
De CollegeBeschermingpolis



Zekerheid voor collegeleden, raadsleden 
en ambtenaren

Toenemende claimbewustheid
De claimbewustheid in Nederland neemt toe. 

Steeds vaker worden bestuurders en ambtenaren 

verantwoordelijk gesteld voor schade, ontstaan als 

gevolg van onzorgvuldig handelen binnen de 

uitoefening van de functie.

Overheidsfunctionarissen lopen het risico om 

strafrechtelijk en civielrechtelijk aangesproken te 

worden. Dit is de reden dat VNG Verzekeringen 

en Centraal Beheer Achmea de 

CollegeBeschermingspolis aanbiedt.

De CollegeBeschermingspolis
Ter bescherming van het College van 

Burgemeester en Wethouders, raadsleden en 

ambtenaren biedt de CollegeBeschermings-polis 

binnen één product een toegesneden dekking 

bestaande uit componenten van: 

•	 Rechtsbijstand

•	 Bestuurdersaansprakelijkheid	

•	 Traumabegeleiding

Rechtsbijstand

De CollegeBeschermingspolis biedt dekking voor 

juridische ondersteuning bij het verhalen van de 

eigen geleden schade. Ook bestaat er dekking voor 

het voeren van verweer wanneer de overheids-

functionaris civielrechtelijk of strafrechtelijk 

wordt aangesproken.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Om het maatschappelijk belang te dienen, 

vervullen overheidsfunctionarissen regelmatig de 

rol van bestuurder, commissaris of toezichthouder 

bij een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Wanneer de overheidsfunctionaris in deze rol 

wordt aangesproken voor schade beschermd de 

CollegeBeschermingspolis het privévermogen.

Traumabegeleiding

Overheidsfunctionarissen worden vroeg of laat 

geconfronteerd met een schokkende gebeurtenis. 

De aard van de functie brengt dit met zich mee, 

maar ook de verharding van de samenleving heeft 

hier invloed op. De CollegeBeschermingspolis 

biedt daarom opvang en begeleiding bij trauma.

Samenwerking
Verschillende partijen werken samen om een 

optimale bescherming te kunnen bieden. Voor uw 

begrip geven wij de rolverdeling weer:

VNG Verzekeringen

VNG Verzekeringen is de tussenpersoon van 

gemeenten. VNG Verzekeringen ontwikkelt 

verzekeringsproducten voor gemeenten en biedt 

deze ook zelf aan. 

Centraal Beheer Achmea

Centraal Beheer Achmea is de schadeverzekeraar, 

risicodrager en administrateur. Met meer dan 

100 jaar ervaring, bekendheid met de overheids-

markt en meer dan 400 gemeenten in de boeken is 

de verzekeraar uit Apeldoorn bij uitstek geschikt.

Stichting Achmea Rechtsbijstand

Stichting	Achmea	Rechtsbijstand	is	de	

onafhankelijke uitvoerder van de rechtshulp. Met 

600 juridische professionals en een uitgebreid 

netwerk van gespecialiseerde advocatenkantoren 

wordt optimale juridische ondersteuning 

gewaarborgd.

Achmea Vitale

Achmea Vitale is de uitvoerder van de begeleiding 

en opvang bij trauma.

Eurocross Assistance

Eurocross Assistance is de alarmcentrale die er 

voor zorgt dat er 24 uur per dag, 7 dagen per week 

gepaste ondersteuning kan worden geboden.



De zekerheid die de 
CollegeBeschermingspolis biedt

Verzekeringsnemer
De CollegeBeschermingspolis komt op naam te 

staan van de gemeente, waarbij de gemeente als 

verzekeringsnemer optreedt en als zodanig 

premieplichtig is.

Verzekerden
Als verzekerden staan op de polis vermeldt:

•	 Verzekeringsnemer

•	 Burgemeester

•	 Wethouders

•	 Raadsleden

Ambtenaren kunnen optioneel worden 

meeverzekerd voor bestuurdersaansprakelijk-heid 

door middels van het afsluiten van de ‘Module 

Bestuurdersaansprakelijkheid Ambtenaren’

Verzekeringsgebied
De CollegeBeschermingspolis biedt dekking voor 

geschillen in Nederland, België en Duitsland.

De traumabegeleiding wordt enkel in Nederland 

gegeven.

