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Regresrecht Wmo - overeenkomst 2018

Voorstel

ook in 2018 deel te nemen aan de door de vNG gesloten overeenkomst afkoop
reg resrecht

Inleiding

Op grond van artikel 2.4.4 van de Wmo 2015 heeft de VNG een overeenkomst gesloten
met de verzekeraars over de afkoop van het regresrecht. In 2015, 2016 en 2017 heeft de
gemeente Weeft deelgenomen aan deze overeenkomst. Indien de gemeente Weert in
2018 niet wil deelnemen, moet dit vóór vrijdag 19 januari 2018 10:00 uur kenbaar worden
gemaakt bij de VNG (zie bijlage 1: VNG Ledenbrief t7/076).

Gemeenten die deelnemen aan de overeenkomst, zien af van hun regresrecht in de Wmo
Zij kunnen de kosten van voorzieningen die worden toegekend aan een slachtoffer van
een ongeval waarvoor een derde partij aansprakelijk is, niet meer verhalen op de
betreffende verzekeraar. De deelnemende verzekeraars hebben het risico dat gemeenten
verhaalprocedures gaan voeren, afgekocht. Deelnemende gemeenten krijgen via de VNG
een bedrag uitgekeerd (in 2oL7 was dat € 0,6084 per inwoner) waarmee zij de wmo-
voorzieningen voor regresslachtoffers kunnen betalen (ongeoormerkt, zie bijlage 2: Veel
gestelde vragen). Het regresrecht herleeft als een verzekeraar geen deelnemer aan de
overeenkomst is.

Beoogd effect/doel

Met dit voorstel blijft de gemeente ook in 2018 deelnemer aan de overeenkomst afkoop
regresrecht Wmo en ontvangt de gemeente een bedrag per inwoner als afkoopsom.
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Argumenten

1. Het zelf uitvoeren van het regresrecht Wmo is arbeidsintensief en vraagt zeer
specifieke (letselschade-)kennis die de gemeente zelf niet in huis heeft.

Het regresrecht stelt de gemeente ¡n staat om verhaal te plegen ingeval een derde
aansprakelijk is voor een ongeval waardoor de gemeente op grond van de Wmo
voorzieningen moet verstrekken aan degene die door het ongeval met beperk¡ngen te
maken krijgt. Deelnamepercentage bij de verzekeraars is hoog (circa 97o/o).In 2077
namen slechtst twee (kleine) gemeenten geen deel aan de overeenkomst.

Het uitoefenen van het regresrecht Wmo op het niveau van individuele regresslachtoffers
betekent voor individuele gemeenten grote administratieve inspanningen en aanzienlijke
kosten voor de afwikkeling van (mogelijke) claims. Het afkopen van het regresrecht
daarentegen zal leiden tot aanzienlijke besparingen in de uitvoeringskosten bij de
gemeenten. Bovendien ontvangen de gemeenten jaarlijks een afkoopsom, die bij kan
dragen aan de dekking van de te verstrekken Wmo-voorzieningen, ongeacht of zich een
regrescasus voor doet of niet.

2. De overeenkomst wordt in 2018 door de VNG geëvalueerd.

Er is op dit moment nog geen inzicht of deelname aan deze overeenkomst kostendekkend
is. Daarvoor is de looptijd nog te kort. Op landelijk niveau heeft de VNG een werkgroep
ingesteld die onderzoek doet naar de werkelijke kosten van regres. Dit betekent dat alle
gemeenten moeten registreren of er casussen zijn met regres en de informatie hierover
ook delen met de VNG. Pas als over meerdere jaren informatie is verzameld, kan een
beter inzicht in de werking van de overeenkomst ontstaan. De VNG gaat in 2018 de
overeenkomst regresrecht evalueren en - afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek
- opnieuw onderhandelen met de verzekeraar over de afkoopsom danwel een andere
koers adviseren aan de gemeenten inzake het regresrecht.

