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D.M.J. van Abeelen LL.M.* en mr. dr. W.C.T. Weterings**

De rol van de D&O-verzekering bij collec-
tieve acties door aandeelhouders
Als gevolg van recente ontwikkelingen binnen de nationale

en internationale collectieveactiepraktijk, lopen beursge-

noteerde ondernemingen een toenemend risico om betrok-

ken te raken bij een collectieve actie en daarin geconfron-

teerd te worden met massaclaims van grote omvang. Een

adequate D&O-verzekering is daarbij om verschillende

redenen van wezenlijk belang, voor alle betrokken partijen

en ook voor de maatschappij. Deze bijdrage schetst deze

ontwikkelingen, toont het belang van een D&O-verzekering

en laat zien welke problemen daarbij kunnen ontstaan.

1. Inleiding

Actuele ontwikkelingen binnen de nationale en interna-
tionale collectieveactiepraktijk in de financiële sector
hebben een impact op zowel reeds bestaande als nog af
te sluiten D&O (Directors & Officers)-verzekeringen.
Gelet op de toename in de omvang en de hoogte van
massaschadeclaims van aandeelhouders tegen beursgeno-
teerde ondernemingen en hun bestuurders houden D&O-
verzekeraars ontwikkelingen met betrekking tot aandeel-
houderactivisme en collectieve acties door aandeelhouders
dan ook scherp in de gaten.
Nu de verwachting is dat het aantal financiële massascha-
declaims in Europa zal blijven toenemen en het bij derge-
lijke claims gaat om aanzienlijke schadevergoedingsbedra-
gen, zal het voor alle betrokken partijen van groot belang
zijn dat de aangesproken bestuurder en vennootschap
beschikt over een verzekering. Zonder verzekering zullen
de aangesproken bestuurders en vennootschap zelf een
eventuele schadevergoeding moeten dragen. Zijn zij
daartoe niet in staat, dan bereikt de collectieve actie niet
haar doel en is dat tevens van negatieve invloed op de
werking van het aansprakelijkheidsrecht.
Deze bijdrage schetst de actuele ontwikkelingen binnen
de Nederlandse collectieveactiepraktijk in het kapitaal-
marktrecht en toont het belang van D&O-verzekeringen
binnen deze sector. Hierna wordt eerst nader ingegaan
op de collectieve afwikkeling van massaschade in Neder-
land (par. 2). Vervolgens wordt weergegeven welke rol
Nederland speelt en kan gaan spelen binnen Europa op
het terrein van collectieve acties door aandeelhouders
(par. 3) en wordt de functie en het belang van een D&O-

verzekering binnen deze sector getoond (par. 4 en 5).
Gelet op de verschillende betrokken belangen is het rele-
vant dat de D&O-verzekering een adequate dekking
biedt. Er kunnen bij gebreke daarvan allerlei verdelings-
problemen tussen de aangesproken vennootschap en de
aangesproken bestuurders ontstaan (par. 6). Daarnaast
kunnen ook belangentegenstellingen tussen de verschil-
lende betrokken D&O-verzekeraars opkomen, die zowel
de verzekeringsdekking als de afwikkeling van een kans-
rijke massaschadeclaim kunnen beïnvloeden en die – met
het oog op de verschillende belangen en de doelen van
een collectieve actie en het aansprakelijkheidsrecht – zo
veel mogelijk voorkomen dienen te worden. Wij sluiten
in par. 7 af met een korte conclusie.

2. Collectieve afwikkeling van (financiële) massa-
schade in Nederland

2.1. De Nederlandse collectieveactiepraktijk
Massaschade en de collectieve afwikkeling daarvan krijgen
in toenemende mate aandacht in zowel de internationale
als Nederlandse rechtsliteratuur. In de Noord-Amerikaan-
se rechtspraktijk is men reeds langere tijd bekend met het
fenomeen massaschade en de collectieve afwikkeling
daarvan, doch ook in Nederland hebben zich in het afge-
lopen decennium enkele omvangrijke rechtszaken voor-
gedaan. Deze acties richtten zich onder meer tegen grote,
beursgenoteerde ondernemingen zoals World Online1,
Ahold2, Shell3, Vedior4 en Converium5. Met name in de
financiële sector wordt het instrument van de collectieve
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actie steeds vaker ingezet.6 Het gaat daarbij telkens om
grote aantallen schadelijders die betrokken zijn bij de af-
wikkeling van een geschil met één of een beperkte groep
schadeveroorzaker(s), waaraan dezelfde of soortgelijke
feitelijke en juridische (aansprakelijkheids)vragen ten
grondslag liggen.7

In collectieve acties tegen beursgenoteerde ondernemin-
gen gaat het vaak om massaschade door misleiding op de
effectenmarkt. De Nederlandse procedurele regels zijn
echter niet gedifferentieerd naar het materiële recht dat
op de ontstane massaschade van toepassing is. Wij kennen
in Nederland twee, op papier van elkaar losstaande, rege-
lingen die de afwikkeling van massaschade faciliteren.
Enerzijds kennen we de ‘collectieve actie’, welke geregeld
is in artikel 3:305a BW. Hiervan is sprake wanneer een
belangenorganisatie zich zowel ingevolge haar statuten
als feitelijk inzet voor individuele, gelijksoortige belangen
van benadeelden. De mogelijkheid om een collectieve
actie in te stellen kent echter een belangrijke beperking:
de vordering kan niet strekken tot een collectieve schade-
vergoeding te voldoen in geld.8 Mede om die reden
voorziet de wet in de mogelijkheid tot verbindendverkla-
ring van een vaststellingsovereenkomst op grond van de
Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM). Sinds
2005 maakt deze wet het mogelijk om een (vaststel-
lings)overeenkomst over de afwikkeling van massaschade
die is gesloten tussen een of meerdere belangenorganisa-
ties en de schadeveroorzaker(s), door het Gerechtshof
Amsterdam verbindend te laten verklaren voor de hele
groep van benadeelden. Individuele benadeelden kunnen
zich aan de schikking onttrekken middels de ‘opt-out’-
mogelijkheid.9

Aangezien het vorderen van een collectieve schadevergoe-
ding wordt verboden bij de Nederlandse collectieve actie
en het merendeel van de collectieve procedures wordt
gevoerd ter verkrijging van financiële genoegdoening,
wordt de collectieve actie vaak gebruikt als opstap voor
een latere WCAM-procedure bij het Hof Amsterdam.
Die gang van zaken wordt in de literatuur ook wel aange-
duid als de ‘twee fasen-collectieve actie’.10

2.2. Massaschade in het kapitaalmarktrecht
Een terrein waarbinnen massaschade zich veelvuldig
voordoet is het kapitaalmarktrecht. In geval van massa-
schade door misleiding op de effectenmarkt is er sprake

van vermogensschade die wordt geleden door een groep
beleggers of afnemers van financiële diensten of producten
en die schade is terug te voeren op één misleidende ge-
beurtenis of reeks misleidende gebeurtenissen. Van mis-
leiding is sprake in geval van een misleidende prospectus,
het niet of niet tijdig openbaar maken van koersgevoelige
informatie of het ad hoc verstrekken van onjuiste of on-
volledige informatie.11 Het Nederlandse rechtssysteem
kent geen specifieke regels omtrent het aansprakelijk
stellen van actoren in geval er sprake is van misleiding op
de effectenmarkt. De vennootschap en haar bestuurders
kunnen op grond van artikel 6:162 BW aansprakelijk
worden gesteld indien zij een misleidende voorstelling
van zaken geven.12 Bestuurders kunnen daarnaast op
grond van artikel 2:139 BW aansprakelijk worden gesteld
indien vast komt te staan dat in de jaarrekening, tussen-
tijdse cijfers of het jaarverslag een misleidende voorstel-
ling van zaken wordt gegeven. Voor commissarissen geldt
een soortgelijke regeling (artikel 2:150 BW). In al deze
gevallen dient er wel sprake te zijn van causaal verband.
Dit hoeft echter niet per definitie tot problemen te leiden
in geval van collectief schadeverhaal.13, 14

De verwachting is dat het aantal dergelijke massaschade-
claims de komende jaren zal blijven toenemen. De collec-
tieve acties zijn er steeds vaker op gericht om naast de
beursvennootschap ook de bestuurders aansprakelijk te
stellen.15 Individuele bestuurders en commissarissen
krijgen niet alleen vaker dan vroeger te maken met een
aansprakelijkheidsclaim, maar worden bovendien gecon-
fronteerd met torenhoge claims. Daarmee wint ook het
vinden van wegen om dergelijke massaschadeclaims af te
doen aan belang, alsook het vinden van bescherming tegen
dit aansprakelijkheidsrisico.16

3. Rol Nederland binnen Europa op het terrein van
collectieve acties

3.1. Nederland als toegangspoort voor internationale
massaschadeclaims

Naast bovengenoemde ontwikkelingen lijkt Nederland
ook binnen Europa een belangrijke rol te gaan spelen in
internationale financiële massaclaims. Collectieve schade-
vergoedingsprocedures ten behoeve van gedupeerde
aandeelhouders zouden wel eens een belangrijk export-

www.veb.net laat zien dat de VEB in de afgelopen jaren tientallen collectieve acties is gestart tegen beursgenoteerde ondernemingen, be-
stuurders van die ondernemingen, begeleidende banken en accountants.

6.

I.N. Tzankova, Strooischade: een verkennend onderzoek naar een nieuw rechtsfenomeen, Den Haag: Sdu Uitgevers 2005, p. 15.7.
Zie daarover onder meer Kamerstukken II 1991/92, 22 486, nr. 3.8.
Kamerstukken II 2003/04, 29 414, nr. 3.9.
I.N. Tzankova & C.J.M. van Doorn, ‘Effectieve en efficiënte afwikkeling van massaschade: terug naar de kern van het collectieve actierecht’,
in: F.M.A. ’t Hart, Collectieve acties in de financiële sector, Amsterdam: NIBE-SVV 2009, p. 114.

10.

A.C.W. Pijls, ‘Misleidende berichtgeving op de beurs: Enkele aspecten van causaal verband en schade’, TvOB 2009-5, p. 131-142.11.
Meer specifiek gelden artikel 6:194-195 BW.12.
B.J. de Jong, ‘Class actions made difficult. Causaal verband, schade en collectieve acties in geval van misleidende berichtgeving op de beurs’,
Ondernemingsrecht 2007, 151.

13.