Verzekerde kosten
rechtsbijstand
De ‘interne’ kosten van de geboden rechtshulp 

door de juridische professionals van Stichting 

Achmea	Rechtsbijstand	zijn	onbeperkt	verzekerd.

De ‘externe’ kosten van de door Stichting Achmea 

Rechtsbijstand	ingeschakelde	advocaten	en	

deskundigen zijn verzekerd tot € 40.000, - per 

gebeurtenis. 

Verzekerd bedrag 
bestuurdersaansprakelijkheid

Waar het gaat om schadevergoedings-bedragen die 

de bestuurder moet betalen, vergoedt Centraal 

Beheer Achmea € 200.000,- per aanspraak per 

rechtspersoon met een maximum van € 400.000,- 

per verzekeringsjaar per gemeente.

Dekkingen
De CollegeBeschermingspolis biedt een dekking 

bestaande uit componenten van rechtsbijstand, 

bestuurdersaansprakelijkheid en 

traumabegeleiding. De verzekering kent de 

volgende dekkingen:

Rechtsbijstand

•	 Module	Basisdekking	Straf-	en	Civielrecht

•	 Module	Verhaal	Geweld	en	Bedreiging

•	 Module	Contractrecht

Bestuurdersaansprakelijkheid

•	 Module	Bestuurdersaansprakelijkheid

•	 	Module	Bestuurdersaansprakelijkheid	

Ambtenaren (optioneel)

Traumabegeleiding

•	 Module	Traumabegeleiding



Zorg dat dit collegeleden, 
raadsleden en ambtenaren 
bespaard blijft!

Module Basisdekking Straf- en
Civielrecht
Rechtsbijstand	bij	het	voeren	van	verweer	bij	

strafrechtelijke vervolging in verband met de 

functie uitoefening. 

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.

Rechtsbijstand	bij	het	voeren	van	verweer	op	

civielrechtelijke aanspraken van derden in verband 

met de functie uitoefening. 

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. 

Module Verhaal Geweld en
Bedreiging
Rechtsbijstand	bij	het	verhalen	van	(loon)	schade	

als gevolg van geweld en bedreiging door derden, 

ontstaan in verband met de functie uitoefening. 

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.

Module Contractrecht
Rechtsbijstand	bij	het	verhalen	van	schade	die	

voortvloeit uit overeenkomsten die 

verzekeringsnemer in een privaatrechtelijke 

hoedanigheid sluit, niet ter behartiging van enige 

publiekrechtelijke taak.

De gemeente laat de gevel van het 

gemeentehuis schilderen. Het schildersbedrijf 

gebruikt een andere kleur dan afgesproken en 

de stoep zit onder de verf. De gemeente vordert 

alsnog nakoming van de overeenkomst. De 

stoep wordt op kosten van schildersbedrijf 

schoongemaakt.



Module
Bestuurdersaansprakelijkheid
Rechtsbijstand	bij	het	voeren	van	verweer	op	

aanspraken van derden voor schade in verband met 

de functie van bestuurder, commissaris of 

toezichthouder bij een privaatrechtelijke 

rechtspersoon met een balanstotaal tot 

€ 3.000.000,-. 

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.

Wanneer de aansprakelijkheid vaststaat, vergoedt 

Centraal Beheer Achmea € 200.000,- per aanspraak 

per rechtspersoon met een maximum van 

€ 400.000,- per verzekeringsjaar per gemeente.

De wethouder van milieu neemt zitting in een 

bestuur van een plaatselijk afvalverwerkings-

bedrijf. 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.

Module
Bestuurdersaansprakelijkheid 
Ambtenaren (optioneel)
De verzekeringsdekking van ‘Module 

Bestuurdersaansprakelijkheid’ wordt van toepassing 

verklaard op ambtenaren voor zover zij 

werkzaamheden verrichten ten behoeve van 

verzekeringsnemer

Module Traumabegeleiding
Traumabegeleiding aan verzekerde die in het kader 

van de functie-uitoefening of opgedragen 

werkzaamheden geconfronteerd is met geweld en/

of bedreiging door derden.

De wethouder wordt door een gefrustreerde 

ondernemer gegijzeld op het gemeentehuis. Deze 

schokkende gebeurtenis gaat hem niet in de 

koude kleren zitten. De wethouder krijgt in een 

hersteltraject psychische begeleiding. 



