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Onderwerp: Verzekering arbeidsongeschiktheidsrisico bestuurders (burgemeester en wethouders
en gewezen wethouders met een wachtgelduitkering)
Aan de raad,
Beslispunt:

-

-

in te stemmen met het aangaan van een Verzekering
arbeidsongeschiktheidsrisico bestuurders (burgemeester en wethouders en
gewezen wethouder met een wachtgelduitkering);
De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

1.
Waar gaat dit voorstel over?
De wet APPA beschrijft de rechten en plichten waaronder ook arbeidsongeschiktheid van politieke
ambtsdragers vallen en bepaalt dat de gemeente verantwoordelijk is voor een correcte uitvoering
van de wettelijke regeling. De gemeente is en blijft de uitvoerder en de risicodrager van het
arbeidsongeschiktheidsrisico van de bestuurders.
Het arbeidsongeschiktheidsrisico voor bestuurders (burgemeester en wethouders en gewezen
wethouders met een wachtgelduitkering) is niet verzekerd. Mocht een bestuurder onverhoopt
arbeidsongeschikt raken, dan kan dit in de huidige situatie voor de gemeente grote financiële
gevolgen hebben. Juist omdat onze gemeente relatief jonge bestuurders heeft.
In de NJN 2011 is dit risico met een maximale omvang van € 4.500.000 gemeld. Anders dan
ambtenaren vallen bestuurders niet onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
Wanneer een bestuurder arbeidsongeschikt raakt, komen de kosten tot de pensioendatum volledig
voor rekening van de gemeente. De bestuurder blijft recht houden op een uitkering tot aan zijn
eventuele herstel, of tot aan de datum van einde wachtgeldrechten, dan wel tot aan het bereiken
van de 65-jarige leeftijd.
Het voorstel is om dit risico af te dekken door een verzekering.
Op basis van een aantal offertes adviseren wij om een verzekering af te sluiten bij Nationale
Nederlanden.
2.
Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor bestuurders is het financieel
risico afgedekt wat op basis van risicomanagement gewenst is.
Door het financiële risico te verzekeren kan de gemeente een groot deel van het totale
arbeidsongeschiktheidsrisico tegen premiebetaling afwentelen op een verzekeraar.
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3.
Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
Het college is de bevoegde partij als het gaat om de beschikbaarstelling van het benodigde budget
gezien de hoogte van het bedrag. Echter dit verzekeringsvoorstel betreft onder andere de rechten
en plichten van ons college. Voor een optimale transparantie leggen wij dit voorstel aan u voor.
4.
nvt

Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

5.
Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
We kunnen afzien van verzekeren. Dan blijft een risico van ca. € 4.500.000 bestaan, wat een
beslag legt op het weerstandsvermogen.
6.

Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Zodra uw raad een besluit heeft genomen wordt de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor
bestuurders afgesloten.
7.
Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
De kosten voor het volledig afdekken van het arbeidsongeschiktheidsrisico van de huidige
bestuurders (wethouders en burgemeester en voormalige wethouders met wachtgeld) bedraagt
€ 16.100 per jaar aan premie.
In bijgevoegde begrotingswijziging wordt met ingang van 2012 het bedrag van € 16.100 per jaar
voor deze verzekering gedekt uit het begrotingssaldo.
8.
Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Gezien de hoogte van het risico is het gewenst dat de gemeente een verzekering afsluit voor
arbeidsongeschiktheid voor de huidige en gewezen bestuurders.

Bergen, 1 november 2011
College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester
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