In tegenstelling tot het Nederlandse systeem kent het Amerikaanse systeem een aparte class action specifiek ten behoeve van massaschade
in het kapitaalmarktrecht; de zogenaamde securities fraud class action (SFCA). Het belangrijkste verschil met de ‘gewone’ class action is

14.

gelegen in de vaststelling en berekening van de schade in een dergelijke procedure. De Amerikaanse wetgever lijkt zich gerealiseerd te
hebben dat het bij de vaststelling en berekening van schade wel degelijk verschil maakt om wat voor soort massaschade het gaat. Teneinde
schade door misleiding op de effectenmarkt in de SFCA vast te stellen gebruikt men in Amerika de zogenaamde Fraud on the market
theory.
Rb. Amsterdam 23 mei 2012, LJN BW6423 (Fortis/VEB).15.
European D&O insurance market, Reforms Cause a Shifting Landscape, Advisen Ltd.16.
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product van Nederland kunnen worden.17 In de media
wordt gesproken over Amsterdam als het ‘mekka voor
massaschade’18, Nederland als ‘paradijs voor massa-
claims’19 en ‘het claimparadijs’20. In de collectieve zaak
tegen de Zwitserse verzekeringsmaatschappij Conve-
rium21 lijkt het Amsterdamse hof namelijk de deuren te
hebben opengezet voor ‘buitenlandse’ massaschadezaken.
Ondanks dat zich onder de grote groep gedupeerde be-
leggers in Converium slechts enkele Nederlandse inves-
teerders bevonden, achtte het hof zich op grond van de
EEX-Verordening en het EVEX-Verdrag bevoegd om
van het geschil kennis te nemen.22 Het Gerechtshof Am-
sterdam heeft vervolgens de regels van de Wet Collectieve
Afwikkeling Massaschade (WCAM) toegepast om de
getroffen schikking algemeen verbindend te verklaren.23

Nederland vormt daardoor de toegangspoort voor inter-
nationale collectieve acties van investeerders jegens (be-
stuurders van) een beursgenoteerde onderneming. Niet
alleen binnen Europa is de WCAM daarmee een belang-
rijk rechtsmiddel geworden, ook in de US besteedt men
de nodige aandacht aan de Nederlandse procespraktijk.24

US plaintiffs die zijn buitengesloten van binnenlandse
rechtbanken kunnen ingevolge de ruime uitleg die het
Hof Amsterdam aan de internationale bevoegdheidsregels
geeft,25 aansluiting zoeken bij de Nederlandse WCAM.
Bovendien wordt aan Amerikaanse schikkingsovereen-
komsten met Amerikaanse aandeelhouders door de
schadeveroorzakende partij vaak de eis gesteld dat de
niet-Amerikaanse schikking met andere aandeelhouders
door het Hof Amsterdam algemeen verbindend wordt
verklaard. De vraag rijst daarom of internationale massa-
schadeclaims überhaupt niet beter in zijn geheel in Neder-
land afgewikkeld kunnen worden.

3.2. De Converium-zaak26

De Nederlandse collectieve aanpak van massaschades is
in Europees perspectief uniek. Dat is nog aangescherpt

met de uitspraak van het Hof Amsterdam in de Conve-
rium-zaak, waarin het hof de Nederlandse WCAM-route
definitief op de internationale kaart heeft gezet. Daaruit
blijkt dat het Hof Amsterdam zich al snel bevoegd acht
op te treden in zaken waarin internationale massaschade-
claims worden afgewikkeld.27 Daarbij wordt dan tevens
de Nederlandse regeling van toepassing geacht op een
internationale groep van benadeelden. Nederland is
daarmee voor Europese aandeelhouders een aantrekkelijk
land geworden om vermeende massaschade af te wikke-
len.
Aanleiding voor de Converium-beschikking28 was een
geschil naar aanleiding van de beursgang van Converium
in 2001, voorheen 100% dochter van Zurich Financial
Services Ltd. (hierna: ZFS). De aandelen in Converium
waren genoteerd aan de Zwitserse beurs en de daarvan
afgeleide American Depositary Shares aan de NYSE.
Tussen 2002 en 2004 zou Converium misleidende mede-
delingen hebben gedaan omtrent de financiële positie, die
hebben geleid tot een forse koersdaling van de Conve-
rium-aandelen als gevolg waarvan beleggers schade heb-
ben geleden.
Bij verschillende Amerikaanse rechtbanken zijn wegens
de vermeende schending van het effectenrecht verschillen-
de Securities Fraud Class Actions aangespannen tegen de
betrokken vennootschappen en hun bestuurders, welke
later zijn geconsolideerd voor de United States District
Court for the Southern District of New York (District
Court). Voor de Amerikaanse beleggers heeft dit geresul-
teerd in een tweetal schikkingen. Ten aanzien van de be-
leggers die aandelen in Converium hebben gekocht op
de Zwitserse beurs of een andere effectenbeurs buiten de
VS en die op het tijdstip van de koop woonachtig of ge-
vestigd waren buiten de VS heeft de District Court zich
echter onbevoegd verklaard om van de vorderingen ken-

Zie hierover onder meer B.J. de Jong, ‘Een nieuw exportproduct’, Ondernemingsrecht 2010, 141.17.
L. van Almelo, ‘Amsterdam mekka massaschade’, Accountant mei 2011.18.
N. Trappenburg, ‘Nederland wordt straks paradijs voor massaclaims’, Het Financieele Dagblad december 2010.19.
J. van der Tol, ‘Naar Nederland voor massaclaims’, Radio Nederland Wereldomroep januari 2012 en De Groot, ‘Nederland hoopt stokje
VS over te nemen als land van class-actions’, Het Financieele Dagblad 17 november 2010.

20.

Hof Amsterdam 12 november 2010, LJN BO3908. Op 17 januari 2012 is deze zaak afgerond met de algemeenverbindendverklaring van
de door partijen aangegane schikking, zie: Hof Amsterdam 17 januari 2012, LJN BV1026.

21.

Alvorens over te gaan tot de inhoudelijke behandeling van het verzoek, liet het hof zich in een tussenbeschikking expliciet uit over de in-
ternationale bevoegdheid van het Gerechtshof Amsterdam. Uit artikel 5 en 6 EEX-Verordening en het EVEX-Verdrag volgt dat de Ne-

22.

derlandse rechter ten aanzien van personen woonachtig of gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die partij is bij
het EVEX-Verdrag en die niet tevens behoort tot de Europese Unie, bevoegd is tot kennisneming van het verzoek. Uit artikel 3 Rv volgt
voorts dat de Nederlandse rechter ten aanzien van niet in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die partij is bij het EVEX-
Verdrag woonachtige of gevestigde personen bevoegd is tot kennisneming van het verzoek als een of meer van de verzoeksters hun
woonplaats in Nederland hebben. Aan deze voorwaarde is voldaan nu de Stichting en de VEB in Nederland zijn gevestigd. Daarnaast is
de zaak anderszins voldoende met de rechtssfeer van Nederland verbonden doordat de Stichting Converium Securities Compensation
Foundation de bij de overeenkomsten toegekende vergoedingen zal moeten verstrekken, zie: Hof Amsterdam 12 november 2010, LJN
BO3908 (Converium I).
Hof Amsterdam 17 januari 2012, LJN BV1026 (Converium II).23.
Zie bijvoorbeeld M. Palmisciano, ‘The Dutch option: the effects of domestic restriction and foreign acceptance of class litigation on
American plaintiffs’, Boston College Law Review 2012, p. 1847.

24.

Zie hierover de noot van Hélène van Lith bij Hof Amsterdam 12 november 2010, LJN BO3908 in Ondernemingsrecht 2011, 23.25.
Zie voor meer beschouwingen van deze zaak onder meer: A.J. Kok & M.H.C. Sinnighe Damsté, ‘Converium; de eindbeschikking opnieuw
een stap vooruit bij collectieve afwikkeling van internationale massaschade in Nederland!’, TOP 2012-2; C.A.J. van Yperen, ‘Converium
deel II: zesde verbindendverklaring van een collectieve schadeovereenkomst met toepassing van de Wcam’, V&O 2012-3; en B.J. de Jong,
‘Een nieuw exportproduct’, Ondernemingsrecht 2010, 141.

26.

Zie noot 23.27.
Hof Amsterdam 17 januari 2012, LJN BV1026 (Converium II).28.
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nis te nemen.29 De schikkingsovereenkomsten waarvan
Converium en ZFS bij het Hof Amsterdam om een alge-
meenverbindendverklaring verzoeken zien dan ook op
vergoedingen aan aandeelhouders die bij de Amerikaanse
schikkingen buiten de boot vielen. Ten behoeve van hen
is door Nederlandse belangenorganisaties met Converium
en ZFS alsnog een tweetal collectieve schikkingen getrof-
fen. Het betreffen wereldwijde schikkingen ten behoeve
van naar schatting 12 000 aandeelhouders. Slechts 2%
van deze groep heeft de Nederlandse nationaliteit.
Bij het Hof Amsterdam is op 9 juli 2010 een verzoek-
schrift ex artikel 7:907 BW ingediend door Converium,
ZFS, de Stichting Converium Compensation Foundation,
die speciaal hiervoor is opgericht (de Stichting), en VEB.
Het verzoekschrift strekt ertoe de twee overeenkomsten
(schikkingen) tot vergoeding van schade van niet-Ameri-
kaanse aandeelhouders verbindend te laten verklaren.
Het hof heeft op 12 november 2010 een tussenbeschik-
king gewezen over zijn bevoegdheid met als voorlopig
oordeel dat het hof bevoegd is van het verzoek tot verbin-
dendverklaring van deze ‘internationale collectieve
schikking’ kennis te nemen. Het hof acht daarbij relevant
dat er in Europa en in de Verenigde Staten van Amerika
geen alternatief is voor niet-Amerikaanse aandeelhouders
om hun schikking verbindend te laten verklaren.30 In zijn
eindbeschikking van 17 januari 2012 heeft het hof het
voorlopige bevoegdheidsoordeel in stand gelaten, zonder
dit verder te motiveren.31

Het totale bedrag dat Converium aan de niet-Amerikaan-
se aandeelhouders dient te betalen, bedraagt $ 58,4 mil-
joen.32 Een opmerkelijk detail is dat dit bedrag naar ver-
houding aanzienlijk minder is dan het hogere schikkings-
bedrag van $ 84,6 miljoen voor de kleinere groep Ameri-
kaanse aandeelhouders, terwijl beide groepen voor wat
betreft de schade een vergelijkbare positie hebben.33

Hoewel het hof constateert dat over de hoogte van de
vergoeding per benadeelde geen duidelijkheid bestaat,
maakt het hier geen verder punt van en gaat het over tot
toetsing van de redelijkheid van het totaalbedrag.34 Dit
is opmerkelijk aangezien het hof eerder in de Vedior- en
Shell-beschikking heeft geoordeeld dat het ook toetst of
het totale schikkingsbedrag op een redelijke wijze wordt
verdeeld.35 Het hof rechtvaardigt het verschil in het to-
taalbedrag van de vergoeding tussen niet-Amerikaanse
en de Amerikaanse aandeelhouders met een drietal om-
standigheden. Ten eerste is de juridische positie van de
niet-Amerikaanse belegger volgens het hof ‘wezenlijk
anders’, aangezien zij in tegenstelling tot de Amerikaanse
beleggers geen effectieve mogelijkheden hebben om hun
schade te verhalen in de Verenigde Staten. Bovendien
kunnen de benadeelden die het niet eens zijn met de

eindbeschikking zich aan de verbindendheid van de
overeenkomst onttrekken door gebruik te maken van de
‘opt-out’-verklaring. Als laatste voert het hof aan dat de
benadeelden na de verbindendverklaring betrekkelijk snel
en eenvoudig tegen geen of geringe kosten de toegekende
vergoedingen zullen ontvangen.36

Het hof heeft met deze zesde WCAM-eindbeschikking
onderstreept dat het de WCAM toepast en dat het bereid
is bij de beoordeling van een schikking rekening te hou-
den met het eventuele internationale karakter daarvan.
Daarmee heeft het hof de Nederlandse WCAM-route
definitief op de internationale juridische kaart gezet.