Kanttekeningen en risico's

Het is voor de VNG belangrijk dat de deelname door gemeenten ook in 2018 hoog is, bij
voorkeur hoger dan 80o/o. Anders is het voor verzekeraars minder interessant. Bovendien
kan bij een hoog deelnamepercentage informatie worden verzameld over de werking van
de overeenkomst. Leidt de overeenkomst inderdaad tot een besparing op de
uitvoeringskosten? Is de afgesproken afkoopsom met de verzekeraars voldoende? De VNG
neemt deze vragen mee in het evaluatieonderzoek.

Daarom wordt voorgesteld om, hoewel nog niet is vast te stellen of de overeenkomst
daadwerkelijk het beoogde effect heeft, toch in 2018 weer deelte nemen aan de
overeenkomst. Deelname in 2018 is geen beletsel om voor 2019 een andere keuze te
maken.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Deelnemende gemeenten ontvingen in 2Ol7 een afkoopsom van € 0,6084 per inwoner
(ongeoormerkt). Voor de gemeente Weert betekent d¡t een bedrag van ongeveer
€ 30.000,-. Dit bedrag wordt binnen de exploitatie Wmo nieuwe taken verantwoord.
De afkoopsom wordt via de VNG beschikbaar gesteld. Voor 2018 is het bedrag per inwoner
nog niet bepaald. Daarover gaan de VNG en het Verbond van Verzekeraars
onderhandelen, zodra duidelijk is dat er voldoende gemeente meedoen.

Ultvoerlng/evaluatle
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Nadat uw college heeft ingestemd met het voorstel, wordt aan de VNG gemeld dat de
gemeente Weeft ook in 2018 weer deelnemen aan de overeenkomst.
Het Wmo-team van de afdeling WIZ zal in 2018 bijhouden hoeveel casussen regresrecht
zich voordoen en hoe de kosten die wij maken voor regresslachtoffers zich verhouden tot
de door de VNG met de verzekeraars afgesproken afkoopsom. Op basis van deze
informatie en het landelijke onderzoek kan voor 2019 opnieuw worden afgewogen of de
gemeente Weeft wil deelnemen aan de afkoop van het regresrecht Wmo (gesteld dat de
VNG ook voor 2019 weer een overeenkomst met de verzekeraars afsluit).

Com mun icatie/ participatie

n.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern

K. Joosten (hoofd afdeling WIZ), P. van Haren (teamleider Wmo), H. Jansen (senior
strategisch beleidsmedewerker OCSW), P. Hecker fiurist), E. Naebers (regisseur Sociaal
domein), P. Vos (financieel beleidsadviseur)

Extern

n.v.t.

Bijlagen

1. VNG Ledenbrief L7/076 Regresrecht Wmo - overeenkomst 2018
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Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad

Datum

7 december 2017
Ons kenmerk

TIP/U201700905

Lbr.171076
Telefoon

(070) 373 8421
Bijlage(n)

Onderwerp

Regresrecht Wmo - overeenkomst 2018

Geacht college en gemeenteraad,

ln de Wmo 2015 is een artikel over regres opgenomen (artikel 2.4.3). Het regresrecht stelt
gemeenten in staat om de kosten voor Wmo-voorzieningen te verhalen op een derde bij wettelijke
aansprakelijkheid voor een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. Daarbij komen gemeenten
meestal uit bij een aansprakelijkheidsverzekeraar.

De VNG en het Verbond van Verzekeraars hebben sinds 2015 een overeenkomst waarmee de
verzekeraars het regresrecht voor het jaar 2015, 2016 en 2017 hebben afgekocht. Voor het jaar
2018 is de VNG van plan een nieuwe overeenkomst af te sluiten, onder dezelfde voon¡vaarden als
in 2017.

Als u niet wilt deelnemen aan deze overeenkomst, vezoeken wij u vóór vrijdag 19 januari 2018
10.00 uur te reageren. U kunt dit per e-mail laten weten aan: anqela.potiens@vnq.nl

Met vriendelijke groet,

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J.Kriens
Algemeen directeur

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nassaulaan 12 Den Haag I Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag

070 - 373 83 93 | info@vng.nl

vng.nl



Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad

infomatiscontrum tê1.

