Aansprakelijkheid
Voor ondernemers en bedrijven kan het aansprakelijkheidsrisico erg groot zijn. U kunt
aansprakelijk gesteld worden door klanten, leveranciers, omwonenden, zelfs door uw
medewerkers en claims kunnen in de miljoenen lopen. Een aansprakelijkheidsverzekering is
dan ook voor vrijwel elke onderneming onmisbaar.
Verzekerd
Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) dekt de financiële gevolgen van
schade waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Er zijn standaard AVB’s en er zijn
verzekeringen die op specifieke branches zijn afgestemd.
Naast een algemene aansprakelijkheidsverzekering zijn er ook verzekeringen die dekking
bieden voor bepaalde aansprakelijkheidsgebieden, zoals:
Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
Als uw medewerker schade oploopt omdat hij met de auto van de zaak op pad is, kan hij zijn
werkgever daarvoor aansprakelijk stellen. Zijn medewerkers vaak onderweg, dan is een
Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WEGAM) van groot belang. Deze
verzekering dekt schade aan bestuurders van motorrijtuigen als u als werkgever daarvoor
aansprakelijk gesteld wordt. Deze schade wordt niet door een andere verzekering vergoed.
Ook voor andere specifieke risico’s kan een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
uitkomst bieden (denk bijvoorbeeld aan schade ontstaan door asbest).
Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering
Voor beroepsvervoerder is een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering van belang. Met een
standaarddekking verzekert u beschadiging of verlies (ook door diefstal) van de lading. Maar
u kunt de verzekering ook uitbreiden. Zo is er bijvoorbeeld een dekking voor als de lading
schade oploopt door anderen dan uzelf.
Productaansprakelijkheidsverzekering
U kunt als producent aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die uw product
aan anderen heeft toegebracht. In Amerika is het niet ongebruikelijk om enorme geldbedragen
van producenten te claimen en daarom is het in ieder geval als u met de VS zaken doet aan te
raden om een productaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Maar ook in andere landen
en in Nederland is zo’n verzekering geen overbodige luxe.
Omdat het verzekerd bedrag doorgaans erg hoog moet zijn, kunnen de premies van een
productaansprakelijkheidverzekering ook flink oplopen.
Milieuaansprakelijkheidsverzekering
U kunt als ondernemer aansprakelijk gesteld worden voor milieuschades die ontstaan zijn
door uw bedrijf. Als het gaat om plotseling en onverwacht vrijkomen van milieugevaarlijke
stoffen, worden de kosten waarmee u te maken krijgt, vaak wel afgedekt door de
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven. Maar als het bijvoorbeeld gaat om geleidelijk
ontstane milieuschades, dan biedt de milieuaansprakelijkheidsverzekering uitkomst.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Voor vrije beroepsbeoefenaren kan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te bevelen
zijn. Als een opdrachtgever schade leidt omdat uw advies of dienstverlening onjuist blijkt,

kunt u een claim verwachten. Als het gaat om vermogensschade, dan kunt u niet terugvallen
op uw ‘gewone’ aansprakelijkheidsverzekering. Met een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u wel verzekerd tegen vermogensschade als
gevolg van beroepsfouten.
Voor wie
Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is bedoeld voor elke onderneming, van
multinational tot eenpersoonbedrijf.
Noodzakelijk?
Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt dekking bij een groot aantal
gebeurtenissen en tot zo’n hoog schadebedrag, dat deze verzekering vrijwel onmisbaar is voor
elk bedrijf.

Bestuurdersaansprakelijkheid VVE
Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders staat de laatste jaren in de
schijnwerpers. Door de toegenomen claimbewustheid en veranderende wet- en regelgeving,
lopen ook bestuurders van VVE's een steeds groter risico om door derden, de VVE of leden
van de VVE aansprakelijk gesteld te worden. De VVE-Polis voorziet in bescherming van
privé-vermogens wanneer verzekerden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Door het
niet behoorlijk vervullen van hun taken, kunnen bestuurders en toezichthouders worden
aangesproken. Fouten kunnen dus ernstige financiële gevolgen hebben voor hun privévermogen. Hierbij speelt het geen rol of het een betaalde functie betreft. Ook
vrijwilligerswerk kan u dus duur komen te staan. Wat is bestuurdersaansprakelijkheid? Als
u bestuurder wordt bij een VVE, gaan uw gedachten vooral uit naar de wijze waarop u die
functie gaat vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid die u
loopt. Toch kan het voorkomen dat u, als bestuurder, persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.
Bij een aansprakelijkstelling is het niet relevant of u voor uw functie wordt betaald. Voor
bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een
hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder persoonlijk
aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van
uzelf óf uw medebestuurders. Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren
lopen. Maar ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt dit hoge juridische
kosten met zich mee. Bent u als bestuurder onverzekerd, dan draait u persoonlijk op voor
eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten. Deze vermogensschade is overigens niet
gedekt op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Deze dekt immers alleen
aanspraken voor materiële en personenschade.
Voor wie is de VVe polis bedoeld
Het voltallige bestuur van de VVE wordt verzekerd. U bent immers collectief
verantwoordelijk. Ook de externe bestuurder en de voorzitter van de vergadering van de VVE
die bij de VVE daden van bestuur verricht, zijn meeverzekerd onder de polis.