Aantal Inwoners Premie per 

gemeente voor 

collegeleden en 

raadsleden

Meerpremie per 

gemeente voor 

ambtenaren

Totale premie per 

gemeenteVan Tot

0 10.000 € 875 € 250 € 1.125

10.000 20.000 € 1.150 € 350 € 1.500

20.000 50.000 € 1.425 € 450 € 1.875

50.000 100.000 € 1.725 € 500 € 2.225

100.000 300.000 € 2.000 € 600 € 2.600

300.000 meer € 2.300 € 700 € 3.000

* Premies zijn exclusief 9,7% assurantiebelasting

 Premie en looptijd van de verzekering
Afhankelijk van de grootte van de gemeente wordt de premie vastgesteld. Hierboven treft u de premies 

per gemeente aan. De kolom meerpremie per gemeente geeft de optionele premie aan indien ervoor 

gekozen wordt om ook de ambtenaren voor de aansprakelijkheidscomponent te verzekeren.

Premievaststelling vindt ieder verzekeringsjaar plaats, op basis van het aantal inwoners van de gemeente. 

Het aantal inwoners wordt jaarlijks door de gemeente opgegeven door middel van een enquêteformulier 

dat zij hiervoor van Centraal Beheer Achmea ontvangt. Per gemeente wordt door Centraal Beheer 

Achmea een verzekeringspolis afgegeven. 

De CollegeBeschermingspolis 
is zo geregeld



Ja, wij kiezen voor de CollegeBeschermingspolis van Centraal Beheer Achmea!

Naam gemeente : 

Postadres : 

Postcode/woonplaats : 

Afdeling/sector : 

Naam contactpersoon :  M/V

Telefoonnummer  :   

Verzekering

Wij willen de verzekering sluiten voor:    collegeleden en raadsleden*  

                                               collegeleden*, raadsleden en ambtenaren

*)   Indien voor de collegeleden al een verzekering gesloten is bij Centraal Beheer Achmea, verzoeken wij u het 

polisnummer te vermelden. Het polisnummer is:

Ingangsdatum

Ingangsdatum verzekering :  - -

Vaststelling premie

Het aantal inwoners van onze gemeente, per ingangsdatum van de verzekering, is: 

Voor akkoord namens College van Burgemeester en Wethouders:

  , getekend d.d.  - -

Stuur dit aanmeldingsformulier ingevuld naar: VNG Verzekeringen

   Postbus 30435

   2500 GK  DEN HAAG

Aanmeldingsformulier  
CollegeBeschermingspolisI f o r m u l I E r I

3

u kunt dit formulier ook faxen naar: (070) 373 82 46
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vraagt Centraal Beheer Achmea om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruikt Centraal Beheer Achmea binnen de Achmea Groep voor het accepteren van uw aanvraag, 
het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van preventie. Ook kan Centraal Beheer Achmea deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten 
en	diensten.	Als	u	geen	prijs	stelt	op	informatie	over	producten	of	diensten,	dan	kunt	u	dit	schriftelijk	melden	bij	Centraal	Beheer	Achmea,	Postbus	9150,	7300	HZ	Apeldoorn,	t.a.v.	afd.	CRA	Relatiebeheer.



  

Telefoon: (055) 579 8178

Internet: www.centraalbeheer.nl

E-mail: zakelijk@centraalbeheer.nl

Adres: Centraal Beheer Achmea, Laan van Malkenschoten 20, 7333 NP Apeldoorn

14000603
Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan kunt u dit schriftelijk melden bij Centraal Beheer Achmea, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn, t.a.v. Achmea Relatie Administratie. 
Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V. KvK 080534100. Achmea Schadeverzekeringen N.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten

Sterke punten van de CollegeBeschermingspolis 
op een rij

✓	Dekking	voor	Rechtsbijstand	en	Aansprakelijkheid	in	één	product

✓	Ambtenaren optioneel mee te verzekeren

✓	Inclusief Traumabegeleiding

✓	Geen wachttijden of eigen risico’s

✓	Aantrekkelijke premies

Meer weten

Voor een vrijblijvende offerte op maat of aanvullende informatie kunt u terecht bij de volgende 

contactpersonen van VNG Verzekeringen:

mr. John van der Voordt, (070) 373 8298, john.vandervoordt@vng.nl

mr. Arthur van Waart, (070) 373 8535, arthur.vanwaart@vng.nl