(070) 373 83e3

botroft

Regres Wmo - afkoopsom 2016

en deelname overeenkomst

2017

uw kenmerk

ons kenmerk

ECSD/U201 601426

Lbr. 16/079

Vereniging van
Nederlandse Gemeenten

bijlage(n)

Datum

1

2 november 2016

Samenvatting
ln de Wmo 2015 is een artikel over regres opgenomen (artikel 2.4.3). Het regresrecht stelt
gemeenten in staat om de kosten voor Wmo-voorzieningen te verhalen op een derde bij wettelijke
aansprakelijkheid voor een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. Daarbij komen
gemeenten meestal uit bij een aansprakelijkheidsverzekeraar.

De VNG en het Verbond van Verzekeraars hebben sinds 2015 een overeenkomst waarmee de

verzekeraars het regresrecht voor het jaar 2015 en 2016 en recent ook voor 201 7 hebben

afgekocht. De afkoopsom voor 2016 is door het Verbond aan de VNG overgemaakt. ln deze
ledenbrief informeren wij u over de afwikkeling van de afkoopsom 2016 richting gemeenten.

Daarnaast willen wijgraag weten of uw gemeente in 2017 (weer) deelneemt aan de

overeenkomst regres Wmo. Als u niet wilt deelnemen aan de overeenkomst, verzoeken wij u vóór
donderdag I december 2016, 10.00 uur te reageren. U kunt dit per e-mail laten weten aan:

anqela. potiens@vnq. nl
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ECSD/U201 601426
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Vereniging van
Nederlandse Gemeenten

bijlago(n)

dalum

2 november 2016

1

Geacht college en gemeenteraad,

l.lnleiding
ln de Wmo 2015 is een artikel over regres opgenomen (artikel 2.4.3). Het regresrecht stelt

gemeenten in staat om de kosten voor Wmo-voorzieningen te verhalen op een derde bij wettelijke

aansprakelijkheid voor een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. Daarbij komen

gemeenten meestal uit bij een aansprakelijkheidsvezekeraar.

Volgens artikel 2.4.4 van de Wmo kan de VNG een overeenkomst met het Verbond van

Verzekeraars sluiten over de afkoop van het regresrecht. De VNG heeft voor de jaren 2015,2016

en recent ook voor 2017 een overeenkomst met het Verbond van Verzekeraars afgesloten.

De afkoopsom voor 2016 is inmiddels door het Verbond van Verzekeraars overgemaakt aan de

VNG. ln deze ledenbrief gaan wij in op de afwikkeling van de afkoopsom richting gemeenten.

Daarnaast willen wij graag weten of uw gemeente in 2017 deelneemt aan de

regresovereenkomst.

Als bijlage bij deze ledenbrief is een lijst opgenomen met de verzekeraars die deelnemen aan de

overeen komst. Het percentage deel nemende verzekeraa rs bed raag I 97,060/o.

Op het moment dat u te maken krijgt met een regresgeval is de kans zeer groot dat de

betreffende aansprakelijkheidsverzekeraar is aangesloten bij de overeenkomst. Blijkt uit nader

onderzoek dat de betreffende aansprakelijkheidsvezekeraar niet meedoet met de overeenkomst,

dan herleeft het gemeentelijk regresrecht en kan de gemeente de aansprakelijkheidsverzekeraar

rechtstreeks aanspreken.



Zie voor meer informatie over de overeenkomst regres Wmo 2015 Ledenbrief 151062 van 30 juli

2015: httos://vnq. nl/files/vnq/brieven/2015/20150730 ledenbrief overeenkomst-inzake-reqres-
wmo-2015.pdf en de veel gestelde vragen en antwoorden:

https://vno.nl/files/vnq/oaqina attachments/2016i20160620-faq-overeenkomst- afkooo-
reo resrecht-wmo-wmo2O 1 5. pdf.

Wij merken op dat we binnenkort nieuwe en aangepaste veel gestelde vragen en antwoorden op

de website zullen publiceren, naar aanleiding van de vele vragen van gemeenten over de

uitvoering van de overeenkomst. Hierover zijn we momenteel nog in gesprek met het Verbond

van Verzekeraars.

