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Samenvatting 
Tijdens de carrousel van 9 januari 2012 is het verzekeringsbeleid Albrandswaard 
gepresenteerd. Naar aanleiding van deze presentatie zijn een aantal technisch 
inhoudelijke vragen gesteld over de dekking c.q. inhoud van een aantal verzekeringen. 
 
Geachte dames en heren, 
 
Ongevallenverzekering 
De gemeente heeft voor haar medewerkers en voor het college van burgemeester en 
wethouders een ongevallenverzekering afgesloten. Deze ongevallenverzekering heeft 
een 24 uur dekking. 
Bij (blijvend) letsel of overlijden als gevolg van een ongeval in het werk of privé situatie 
kan op deze verzekering een beroep worden gedaan. Hierbij is letsel als gevolg van 
een auto ongeval uitgesloten. 
Hiervoor heeft de gemeente een aparte verzekering afgesloten, waarbij medewerkers 
die zich in het kader van het uitoefenen van hun werkzaamheden met een eigen 
vervoermiddel (ook lopend of op fiets) verplaatsen ook verzekerd zijn. 
 
Politiek Molest 
Binnen de ongevallenverzekering is een extra module afgesloten. Ook deze module 
heeft een 24 uur dekking. Bij (blijvend) letsel of overlijden als gevolg van agressie van 
derden gerelateerd aan de uitoefening van een functie binnen de gemeente kan op 
deze verzekering een beroep worden gedaan. In deze module zijn ook de raadsleden 
verzekerd. 
 
Rechtsbijstandverzekering 
Sinds de inwerkingtreding van de verplichte rechtsbijstandverzekering per 1 januari 
2003 hebben wij deze verzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. 
Indien een medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden 
strafrechtelijk of civielrechtelijk wordt vervolgd kan op deze verzekering een beroep 
worden gedaan. Dekking – juridische bijstand 
 
Collegebeschermingspolis 
Rubriek rechtsbijstand: deze verzekering is afgesloten voor burgemeester, wethouders 
en raadsleden. 
Indien de burgemeester, een wethouder of een raadslid in het kader van de uitoefening 
van zijn/haar werkzaamheden strafrechtelijk of civielrechtelijk wordt vervolgd kan op 
deze verzekering een beroep worden gedaan.  
Dekking – juridische bijstand 
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Rubriek bestuurdersaansprakelijkheid: deze verzekering is afgesloten voor 
burgemeester en wethouders. 
Artikel 2:9 BW verplicht bestuurders tot het voeren van ‘behoorlijk bestuur' over de 
privaatrechtelijke rechtspersoon. Voor bestuurstaken geldt een collectieve 
verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit 
betekent dat een individuele bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld voor de 
volledige schade die voortvloeit uit fouten van de bestuurder en/of medebestuurders.  
Wanneer de rechter uitspreekt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur zal de 
bestuurder worden verplicht om de benadeelden alle schade die door zijn handelen is 
ontstaan te vergoeden. Deze benadeelde kan de rechtspersoon (interne 
aansprakelijkheid), of één of meer derden zijn (externe aansprakelijkheid).  
Dekking - juridische bijstand 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris    De burgemeester, 
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