3.3. F-cubed claims: redenen Nederland als toegangs-
poort internationalemassaschadeclaims

F-cubed claims zijn claims van foreign investors, die aan-
delen hebben gekocht van een foreign company op een
foreign exchange en vervolgens proberen via Amerikaanse
rechtbanken hun schade vergoed te krijgen (foreigncu-
bed-zaken). Daarover heeft het Amerikaanse hoogge-
rechtshof zich expliciet uitgelaten in de uitspraak inzake
Morrison versus National Australia Bank.37 In deze zaak
verklaarde het Amerikaanse hooggerechtshof de rechter
onbevoegd ter zake van schadeclaims van niet-Amerikaan-
se beleggers in niet-Amerikaanse vennootschappen op
niet-Amerikaanse beurzen.
Dat het Hof Amsterdam in de Converium-zaak juist niet
diezelfde lijn volgt en zich bevoegd acht om in internatio-
nale geschillen op te treden, laat zien dat de Nederlandse
massaschaderegeling een belangrijke mogelijkheid geeft
bij complexe, multi-jurisdictie collectieve acties. Allereerst
kan een collectieve actie en de daaruit voortvloeiende
schikking in Nederland als een mogelijkheid worden ge-
zien om financiële massaschadeclaims van (niet-Ameri-
kaanse) aandeelhouders in combinatie met een Amerikaan-
se collectieve actie/schikking wereldwijd af te doen. Dit
geldt met name indien er obstakels zijn bij een collectieve
actie in de Verenigde Staten. Daarnaast kan een Neder-
landse collectieve actie een belangrijke strategische rol
vervullen wanneer de aandelen van een vennootschap
(geheel) aan een Europese aandelenbeurs zijn genoteerd.
Een Amerikaanse rechter zal deze schadeclaims doorgaans
niet behandelen, ook niet als er Amerikaanse investeerders
zijn. Via een collectieve actie in Nederland kan de aange-
sproken vennootschap en/of de aangesproken bestuurder
met de (Europese en Amerikaanse) investeerders tot een
schikking en collectieve afwikkeling van de schadeclaims
komen.
Bovenstaande ontwikkelingen maken van de WCAM een
interessant instrument voor Amerikaanse aandeelhouders.
Niet alleen omdat Amerikaanse beleggers naar manieren

De US Supreme Court beperkte de extraterritorialiteit van de federale effectenwetgeving al eerder in Morrison versus National Australia
Bank, 561 US, (2010).

29.

Hof Amsterdam 12 november 2010, LJN BO3908 (Converium I).30.
Hof Amsterdam 17 januari 2012, LJN BV1026 (Converium II).31.
De schikkingen zijn te raadplegen via: www.converiumsettlement.com/DU/settlement.php.32.
Zie daarover ook C.A.J. van Yperen, ‘Converium deel II: zesde verbindendverklaring van een collectieve schadeovereenkomst met toepassing
van de Wcam’, V&O 2012-3.

33.

Hof Amsterdam 17 januari 2012, LJN BV1026, r.o. 6.3.34.
Zie hierover de noot van B.J. de Jong bij Hof Amsterdam 18 januari 2012, JOR 2012, 51.35.
R.o. 6.4.36.
Morrison versus National Australia Bank Ltd., 547 F.3d 167 (2d Cir. 2008).37.
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zoeken om hun non-US losses vergoed te krijgen,38 maar
ook voor US plaintiffs om zelf de Europese markt te be-
treden.39

4. Collectieve acties aandeelhouders in de Verenigde
Staten en Nederland: de praktijk

Collectieve acties door aandeelhouders zijn vanuit de
Verenigde Staten overgewaaid naar Nederland en de
verwachting is dat het aantal (internationale) collectieve
acties door aandeelhouders in Nederland in de toekomst
nog sterk zal toenemen.40 De situatie in de Verenigde
Staten laat zien dat een financiële massaschadeclaim grote
implicaties kan hebben voor een beursvennootschap en/of
haar bestuurders.
Zo bedroeg het gemiddelde schikkingsbedrag in het
Cornerstone-onderzoek in de periode 1996-2010
$ 40 miljoen en uit andere onderzoeken volgden gemid-
delde bedragen van $ 45 miljoen en $ 48 miljoen.41 Daarbij
varieerden de schikkingsbedragen in 2010 bijvoorbeeld
tussen de $ 100 000 en $ 8 miljard.42 In de periode 1997-
2010 zijn er jaarlijks gemiddeld 194 procedures gestart
waarin een collectieve actie aan de orde was.43 In de
meerderheid van de procedures wordt er uiteindelijk een
schikking bereikt (57%) en een rechterlijke uitspraak is
uitzondering (minder dan 1%).44 Tussen 2000 en 2009
was elk jaar gemiddeld 1 op de 15 ondernemingen uit de
S&P 500 een gedaagde in een class action.45 In de finan-
ciële
sector ging het zelfs om 1 op de 8,5 ondernemingen.
Kortom, het risico is groot voor Amerikaanse beursven-
nootschappen om bij een class action betrokken te raken
en bovendien zijn de schadevergoedings- en schikkings-
bedragen zeer hoog. Bovenop het schikkingsbedrag ko-
men dan nog de verweerkosten. Deze verdedigingskosten
zouden gemiddeld op ongeveer 20-25% liggen van het
schadevergoedings- of schikkingsbedrag.46

In Nederland zijn er sinds de inwerkingtreding van de
Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM) in
zes zaken door het Hof Amsterdam collectieve schikkin-
gen algemeen verbindend verklaard. Het betreft de
DES-zaak, de Dexia-zaak, de Vie d’Or-zaak, de Ve-
dior-zaak en de Shell-zaak.47 Daar is dit jaar de Conve-
rium-zaak bijgekomen. Het ging in die zaken, met uitzon-
dering van DES, steeds om financiële diensten en in de
helft van de zaken om claims van aandeelhouders. De
schikkingsbedragen varieerden van € 4,25 miljoen tot
€ 1 miljard: DES (€ 38 miljoen), Dexia (€ 1 miljard), Vie
d’Or (€ 45 miljoen), Vedior (€ 4,25 miljoen), en Shell
(€ 389 miljoen).
Daarnaast zijn er de afgelopen jaren ook collectieve acties
gestart die eveneens tot een schikking hebben geleid, maar
waarbij het Hof Amsterdam niet was betrokken en (dus)
de schikking niet algemeen verbindend is verklaard. De
Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft onder meer
collectieve acties aangespannen tegen: World Online
(schikkingsbedrag € 110 miljoen), KPNQwest (€ 19 mil-
joen), Numico (€ 17 miljoen), Unilever (€ 300 miljoen),
Ahold ($ 1,1 miljard), Fokker (€ 700 000), Philips
(€ 4,32 miljoen) en Content (€ 1,36 miljoen). Ook zijn er
collectieve acties gestart door de VEB tegen (de bestuur-
ders van) Fortis, Super de Boer, en LCI. De VEB onder-
nam steeds actie namens de aandeelhouders.
Het gaat om zaken tegen ten minste 13 vennootschappen
die (destijds) aan de Nederlandse beurs waren genoteerd.
Gelet op het totale aantal beursgenoteerde ondernemin-
gen in Nederland en het aantal in de afgelopen jaren ge-
starte collectieve acties, is het risico om als beursgenoteerd
bedrijf in een collectieve actie betrokken te raken aanzien-
lijk. In totaal zijn er 25 AEX-vennootschappen, 25 Mid-
cap-vennootschappen en 25 Smallcap-vennootschappen.
Dat betekent derhalve dat er reeds behoorlijk wat beurs-
vennootschappen in Nederland zijn of worden geconfron-
teerd met een collectieve actie (van doorgaans aandeelhou-
ders). Hoewel Nederland momenteel nog aan het begin

Zie D. Bario, ‘Dutch Treat? With Door to U.S. Courts Closed by Morrison, Securities Class Action Lawyers Sue Fortis in Holland’, Am.
Law. Litig. Daily 10 januari 2011, www.law.com/jsp/tal/digestTAL.jsp?id=1202477589137&Dutch_Treat_With_Doors_to_US_Courts_
Closed_by_Morrison_Securities_Class_Action_Lawyers_Sue_Fortis_in_Holland.

38.

M. Palmisciano, ‘The Dutch option: the effects of domestic restriction and foreign acceptance of class litigation on American plaintiffs’,
Boston College Law Review 2012, p. 1847.

39.

In de Verenigde Staten is een collectieve actie van aandeelhouders al jaren de meest voorkomende aanspraak tegen een beursvennootschap
en haar bestuurders, zie T. Baker & S.J. Griffith, Ensuring corporate misconduct. How liability insurance undermines shareholder litigation,

40.

Chicago: The University of Chicago Press 2010, p. 21. Vergelijk Towers Watson, Directors and officers liability survey: 2011 summary of
results, p. 19.
Cornerstone Research, Securities Class Action Settlements – 2011 Review and Analysis, p. 2. In het onderzoek van Klausner & Hegland
lag het gemiddelde schikkingsbedrag in de periode 2000-2003 op $ 48 miljoen, zie M. Klausner & J. Hegland, ‘How Protective is D&O

41.

