Management Company
Protector
Ons product Management Company Protector is dé financiële garantie bij de
uitoefening van managementtaken met uw eigen managementvennootschap.
1. Managementvennootschap
Natuurlijke
personen
richten
vaak
een
managementvennootschap op waarmee zij
diensten verlenen aan bedrijven (‘opdrachtgever’)
Een dergelijke constructie biedt de natuurlijke
persoon een aantal fiscale voordelen, terwijl het
bedrijf (‘opdrachtgever’) waaraan de diensten
worden geleverd zowel de managementvennootschap
als
zijn
vertegenwoordiger
(natuurlijke persoon) aansprakelijk kan stellen
voor beweerde schade opgelopen door de
‘opdrachtgever’.

2. Categorieën
De diensten kan men verdelen in drie categorieën.
Ten eerste zijn er de bestuursmandaten die
opgenomen worden door een managementvennootschap.
Het
aansprakelijkheidsrisico
van
zowel
de
managementvennootschap
als
zijn
vertegenwoordiger - natuurlijke persoon kan men
afdekken in de polis bestuurdersaansprakelijkheid
op naam van de ‘opdrachtgever’.
De meeste polissen bestuurdersaansprakelijkheid
voorzien geen of nauwelijks dekking voor de
managementvennootschap. Vanbreda Risk &
Benfits onderhandelt sinds enkele jaren een dekking
op maat voor de managementvennootschap.
Daarnaast zijn er de consultancy-opdrachten die de
managementvennootschap rechtstreeks levert aan
de klanten van de ‘opdrachtgever’.
Voorbeeld
De IT-consultant van een IT-bedrijf die met zijn
managementvennootschap diensten presteert voor
klanten van het IT-bedrijf. Ook hier kan Vanbreda
sinds enkele jaren een verzekeringsoplossing
aanbieden voor zowel de (rechtstreekse) vorderingen
van de klant tegen de managementvennootschap
als de vorderingen ingesteld door het IT-bedrijf
tegen de managementvennootschap in het kader
van een verhaalsrecht ten gevolge van een claim
van de klant van het IT-bedrijf tegen het IT-bedrijf.

De verzekeringsoplossing kan enerzijds liggen in
de opname van de managementvennootschap
in de polis beroepsaansprakelijkheid van het
IT-bedrijf zelf, anderzijds in een afzonderlijke
polis beroepsaansprakelijkheid op naam van de
managementvennootschap.
Ten derde zijn er de managementtaken die de
natuurlijke persoon verricht voor zijn ‘opdrachtgever’.
Voorbeelden hiervan zijn de natuurlijke personen
die met hun managementvennootschap de
functie waarnemen van General Manager (CEO),
CFO, Purchase Manager, Commercial Director,
IT Director, Legal, … Tot voor kort bestond er
voor het aansprakelijkheidsrisico in hoofde
van de managementvennootschap en zijn
vertegenwoordiger - natuurlijke persoon geen
adequate verzekeringsoplossing.
Voorbeelden
De CFO (managementvennootschap) maakt fouten
bij de financiële due diligence van een bedrijf dat
de ‘opdrachtgever’ wil kopen. Na aankoop blijkt
het nieuwe filiaal financieel minder rendabel dan
gedacht op basis van de financiële due diligence. De
‘opdrachtgever’ vordert zijn verlies van de CFO.
De Legal Advisor (managementvennootschap)
adviseert de ‘opdrachtgever’ in het kader van
een vordering van een belangrijke klant van de
‘opdrachtgever’. Het advies leidt tot het verlies
van deze belangrijke klant, wat de ‘opdrachtgever’
nadien verwijt aan de Legal Advisor.
De Purchase Manager (managementvennootschap)
doet een veel te dure aankoop voor de ‘opdrachtgever’.
De ‘opdrachtgever’ vordert het verschil tussen
een goedkopere oplossing en de aankoopprijs
onderhandeld door de Purchase Manager.
De General Manager (managementvennootschap)
in zijn hoedanigheid van GM kan gemakkelijk
betrokken worden in vorderingen tegen HRM, CFO,
Purchase manager, IT manager, …
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3. De Management Company Protector
Met de polis ‘Management Company Protector’
stelt Vanbreda een verzekeringsoplossing voor
waarbij alle verzekerbare aansprakelijkheidsrisico’s
in één polis worden afgedekt. Het gaat om
volgende risico’s:
•
•

