Vraag rondvraag S&I-M&B 18-05-2021, wmo-gemeenten-verzekeraars
Op 3 april 2021 publiceerde RTL nieuws een artikel over verzekeraars die gemeenten laten
opdraaien voor kosten die ze eigenlijk zelf zouden moeten betalen. Uit onderzoek van RTL
Nieuws blijkt dat slachtoffers van ongelukken voor de letselschade van het kastje naar de
muur gestuurd worden. Het gaat om de kosten die ze maken voor bijvoorbeeld hulp in huis
bij mensen die gehandicapt zijn geraakt door een ongeluk. Van verzekeraars moeten
slachtoffers eerst kijken wat ze kunnen claimen bij de gemeente, voordat ze zelf geld
uitkeren. Advocaten, gemeenten en experts vinden dat verzekeraars misbruik maken van
belastinggeld en dat dit gedrag niet door de beugel kan.
Hierbij de link naar het artikel van RTL nieuws:
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5215013/letselschade-wmo-slachtoffersgemeenten-verzekeraars
Gemeenten kunnen de kosten die ze maken voor letselschadeslachtoffers weer verhalen op
verzekeraars, via het zogenoemde regresrecht. Maar in de praktijk gebeurt dit nauwelijks
omdat dit volgens gemeenten een te duur en ingewikkeld proces is.
Als Fractie Duijsters zouden wij het volgende willen vragen:
- Hebben wij als gemeente beeld of wij hier ook mee te maken krijgen? Zo ja, wat zijn de
gevolgen voor de gemeente Weert?
- Hebben wij procedures opgenomen om te voorkomen dat er oneigenlijk gebruik wordt
gemaakt van onder andere de WMO?
- Verzekeraars vinden dat slachtoffers bij de gemeente een beroep moeten doen op de
WMO. Wordt nu gecontroleerd bij WMO aanvragen of de schade niet door een verzekeraar
vergoed zou moeten worden?
- Deelt u de mening dat dergelijke kosten ten alle tijde verhaald zouden moeten worden op
de verzekeraars via het regresrecht in de plaats van de rekening te leggen bij de Weertse
inwoners?
- Als mensen een uitbetaling ontvangen vanuit een letselschade zaak (zowel materieel als
immaterieel) en een bijstandsuitkering ontvangen wordt deze uitbetaling dan gekort op de
bijstandsuitkering?
Graag zou ik deze vragen schriftelijk beantwoord willen krijgen.
Met vriendelijke groet
Peter Duisters
Fractie Duijsters

