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SPAC gestart en rustig kunnen slapen?

D&O-polis 
is dan een 
zekerheidje
Shaquille O’Neal heeft zijn eigen SPAC, Serena 

Williams en Colin Kaepernick ook. En met hen 

lanceren in Amerika jaarlijks honderden onder-

nemende types SPAC’s waar aandeelhouders 

grif op intekenen. Het gevolg is een stroom aan 

goed gevulde geldzakken die met hun beursno-

tering op zoek gaan naar overnamekandidaten. 

Stilletjes aan wordt de SPAC ook in Nederland 

steeds geliefder. En niet zozeer als speeltje voor 

de rich and famous, maar als beproefd inves-

teringsvehikel van serieuze entrepreneurs met 

vaak een grote staat van dienst. Zij gebruiken de 

SPAC als entiteit om de beurs mee op te gaan, 

primair vanwege de snelheid waarmee de toe-

zichthouder groen licht kan geven.  
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Onafhankelijke adviseur
Meijers is een registermakelaar in assurantiën met een sterk team 

van meer dan 280 mensen. Een van de grootste onafhankelijke 

verzekeringsadviseurs in Nederland. Meijers is van origine een 

familiebedrijf, het generatiedenken zit in onze natuur en bepaalt 

ons denken en doen. We vertalen prioriteiten naar adviezen 

en verzekeringsproducten op maat. Altijd vanuit het brede 

perspectief van de continuïteit van de onderneming.

Snel resultaat
Tegelijk bevestigt een SPAC het ondernemende karakter van de bestuurders die 
ervoor kiezen om zich ervoor in te zetten en zo hun goede naam eraan te verbin-
den. Minder dikke prospectussen, geen ingewikkelde due dilligence-trajecten aan 
eigen zijde, geen uitvoerige bedrijfsplannen, maar resultaatgerichte actie. Een 
SPAC stelt ondernemers in staat om binnen het vooraf gedefinieerde speelveld 
instinctief te kunnen jagen op partijen met potentie. Efficiënt met een duidelijke 
focus op resultaat. 

Die slagvaardigheid is weer aantrekkelijk voor aandeelhouders die geloven in de 
filosofie van de SPAC en een klein avontuur niet schuwen Zij vertrouwen op de 
professionaliteit en visie van de SPAC-bestuurders en geven hun in feite carte 
blanche. Natuurlijk met als doel een gezond rendement uit de belegging te halen. 

Tegenvallers verzekeren
Maar het kan natuurlijk anders lopen. Omdat het overgenomen bedrijf het uit-
eindelijk niet gaat redden. Of omdat er een bestuurlijke fout wordt gemaakt 
met negatieve gevolgen. Dan wil je er als SPAC-bestuurder zeker van zijn dat je 
beschermd bent. Al is het maar om eventuele juridische verweerkosten gedekt 
te hebben. Elke SPAC-bestuurder zal dan ook een D&O-verzekering eisen voordat 
hij of zij aan de klus begint. 

D&O-specialisten
Maar het is vaak nog een behoorlijke toer om een bestuurdersaansprakelijk-
heidsverzekering in te kopen die helemaal passend is. Dat komt door beperkte 
capaciteit in de verzekeringsmarkt en vanwege het risicovolle karakter van een 
SPAC. Hiervoor zijn D&O-specialisten nodig met kennis van alle in’s and out’s van 
de SPAC als bedrijfsvorm. En die houden van een uitdaging. Uit- en inlooprisico’s 
veranderen bijvoorbeeld vaak flink zodra een fusie met een overnamekandidaat 
achter de rug is. Er is maar een handvol risicodragers te vinden die dit soort spe-
cifieke dekkingen en bijzondere bepalingen kunnen leveren. Maar niet gevreesd: 
met een goede onderbouwing is het te doen. 

Bij Meijers hebben we de nodige praktijkervaring met het verzekeren van bestuur-
ders van SPACS met een beursnotering aan de AEX. Zij slapen sindsdien rustiger 
dan ooit tevoren.

Roberto Ramdin 
Rob van Leyen

D&O-specialisten SPAC 

SPAC, Special Purpose 
Acquisition Company betekent 
zoiets als een ‘overnamebedrijf 
voor speciale doeleinden’. Het 
gaat hierbij om een lege ven-
nootschap die geen activiteiten 
kent, maar puur het plan heeft 
om naar de beurs te gaan. Met de 
beursgang moet kapitaal worden 
opgehaald om een bedrijf over te 
nemen of te fuseren. 

Grootste voordeel van een SPAC? 
Snel toegang tot een beursnote-
ring. De toezichthouder is immers 
snel klaar met de beoordeling, 
aangezien het bedrijf (nog) een 
lege huls betreft.