•

•

Beroepsaansprakelijkheid,
zoals
hierboven
beschreven.
Uitbating aansprakelijkheid, de zogenaamde
‘familiale’ van de managementvennootschap.
Voorbeeld: IT Director (managementvennootschap)
veroorzaakt een arbeidsongeval bij een werknemer
van de ‘opdrachtgever’. Dekking voor het verhaal
van de arbeidsongevallenverzekeraar van de
‘opdrachtgever’.
Tewerkstellingsaansprakelijkheid: Een personeelslid van de ‘opdrachtgever’ wordt bijvoorbeeld
gediscrimineerd en stelt een vordering in tegen
zowel de ‘opdrachtgever’ als tegen de HRM
(managementvennootschap)
Bestuurdersaansprakelijkheid:
Gezien
de
managementvennootschap een rechtspersoon is
met een eigen raad van bestuur of zaakvoerder lopen
de bestuurders van de managementvennootschap
een bestuurdersaansprakelijkheidsrisico. Het gaat
dus niet over het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico
van de managementvennootschap die een mandaat
opneemt binnen de raad van bestuur van zijn
‘opdrachtgever’.

De waarborgsom geldt per risico en varieert
tussen 500.000 EUR en 2.500.000 EUR. Hogere
waarborgsommen kunnen in principe niet. Dit
houdt verband met de hoogte van het totaal
actief/omzet van de managementvennootschap.
De vrijstelling voor beroepsaansprakelijkheid
bedraagt slechts 1.000 EUR per schade.
De polis geldt wereldwijd. USA/Canada zijn
optioneel verzekerbaar mits 20% bijpremie.
Aanvangsdatum van de dekkingen is de datum van
inwerkingtreding van de polis. Optionele dekking
voor beroepsfouten begaan tot 1 jaar vóór aanvang
van de dekking mits een eenmalige bijpremie van
50%.
Optionele waarborgen: reisbijstand + persoonlijke
ongevallen 24u/24u. Dubbele dekking vermijden
met mogelijke dekking via ‘opdrachtgever’.

Premies inclusief taksen (zonder optionele
waarborgen en bijpremies) variëren tussen
1.000 EUR en 2.950 EUR afhankelijk van de
gekozen limiet en de jaarlijkse omzet van de
managementvennootschap.
Vragenlijst: ondertekenen geldt als dekkingsbevestiging.

4. Frequently Asked Questions
Geldt de polis voor managementtaken bij slechts
één ‘opdrachtgever’?
De polis kan afgesloten worden voor managementtaken bij meerdere ‘opdrachtgevers’. Dit wordt
voorzien in de vragenlijst. Daarnaast moeten
wijzigingen van opdrachtgever binnen de 3
maanden doorgegeven worden aan Vanbreda, in
afwachting hiervan blijft de dekking bij de nieuwe
‘opdrachtgever’ verworven.
Kan dit verzekeringsproduct ook afgesloten
worden
voor
zelfstandigen
zonder
managementvennootschap?
Dit is mogelijk.
Is er geen dubbele dekking met de waarborg
op
de
polis
bestuurdersaansprakelijkheid
(van de ‘opdrachtgever’) voor daden van de
managementvennootschap
‘analoog’
met
daden van bestuur, of daden gesteld door
de managementvennootschap als ‘de facto’
bestuurder ?
De Management Company Protector dekt geen
daden van bestuur. Om uit te maken of een daad
gesteld door een CFO (managementvennootschap)
al dan niet een daad van bestuur is (inclusief
‘analoog’ met daad van bestuur of als ‘de facto’
bestuurder) zal men de daden moeten toetsen
aan de feiten. Enerzijds hebben verzekeraars van
polissen bestuurdersaansprakelijkheid afgelopen
jaren in een soft market een ruime interpretatie
gegeven aan de definitie van bestuursdaad,
anderzijds weten we dat > 95% van de daden van
een CFO geen daden van bestuur zijn. Conclusie
blijft dat de meeste daden gesteld door een HRM,
CFO, .. geen daden van bestuur zijn.

Meer info?
Voor meer informatie over ons product Management Company
Protector, kunt u ons contacteren via fedipro@vanbreda.be.

Vanbreda Risk & Benefits
Plantin en Moretuslei 297
2140 Antwerpen
Tel. 03 217 67 67
www.vanbreda-riskandbenefits.be

