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Regel die
Burgerinitiatieven
Aansprakelijkheid als belemmering?
We gaan naar een Participatiesamenleving, vol met maatschappelijke
initiatieven. Maar zijn er drempels voor burgers om tot activiteiten te
komen? Werkt bijvoorbeeld aansprakelijkheid en aanverwante juridische
zaken belemmerend in de praktijk van burgerinitiatieven?
Het eindadvies “Regel die burgerinitiatieven” (Ministerie van BZK 2013)
laat zien dat dit niet het geval is. Voor gemeenten hoort het risico
om aansprakelijk gesteld te worden er gewoon bij en zij hebben hier
juridische strategieën en maatregelen voor. Goede risico-inschatting en
risicomanagement bij maatschappelijke initiatieven zijn dan belangrijk.
Ook blijkt dat er bij meer dan 60% van de initiatieven een laag risico op
aansprakelijkheid is.
Voor initiatiefnemers werkt aansprakelijkheid op zich ook niet
belemmerend. Hoewel er ook een grote groep burgers is die zich wel
verantwoordelijk voelt, maar zich niet bewust is van aspecten rond
aansprakelijkheid, schade en risico’s. Hier is informatie verstrekken op de
maat van de bewoners essentieel.
Wolk van juridische regels
Wat zeker wel als een drempel wordt gezien, door initiatiefnemers en
door gemeenten, is de hoeveelheid wetten, regels en procedures waar
maatschappelijke initiatieven mee te maken hebben. Die “wolk van
juridische regels” is ingewikkeld. Initiatiefnemers moeten meer moeite
doen om zaken geregeld te krijgen, naast de tijd en energie van de eigen
activiteiten. Het helpt hen enorm, als gemeenten die juridische wereld
eenvoudiger kunnen maken en burgerinitiatieven echt ondersteunen en
faciliteren.
In deze folder vindt u een overzicht van vervolgstappen op het onderzoek
van BZK. Over alle vervolgacties is ook informatie te vinden bij
onderstaande contactpersonen en op de LinkedIn groep Burgerinitiatieven
en Juridische Zaken.
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Experimenten, pilots
en leerkringen
In opdracht van het Ministerie

A. Verordening

C. Training / cursus rond

van BZK werkten de gemeenten

Burgerinitiatieven

burgerinitiatieven en de praktijk

Deventer, Den Helder en Venray

Samen met Van Alphen Advies en

van aansprakelijkheid

samen met de projectleiders Mark

de WijkAlliantie organiseren we een

Met Van Alphen Advies wordt een

Verhijde en Maarten Bosman aan

eerste bijeenkomst met gemeenten

nieuwe training / cursus ontwikkeld

de diverse vraagstukken rond

en actieve burgers om te komen tot

voor burgers en gemeenten over

maatschappelijke initiatieven en

een Verordening Burgerinitiatieven.

diverse juridische aspecten en de

aansprakelijkheid.

Vervolgens nodigen wij gemeenten

praktische toepassingen daarvan

uit die deze nieuwe Verordening

bij maatschappelijke initiatieven.

Hierbij zijn zij ondersteund door

willen uitproberen. Ten slotte

Periode: vanaf januari 2014 is de

de expertorganisaties CROW,

worden de ervaringen en resultaten

training / cursus beschikbaar.

WijkAlliantie, Bureau En de Buurt,

geëvalueerd. Momenteel lopen

LPB – Platform voor wijkgericht

gesprekken met het kenniscentrum

D. Ontwikkelen digitale App

werken en Van Alphen Advies.

Platform 31 om deze pilot uit

voor spelen

te voeren als een leerkring van

Het doel van de App is om de

De resultaten van hun werk zijn

gemeenten en gebruikers. Periode:

samenleving de kans te geven

terug te vinden in het eindadvies

november 2013 t/m september

om de speelmogelijkheden in de

“Regel die burgerinitiatieven”,

2014.

stad te waarderen, met een eigen
veiligheidsscore en belevingsscore.

dat medio november 2013
beschikbaar is.

