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De CollegeBeschermingspolis

Optimale zekerheid, deskundig advies en praktische tips.
Minder gedoe, méér gemak!

Zekerheid voor collegeleden, raadsleden
en ambtenaren

Mede door de toegenomen claimbewustheid en de
catastrofale gebeurtenissen in Enschede en de
gemeente Edam-Volendam, gaan vanuit de samenleving stemmen op om ambtenaren en bestuurders
persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor
schade, ontstaan als gevolg van door hen gemaakte
fouten. De maatschappelijke tendens om
individuen rechtstreeks aan te spreken op
onzorgvuldig handelen, wordt kracht bijgezet
door het advies dat de commissie Roelvink aan het
eerste kabinet Balkenende heeft uitgebracht om
strafrechtelijke vervolging van individuele
overheidsfunctionarissen uit te breiden. Naast
burgemeester en wethouders lopen ook raadsleden
en ambtenaren dit risico. Deze ontwikkelingen
zijn voor VNG Verzekeringen en Centraal Beheer
Achmea aanleiding om gezamenlijk een
verzekering te ontwikkelen ter bescherming van
het College van Burgemeester en Wethouders: de
CollegeBeschermingspolis. Bescherming van de
positie van ambtenaren is geregeld met de recent
geïntroduceerde Rechtsbijstandverzekering voor
gemeenteambtenaren.
Waar gewerkt wordt...
Wie overheidstaken niet goed uitvoert kan
vervolgd worden. Het Openbaar Ministerie kan
dan zelfs besluiten om een individueel collegelid,
raadslid en/of ambtenaar, strafrechtelijk te
vervolgen, als er door diens toedoen bij de
uitoefening van de functie sprake is van overlijden,
letselschade of materiële schade.
De CollegeBeschermingspolis
Ter bescherming van het College van
Burgemeester en Wethouders biedt
Centraal Beheer Achmea de CollegeBeschermingspolis, bestaande uit twee componenten:
• rechtsbijstand;
• bestuurdersaansprakelijkheid.
De rechtsbijstandcomponent
Dit deel biedt rechtsbijstand voor burgemeester,
wethouders en raadsleden, die aangesproken
worden op hun functioneren in publiekrechtelijke
organen en privaatrechtelijke rechtspersonen.

De aansprakelijkheidscomponent
Deze component is bedoeld voor collegeleden,
raadsleden en ambtenaren die met name vanuit een
maatschappelijk belang als bestuurder/
commissaris/toezichthouder bij privaatrechtelijke
rechtspersonen benoemd zijn door middel van een
raadsbesluit.
Raadsleden en ambtenaren kunnen optioneel
meeverzekerd worden. Afhankelijk van het
inwonertal van de gemeente wordt hiervoor een
meerpremie berekend.
Met de aansprakelijkheidscomponent is het privévermogen beschermd op grond van:
• wettelijke bestuurdersaansprakelijkheid;
• onbehoorlijke taakvervulling ten opzichte van
de privaatrechterlijke rechtspersoon;
• onzorgvuldig handelen tegenover derden.
Uw voordelen
Naast een uitgebreide dekking profiteert u van tal
van extra voordelen:
• 24-uurs bereikbaarheid: de telefonische helpdesk
van de Stichting Achmea Rechtsbijstand is
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar;
• dekking van het privé-vermogen van zowel de
verzekerde zelf, als zijn/haar erfgenamen,
echtgenoten, geregistreerd partnerschap en
wettelijke vertegenwoordigers;
• Centraal Beheer Achmea kent geen wachttijd,
dit in tegenstelling tot andere verzekeraars die
een wachttijd van 3 maanden kennen voor de
rechtsbijstandverzekering.

Zorg dat dít collegeleden, raadsleden en
ambtenaren bespaard blijft!

