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Vraag Antwoord

In het Raadsvoorstel wordt aangegeven dat bij de start van de aanbesteding al 
werd verwacht dat de premies flink zouden stijgen. Wanneer is de voorbereiding 
van deze aanbesteding gestart?

Op 26 mei 2020 is in een jaarlijks overleg door Raetsheren aangeven dat er voor 1 
januari 2021 een nieuwe aanbesteding moest komen. Hierbij is aangegeven dat de 
markt verhard en dat de premies kunnen gaan stijgen. In onze begroting was ruimte  
met een stijging van enkele procenten. Na het opstellen van de begroting en 
zomernota is de aanbesteding in gang gezet. 

Is deze aanbesteding begeleid door het regionale inkoopbureau Midden-
Nederland?

In overleg met het inkoopbureau IBMN is besloten om Raetsheren dit uit te laten 
voeren. De werkwijze is wel getoetst door IBMN. 

Per 31 december 2020 verviel het contract met de verzekeringsmaatschappijen 
betreffende onze brandverzekering. Wanneer is dit contract ingegaan? Wat was 
daarmee de looptijd van het oude contract?

Het oude contract is per 1-1-2016 ingegaan. Destijds met een looptijd van 3 jaar, met 
een optie om 2x met een jaar te verlengen.

Wat is de looptijd van het nieuw aanbestede contract? Het nieuwe contract loopt voor 3 jaar ook weer met de mogelijkheid om 2x met een 
jaar te verlengen.

Heeft de stijging van de verzekeringspremie te maken met de brand in het 
gemeentehuis van enige tijd geleden (hogere risico-opslag)?

De brand in 2019 in het gemeentehuis is zeker ook van invloed. Verzekeraars nemen 
het schadeverloop tot 5 jaar terug mee in hun risicobeoordeling en hun calculaties.  

De grootste stijging komt echter doordat er door fusies minder aanbieders zijn in de 
markt (minder concurrentie) en de verzekeringsmaatschappijen moeten voldoen aan 
verscherpte wet en regelgeving. Door deze aanscherping moeten de maatschappijen 
meer geld in kas houden om de uitkeringen te kunnen garanderen.
Verder is de wereldwijde schadelast toegenomen door o.a. grote natuurrampen.

Is de premiestijging van 87% uniek of zijn andere gemeentes daar de laatste jaren 
ook al mee geconfronteerd?

De stijgingen bij andere gemeenten zijn ook fors. De gemiddelde premie voor een 
gemeente ligt nu rond de 0,8‰  (waar dit een paar jaar terug nog 0,5‰ was). Er zijn 
daarbij een aantal uitschieters die daar boven uitkomen door bijv. een hoge 
schadelast, zoals de gemeente Woudenberg.