Insurance in Securities Class Actions? Part II’, Plus Journal 2010-3, p. 1. T. Baker & S.J. Griffith, Ensuring corporate misconduct. How
liability insurance undermines shareholder litigation, Chicago: The University of Chicago Press 2010, p. 22, vermelden een gemiddeld
schikkingsbedrag van $ 45 miljoen in de periode 2003-2008.
Cornerstone Research, Securities Class Action Settlements – 2011 Review and Analysis, p. 2.42.
Cornerstone Research, Securities Class Action Filings – 2011 Year in Review, p. 3.43.
In de andere zaken komt de kwestie ten einde zonder dat er een betaling wordt verricht. Zie Cornerstone Research, Securities Class Action
Filings – 2010 Year in Review, p. 14. Zie ook T. Baker & S.J. Griffith, Ensuring corporate misconduct. How liability insurance undermines
shareholder litigation, Chicago: The University of Chicago Press 2010, p. 22.

44.

‘Heat Maps of S&P 500 Securities Litigation 2010-2011™’, opgenomen in Cornerstone Research, Securities Class Action Filings – 2011
Year in Review, p. 12.

45.

J.C. Coffee, ‘Reforming the Securities Class Action: An Essay on Deterrence and Its Implementation’, Columbia Law Review 2006,
p. 1546 en noot 38. Zie ook T. Baker & S.J. Griffith, ‘Predicting Corporate Governance Risk: Evidence from the Directors’ & Officers’

46.

Liability Insurance Market’, University of Chicago Law Review 2007, p. 487 en 495, noot 29 en L. Zingales e.a., Interim report on the
committee on capital markets regulation, 2006, p. 79.
Hof Amsterdam 1 juni 2006, NJ 2006, 461; Hof Amsterdam 25 januari 2007, NJ 2007, 427; Hof Amsterdam 29 april 2009, LJN BI2717;
Hof Amsterdam 15 juli 2009, LJN BJ2691; en Hof Amsterdam 29 mei 2009, LJN BI5744.

47.
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staat van het ‘collectieveactietijdperk’, is het risico om als
(bestuurder van een) beursgenoteerde onderneming ge-
confronteerd te worden met zo’n actie ook nu al allesbe-
halve verwaarloosbaar. Dit geldt overigens ook voor
vennootschappen die elders in Europa aan de beurs geno-
teerd zijn en waarbij het Hof Amsterdam evenals in de
Converium-zaak mogelijk een rol gaat spelen.

5. De rol van de D&O-verzekering bij collectieve
acties in het kapitaalmarktrecht

5.1. Verband D&O-verzekering en collectieve acties
van aandeelhouders

Een collectieve afwikkeling van massaschade heeft voor
alle betrokkenen voordelen boven een individuele afwik-
keling. De (proces)economische voordelen van collectief
optreden zijn evident.48 Voor de aangesproken partijen
en hun verzekeraars is er het voordeel dat er slechts één
procedure gevolgd hoeft te worden in plaats van een
veelvoud aan procedures, hetgeen van gunstige invloed
is op de verdedigingskosten. Een ander belangrijk voor-
deel voor deze partijen is dat zij bij een collectieve afwik-
keling meer zekerheid hebben over het aantal claims en
de omvang van de claims en daarmee over hun schadever-
goedingsverplichtingen jegens de benadeelden. Tevens
wordt voorkomen dat zij worden geconfronteerd met
tegenstrijdige of inconsistente uitspraken. Voor benadeel-
den is er het voordeel dat zij op korte(re) termijn een
schadevergoeding krijgen, zonder dat daarover ieder voor
zich een dure, tijdrovende, belastende en onzekere proce-
dure hoeft te voeren.
Collectieve afwikkeling bevordert de rechtseenheid en
verkleint bovendien de kloof tussen de zogenaamde ‘re-
peat player’ en de individuele gedupeerde met betrekking
tot het belang dat de zaak gewonnen wordt, de ‘know-
how’ en de financiering (dit wordt ook wel ongelijkheids-
compensatie genoemd49). Als niet onbelangrijk nevenef-
fect kan ook de preventieve werking van de collectieve
actie worden genoemd. Het bestaan van het instrument
van de collectieve actie kan een afschrikkende werking
hebben waardoor potentiële normschenders worden ge-
prikkeld zich aan de regels te houden en een collectieve
procedure uiteindelijk niet meer nodig is (meer daarover
in § 5.2).
Een financiële massaschadeclaim van aandeelhouders kan
echter alleen daadwerkelijk (collectief) worden afgewik-
keld als de aangesproken bestuurder en/of vennootschap

een eventuele schadevergoeding (al dan niet op basis van
een schikking) kan dragen. Gezien de voornoemde hoge
bedragen bij een collectieve actie zal de bestuurder deze
dikwijls (grotendeels) niet zelf voor zijn rekening kunnen
nemen. Voor de vennootschap geldt hetzelfde, of zal een
te betalen schadevergoeding een (sterk) negatief effect
hebben op de vermogenspositie van de onderneming. Dat
geldt zeker voor jonge ondernemingen.50 De aanwezig-
heid van een aansprakelijkheidsverzekering is daarom
van groot belang voor het slagen en de effectiviteit van
een collectieve actie en collectieve schikking.

5.2. Belang D&O-verzekering bij een collectieve actie
(voor aandeelhouders, bestuurders, vennootschap
en maatschappij)

Gelet op het risico op eventuele persoonlijke aansprake-
lijkheid en blootstelling met hun privévermogen, hebben
bestuurders en commissarissen van een beursvennoot-
schap zonder meer een groot belang bij een D&O-verze-
kering.51 De meeste beursgenoteerde ondernemingen
hebben een dergelijke verzekering afgesloten voor hun
directeuren en commissarissen.52

De betrokken vennootschap zal het bij een collectieve
actie van aandeelhouders ook van die D&O-verzekering
moeten hebben. Een aansprakelijkheidsverzekering be-
drijven (AVB) biedt in dergelijke gevallen geen soelaas
aangezien daaronder ‘slechts’ dekking wordt geboden
voor (aansprakelijkheid voor) personenschade en zaak-
schade. Bij claims van aandeelhouders gaat het om zuivere
vermogensschade. De aansprakelijkheid van de vennoot-
schap is echter niet standaard gedekt onder de D&O-
verzekering. Een D&O-verzekering met adequate dek-
king kan voor een beursvennootschap bovendien een
manier zijn om goede en ervaren bestuurders, die de re-
cente ontwikkelingen met betrekking tot collectieve acties
van aandeelhouders kritisch zullen volgen, aan te kunnen
trekken en te behouden (indirect belang vennootschap).53

Ook wordt met een D&O-verzekering voorkomen dat
angst voor aansprakelijkheid en collectieve acties mee-
brengt dat bestuurders overmatig voorzichtig handelen
en te weinig ondernemingsrisico’s nemen, waar onderne-
menjuist betekent het nemen van (aanvaardbare) risico’s
in het belang van de aandeelhouders (en andere stake-
holders).54

Ook aandeelhouders hebben een groot belang bij een
D&O-verzekering. Zij zijn op die manier immers bij een

Zie voor een (niet uitputtende) beschrijving van de verschillende voordelen van collectief optreden N. Frenk, Kollektieve akties in het
privaatrecht, Deventer: Kluwer 1994, p. 2-4.

48.

C.A. Groenendijk, Bundeling van belangen bij de burgerlijke rechter, Zwolle: Tjeenk Willink 1981, p. 32-33.49.
B.J. Bondt, ‘Facilitating economic recovery and sustainable growth through reform of the securities class-action system: arbitration as an
alternative to litigation’, Harvard Journal of Law & Public Policy 2010, p. 621.

50.

Zie A.S. Franssen van de Putte, ‘Vrijwaring en verzekering’, in: G. van Solinge & M. Holzer (red.), Geschriften vanwege de Vereniging
Corporate Litigation 2003-2004, Deventer: Kluwer 2004, p. 495 en J.R. Glasz, H. Beckman & J.A.M. Bos, Bestuur en toezicht, Deventer:

51.

Kluwer 1994, p. 339. Ook een vrijwaring wordt (zij het minder dan een D&O-verzekering) steeds meer als een ‘secundaire arbeidsvoor-
waarde’ gezien. M.J. Kroeze, Bange bestuurders, Deventer: Kluwer 2005, p. 8.
Zie voor de Verenigde Staten: T. Baker & S.J. Griffith, Ensuring corporate misconduct. How liability insurance undermines shareholder
litigation, Chicago: The University of Chicago Press 2010, p. 44.

52.

T. Baker & S.J. Griffith, ‘Predicting corporate governance risk: evidence from the directors’ and officers’ liability insurance market’,
University of Chicago Law Review 2007, p. 502; B.S. Black, B.R. Cheffins & M. Klausner, ‘Outside director liability’, Stanford Law Review

53.

2006, p. 1140; en R. Parr, ‘Directors and Officers Insurance’, in: R. Paar & C.H. Loewenson (red.), D&O Liability Insurance 2004: Directors
& Officers Under Fire, New York: PLI 2004, p. 13.
T. Baker & S.J. Griffith, Ensuring corporate misconduct. How liability insurance undermines shareholder litigation, Chicago: The Univer-
sity of Chicago Press 2010, p. 57 en B.S. Black, B.R. Cheffins & M. Klausner, ‘Liability Risk for outside directors: a cross-border analysis’,

54.
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collectieve actie verzekerd van schadevergoeding zonder
dat de waarde van hun aandelen door de te betalen scha-
devergoeding (al te) negatief wordt beïnvloed.
De D&O-verzekering is niet alleen van belang voor de
bestuurders, aandeelhouders en de betrokken vennoot-
schap, maar heeft ook maatschappelijke relevantie. De
aanwezigheid van een D&O-verzekering zorgt ervoor
dat er solvente aansprakelijke partijen zijn in geval van
aansprakelijkheid van bestuurders en/of de vennootschap
jegens aandeelhouders.55 Deze betere verhaalsmogelijkhe-
den hebben een positieve invloed op de vergoedingsfunc-
tie alsook op de preventieve functie van het aansprakelijk-
heidsrecht.56 De vergoedingsfunctie speelt bij collectieve
acties een belangrijke rol aangezien daar enerzijds aanspra-
kelijkheidsclaims worden gebundeld om tot een efficiënte
afwikkeling te kunnen komen en om de toegang tot het
(aansprakelijkheids)recht te vergroten, en anderzijds het
totaal gevorderde bedrag dikwijls (zeer) omvangrijk is.
Aan die vergoedingsfunctie kan echter alleen goed worden
voldaan als er afdoende verzekeringsdekking is.
De gedachte achter de preventieve functie van het aanspra-
kelijkheidsrecht is dat bestuurders en vennootschappen,
uit angst voor aansprakelijkheid en het moeten betalen
van schadevergoeding aan hun aandeelhouders, worden
geprikkeld om zorgvuldig te handelen en schade bij de
aandeelhouders te voorkomen.57 Als een bestuurder en/of
vennootschapechter niet voldoende vermogen heeft om
de schadevergoeding te kunnen betalen, hetgeen juist bij
collectieve acties van aandeelhouders niet is uitgesloten,
dan heeft het aansprakelijkheidsrecht te weinig afschrik-
kende werking. Aangezien men toch niet kan betalen,
worden niet de juiste gedragsprikkels verstrekt (judgment

proof-probleem).58 Het gebrek aan afschrikkende werking
wordt nog groter als aandeelhouders op voorhand afzien
van een schadeclaim vanwege onvoldoende vermogen
van de bestuurders en de vennootschap.59 In geval van
een D&O-verzekering zullen bestuurders en vennoot-
schappen vaker in terechte gevallen aansprakelijk (kun-
nen) worden gehouden en zijn de prikkels tot zorgvuldig
handelen sterker. Anderzijds zijn er echter vanwege de
aanwezigheid van een D&O-verzekering ook minder
prikkels tot zorgvuldig handelen, aangezien de bestuurder
of vennootschap de schade niet meer (helemaal) zelf hoeft
te dragen.60 Verzekeraars nemen echter maatregelen om
die prikkels afkomstig uit het aansprakelijkheidsrecht zo
veel mogelijk te behouden (maximaal verzekerde som,
uitsluitingen, eigen risico, omvang premie, controleren
gedrag et cetera).61