De schaderegeling
Op het moment dat er op juridisch vlak iets speelt,
legt u uw claim neer bij de juridisch deskundigen
van de Stichting Achmea Rechtsbijstand. Uw
rechten zijn zo optimaal beschermd. In overleg
met de Stichting heeft u toegang tot een netwerk
van externe deskundigen om ook uw belangen
optimaal te behartigen.
De CollegeBeschermingspolis is zo geregeld
Op basis van het aantal inwoners van uw
gemeente wordt de premie voor de
CollegeBeschermingspolis bepaald. Het enige dat
u hoeft te doen is bijgaand deelnameformulier
ingevuld en ondertekend op te sturen of te faxen
naar VNG Verzekeringen, waarna u automatisch
uw polis ontvangt.
Eenmaal per jaar vragen wij u opgave te doen van
het aantal inwoners van uw gemeente om uw
CollegeBeschermingspolis up to date te houden.
Makkelijker kan niet!
Met name na de rampen van de laatste jaren (de
Legionellabacterie-affaire op de Westfriese Flora,
de Bijlmer- en de Hercules-ramp, de vuurwerkramp in Enschede, de branden in Volendam en bij
het afvalbedrijf ATF in Drachten, alsmede de
gebeurtenissen in Velsen na het evenement Dance
Valley) is er in de media en daarbuiten niet alleen
aandacht ontstaan voor de handelwijze of het
nalaten van handelen van de overheid als zodanig
bij rampen en vergelijkbare gebeurtenissen, maar
ook en in het bijzonder voor de rol van daarbij
betrokken bestuurders en ambtenaren.
Daaropvolgend is ook in de juridische en bestuurskundige vakliteratuur steeds vaker de vraag
opgeworpen in hoeverre de overheid in het
algemeen en de betrokken bestuurders in het
bijzonder mede verantwoordelijk zijn voor de
door rampen ontstane schade en of zij voor die
schade (deels bestaande uit onverzekerde/
onverzekerbare schade) ook aansprakelijk kunnen
worden gesteld.
(Bron: “De aansprakelijkheid van de
burgemeester” door mr. H.J. Breeman).

Zorg dat dít collegeleden, raadsleden en
ambtenaren bespaard blijft!
De CollegeBeschermingspolis zorgt voor optimale
dekking in tal van situaties die kunnen voortvloeien uit de functie-uitoefening van collegeleden,
raadsleden en ambtenaren zoals bijvoorbeeld:
A strafrechtelijke vervolging wegens het plegen
van een strafbaar feit;
B civielrechtelijke aanspraken van derden;
C schade als gevolg van fysiek geweld door
derden;
D het voeren van verweer tegen aanspraken van
derden voortvloeiend uit
bestuurdersaansprakelijkheid;
E het uitkeren van een schadevergoedingsbedrag
voortvloeiend uit bestuurdersaansprakelijkheid.
Op pagina 4 vindt u voorbeelden ter
verduidelijking.
De verzekeraar
Vanwege bekendheid met de overheidsmarkt en de
positieve ervaring met de collectieve
Rechtsbijstandverzekering voor ambtenaren geeft
VNG Verzekeringen de voorkeur aan
Centraal Beheer Achmea als verzekeraar.
Met 466 gemeenten in haar portefeuille is deze
verzekeraar uit Apeldoorn bij uitstek geschikt.
Heeft u nog vragen
Neem
dan contact
contact op
opmet
met:
Neem dan
de
heer
mr. A. van Waart
VNG
Verzekeringen.
VNG
Verzekeringen
E-mail: verzekeringen@vng.nl
telefoonnummer (070) 3738535
e-mail: arthur.vanwaart@vng.nl

De CollegeBeschermingspolis van
Centraal Beheer Achmea biedt uitkomst!

