
Bbz  

De vraag is of we als gemeente iemand die een beroep doet op de Bbz kunnen verplichten een 

verzekering af te sluiten voor brand en inboedel (en m.i. in het verlengde daarvan andere 

verzekeringen of voorzieningen). 

In artikel 38 lid 1 BBz staat: Het college legt bij de bijstandsverlening verplichtingen op die het college 

nodig acht voor een doelmatige bedrijfs- of beroepsuitoefening. 

Strikt genomen is er dus de mogelijkheid om een verplichting om een verzekering af te sluiten op te 

leggen. Er is in de wet niet aangegeven wat met het artikel precies bedoeld wordt. 

Er is wel een aantal verplichtingen concreet in de wet opgenomen, zoals art. 38 lid 2 over het voeren 

van een behoorlijke administratie en art. 39 m.b.t. besteding en terugbetaling van de lening. 

De vraag is of de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om een verplichting op te leggen t.a.v. 

verzekeringen. 

Uit informatie bij Schulinck en van een deskundige bij een bank blijkt dat dat niet aan te raden is. 

Verzekeren is wettelijk niet verplicht, behalve de zorgverzekering en de Wa-autoverzekering. 

Als we als gemeente een buitenwettelijke plicht opleggen is vervolgens de vraag hoe je dat controleert 

en wat de gevolgen kunnen zijn als bij een incident blijkt dat de verzekering niet alle schade dekt. 

Controle kun je uitvoeren op een bepaald moment, maar garandeert niet dat betrokkene daarna de 

verzekering voortzet. Dus hoe frequent moet je die controle dan uitvoeren? 

Als je als gemeente een akkoord hebt gegeven voor een bepaalde verzekering en bij een incident 

blijkt er bijvoorbeeld sprake van onderverzekering, kan de betrokkene of een derde die slachtoffer is 

van het incident dan aanspraak maken op schadeloosstelling? 

Voorts doet een dergelijke verplichting geen recht aan het uitgangspunt van eigen 

verantwoordelijkheid van de ondernemer. 

De visie van de gemeente geldt overigens voor iedereen die een beroep op voorzieningen van de 

gemeente doet, we helpen als dat nodig is. 

Mensen die een voorziening in het kader van bijv. de Wmo, Jeugd of Participatiewet controleren we 

ook niet op brand- en inboedelverzekering, e.d. 

In de gesprekken met mensen die een beroep op de Bbz doen benoemen de consulenten het belang 

van verzekeringen wel nadrukkelijk. Als een advies wordt gevraagd van een gespecialiseerd bureau 

wordt dit onderwerp door hen ook besproken met betrokkene, bijvoorbeeld bij het bespreken van een 

ondernemersplan. 

Voorts hebben we in onze beschikking opgenomen dat betrokkene zelf de verantwoordelijkheid draagt 

om zich afdoende voor verschillende aspecten te verzekeren: 

Verplichtingen 

LET OP:  U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de benodigde verzekeringen, zoals 

bijvoorbeeld een inboedelverzekering en een WA verzekering. Ook dient u zorg te dragen voor het 

aanvragen van de juiste vergunningen voor uw bedrijf.  

Kijkt u voor meer informatie op de site van de gemeente Schagen:  

https://www.schagen.nl/vergunningen



Bent u zzp'er? Dan moet u zich verplicht gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Zo'n verplichte 

AOV staat in het principeakkoord over de pensioenen waarover de vakbonden en het kabinet 

overeenstemming hebben bereikt.   

Aan de bijstandverlening zijn verplichtingen en voorwaarden verbonden. U moet zich hieraan houden. 

U moet ons direct informeren als er feiten of omstandigheden zijn, waarvan u redelijkerwijs kunt 

begrijpen dat die van invloed zijn op uw recht op de bijstand. Eventuele bewijsstukken hiervan, moet u 

ons zo snel mogelijk laten zien. Verder moet u alle medewerking verlenen die nodig is om de wet te 

kunnen uitvoeren. Dit staat in artikel 17 van de PW. 

Tot slot – we werden afgelopen jaar één keer geconfronteerd met een kwestie rond niet-verzekerd zijn. 

Het heeft niet eerder tot een dergelijke zaak geleid. 

Navraag bij verschillende cliënten levert het beeld op dat vrijwel iedereen zich tijdig en afdoende 

verzekert. 
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