2. Afwikkeling afkoopsom
De VNG betaalt de afkoopsom in november uit aan gemeenten op basis van het inwoneraantal
per I januari 2016. Gemeenten kunnen voor 2016 rekenen op een bedrag van € 0,6470 per

inwoner. U ontvangt van ons een brief (creditfactuur) waarin het bedrag vermeld staat dat uw
gemeente ontvangt voor de kosten die u maakt voor regresslachtoffers. U zult er zelf voor moeten

zorgdragen dat het bedrag voor afkoop van het regresrecht terecht komt bij de gemeentelijke

afdeling die de Wmo-voorzieningen verstrekt.

3. Deelname reg resovereenkomst 2017

De VNG wil graag weten of uw gemeente in 2017 (weer) deelneemt aan de overeenkomst regres

Wmo. Bij uw atweging is van belang te weten dat een overeenkomst tussen de VNG/ gemeenten

en het Verbond van Verzekeraars alleen haalbaar is wanneer minimaal 80% van de gemeenten

mee doen. Doen minder dan 80% van de gemeenten mee, dan is het afkopen van het regres voor

de leden van het Verbond van Verzekeraars minder interessant. ln 2016 heeft ruim 98% van de
gemeenten meegedaan.

Bij een relatief nieuw initiatief zoals deze overeenkomst is het van belang om meerjarige

afspraken te maken, teneinde meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen voor gemeenten. De

afkoopsom voor 2017 is nog niet bepaald. Daarover gaan VNG en het Verbond onderhandelen,

zodra wij weten dat er voldoende gemeenten meedoen.

Actie
Mocht u niet mee willen doen met het convenant, dan heeft u de gelegenheid om te reageren tot

donderdag 1 december 2016, 10.00 uur. U kunt dit doen door een bericht te sturen aan mw.

Angela Potjens, Expertisecentrum Sociaal Domein, VNG: anqela.potiens@vnq.nl
Als wij geen melding van u ontvangen, gaan wij er van uit dat u deelneemt aan het convenant

onderwerp Ledenbrief Regres Wmo - afkoopsom 2016 en deelname overeenkomst20lT
2 november 2016
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Vragen?
Voor vragen over deze ledenbrief kunt u terecht bij mw. Linda Hazenkamp

(linda.hazenkamo@vnq. nl) of mw. Angela Potjens (anqela. potiens@vnq. nl).

Hoogachtend,

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens

Voorzitter d irectieraad

Bijlage : Deelnemende verzekeraars overeen komst reg res Wmo.

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven

onderwerp Ledenbrief Regres Wmo - afkoopsom 2016 en deelname overeenkomst20lT
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GÐ VERBOND VAN VERZEKERAARS
Varan¡ging vån
Nedcrlendc¡ Gamåêntan

Maatschappij
ABN Amro Schadeverzekering N.V.
Achmea Schadeverzekering N.V.

¡ Alle labels incl. lnshared en Hema
Aegon Nederland N.V.
Allianz Nederland Schadeverzekering N.V.

o AllSecur
o London Verzekeringen

Amlin Europe
Ansvar Verzekeringsmij N.V. (met ingang 1 januari 2016)
a.s.r. schadeverzekering N.V.

o De Europeesche
Bovemij, N.V. Verzekering-Maatschappij
Centramed 8.4., O.W.M.
Chubb lnsurance Company of Europe SE
Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.

o Ohra Verzekeringen (handelsnaam)
Generali Schadeverzekering Maatschappl N V.
Goudse Schadeverzekeringen N.V., De

. De Zeeuwse
HD|-Gerling Verzekeringen N.V.
Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij N.V.

¡ Klaverblad Onderlinge Verzekeringsmaatschappij U.A.
MediRisk b.a.
Nationale-Nederlanden Schadeverzekeringen N.V.
Noordhollandsche van 181 6 Schadeverzekeríngsmaatschappij, N.V
Reaal Schadeverzekeringen N.V.

. proteg
SOM U.A., O.V.M.
TVM Verzekeringen
Univé Schade b.a., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij
UVM
Verenigde Assurantiebedrijven Nederland
VGA Verzekeringen
Waarborgfonds Motorverkeer
XL lnsurance
ZLMYerzekeringen
Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG

Laatst gewijzigd 18 januari 2016