Ten slotte zal een deugdelijke D&O-verzekering een
positief effect hebben op de doelstellingen van collectieve
acties en de WCAM: (1) het efficiënt en effectief buiten-
gerechtelijk afwikkelen van massaschadeclaims, waarbij
benadeelden een redelijke schadevergoeding krijgen, (2)
het voorkomen van vele individuele procedures over de-
zelfde kwestie, en (3) het vergroten van de toegang tot
het recht.62

6. Dekking D&O-verzekering aandeelhouders-
claims tegen vennootschap en bestuurders

6.1. Dekking D&O-verzekering
Een D&O-verzekering dekt in eerste instantie aanspraken
tegen een bestuurder of commissaris tot vergoeding van
schade die door zijn handelen of nalaten in de hoedanig-

European Financial Management 2005, p. 169. Zie ook J.R. Glasz, ‘Verzekering en vrijwaring’, in: J.R. Glasz, H. Beckman & J.A.M. Bos,
Bestuur en Toezicht, Deventer: 1994, p. 340.
W.W. de Nijs Bik, ‘De bestuurder gevrijwaard’, TVVS 1998-2, p. 33 en J.R. Glasz, Enige beschouwingen over zinvol commissariaat, De-
venter: Kluwer 1995, p. 66 en 68. Zie ook L.S. van Dis, ‘Verzekering en vrijwaring van bestuurders en commissarissen ten laste van de

55.

vennootschap’, V&O 2002, p. 63. In de Verenigde Staten (waar relatief gezien veel meer interne aansprakelijkheidsclaims voorkomen) is
in de literatuur zelfs naar voren gebracht dat een D&O-verzekering daarom meer in het belang is van de rechtspersoon/aandeelhouders
dan in het belang van de bestuurder waarvoor de D&O-verzekering door de vennootschap is afgesloten. Zie M. Boyer, Directors’ and
officers’ insurance and shareholder protection, (CIRANO-working paper 2005), SSRN: http://ssrn.com/abstract=886504; M. Gutiérrez,
‘An economic analysis of corporate directors’ fiduciairy duties’, Rand Journal of Economics 2003, p. 516-535; en R. Romano, ‘Corporate
governance in the aftermath of the insurance crisis’, in: P.H. Schuck (red.), Tort Law and the Public Interest, New York: W.W. Norton
1991.
Zie T. Hartlief, ‘Verzekerbaarheid van aansprakelijkheid in het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen’, SV&V 2003-
6, p. 239-240. Zie ook T. Hartlief, ‘De notariële beroepsaansprakelijkheid en haar verzekering. Spannende tijden voor het notariaat?’,
WPNR 2004, p. 579.

56.

S.J. Griffith, ‘D&O Insurance and the ability of shareholder litigation to deter’, in: C.A. Hill & B.H. McDonnell (red.), Research Handbook
on the Economics of Corporate Law, Cheltenham: Edward Elgar 2012, p. 337. Zie ook W.C.T. Weterings, ‘De economische analyse van

57.

het recht’, in: W.C.T. Weterings (red.), De economische analyse van het recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, p. 5. Voorts
T. Hartlief, ‘Verzekerbaarheid van aansprakelijkheid in het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen’, SV&V 2003-6,
p. 237-238.
L. Visscher & W.C.T. Weterings, ‘Rechtshandhaving’, in: W.C.T. Weterings (red.), De economische analyse van het recht, Den Haag:
Boom Juridische uitgevers 2007, p. 232 en 236.

58.

Vergelijk L.T. Visscher & W.C.T. Weterings, ‘Rechtshandhaving’, in: W.C.T. Weterings (red.), De economische analyse van het recht,
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, p. 231-232.

59.

Zie over dit moreel risico M.G. Faure & W.H. van Boom, ‘Hoe houdbaar zijn gedragsveronderstellingen in verzekeringsrecht en -economie?’,
in: W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (red.), Gedrag en Privaatrecht – Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrech-

60.

telijke leerstukken, Den Haag: BJu 2008, p. 311 e.v.; M.G. Faure, ‘Verzekeringen’, in: W.C.T. Weterings (red.), De economische analyse
van het recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, p. 114; en L. Visscher, ‘De economische rationale van het (nieuwe) verzekerings-
recht’, AA 2006, p. 486.
Zie daarover onder meer W.C.T. Weterings, ‘Bestuurdersaansprakelijkheid, D&O-verzekering en moreel risico: hanteren van eigen risico
bij Side A-dekking is wenselijk’, Ondernemingsrecht 2012, p. 575.

61.

Kamerstukken II 2003/04, 29 414, nr. 3, p. 1 (MvT). A.I.M. van Mierlo, Het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade, Den Haag:
Boom Juridische uitgevers 2005, p. 12.
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heid als bestuurder of commissaris is veroorzaakt.63

Daarbij kan het gaan om een claim tegen de bestuurder
door de vennootschap waar de bestuurder werkzaam is/is
geweest (interne aansprakelijkheid). Daarnaast is er ook
dekking voor claims van derden, zoals een curator, de
belastingdienst, een klant of een concurrent (externe
aansprakelijkheid). Claims van aandeelhouders zullen
– gezien de ruime dekking voor zowel interne als externe
(bestuurders)aansprakelijkheid – ook onder dekking
vallen, ongeacht of er sprake is van een individuele of
collectieve actie. Zowel de te betalen schadevergoeding
die uit dergelijke aanspraken kunnen voortvloeien als de
kosten van verweer tegen schadeclaims vallen onder de
dekking.64

De dekking voor directeuren en commissarissen in ver-
band met het risico van persoonlijke aansprakelijkheid
voor bestuurshandelen wordt Side A-dekking genoemd.65

Daarnaast is er doorgaans ook sprake van Side B-dekking,
ook wel bekend als corporate reimbursement-dekking.66

De meeste beursvennootschappen hebben een vrijwaring
aan hun bestuurders afgegeven en nemen op grond daar-
van het aansprakelijkheidsrisico van de bestuurder en de
eventueel daarmee gepaard gaande schadevergoeding en
verweerkosten voor hun rekening. Bij een Side B-dekking
kan een vennootschap die – op grond van een afgegeven
vrijwaring – bij een aansprakelijkheidsclaim tegen een
bestuurder de verweerkosten en/of de schadevergoeding
dient te dragen, deze kosten onder de dekking van de
D&O-verzekering brengen.67

Side A en Side B vallen bij de meeste D&O verzekeringen
standaard onder de dekking. Voorts is er de mogelijkheid
om de D&O-verzekering uit te breiden met Side C-dek-
king.68 Bij deze corporate entity-dekking is er bescherming
voor de vennootschap tegen claims die rechtstreeks tegen
de vennootschap zelf worden ingesteld.69 Die dekking is
veelal beperkt tot aandeelhoudersclaims.
De Side C-dekking komt zeker voor bij multinationals
die (ook) in de Verenigde Staten aan de beurs zijn geno-
teerd.70 Deze bedrijven houden sterk rekening met de
mogelijkheid van shareholder class action suits. Een

voorbeeld is de schikking van $ 1,1 miljard (€ 937 miljoen)
van Ahold (beursnotering in New York) met haar aan-
deelhouders in de Verenigde Staten. Andere Nederlandse
beursvennootschappen kiezen tot op heden niet altijd
voor deze dekking. Volgens door ons benaderde D&O-
verzekeraars en verzekeringsmakelaars heeft ongeveer
75-80% van de Nederlands beursvennootschappen een
Side C-dekking naast de standaard Side A-B-dekking.
Deze ondernemingen achten het risico van claims van
aandeelhouders jegens de vennootschap in Nederland
(en elders in Europa) echter beperkt in verhouding tot
claims in de Verenigde Staten. Sinds de Converium-uit-
spraak is dat risico echter nadrukkelijker aanwezig wan-
neer er sprake is van buitenlandse investeerders in de
Nederlandse vennootschap (en Nederlandse investeerders
in beursvennootschappen elders in Europa). Bovendien
wordt een Nederlandse beursvennootschap sinds de
World Online-uitspraak ook met dat risico geconfron-
teerd als er alleen Nederlandse investeerders zijn.
Deze Side C-dekking (en de omvang daarvan) zal nog
aan belang winnen voor (internationaal) beursgenoteerde
bedrijven teneinde zich te kunnen beschermen tegen het
risico van collectieve aandeelhoudersclaims, gezien de
bovengenoemde ontwikkelingen. Als er geen of geen af-
doende Side C-dekking aanwezig is dan is dat bovendien
nadelig voor de aandeelhouders. De aangesproken ven-
nootschap zal in dat geval de schadeclaims geheel of ge-
deeltelijk uit ‘eigen zak’ moeten betalen, hetgeen het
vermogen van de vennootschap (sterk) nadelig beïnvloedt.
Uiteindelijk zal dat zijn weerslag (kunnen) hebben op
het functioneren en de waarde van de vennootschap
(waarde van de aandelen). Het kan ertoe leiden dat de
aandeelhouders als het ware hun eigen schade (deels)
dragen. Ook kan een vermindering van het ondernemings-
vermogen andere stakeholders raken, zoals crediteuren
en werknemers. Zo bezien is een D&O-verzekering met
Side C-dekking bij elke beursgenoteerde vennootschap
wenselijk, te meer gezien de doorgaans redelijke verhou-
ding tussen de premie en de ruime dekking.

