Verschil in voorwaarden AVG062 ten opzichte van AVG093

Artikel 1.2.15
AVG062: 1.2.15 personen die tijdelijk op niet-ondergeschikte basis bij verzekerden zijn gestationeerd.
AVG093: 1.2.15 mediators voor zover zij optreden ter bemiddeling van een geschil tussen de
gemeente en derden, teneinde dit geschil in onderling overleg buiten rechte op te lossen.
Toelichting: Nu het oude artikel veel vragen op riep en ook onduidelijk blijkt, hebben we dit nader
gespecificeerd. Doel van het artikel is om mediators, van bijvoorbeeld een andere gemeente, die door
de gemeente zijn ingeschakeld ter beslechting van een geschil ook zijn verzekerd op de
aansprakelijkheidspolis. Indien een mediator van een andere gemeente wordt ingeschakeld, dan zijn
eventuele aanspraken vanwege fouten van deze mediator verzekerd op de aansprakelijkheidspolis
van de gemeente. Dit geldt uiteraard voor zover deze uiteraard is ingeschakeld ter beslechting van
een geschil tussen de gemeente die wij verzekeren en een derde.

Nieuw in de AVG093
1.2.18 ten aanzien van de verzekerden genoemd in artikel 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16 en 1.2.17 geldt deze
verzekering uitsluitend voor zover er elders geen andere aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve
van deze verzekerden van kracht is.
Toelichting: Dit artikel was voorheen aanwezig bij de clausules op het polisblad. Omwille van de
helderheid en overzichtelijkheid hebben wij dit artikel nu opgenomen in de Algemene Voorwaarden
zelf.
Voor het overige zijn in de rubrieken 1 tot en met 4 louter tekstuele wijzigingen gemaakt en is er ten
aanzien van de dekking niets gewijzigd.

Nieuwe Rubrieken in de AVG093
Deze zijn alleen van toepassing indien dit nadrukkelijk op de polis wordt vermeld

Rubriek 5 Aansprakelijkheid zorg en hulpverlening (wijkteams)
Nieuw opgenomen in de voorwaarden is rubriek 5 welke een secundaire dekking verschaft voor
organisaties/instellingen of zorgprofessionals die in opdracht van de gemeente uitvoering geven aan
de taken die voortvloeien uit de Participatiewet en de Jeugdwet. Veelal zullen dergelijke instellingen of
professionals deel uitmaken van de zogenoemde wijkteams.
Zoals wellicht bekend is artikel 6:171 BW niet van toepassing op overheden. Indien bovengenoemde
instellingen of zorgprofessionals zelf een fout maken die leidt tot een aanspraak van een burger, dan
dient die burger zich te wenden tot de betreffende instelling/zorgprofessional. Indien deze instelling of
zorgprofessional zelf geen aansprakelijkheidsverzekering heeft, biedt rubriek 5 dekking voor
aanspraken die tegen die instelling/zorgprofessional worden ingesteld door de burger. Hiermee wordt
voorkomen dat de burger met lege handen komt te staan, indien de zorgprofessional/instelling geen
aansprakelijkheidsverzekering heeft.
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Rubriek 6 Cybercrimeverzekering
Omdat de traditionele cybercrimeverzekeringen niet zijn toegespitst op overheden hebben wij een
aparte rubriek opgenomen in de aansprakelijkheidsvoorwaarden. Deze voorziet meer specifiek in de,
naar ons oordeel, belangrijkste behoeften van de gemeente. Deze rubriek biedt dekking voor
aanspraken van derden jegens de gemeente, waaronder ook eventuele door autoriteiten opgelegde
boetes en kosten die voor de gemeente voortvloeien uit cybercrime. Dit zijn onder meer de kosten
voor kredietbewaking en voorkoming van identiteitsdiefstal, cyber-afpersingskosten (ransomware),
herstelkosten van gegevens die verloren zijn gegaan, forensische kosten, wettelijke
vertegenwoordigingskosten, meldingskosten en PR kosten.
In vergelijking met de traditionele cybercrimeverzekeringen zijn de gederfde winst en stilstand-kosten
die ontstaan wegens de onderbreking van het bedrijf door de cybercrime niet gedekt. Overheden zijn
immers geen bedrijven met winstoogmerk en stilstand-kosten zijn dus relatief overzienbaar.
Ook zijn boete(s) en/of schade(s) niet gedekt die ontstaan door manipulatie van betaalkaartsystemen
van de verzekerde door middel van een cybercrime. Dit aangezien de gemeente niet of nauwelijks
werkt met creditcards of betaalkaarten.
Mocht u bovengenoemde dekkingen wel wensen dan kunt u hiervoor bij ons een aparte
cybercrimeverzekering sluiten.
Met rubriek 6 menen wij echter wel een meer op de overheidspraktijk toegespitste dekking te bieden,
waarmee bovendien ook de premie laag kan worden gehouden.
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