PERSBERICHT

SAMEN GOEDKOPER: LOKALE BESTUREN BESPAREN 55 % OP
VERZEKERINGSPORTEFEUILLE
In opdracht van de gemeenten Berlaar, Duffel en Puurs organiseerde IGEMO – in
samenwerking met AON Belgium - een gezamenlijke aanbesteding voor verzekeringen van
aangesloten lokale besturen. De resultaten zijn spectaculair : de ingediende offertes door
geselecteerde kandidaten beloven een globale besparing van ongeveer 55 %!
Lokale besturen (o.a. gemeenten en OCMW’s) lopen risico’s waartegen ze zichzelf en/of hun
werknemers moeten beschermen, zoals bijvoorbeeld:
•

ongeval met een voertuig van de gemeente of het OCMW;

•

brand van een gebouw;

•

aansprakelijkheid van bestuurders of vertegenwoordigers t.o.v. derden;

•

aansprakelijkheid voor georganiseerde activiteiten;

•

arbeidsongevallen …

Om zich tegen de gevolgen van deze risico’s te beschermen, verzekeren lokale besturen zich.
In het kader van een intensere samenwerking tussen gemeenten en OCMW’s met elkaar per
gemeente, maar ook onderling over de gemeentegrenzen heen, realiseerde IGEMO als
opdrachtencentrale een gezamenlijke aanbesteding.
De verzekeringsportefeuille van de deelnemende gemeenten Berlaar, Duffel en Puurs (incl.
OCMW’s en AGB’s) werd in een begeleidingstraject in kaart gebracht – goed voor een gezamenlijke
jaarlijkse uitgave van ongeveer 600 000 euro. Op basis van de resultaten werd een
aanbestedingsprocedure opgestart. Door de portefeuilles te bundelen en gezamenlijk in de markt te
zetten, werden gunstigere prijzen verwacht.
Deze verwachtingen werden meer dan ingelost: de offertes die door de geselecteerde kandidaten
werden ingediend, beloven een globale besparing van ongeveer 55 %. Aangezien de duurtijd van
de overeenkomst 4 jaar bedraagt, realiseren de gemeenten Berlaar, Duffel en Puurs zo een
gezamenlijke besparing van liefst 1 320 000 euro!
Aan kwaliteit wordt niet ingeboet, integendeel: de waarborgen die in het lastenboek als basis werden
gehanteerd, zijn gelijkaardig of beter dan de huidige dekkingen. De verschillende offertes van de
verzekeraars houden steeds een verbetering in globaliteit in. Er worden dus geen beperkingen
ingevoerd op gebied van waarborgen of dienstverlening.
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