Zie ook W.F. Hendriksen &. M.L.S. Kalff, ‘D&O Verzekering en faillissement’, in: G. van Solinge, M. Holtzer & A.F.J.A. Leijten (red.),
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2007-2008, Deventer: Kluwer 2008, p. 103.
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Zie ook J.B. Wezeman, ‘Aansprakelijkheid van bestuurders: veelkoppige draak of beheersbaar risico?’, VA 2010-2, p. 70 en A. Hendrikse
& D.A.M. van den Heuvel, ‘Bescherming tegen bestuurdersaansprakelijkheid in tijden van crisis’, TOP 2009, p. 128. Verder T. Baker &
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S.J. Griffith, ‘Predicting corporate governance risk: evidence from the directors’ and officers’ liability insurance market’, University of
Chicago Law Review 2007, p. 500.
W.C.T. Weterings, ‘Bestuurdersaansprakelijkheid, D&O-verzekering en moreel risico: hanteren van eigen risico bij Side A-dekking is
wenselijk’, Ondernemingsrecht 2012, p. 571 en T. Baker & S.J. Griffith, ‘Predicting corporate governance risk: evidence from the directors’
and officers’ liability insurance market’, University of Chicago Law Review 2007, p. 499.
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T. Baker & S.J. Griffith, Ensuring corporate misconduct. How liability insurance undermines shareholder litigation, Chicago: The Univer-
sity of Chicago Press 2010, p. 46-47 en J.H. Mathias e.a. (red.), Directors and officers liability: prevention, insurance and indemnification,
New York: Law Journal Press 2006, p. 6-18.
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M. de Kort-de Wolde & G. Potjewijd, ‘Verzekering en vrijwaring’, Ondernemingsrecht 2005, p. 279; O.L.M. Heuts, ‘De commissaris
beschermd: Vrijwaring, exoneratie, verzekering en decharge als bescherming tegen aansprakelijkheid’, Onderneming & Financiering 2005,
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p. 45; en A.S. Franssen van de Putte, ‘Vrijwaring en verzekering’, in: G. van Solinge & M. Holzer (red.), Geschriften vanwege de Vereniging
Corporate Litigation 2003-2004, Deventer: Kluwer 2004, p. 495.
J.H. Mathias e.a. (red.), Directors and officers liability: prevention, insurance and indemnification, New York: Law Journal Press 2006,
p. 6-20. Zie ook S.J. Griffith, ‘D&O Insurance and the ability of shareholder litigation to deter’, in: C.A. Hill & B.H. McDonnell (red.),
Research Handbook on the Economics of Corporate Law, Cheltenham: Edward Elgar 2012, p. 339.
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T. Baker & S.J. Griffith, Ensuring corporate misconduct. How liability insurance undermines shareholder litigation, Chicago: The Univer-
sity of Chicago Press 2010, p. 47-48 en T. Baker & S.J. Griffith, ‘Predicting corporate governance risk: evidence from the directors’ and
officers’ liability insurance market’, University of Chicago Law Review 2007, p. 499.

69.

W.C.T. Weterings, ‘Bestuurdersaansprakelijkheid, D&O-verzekering en moreel risico: hanteren van eigen risico bij Side A-dekking is
wenselijk’, Ondernemingsrecht 2012, p. 572.
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6.2. Bescherming bestuurder versus bescherming ven-
nootschap; verdelingsproblemen

Een D&O-verzekering geeft dus geregeld drie soorten
bescherming. Alleen de Side A-dekking beschermt de
bestuurder. Een groot nadeel van ook bescherming van
de vennootschap tegen aansprakelijkheid (Side C) is dat
een grote claim tegen de vennootschap de verzekerde
som kan verminderen of zelfs uitputten, waardoor de
bestuurders onderverzekerd raken of in het geheel geen
dekking meer hebben als zij vervolgens in het hetzelfde
verzekeringsjaar met een andere schadeclaim geconfron-
teerd worden. Ook kan het voorkomen dat de aandeel-
houders schadeclaims zowel bij de vennootschap als bij
de bestuurders neerleggen, zoals in de Converium-zaak,
maar dat de verzekerde som ontoereikend is om zowel
namens de vennootschap als de bestuurders een uitkering
te doen, of überhaupt ontoereikend is om aan de massa-
schadeclaim jegens een van deze verzekerden tegemoet
te kunnen komen.71 Bij collectieve acties gaat het vaak
om omvangrijke bedragen – enige tientallen of honderden
miljoen euro’s, zoals hierboven aangegeven – en is dit
een realistisch scenario. Dit geldt te meer nu uit de verze-
kerde som eerst de verweerkosten zullen worden vergoed
en juist bij (internationale) collectieve acties de advocaat-
kosten (zeer) hoog zijn. De verschillende verzekerden
– de vennootschap en de bestuurders – krijgen dan tegen-
gestelde belangen met betrekking tot verdeling van de
(overgebleven) verzekerde som.
Om die reden worden wel allocation clauses en/of order
of payment clauses in de D&O-verzekering opgenomen.
In geval van een order of payment-clausule (ook wel pri-
ority of payment-clausule genoemd) dienen de bestuur-
ders als eerste vergoed te worden.72 De meeste D&O-
polissen bevatten een dergelijke clausule. Dat heeft echter
alleen werking als claims tegen de bestuurders en de
vennootschap gelijktijdig lopen. Anders geldt, ook bij
aanwezigheid van een dergelijke clausule in de polis, het
principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Boven-
dien kan deze clausule gunstig zijn voor de verzekerde
bestuurders(s), maar heeft deze clausule voor de verzeker-
de vennootschap als nadeel dat zij bij een collectieve actie
van aandeelhouders mogelijk geheel of gedeeltelijk met
lege handen blijft staan. Ondanks de afgesloten verzeke-
ring tegen aandeelhoudersclaims (Side C) dient de ven-
nootschap dan mogelijk de schadevergoeding en de ver-
weerkosten toch (gedeeltelijk) zelf te dragen, hetgeen de
waarde van de aandelen negatief zal beïnvloeden.
Bij een ‘allocation clause’ dienen de verzekerden zich zo
goed mogelijk in te spannen om tot een eerlijke en gepaste
verdeling te komen van de verzekerde som (uitkering en
verweerkosten) indien deze ontoereikend is om alle ver-
zekerden tegemoet te treden.73 De pijn wordt dan over
de verschillende verzekerden verdeeld. Alle partijen
krijgen dan echter met onderverzekering te maken.

Deze clausules trachten de verdelingsproblemen bij on-
derverzekering onder de D&O-verzekering (met een
gecombineerde Side A-B-C-dekking) in goede banen te
leiden. Het lijkt echter wenselijker om de Side A- en Side
C-dekking te scheiden en te trachten onderverzekering
zo veel mogelijk te voorkomen. De D&O-verzekering
is ooit geïntroduceerd met alleen de Side A-dekking,
teneinde bestuurders bescherming te bieden tegen het ri-
sico van persoonlijke aansprakelijkheid. De verzekering
is ook niet voor niets in Nederland de bestuurdersaan-
sprakelijkheidsverzekering genoemd, en internationaal
de Directors’and Officers’ Liability Insurance. Later is
onder dekking van de D&O-verzekering ook de bescher-
ming van het vennootschap gekomen (Side B en Side C).
Dat is een andere soort dekking, voor een andere verze-
kerde, voor andere situaties. Het heeft daarom de voor-
keur om een scheiding aan te brengen tussen de dekking
van de bestuurder, waar de D&O-verzekering aanvanke-
lijk voor was bedoeld, en de dekking van de vennootschap
tegen aandeelhoudersclaims, tegen welk risico buiten de
D&O-verzekering moeilijk bescherming te verkrijgen
is.

6.3. Scheiding Side A- en Side C-dekking
Er kan voor worden gekozen om die scheiding binnen
de D&O-verzekering aan te brengen. Dit kan door
aparte sublimieten op te nemen. Voor de Side A- en Side
C-dekking gelden dan aparte verzekerde sommen. Dat
is de eenvoudigste oplossing. Echter, de kans bestaat dan
dat de dekking voor de bestuurders (tijdelijk) wordt
aangetast door claims jegens de vennootschap (of anders-
om). Dit kan aan de orde zijn in geval van faillissement
van de vennootschap, bijvoorbeeld omdat de curator de
gehele D&O-verzekering opzegt of omdat de curator
en/of schuldeisers van mening zijn dat de D&O-verzeke-
ring onderdeel is van het vermogen van de (failliete)
vennootschap. Voorts kan een beroep op uitsluitingen in
verband met handelen van de vennootschap, bijvoorbeeld
schending van de mededelingsplicht, de gehele polis raken
en dus ook de Side A-dekking.
Het heeft de voorkeur om te kiezen voor een aparte Side
A-verzekering en een aparte Side C- (en Side B-)verzeke-
ring. In sommige gevallen bieden D&O-verzekeraars een
aparte D&O-verzekering met alleen Side A-verzekering
(stand-alone Side A-dekking) voor de persoonlijke aan-
sprakelijkheid van bestuurders aan. In andere gevallen is
er een normale D&O-verzekering (met Side A-, B- en
C-dekking) waarbij een excessdekking bij het Side A-
gedeelte wordt gehanteerd.74 Deze excessdekking wordt
aangesproken zodra bij de primaire dekking onder de
D&O-polis de dekkingslimieten zijn bereikt. Die excess-

D.E. Bordon e.a., Directors and Officers Liability Insurance: Deskbook, Chicago: ABA 1998, p. 170.71.
J.H. Mathias e.a., Directors and Officers Liability: Prevention, Insurance, and Indemnification, New York: ALM, p. 6-14.72.
R.C. Ferrara e.a., Shareholder Derivative Litigation: Besieging the Board, New York: ALM 2005, p. 13-29; D.E. Bordon e.a., Directors
and Officers Liability Insurance: Deskbook, Chicago: ABA 1998, p. 170 e.v.; en B.R. Ostrager, Handbook of Insurance Coverage Disputes,

73.

