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Behandelend ambtenaar: H.G. van den Hof 

 

 
 

Onderwerp / voorstel: Premieverhoging brandverzekering 2021 

 

 

 

 

Aan de Raad. 

 

Voorstel  
• Kennisnemen van de uitkomsten van de nieuwe aanbesteding en indexering van de 

brandverzekering voor 2021; 

• Instemmen met het ten laste brengen van de hogere premies voor de 

brandverzekering ad. € 29.746 van het begrotingsresultaat 2021 en als zodanig 

verwerken in de 1e  financiële tussenrapportage 2021 en Zomernota 2021. 

• Dit onder voorbehoud van toestemming voor deze lasten verhogende uitgaven door 

de toezichthouder. 

 

Inleiding  

In december 2020 heeft een nieuwe aanbesteding van de brandverzekering plaats gevonden.  

Bij de start van de aanbesteding werd verwacht dat de premies flink zouden stijgen. Uit het 

resultaat van de aanbesteding blijkt dat dit ook het geval is. Het gevolg van de nieuwe 

aanbesteding is dat de verzekeringspremie stijgt van 0,51030/00 naar 0,952970/00  een stijging  

van 87%.  Hierdoor nemen de kosten voor de brandverzekering met  € 29.746 toe ten 

opzichte van het begrote budget voor 2021 in de gemeentelijke begroting. 

 

Centrale vraag 

Stemt u in met het ten laste brengen van de hogere premies voor de brandverzekering ad.      

€ 29.746 van het begrotingsresultaat 2021? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Doel van een brandverzekering is om voldoende verzekerd te zijn wanneer er brand- of 

stormschade is bij een van onze panden. Hierbij is het zaak om niet onderverzekerd te zijn en 

hiermee een groot financieel risico bij brand of stormschade te voorkomen. 
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Kader 

Per 31 december 2020 verviel het contract met verzekeringsmaatschappijen betreffende onze 

brandverzekering.  Eind 2020 is een nieuwe aanbesteding gestart om nieuwe 

verzekeringsmaatschappijen te vinden. 

 

Argumenten 

Verzekeren van gebouwen voorkomt een groot financieel risico bij brand of stormschade. 

 

De verzekeringspremie is een promillage van de verzekerde som. Dit promillage stijgt door de 

nieuwe aanbesteding van 0,51030/00 naar 0,952970/00  een stijging  van 87%. 

 

Verder is in oktober 2020 een herberekening ontvangen van onze brandverzekeringspremie 

2019 en 2020. In deze herberekening  zijn de nieuwe taxaties uit 2018 en 2019 en de 

indexeringen van 2019 en 2020 verwerkt. Hierdoor is de verzekerde waarden van de 

gebouwen flink gestegen ten opzichte van de waarden waar in de begroting rekening mee is 

gehouden.  

 

Voor 2021 is in totaal voor € 27.517 aan verzekeringspremie op gebouwen begroot. 

De werkelijke premie ramen we nu op € 63.974. Dit betekent een stijging van € 36.457.   

 

In dit voorstel is het uitgangspunt de verzekerde waarde van de gebouwen per 1-1-2020 van 

€ 53.240.776. Dit is de waarde inclusief indexeringen 2019 en 2020 en inclusief de nieuwe 

taxaties van 2018 en 2019. 

 

Hiermee komt bij de verwachte indexering van 2021 op gebouwen van 5% (€ 2.239.955). 

Het te verzekeren bedrag wordt daarmee € 55.480.731. 

 

Over dit bedrag betalen we vanaf 1 januari 2021 0,952970/00 verzekeringspremie. 

 

 
  

De stijging met € 36.457 (werkelijk € 63.974 minus raming € 27.571) komt voor € 6.740 door 

de nieuwe taxaties en indexeringen en voor € 29.717 door de nieuwe aanbesteding. 

 

De kosten van de verzekering voor het sportpark en het kindercentrum worden doorberekend 

aan de gebruikers waardoor de stijging van de kosten bij ons ook doorwerkt in de inkomsten 

die wij van deze gebruikers ontvangen. Dit geeft voor de gemeente in 2021 extra inkomsten 

van € 6.711. 

 

In totaal is de extra last voor de begroting 2021 € 36.457 -/- € 6.711= € 29.746. 

 

Alle bedragen zijn inclusief 21% assurantie belasting. Deze belasting kan niet teruggevraagd 

worden. 

 

Duurzaamheid en Inclusie 

Grote financiële risico’s worden zoveel mogelijk gemeden omdat de gemeente deze risico’s niet 

op kan vangen met eigen vermogen. Het afsluiten van de betreffende brandverzekering draagt 

dan ook bij aan een duurzaam financieel beleid. 

 

Waarde premie 0,5103‰ belasting kosten

Waarde 2020 53.240.776€   27.169€            5.705€     32.874€      

indexeringen 2.239.955€     1.143€              240€        1.383€        

Waarde 2021 55.480.731€   28.312€            5.945€     34.257€      

Waarde premie 0,95297‰ belasting kosten

Waarde 2021 55.480.731€   52.871€            11.103€    63.974€      

Verschil door premiestijging 24.560€            5.158€     29.717€      
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Maatschappelijke participatie 

N.v.t. 

 

Beoogd resultaat (hoe) 

Voldoende verzekerd te zijn wanneer bij brand- en/of stormschade bij een van onze panden. 

 

Financiële consequenties 

 

Voorstel Begroot Verschil Gevolg budget

Uitgaven € 63.974 € 27.517 € 36.457 extra uitgaven

inkomsten € 9.211 € 2.500 € 6.711 extra inkomsten

Totaal -€ 54.763 -€ 25.017 -€ 29.746 tekort op begroting  
 

 

- Bovengenoemde bedragen betreffen structurele uitgaven en inkomsten. Onderhavig 

collegeadvies ziet alleen toe op de brandverzekeringspremies 2021. De verwachting is 

dat deze verzekeringspremies de komende jaren minimaal op dit niveau blijven. 

- Het voorstel te dekken ten laste van het begrotingsresultaat 2021 en als zodanig 

verwerken in de 1e  financiële tussenrapportage 2021 en Zomernota 2021. 

 

 

Toelichting: 

De herberekening van de nieuwe taxaties van 2018 en 2019 is pas in oktober 2020 bekend 

geworden en de uitkomst van de aanbesteding in december 2020. Dit is na het opstellen van 

de begroting 2021. Hierdoor zijn de verzekeringskosten 2021 voor de brandverzekering 2021 

te laag geraamd.  

 

Rechtmatigheid: 

De aanbesteding is conform onze geldende inkoop – en aanbestedingsregels uitgevoerd.  

 

Aanpak/uitvoering 

Wijzigingen verwerken in de volgende financiële rapportage 2021 en meerjarenbegroting. 

 

Conclusie 

Om voldoende verzekerd te blijven stijgen de kosten aan brandverzekeringspremie met 

€ 29.746. 

 

Bijlage(n) 

• College advies Nieuwe aanbesteding brandverzekering 2021  

• Format toestemming provincie bij extra uitgaven brandverzekering 2021 

• Concept raadsbesluit 

 

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 


