderworpen aan artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Dit verplicht
degene die schade veroorzaakt aan een derde deze te herstellen. Dit geldt zowel bij overtreding van een wettelijke bepaling
als van de algemene voorzichtigheidsnorm.
Enkele voorbeelden:
• werken toevertrouwen aan een niet-geregistreerde
aanemer;
• verbintenissen aangaan die de mogelijkheden van de onderneming overstijgen.

Enkele veelgestelde vragen over
de aansprakelijkheid van de bestuurders
De algemene vergadering geeft toch elk jaar
kwijting aan zijn bestuurders?

In principe zal de algemene vergadering, in een afzonderlijke stemming, na de goedkeuring van de jaarrekening inderdaad zijn bestuurders via de zogenaamde kwijting
ontlasten van hun aansprakelijkheid tegenover de vennootschap voor het afgelopen
boekjaar.
Dit stelt de bestuurder echter geenszins volledig veilig:
• de kwijting geldt enkel voor de contractuele aansprakelijkheid tegenover de vennootschap. Ze heeft dus alleen betrekking op de bestuursfouten en niet op de
andere vormen van fouten. Bovendien is ze slechts geldig tussen de rechtspersoon
en zijn bestuurders, en dus niet tegenover derden en minderheidsaandeelhouders
die niet meestemden;
• indien de vennootschap failliet gaat, kan de curator ter verdediging van de belangen van de schuldeisers de bestuurder toch nog aanspreken.

Kan de bestuurder zich niet contractueel vrijwaren tegenover eventuele aanspraken op het
moment dat hij zijn mandaat aanvaardt?

Een dergelijke contractuele vrijwaring is inderdaad mogelijk, maar dit betekent dat de
financiële gevolgen door de vennootschap gedragen moeten worden. Deze oplossing
verplaatst dus enkel het probleem.

Zijn uw klanten bestuurders via de verzekering
B.A. Onderneming nog niet verzekerd tegen
deze risico’s?

De B.A. van de onderneming dekt slechts de materiële en/of lichamelijke schade in
het kader van de activiteit van de onderneming. Dit terwijl de aansprakelijkheidsverzekering van de bestuurders de financiële schade in het kader van de uitoefening van
het mandaat van bestuurder dekt.

Enkele praktische voorbeelden
• Juli 2000: een vriend van uw klant waagt de grote stap en
richt zijn eigen naamloze vennootschap op. Om de vriend aan
het vereiste aantal bestuurders te helpen, bewijst uw klant
hem een vriendendienst en aanvaardt hij het mandaat van
bestuurder. Hoewel hij de bestuursvergaderingen van ver
bijwoont, neemt hij - met blindelings vertrouwen in de stichter - geen deel aan het economische leven van de vennootschap. Vijf jaar later duiken de financiën in de rode cijfers en
kan de onderneming slechts van het faillissement gered worden na boekhoudkundige aanpassingen. In 2008 is het faillissement toch onvermijdelijk. Wanneer de aangestelde curator
de kunstgrepen ontdekt, start hij een procedure op tegen de
drie bestuurders, onder wie uw klant die in de verste verte
nochtans niet op de hoogte was van de situatie …
• Als bestuurder van een KMO geeft uw klant zijn toestemming
voor een bijzonder prijzige publiciteitscampagne die de zichtbaarheid van de onderneming moet verbeteren en zo de
zaken weer op het goede spoor moet zetten. Jammer genoeg
komt het bedrijf deze kosten niet te boven en gaat het een
tijdje later failliet. Na enkele maanden maken de onbetaalde
leveranciers er een gerechtelijke zaak van …

• Uw klant, die goed bekend staat in zijn regio, sponsort sinds
het prille begin de plaatselijke voetbalclub. Hiernaast heeft hij
ook het mandaat van bestuurder aanvaard. Na enkele jaren
van trouwe en gulle sponsoring verhuist uw klant. Omdat hij
nu op een honderdtal kilometer woont, stopt hij met sponsoren. Enkele maanden en enkele dure spelersaankopen later
wordt de club failliet verklaard. Hoewel hij zich teruggetrokken heeft uit de Raad van
Bestuur wordt uw klant tot
zijn grote verbazing toch
beschouwd als
medeverantwoordelijke. Hij
was immers vergeten om
via het Belgisch Staatsblad
zijn
uitschrijving kenbaar te
maken …

Een eenvoudige onderschrijving
en een gemakkelijk beheer
Gedaan met de complexe en tijdrovende administratieve
beslommeringen, een simpele vragenlijst volstaat!
Jaarlijkse rekeningen, beheersrapporten of lijsten met bestuurders zijn allemaal niet nodig. Wanneer uw klant de vragenlijst
ingevuld terugstuurt, stellen wij hem een oplossing voor op
maat van zijn behoeften.
Er vinden enkele veranderingen plaats binnen de vennootschap? Het volstaat om deze aan ons mee te delen.
De situatie van de vennootschap blijft jaar na jaar onveranderd? Dan is er geen jaarlijkse verzending nodig. Het contract
wordt elk jaar automatisch verlengd.

De 5 sterke punten
van de BA Management
• Een product op maat van KMO’s en vzw’s
• De bescherming van het privévermogen van uw
klanten bestuurders en zaakvoerders
• Bijzonder ruime waarborgen
• Een eenvoudige onderschrijving en een
gemakkelijk beheer
• Een contract dat integreerbaar is in Modulis

Een contract dat integreerbaar is in Modulis

Hebt u nog vragen over deze verzekering, onmisbaar voor
elke bestuurder en/of zaakvoerder? Dan kunt u contact
opnemen met uw Sales Manager of met de entiteit Middelgrote Ondernemingen! Zij geven u graag meer informatie.
En aarzel natuurlijk ook niet om Inside AG Insurance te
verkennen! U vindt er de Algemene Voorwaarden en de
promotionele documenten van de BA Management.
1
2

Uw makelaar doet meer voor u.
Uw makelaar is een specialist die alle domeinen van het verzekeren en beleggen kent.
Hij heeft een ruime opleiding en ervaring en kent zijn vak als geen ander.
Uw makelaar is een zelfstandige die samenwerkt met verschillende maatschappijen.
Hij kan vergelijken (prijs, kwaliteit, service) en voor elke situatie de oplossing aanreiken
die het best bij u past.
Uw makelaar woont in uw buurt: u kent hem, hij kent u, vaak al jaren.
Dat maakt het contact en de dialoog een stuk makkelijker.
AG Insurance werkt nauw samen met verzekeringsmakelaars en beschikt over het dichtste
makelaarsnetwerk van het land. Er is er altijd één in uw buurt.

779.674,71 EUR - index van de consumptieprijzen van november 2008 (basis 1988).
Wanneer uw klant al over een ander contract dan “Burgerlijke Aansprakelijkheid” beschikt.
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Wanneer uw klant een contract BA Management onderschrijft, kan hij ook alle voordelen van een Modulis-dossier
genieten2.
U biedt hem zo een duidelijke en gedetailleerde blik op zijn
verzekeringen, gegroepeerd in één en hetzelfde dossier. En dit
is nog niet alles! Uw klant komt hiermee immers ook in
aanmerking voor de “Goede Klant”-Bonus, die hem tot 10 %
van de premies kan opbrengen.