Aspen Publishers 2010, p. 1531 e.v. Overigens gaat het bij een allocationclausule vaak om een verdeling van gedekte en ongedekte bedragen
tussen bijvoorbeeld de verzekerde bestuurder en de onverzekerde vennootschap (want geen aandeelhoudersclaim die op grond van Side
C is gedekt). Er zijn echter ook clausules die zien op verdeling van gedekte bedragen.
P.J. Kalis e.a., Policyholder’s Guide to the Law of Insurance Coverage, p. 11-41.74.
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dekking is er dan alleen voor de bestuurders.75 In beide
situaties kan er sprake zijn van ruimere verzekeringsvoor-
waarden onder de Side A-dekking dan normaal mogelijk
is bij een D&O-verzekering (met A-B-C-dekking), zoals
een ruimere omschrijving van schade, een beperktere
uitsluiting voor daden van andere verzekerden, en uitslui-
tingen die niet zien op verweerkosten.
Uit een onderzoek van verzekeringsmakelaar Willis in
de Verenigde Staten (The Willis D&O A-Side Purchasing
Survey) volgde dat circa 55-60% van de vennootschappen
uit de Fortune 100 en 35-40% van de vennootschappen
uit de Fortune 500 een vorm van aparte Side A-dekking
heeft.76 Daarbij gaat het in de meeste gevallen om een A-
B-C-verzekering met een aanvullende excess Side A-
dekking. Daarbij is het opvallend dat in de periode van
het onderzoek (in 2002-2003), de schikkingsbedragen
naar aanleiding van collectieve acties van aandeelhouders
het hoogst zijn geweest en bij de verlenging van de verze-
kering veel beursvennootschappen kozen voor een ruime-
re Side A-dekking (excessdekking). Een en ander werd
bevestigd in een onderzoek van Towers Watson (een risi-
comanagementadviesbureau).77 Daaruit kwam naar voren
dat 41% van de naamloze vennootschappen in 2008 een
aparte Side A-dekking had en dat dit opging voor 80%
van de large-capvennootschappen. In 2011 lagen die
cijfers op 78% respectievelijk 78%.78

In Nederland ligt dit (nog) anders. Er is doorgaans sprake
van een traditionele, gecombineerde A-B-C-dekking
zonder een aparte Side A-dekking. In uitzonderingsgeval-
len is het laatste wel het geval en dan is dat een excess Side
A-dekking. De verwachting is echter dat bij een toename
van collectieve acties meer vraag zal komen naar een
aparte Side A-verzekering of een excess Side A-dekking
aangezien dat de bestuurders de beste bescherming geeft
tegen onderverzekering (als gevolg van uitputting van de
verzekeringslimieten door de vennootschap). Bij beursge-
noteerde vennootschappen zal het dan ook gemakkelijker
zijn om bestuurders aan te trekken en zullen zij minder
worden geprikkeld om overmatig voorzichtig te handelen.
Tevens geeft het ook de beursvennootschap de beste be-
scherming tegen aansprakelijkheid wanneer zij een aparte
Side C-verzekering heeft, althans een aparte (stand-alone)
Side A-verzekering waardoor de Side C-dekking minder
snel en minder zwaar wordt belast.
Doorgaans is de vennootschap de verzekeringnemer. Zij
gaat met de D&O-verzekeraar een verzekeringsovereen-
komst aan. De vennootschap wordt echter vertegenwoor-
digd door het bestuur, dat in feite de D&O-verzekering
afsluit. Als een D&O-verzekering wordt afgesloten
zonder ook Side C-dekking en/of er geen aparte
Side A-/
Side C-verzekering wordt uitgenomen, dan zullen de
aandeelhouders mogelijk stellen dat de bestuurder niet
in het belang van de vennootschap en haar stakeholders

heeft gehandeld, hetgeen een (afzonderlijke) grond voor
bestuurdersaansprakelijkheid kan zijn. Daarmee is het
voor een bestuurder van een beursgenoteerde vennoot-
schap, waar een behoorlijke risico op een collectieve actie
van aandeelhouders aanwezig is, relevant om zorg te
dragen voor zowel voldoende Side A- als voldoende Side
C-dekking. Aangezien dat belang de laatste jaren is toe-
genomen en nog sterk zal toenemen, zal dit naar verwach-
ting ook de (Nederlandse) D&O-verzekeringsmarkt in
beweging zetten en veranderen. Daarbij dient de bestuur-
der te zorgen dat de tegenstrijdige belangen van de ven-
nootschap en de bestuurders bij het verzekeringsprogram-
ma in balans zijn en dat er afdoende dekking voor zowel
de bestuurders als de vennootschap aanwezig is. Hier kan
ook een rol voor de verzekeringsmakelaar aanwezig zijn.
Die wordt ingeschakeld door de bestuurder maar loopt
echter mogelijk wel tegen het probleem aan dat hij (tegen-
strijdig) moet adviseren aan zowel de vennootschap als
de bestuurders over de dekking. De makelaar dient der-
halve voorzichtig te werk te gaan wanneer hij adviseert
over de verzekeringsstructuur en de verzekerde sommen,
teneinde een aansprakelijkstelling te voorkomen.

6.4. Aansluitende dekkingen verschillende D&O- ver-
zekeraars bij massaschadeclaim

Indien er door beursvennootschappen en/of hun bestuur-
ders meer ten gevolge van collectieve acties – en dus in
verband met hoge schadeclaims – een beroep wordt ge-
daan op een D&O-verzekering, zal er vaker een belangen-
tegenstelling kunnen ontstaan tussen de verschillende
D&O-verzekeraars. Bij D&O-verzekeringen met hoge
verzekerde sommen zijn doorgaans meerdere verzekeraars
betrokken. De grotere beursgenoteerde bedrijven in Ne-
derland hebben vaak een dekking tussen de € 100 miljoen
en de € 200 miljoen (AEX-fondsen) en de kleinere
beursgenoteerde bedrijven (midcaps en small caps) een
dekking vanaf € 50 miljoen.79 Verzekeraars hebben echter
een maximale capaciteit die hier doorgaans onder ligt. Bij
de Nederlandse D&O-verzekeraars is de maximale capa-
citeit veelal € 10 miljoen, € 15 miljoen, of € 25 miljoen
(en bij uitzondering € 50 miljoen).80 Aangezien een
beursvennootschap meestal een hoger verzekerd bedrag
nodig heeft en wenst (bijvoorbeeld € 100 miljoen), dient
de verzekerde som te worden verdeeld over verschillende
verzekeraars.
Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Bij coassu-
rantie is er sprake van een horizontale verdeling van het

M.A. Rossi, ‘Rewriting the Rulebook On D&O Insurance, The Risk Report Vol. XXVII. No. 5 (2005), p. 7.75.
Willis D&O A-Side Purchasing Survey 2004. Dit wordt bevestigd in het onderzoek in 2007.76.
Towers Watson, Directors and officers liability: 2008 survey of Insurance purchasing trend, p. 15, p. 16 (fig. 21) en p. 18 (fig. 22).77.
Towers Watson, Directors and officers liability survey: 2011 summary of results, p. 16-17.78.
W.C.T. Weterings, ‘De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen in de (verzekerings)praktijk’, VA 2010, p. 166
en B.B.A. Vroom, ‘De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen’, Onderneming & Financiering 2001, p. 40.
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Dit geldt ook voor Amerikaanse D&O-verzekeraars. Zie S.J. Griffith, ‘D&O Insurance and the ability of shareholder litigation to deter’,
in: C.A. Hill & B.H. McDonnell (red.), Research Handbook on the Economics of Corporate Law, Cheltenham: Edward Elgar 2012, p. 340.
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verzekerd bedrag.81 Er is één verzekeringspolis met één
verzekerde som, waarbij verschillende verzekeraars naar
rato van hun verzekeringsaandeel de kosten van verweer
en een eventuele schadevergoeding voor hun rekening
nemen. Veelal is bij een D&O-verzekering echter sprake
van een verticale verdeling van het verzekerde bedrag.
De D&O-verzekering bestaat dan uit een ‘toren’ met
verschillende layers (lagen) van verzekeringen en verze-
kerde sommen.82 De verzekeraar(s) op de eerste laag (de
primaire verzekeraar) moet als eerste dekking geven voor
verweerkosten en eventueel schadevergoeding. De daar-
boven gelegen layers zijn excedentverzekeringen. Pas als
het verzekerd bedrag onder een layer is uitgeput, wordt
de daarboven gelegen verzekering voor het meerdere (het
bedrag dat uitstijgt boven de verzekeringslaag daaronder)
aangesproken.83

Er dient dan voorkomen te worden dat de verschillende
verzekeraars een andere opstelling kiezen met betrekking
tot de dekking alsook met betrekking tot de afwikkeling
van de schadeclaim. Die kans is aanwezig in geval van
een collectieve actie aangezien dan vaak meerdere lagen
zullen worden aangesproken.84 Afwijkende opstellingen
van de betrokken verzekeraars kunnen dan een efficiënte
en effectieve afwikkeling van een collectieve actie (en een
eventuele collectieve schikking) frustreren. Met een follow
form-clausule of clausule ‘onderliggende polis’ kan ervoor
gezorgd worden dat er geen inhoudelijk verschil is tussen
de voorwaarden van de primaire verzekering en de
voorwaarden van de excessverzekeringen. In de meeste
D&O-verzekeringsprogramma’s is een dergelijke clausule
opgenomen in de excedentverzekeringen. Een clausule
‘onderliggende polis’ kan bijvoorbeeld als volgt luiden:
‘Deze verzekering geschiedt geheel op de voorwaarden
van de op het polisblad vermelde onderliggende po-
lis(sen). Ook aanvullende regeling op die polis(sen) zijn
automatisch van toepassing op de onderhavige verzeke-
ring. Verzekeraars van onderhavige verzekering zullen
van dekkingsuitbreiding in de primaire polis worden ge-
ïnformeerd en hebben het recht ten aanzien van deze
dekkingsuitbreidingen aanvullende voorwaarden voor te
stellen.’