B. Risico-Meter

Voor de ontwikkeling ervan zijn

Het landelijk kenniscentrum

we op zoek naar gemeenten,

CROW wil het onderzoekstraject

instellingen en gebruikers om de

Risicomanagement openbare ruimte

App te testen. Periode: november

gaan uitvoeren en zoekt hiervoor

2013 t/m mei 2014.

gemeenten, maatschappelijke
instellingen en betrokken burgers.
Onderdeel van het traject is het
ontwikkelen van de Risico-Meter.
Periode (verwacht): vanaf januari
2014.
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Andere acties
1. Verkenning Nieuwe

3. Kennis- en ontwikkelplatform

Eenvoudige Contracten

Veilige speelplekken

Op de LinkedIn groep

Wat hebben leveranciers bij te

Burgerinitiatieven en juridische

dragen aan veilig spelen? Hoe

zaken (en zes andere LinkedIn

kunnen gemeenten en gebruikers

groepen) loopt de uitvraag naar

hen uitdagen om met nieuwe

voorbeelden van eenvoudigere

oplossingen te komen? We houden

contracten bij zelfbeheer openbare

hiervoor een bijeenkomst als

ruimte en voorzieningen, gevolgd

opstart van een nieuw kennis- en

door de startbijeenkomst

ontwikkelplatform rond spelen.

Verkenning Nieuwe Contracten.

Periode: december 2013.

Gemeenten, betrokken burgers en
instellingen kunnen zich hiervoor

4. Pilot Particulier Speelgoed

aanmelden. Periode: vanaf medio

Particulier speelgoed in de openbare

november 2013.

ruimte – en wat nu? Samen
met de Klankbordgroep Spelen

2. Verkenning Minder strikt

ondersteunen we experimenten en

maken van de WAS

pilots rond dit thema, bijvoorbeeld

Wet- en regelgeving rondom spelen

zoals de gemeente Almere hier

en speeltoestellen laat nu weinig

mee aan de slag wil gaan. Wij

ruimte voor maatschappelijke

organiseren drie bijeenkomsten

initiatieven. De sleutel voor

van de Klankbordgroep. Periode

vereenvoudiging ligt bij het

december 2013 t/m mei 2014.

Ministerie van VWS. Wij organiseren
het gesprek tussen VWS, VNG /
gemeenten en maatschappelijke
instellingen met als doel ruimte
te vinden t.a.v. de WAS. Periode:
december 2013.
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< Meedoen?

Andere acties
5. Nieuw stappenplan zelfbeheer

7. Gemeentelijke evenementen

voorzieningen

aansprakelijkheidsverzekering?

Gemeenten, maatschappelijke

Voorzieningen zelf beheren en

Geven de bestaande

instellingen en organisaties

exploiteren is ingewikkeld voor

vrijwilligersverzekeringen voldoende

en burgers kunnen meedoen

initiatiefnemers. In het eindadvies

dekking voor aansprakelijkheid

met een of meerdere van deze

Regel die Burgerinitiatieven

en schade als het gaat om het

vervolgacties. Neem daarvoor

wordt een alternatieve aanpak

organiseren van buurtfeestjes

contact op met:

gegeven, om stapsgewijs de

en middelgrote tot grote

diverse juridische zaken geregeld

evenementen. Dat zoeken we uit

Mark Verhijde / Mark Verhijde

te krijgen. Wij nodigen gemeenten

samen met VNG/Centraal Beheer

– Interim programmamanager en

uit voor een ontwikkeltraject om

Achmea. Indien noodzakelijk

adviseur stedelijke ontwikkeling /

de nieuwe aanpak rond zelfbeheer

wordt een nieuwe aparte

mark.verhijde@gmail.com /

voorzieningen uit te voeren.

aansprakelijkheidsverzekering voor

06-52653005

Periode: vanaf november 2013.

de gemeenten ontwikkeld. Periode
vanaf december 2013.

Maarten Bosman / Adviseur

6. Stimuleren tijdelijk gebruik

stedelijke ontwikkeling en

lege ruimte

8. Minder vergunnen, meer

planoloog / m.bosman@

Tijdelijk gebruik geeft kansen voor

melden van evenementen.

ruimtelijkplan.nl / 06-16448119

wijken en dorpen. Wij doen de

Via de diverse LinkedIn groepen

uitvraag naar andere manieren om

wordt de uitvraag gedaan naar

LinkedIn / Doe ook mee op de

tijdelijke initiatieven mogelijk te

voorbeelden, waarbij gemeenten

LinkedIn groep Burgerinitiatieven

maken bij gemeenten en andere

meer gebruik maken van meldingen

en Juridische Zaken!

partijen. Dat gebeurt via de

in plaats van vergunnen bij

diverse LinkedIn groepen, en wordt

evenementen, festivals en feestjes.

teruggekoppeld richting deelnemers.

Periode: november / december

Periode november / december 2013.

2013.
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