A Strafrechtelijke vervolging wegens het
plegen van een strafbaar feit tijdens de
functie-uitoefening
In deze situatie kan burgemeester en wethouders
bijvoorbeeld worden verweten dat zij niet goed
hebben gehandeld, waardoor derden zijn
overleden, letsel of materiële schade hebben
opgelopen. Dit kan voor een officier van justitie
reden zijn hen strafrechtelijk te vervolgen.
Uit politieonderzoek blijkt dat de
verantwoordelijke wethouders van een gemeente
verontreinigde locaties uit tijds- en kostenoverwegingen niet hebben aangemeld als ‘te
saneren grond’ bij de Provincie. Het Openbaar
Ministerie overweegt de wethouders strafrechtelijk
te vervolgen vanwege overtreding van de Wet
Milieubeheer en de Wet Bodembescherming.
B Civielrechtelijke aanspraken van derden voor
schade veroorzaakt in verband met de
functie-uitoefening
Hierbij kan burgemeester en wethouders worden
verweten geen goede beslissing te hebben genomen
of onvoldoende controle te hebben uitgeoefend,
waardoor schade aan derden is toegebracht.
Een wethouder grondzaken bespreekt met een
plaatselijke ondernemer de verplaatsing van diens
bedrijf. Als de bedrijfsverplaatsing een feit is stelt
de ondernemer dat de wethouder zou hebben
toegezegd dat de aanlegkosten van bepaalde
voorzieningen niet bij hem in rekening gebracht
zouden worden. Als de wethouder dit ontkent stelt
de ondernemer naast de gemeente ook de
wethouder persoonlijk aansprakelijk voor zijn
schade.
C Schade als gevolg van fysiek geweld door
derden, ontstaan in verband met de functieuitoefening, die de burgemeester en/of
wethouder via een gerechtelijke procedure
wil verhalen
Hierbij loopt de burgemeester en/of wethouder
zelf materiële of immateriële schade op als gevolg
van fysiek geweld door handelingen van derden
zowel op het werk, als thuis mits dit laatste in
verband staat met zijn werkzaamheden.

De burgemeester deelt op een voorlichtingsavond
mee dat naast een winkelpromenade een opvangcentrum voor verslaafden zal worden gevestigd.
Tijdens de bijeenkomst lopen de gemoederen hoog
op, een geëmotioneerde winkelier geeft de
burgemeester bij het verlaten van de zaal een
vuistslag in het gezicht. De burgemeester besluit de
schade aan zijn gebit en bril op de dader te
verhalen, mede om daarmee het signaal te geven
dat dit niet getolereerd wordt.
D Het voeren van verweer tegen aanspraken
van derden voortvloeiend uit bestuurdersaansprakelijkheid
De burgemeester of wethouder die bij een
privaatrechtelijke rechtspersoon een bestuursfunctie of commissariaat bekleedt, staat bloot aan
het risico van hoofdelijke en persoonlijke
aansprakelijkheid. Dit kan in het ergste geval
leiden tot het verlies van privé-vermogen.
De burgemeester is namens de gemeente
medecommissaris bij N.V. Kabelbedrijf om haar
financiële belangen veilig te stellen. Het kabelbedrijf gaat uiteindelijk toch failliet en benadeelden
zijn van mening dat er onvoldoende toezicht is
geweest door de Raad van Commissarissen op de
directie. De leden van de Raad van Commissarissen
worden hiervoor door de benadeelden persoonlijk
aansprakelijk gesteld. En iedere commissaris is
hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schade.
E Het uitkeren van een schadevergoedingsbedrag voortvloeiend uit bestuurdersaansprakelijkheid.
Indien de burgemeester en/of wethouder als
bestuurder van een privaatrechtelijke rechtspersoon een schadevergoedingsbedrag moet
betalen als gevolg van een rechterlijke uitspraak,
arbitrale beslissing of minnelijke regeling.
De wethouder van milieu neemt zitting in een
bestuur van een plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf. Door ondoordachte investeringen is een
faillissement onafwendbaar. In overleg met de
wethouder wordt verweer gevoerd, maar de
rechtbank veroordeelt hem tot betaling van een
schadevergoeding.

