
        
 

Rechtsbijstandverzekering 
 
 

Ondersteunt u en uw medewerkers! 

Verbaal en fysiek geweld tegen personen is niet te tolereren en al helemaal niet als het 
overheidspersoneel of gezagsdragers betreft. Als het slachtoffer van (verbaal) geweld 
een schadeclaim wil indienen dan dienen hiervoor de nodige juridische stappen genomen 
te worden. 
 
Daarom heeft VNG Verzekeringen samen met Centraal Beheer Achmea al geruime tijd een  
rechtsbijstandverzekering ten behoeve van medewerkers, collegeleden en raadsleden van 
gemeenten. Bijna alle gemeenten hebben deze verzekeringen afgesloten! Optimale 
benutting van de geboden dekking levert een bijdrage aan het bestrijden van (de 
gevolgen van) agressie. 
 
De verzekering van VNG en Centraal Beheer Achmea ondersteunt u en uw medewerkers 
en maakt u en de medewerkers weerbaarder door passende maatregelen te treffen.Uw 
medewerkers voelen zich daardoor veiliger. De schade wordt daar neergelegd waar hij 
gevoeld dient te worden; bij de veroorzaker! 
 

Juridische ondersteuning bij agressie en geweld 

In de rechtsbijstandverzekering is onder andere schade als gevolge van “agressie en 
bedreiging door derden” gedekt maar ook het verhalen van (loon)schade als 
gevolg van ´geweld en bedreiging door derden´, ontstaan in verband met de uitoefening 
van de functie. Ook bestaat er dekking voor traumahulp indien er sprake is van agressie 
en geweld dan wel van een schokkende gebeurtenis. 
 
Juridische ondersteuning door Stichting Achmea Rechtsbijstand wordt geboden binnen 
Nederland, België en Duitsland bij: 
 
• Het voeren van verweer op straf- en civielrechtelijke aanspraken; 
• Het verhalen van (loon)schade als gevolg van geweld en bedreiging; 
• Het voeren van verweer op tuchtrechtelijke aanspraken; 
• Trauma opvang en begeleiding. 
 
Opvang na een schokkende gebeurtenis  

De “module traumabegeleiding” geeft aanspraak op zogenaamde ‘reactieve 
traumabegeleiding’ na een schokkende gebeurtenis. Deze hulp wordt geboden door het 
Instituut Voor Psychotrauma (IVP, website: www.ivp.nl) . Bij vragen of problemen ook bij 
de opvang na een schokkende gebeurtenis, kunt u met het IVP contact opnemen 
(tijdens kantooruren 020-8407620, daarbuiten 0418-683444). Aan de hand van 
de informatie wordt vervolgens bekeken over de te nemen stappen.   
 
Voor opvang van slachtoffers kan de gemeente kosteloos om traumabegeleiding vragen. 
Deze extra service kan een grote toegevoegde waarde hebben op het functioneren van de 
medewerkers of collega’s na een schokkende gebeurtenis. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 