Indien er geen of geen adequate clausule is opgenomen,
kunnen er allerlei problemen ontstaan die leiden tot on-
volledige en afwijkende dekkingen. Het komt namelijk
geregeld voor dat de polisvoorwaarden van een excedent-
verzekeraar afwijken en er bijvoorbeeld (aanvullende
en/of bijzondere) bepalingen in de excedentverzekering
staan die niet in de voorwaarden van de primaire verzeke-
ring of een ondergelegen excessverzekering zijn opgeno-
men, zoals een dekkingsuitsluiting, een arbitrageclausule,
een (andere) rechtskeuzeclausule, of een strengere mel-

dingstermijn. In de bovengenoemde clausule kan de
laatste zin ook tot afwijkende voorwaarden leiden. Een
ander probleem is dat mogelijk niet elke excessverzekeraar
de voorwaarden van de primaire verzekeraar moet volgen
maar een excessverzekeraar van een laag eronder, of dat
onduidelijkheid bestaat welke verzekeraar moet worden
gevolgd. Ook kan het zijn dat uit de tekst van de follow
form-clausule kan worden afgeleid dat de verzekeraar
met de minst ruime dekking moet worden gevolgd. Om
dergelijke problemen te vermijden en een volledige en
aansluitende dekking te bewerkstelligen voor de bestuur-
ders en vennootschap, zal een follow form-clausule
daarom helder moeten aanduiden dat de voorwaarden
van de primaire verzekeraar worden gevolgd en zo min
mogelijk ruimte moeten laten voor afwijkende dekkingen,
zodat er geen gat zit tussen de verschillende lagen. Dat
is namelijk in de Verenigde Staten een veelvoorkomend
probleem bij collectieve acties.85

6.5. Opstelling verschillende D&O- verzekeraars bij
afwikkeling collectieve schadeclaim

Ook is het relevant voor de verzekerde bestuurders en
de vennootschap enerzijds en de benadeelden anderzijds
dat bij de (collectieve) afwikkeling van een financiële
massaschadeclaim de verschillende verzekeraars zo veel
mogelijk samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken.
Het risico van tegenwerking is echter wel sterk aanwezig
gezien de verschillende belangen van de D&O-verzeke-
raars op de verschillende lagen en het feit dat bij collectie-
ve acties meerdere verzekeringslagen zullen worden
aangesproken.
Bij een hoge gevorderde schadevergoeding zal de primaire
verzekeraar sowieso zijn gehele verzekerde som kwijt
zijn bij een (collectieve) schikking. Dit geldt eventueel
ook voor de verzekeraars op de eerste excesslagen. Zij
hebben dan geen sterk belang bij een schikking maar
worden bij een onzekere uitkomst ter zake de aansprake-
lijkheidsvraag eerder geprikkeld om het op een procedure
te laten aankomen.86 Als die wordt gewonnen, hoeven
zij niet uit te keren, waar zij bij een schikking (een groot
deel van) de verzekerde som op tafel moeten leggen.
De andere verzekeraars hebben juist een sterk belang bij
een schikking aangezien dan hun verzekerde som niet of
deels wordt aangesproken.87 Een procedure geeft voor
hen onduidelijkheid over hun positie en daarmee een ri-
sico. De bestuurders en de vennootschap zullen vaak ook
een (te groot) belang hebben bij een schikking van de
massaschadeclaim. In geval van een schikking zal het te
betalen bedrag vaak (grotendeels) beneden de verzekerde
som vallen en wordt voorkomen dat de schadevergoeding
voor hun eigen rekening komt.

Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2012, nr. 189 e.v.81.
T. Baker & S.J. Griffith, Ensuring corporate misconduct. How liability insurance undermines shareholder litigation, Chicago: The Univer-
sity of Chicago Press 2010, p. 53.

82.

Op een verzekeringslaag kunnen overigens verschillende verzekeraars betrokken zijn, zodat er binnen die laag een horizontale verdeling
(co-assurantie) is.

83.

T. Baker & S.J. Griffith, Ensuring corporate misconduct. How liability insurance undermines shareholder litigation, Chicago: The Univer-
sity of Chicago Press 2010, p. 145-147.

84.

Handbook of coverage disputes, Aspen: Aspen Publishers 2010, p. 1129 e.v. en J.W. Stempel, Law of Insurance contract, Aspen: Aspen
Publishers 2000, p. 16-3 e.v.

85.

R. Squire, ‘How collective settlements camouflage the costs of shareholder lawsuits’, Duke Law Journal 2012, p. 3 en 14 e.v.86.
R. Squire, ‘How collective settlements camouflage the costs of shareholder lawsuits’, Duke Law Journal 2012, p. 3, 17 en 26.87.
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In ieder geval zijn de verzekerden gebaat bij duidelijkheid
en het op dezelfde manier reageren van alle verzekeraars
binnen het D&O-verzekeringsprogramma naar aanleiding
van een gemelde massaschadeclaim. Het afwijkende be-
langenprobleem binnen de ‘verzekeringstoren’ kan im-
mers vertragingen opleveren bij de afwikkeling van een
(kansrijke) massaschadeclaim en zelfs leiden tot het
stuklopen van schikkingsonderhandelingen waarbij de
vooruitzichten goed waren.88

Dit probleem kan worden voorkomen, althans worden
beperkt, met het opnemen van een to follow-clausule.89

De excessverzekeraars dienen dan de beslissingen van de
primaire verzekeraar in principe te volgen. Zo’n clausule
kan de volgende inhoud hebben:

‘Verzekeraars van de onderhavige verzekering zullen de
verzekeraars van de onderliggende polis(sen) in beslissin-
gen betreffende schaderegelingen et cetera volgen.’

De achtergrond van de to follow-clausule is eenheid in
en stroomlijning van de afwikkeling in het belang van
alle betrokkenen bij de polis. Door de to follow-clausule
ontstaat een rechtsband tussen de leidende verzekeraar
en de volgende verzekeraar(s). Er is sprake van een vol-
machtsituatie. Het verlenen van volmacht betekent nog
niet dat de gevolmachtigde/leidende verzekeraar ongebrei-
deld en niet zorgvuldig met zijn bevoegdheid kan om-
gaan.90 Aangenomen wordt dat de leidende verzekeraar
zich dient op te stellen als een redelijk handelend verze-
keraar en bij zijn beslissingen rekening moet houden met
de belangen van de volgende verzekeraars (volmachtge-
vers).91 Indien de leidende verzekeraar dat doet, heeft de
volgende verzekeraar ons inziens echter geen bewegings-
vrijheid en dient hij te volgen.92

Dit leidt in principe tot een goede afweging van de ver-
schillende belangen. De verzekerden en de excessverzeke-
raars bovenin de ‘verzekeringstoren’ hebben immers een
te grote prikkel om te schikken en eventueel te hoge
schikkingsvoorstellen te accepteren (zolang dat hen niet
raakt).93 Als de primaire verzekeraar de beslissingen
neemt, dan valt dat weg. Doordat de primaire verzekeraar
wel rekening dient te houden met de belangen van de
andere verzekeraars en op een schending daarvan door
de andere verzekeraars kan worden aangesproken en de
schending ook kan worden gesanctioneerd, wordt de

sterke prikkel op de primaire verzekeraar om te procede-
ren, althans redelijke schikkingsvoorstellen af te wijzen,
weggenomen/gematigd.94 Dit geldt te meer omdat de
norm van de redelijk handelend verzekeraar ook mee-
brengt dat aan de volgende verzekeraars voldoende inlich-
tingen worden verschaft en dat de volgende verzekeraars
op de hoogte worden gehouden van het verloop van de
schikkingsonderhandelingen.95 De zorgvuldigheid die
van een redelijk handelende leidende verzekeraar mag
worden verwacht, leidt er naar ons idee zelfs toe dat de
volgende verzekeraars, indien gewenst, aanspraak hebben
op overleg omtrent principiële beslissingen en beslissingen
met aanzienlijke financiële implicaties.96 Dit zal juist bij
collectieve acties aan de orde kunnen zijn.
In niet alle D&O-programma’s met meerdere lagen is
een to follow-clausule opgenomen. Bovendien zijn er
verschillende bewoordingen mogelijk, hetgeen ertoe kan
leiden dat het hierboven omschreven doel niet (goed)
wordt bereikt. Voorkomen moet worden dat de tekst van
de bepaling te ruim is en op grond daarvan vrijheid aan-
wezig is voor een excessverzekeraar om deels een eigen
koers te varen. In dit verband komen discussies tussen
de verschillende verzekeraars in de (Amerikaanse) prak-
tijk ook geregeld voor.
Overigens zijn wij van mening dat bij afwezigheid van
een (adequate) to follow-clausule uit de norm van de re-
delijk handelend verzekeraar en artikel 6:248 BW (reeds)
voortvloeit dat (1) verzekeraars verplicht zijn om een ri-
sicovolle schadeclaim op te pakken, en (2) dan bij een
‘toren’ van verzekeringen de betrokken verzekeraars een
bijdrageplicht hebben.97 Dit brengt enerzijds mee dat een
(primaire) verzekeraar het niet (meteen) op een procedure
moet laten aankomen als er sprake is van een risicovolle
massaschadeclaim (met een goede kans van slagen) en er
deswege goede redenen zijn om (eerst) de mogelijkheid
van een redelijke schikking te verkennen, en anderzijds
dat (excess)verzekeraars dan niet moeten trachten onder
een bijdrage aan een schikking uit te komen als een be-
paald schikkingsbedrag redelijk is en daarbij hun polis
wordt aangesproken.

7. Tot slot

De (inter)nationale collectieveactiepraktijk in het kapitaal-
marktrecht laat zien dat collectieve acties er steeds vaker
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op gericht zijn beursgenoteerde ondernemingen en diens
bestuurders aansprakelijk te stellen. Beursvennootschap-
pen en hun bestuurders en commissarissen krijgen niet
alleen vaker dan vroeger te maken met aansprakelijkheids-
claims van aandeelhouders, maar worden bovendien ge-
confronteerd met omvangrijke schadevergoedingsbedra-
gen. Dit risico zal toenemen, zeker wanneer Nederland
ingevolge de Converium-uitspraak de toegangspoort gaat
worden voor het afwikkelen van internationale massascha-
declaims. Daarmee wint ook het vinden van wegen om
dergelijke claims efficiënt en effectief af te doen aan be-
lang. Een deugdelijke D&O-verzekering zorgt ervoor
dat ook aan een (terechte) massaschadeclaim van aandeel-
houders kan worden voldaan en waarborgt niet alleen de
belangen van de vennootschap, diens bestuurders en
aandeelhouders maar heeft ook een maatschappelijke
functie.
De bescherming die een D&O-verzekering biedt, kan
echter per geval verschillen. Problemen kunnen onder
meer rijzen bij de verdeling van het verzekerde bedrag
tussen enerzijds de vennootschap en anderzijds de bestuur-
der. Een order of payment-clausule tracht dit probleem
op te lossen maar biedt helaas niet altijd soelaas. Een
aparte Side A-verzekering of een excess Side A-dekking
biedt betere bescherming.
Een ander probleem heeft te maken met de hoge gevor-
derde bedragen bij massaschadeclaims. Een D&O-verze-
kering bestaat doorgaans uit meerdere lagen van verzeke-
ringen en in geval van een collectieve actie wordt door
de verzekerde bestuurders en vennootschap op meerdere
verzekeraars een beroep gedaan. Er kunnen echter afwij-
kende dekkingen zijn bij de verschillende verzekeraars.
Tevens kunnen er verschillende belangen bestaan bij de
betrokken verzekeraars met betrekking tot aanpak van
de massaschadeclaim. Deze aspecten kunnen een efficiënte
en effectieve afdoening van een kansrijke collectieve actie
frustreren en dienen, gezien de belangen van de verschil-
lende betrokkenen en de maatschappij bij een adequate
D&O-verzekering, zo veel mogelijk te worden voorko-
men. Een (goed geformuleerde) follow form-clausule en
to follow-clausule kunnen hier uitkomst bieden. Ook de
norm van de redelijk handelend verzekeraar speelt een
belangrijke rol.
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