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Aanvullende voorwaarden - 
Bestuurdersaansprakelijkheid 
Onderstaande bepalingen vervangen de bestaande bepalingen, of worden toegevoegd aan de 
algemene voorwaarden D&O VKB 2016. 

(Voor)onderzoekskosten 

In aanvulling op artikel 10 van de Algemene Voorwaarden dekt deze verzekering tevens de door 
verzekerden gemaakte kosten van verweer en/of juridische bijstand in verband met een door een 
overheidsinstantie ingesteld (voor) onderzoek naar de handelswijze van verzekeringnemer, waarvan de 
verzekerden tot medewerking worden verplicht en waarin de feiten en omstandigheden aanleiding 
kunnen geven tot een aanspraak tegen verzekerden. 

Onder onderzoek wordt niet verstaan onderzoeken met een routinematig of een algemeen onderzoek 
binnen kerkelijke instellingen. 

Kosten tuchtrechtspraak 

In aanvulling op artikel 10 van de Algemene Voorwaarden dekt deze verzekering tevens de door 
verzekerden gemaakte kosten van verweer in verband met een tegen verzekerde ingestelde 
tuchtrechtzaak. 

Op deze uitbreiding is een sublimiet van 10% van het verzekerd bedrag met een maximum van EUR 
250.000,00 per aanspraak en per contractjaar van toepassing. 

Rehabilitatiekosten 

Artikel 10.1.3 is vervangen door de volgende bepaling:  

Rehabilitatiekosten worden vergoed tot een maximum van EUR 250.000,00 per aanspraak en per 
contractjaar. 

Beslaglegging en zekerheidsstelling 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden dekt deze verzekering tevens 
de redelijke en noodzakelijke verweerskosten van verzekerden teneinde zich in eerste aanleg te 
verweren tegen beslaglegging op goederen van de verzekerden.  

Automatische Uitloopregeling 

Artikel 7.1 is vervangen door de volgende bepaling:  
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Indien de verzekering eindigt als gevolg van artikel 15.4 of artikel 15.5, geldt een automatische 
uitlooptermijn van 60 maanden vanaf de beëindigingdatum. Voor deze uitloopdekking is geen 
aanvullende premie verschuldigd. 

Tevens dekt deze verzekering de door verzekerden gemaakte kosten voor het stellen van een zekerheid 
en zal de verzekeraar de benodigde zekerheid stellen.  

Op deze dekking(en) is een sublimiet van EUR 250.000,00 per aanspraak en per contractjaar.  

Deze dekking wordt uitsluitend verleend indien de genoemde maatregelen direct zijn verbonden met een 
tegen de verzekerde ingestelde gedekte aanspraak. 

Kosten van verweer boven het verzekerd bedrag 

In aanvulling op artikel 10 van de Algemene Voorwaarden vergoedt de verzekeraar de kosten van 
verweer boven het verzekerd bedrag, tot een maximum van 25% van het verzekerd bedrag. 


