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Boxtel, 27 november 2017 
 
Betreft: vragen conform artikel 37 RvO, regresrecht, letselschade en de WMO 
 
 
Geachte leden van het College, 
 
 
Graag vragen wij conform artikel 37 RvO, uw aandacht voor het volgende. 
 
Gemeenten kunnen de WMO-kosten voor slachtoffers niet meer verhalen op verzekeraars 
door het convenant tussen de VNG en verzekeraars, waarin dat verhaalsrecht is afgekocht 
voor enkele miljoenen euro’s. De gemaakte afspraak lijkt ons sowieso niet goed voor de 
gemeenten en kan naar ons inzicht ook nadelig uitpakken voor slachtoffers/cliënten. Voor het 
einde van het jaar wordt er beslist over het voortzetten van de lopende afspraak tussen de 
VNG en de verzekeraars. Gemeenten stemmen hiermee in door het convenant stilzwijgend 
te verlengen. Via deze brief vragen wij politieke aandacht voor deze afspraak, spreken wij 
onze zorg hierover uit en hebben wij ook conform artikel 37 Rvo hierover ook enkele vragen. 
 
Wat is er aan de hand? 
Een slachtoffer van bijvoorbeeld een verkeersongeval of een medische fout kan schade 
verhalen op een aansprakelijke partij. Meestal heb je dan te maken met een verzekeraar. 
Slachtoffers kunnen echter ook te maken krijgen met de WMO en hun gemeente, 
bijvoorbeeld als zij als gevolg van het ongeval aanpassingen in hun woning nodig hebben, 
zoals een traplift. De gemeente kan deze kosten dan verhalen op de (verzekeraar van de) 
aansprakelijke partij. Dat heet regresrecht. Het Verbond van Verzekeraars (VvV) en de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een overeenkomst gesloten (sinds 
2015), waarbij dat regresrecht in een keer is afgekocht, voor iets meer dan 10 miljoen euro. 
Gemeenten krijgen dan 64 cent per inwoner uitgekeerd. Voor Boxtel zou het dan dus gaan 
om een uitbetaling van zo’n 20.000 Euro. 
 
Wat is het gevolg van de afspraak? 
Verzekeraars kunnen de schade die binnen een van de velden van de WMO valt 
doorverwijzen naar gemeenten. Gemeenten die vervolgens geconfronteerd worden met 
slachtoffers die een beroep doen op de WMO, kunnen die kosten niet meer verhalen op de 
aansprakelijke partij. Dat kon voorheen wel. Maar door het convenant hebben verzekeraars 
dit nu afgekocht, met een vast bedrag per gemeente. Als gemeente moet je vervolgens 
hopen dat je het redt met die vooraf vastgestelde afkoopsom. En als je meer slachtoffers 
hebt in je gemeente, moet je dit dus bijpassen uit het WMO-budget. 
 
Gevolgen gemeenten 
Gemeenten lopen in onze ogen flinke financiële risico’s met deze afspraak. Ze kunnen de 
kosten door het convenant niet meer verhalen op de verzekeraars. De uitkering uit het 
convenant van 64 cent per inwoner is maar een schijntje ten opzichte van de kosten per 
letselschadekwestie. Een individuele voorziening beloopt al snel in de duizenden Euro’s  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
kosten en ten opzichte van het bedrag van de 20.000 Euro die we als Boxtel krijgen, vrezen 
wij dat dit bedrag de risico’s lang niet dekt.  
 
Het lijkt dus een mooie deal geweest voor de verzekeraars en een veel minder mooie deal 
voor gemeenten. 
 
Gevolgen slachtoffers/cliënt 
Ook cliënten lopen in onze ogen risico’s. Wij gaan er sowieso vanuit dat elke cliënt, die door 
wat voor reden dan ook een WMO-aanvraag doet, deze na beoordeling toegekend krijgt 
ongeacht of hij of zij te maken heeft gehad met een ongeval. Op basis daarvan lijken er voor 
cliënten dus geen nadelige gevolgen. Een WMO-voorziening compenseert alleen veel 
minder breed dan dat dit in een aansprakelijkheidsprocedure zou gebeuren. Bij de WMO 
wordt louter getoetst op het uitgangspunt of burgers mee kunnen doen (met 
basisvoorzieningen) in de maatschappij. In een aansprakelijkheidsprocedure gaat het echter 
ook om zaken als schadevergoeding en het vergoeden/compenseren van de volledig zelfde 
situatie als voor het ongeval. 
 
Daarnaast vrezen wij dat verzekeraars burgers in de kou zullen laten staan als er in een 
bepaalde kwestie sprake is van aanvullende claims. 
 
Wij hebben hierover de volgende vragen: 
 

1. Klopt het dat de Gemeente Boxtel vanaf 2015 jaarlijks zo’n 20.000 Euro uit het fonds 
ontvangen heeft? 

2. Hoeveel van die middelen zijn tot op heden op basis van het convenant uitgekeerd 
aan Boxtelse schadekwesties? 

3. Wordt bij het proces WMO-indicatie standaard bij een aanvrager nagevraagd of de 
beperking van de aanvrager veroorzaakt is door een ongeval? 

4. Zo nee, waarom niet (gegeven het convenant en de financiële risico’s zou dit in ieder 
geval logisch zijn)? 

5. Bent u het met ons eens dat de Gemeenten met deze afspraak forse financiële 
risico’s lopen? 

6. Welke risico’s lopen we als Gemeente als we uit het convenant zouden stappen? 
7. Bent u het met ons eens dat slachtoffers/cliënten gedupeerd kunnen worden, omdat 

de aansprakelijkheid voortvloeiend uit dit convenant veel minder breed gaat als de 
aansprakelijkheid in soortgelijke reguliere letselschadekwesties? Zo nee, waarom 
niet? 

8. Overweegt u voor volgend jaar uit het convenant te stappen, gegeven de financiële 
risico’s? 

9. Moet er bij de VNG niet snel aan de bel worden getrokken om in ieder geval het 
convenant open te breken, om zo betere afspraken met verzekeraars te maken? 
 

 
Wij zien met belangstelling uit naar uw spoedige reactie op ons schrijven. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Dave van de Ven, 
Fractievoorzitter SP 
 


