
Reactie Verbond van Verzekeraars op vragen van RTL Nieuws (31-03-2021) 
 
Verzekeraars stellen alles in het werk om slachtoffers snel en adequaat te helpen. Soms zijn er dan 
ook hele goede redenen om letselschadeslachtoffers te verwijzen naar de gemeente. Bijvoorbeeld 
wanneer hij of zij via die weg sneller aanspraak kan maken door middel van een urgentieverklaring 
op een aangepaste woning.  De gemeente is op een aantal punten beter in staat om bepaalde 
faciliteiten of oplossingen te bieden. 
 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Van het totale aantal Wmo-zaken, 
is een klein deel van mensen die letsel hebben opgelopen. Bij het merendeel van die zaken is geen 
verzekeraar betrokken. Wanneer er wél een verzekeraar betrokken is, geldt keuzevrijheid voor het 
letselschadeslachtoffer om te kiezen tussen gemeente of verzekeraar. Als het voor een slachtoffer 
beter is zich eerst te wenden tot de gemeente, mag hij daar gebruik van maken. Wanneer de 
aansprakelijkheid voor het letsel vaststaat kan de gemeente de kosten verhalen op de verzekeraar.  
 
Onduidelijkheden over het doorverwijzen zijn niet nieuw, ook vanuit de politiek is hier aandacht voor 
gevraagd. Om tot een oplossing te komen is het Verbond in gesprek met het ministerie van Justitie 
en Veiligheid, en de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Ook gaan 
we graag in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Samen met deze partijen 
willen we komen tot een oplossing om slachtoffers duidelijkheid te bieden tot wie (gemeente of 
verzekeraar) zij zich het beste kunnen wenden. Dit plan ligt nu ter akkoord bij de ASP. 
 
Verzekeraars behandelen op jaarbasis plus minus 60.000 letselzaken, maar bij enkele honderden 
zaken wordt het slachtoffer gewezen op de mogelijkheden (Wmo) bij de gemeente – er zijn in totaal 
355 gemeenten. Er zijn dan hele goede redenen om het slachtoffer daarop te wijzen. Bijvoorbeeld 
wanneer hij of zij via die weg sneller aanspraak kan maken op voorzieningen, door middel van een 
urgentieverklaring, op een aangepaste woning.  De gemeente is op een aantal punten beter in staat 
om bepaalde faciliteiten of oplossingen te bieden. Wanneer er een verzekeraar betrokken is, geldt 
keuzevrijheid voor het letselschadeslachtoffer om te kiezen tussen gemeente of verzekeraar. Als het 
voor een slachtoffer beter is zich eerst te wenden tot de gemeente, mag hij daar gebruik van maken. 
Wanneer de aansprakelijkheid voor het letsel vaststaat kan de gemeente de kosten verhalen op de 
verzekeraar (daar heeft het Verbond een makkelijk te gebruiken format voor opgesteld en gedeeld 
met de VNG). 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Waarom verwijzen verzekeraars letselschadeslachtoffers naar de Wmo? 
Verzekeraars verwijzen niet standaard naar de Wmo, verzekeraars stellen echter alles in het werk om 
slachtoffers snel en adequaat te helpen. In sommige gevallen zijn er dan ook hele goede redenen om 
letselschadeslachtoffers te verwijzen naar de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer hij of zij via die weg 
sneller aanspraak kan maken, door middel van een urgentieverklaring, op een aangepaste 
woning.  De gemeente is op een aantal punten beter in staat om bepaalde faciliteiten of oplossingen 
te bieden. 
 
Bij de WMO gaat het om letselzaken waarbij maatwerk in de schaderegeling vereist is. Wat is voor 
deze persoon een adequate oplossing? En daarbij moet zeker gebruik worden gemaakt van de 
expertise en de bevoegdheden die gemeenten op dit vlak hebben. Dan gaat het niet om ‘verwijzen’ 
maar gebruik maken van een ieders inbreng (deskundigheid, financiering, praktische oplossingen) om 
te komen tot een adequate oplossing. 
 

Wat vinden jullie daarvan? 



Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Van het totale aantal Wmo-zaken, 
is een heel klein deel van mensen die letsel hebben opgelopen. Bij het merendeel van die zaken is 
geen verzekeraar betrokken. Wanneer er wél een verzekeraar betrokken is, geldt keuzevrijheid voor 
het letselschadeslachtoffer om te kiezen tussen gemeente of verzekeraar (dit is wettelijk vastgelegd). 
Als het voor een slachtoffer beter is zich eerst te wenden tot de gemeente, mag hij of zij daar gebruik 
van maken. Wanneer de aansprakelijkheid voor het letsel vaststaat, dan kan de gemeente de kosten 
verhalen op de verzekeraar middels een makkelijk in te vullen format dat wij aangeleverd hebben bij 
de VNG. 
 
Uit eerdere onderzoeken bleek – en u gaf het zelf ook aan in het voorgesprek – dat verzekeraars en 
gemeenten niet naar elkaar mogen wijzen als een letselschadeslachtoffer bij hen aanklopt: 
waarom gebeurt het in de praktijk dan toch wel? 
Doorverwijzen mag niet, maar je mag een slachtoffer wel wijzen op het feit dat soms de verzekeraar 
en soms de gemeente beter is om te benaderen. Verzekeraars stellen alles in het werk om 
slachtoffers snel en adequaat te helpen. Soms zijn er als gezegd goede redenen om 
letselschadeslachtoffers te wijzen op een voor hen beter proces bij de gemeente. Bijvoorbeeld 
wanneer hij of zij via die weg sneller aanspraak kan maken op bepaalde voorzieningen, zoals 
bijvoorbeeld door middel van een urgentieverklaring op een aangepaste woning.  De gemeente is op 
een aantal punten beter in staat om bepaalde faciliteiten of oplossingen te bieden. 
 
Bij de Wmo gaat het om letselzaken waarbij maatwerk vereist is. Wat is voor deze persoon een 
adequate oplossing? En daarbij moet zeker gebruik worden gemaakt van de expertise en de 
bevoegdheden die gemeenten op dit vlak hebben. Dan gaat het niet om ‘doorverwijzen’ maar 
gebruik maken van een ieders inbreng (deskundigheid, financiering, praktische oplossingen) om te 
komen tot een adequate oplossing. Tenslotte wijs ik op wat hiervoor ook al is opgemerkt over 
gedeelde aansprakelijkheid.  
 
In hoofdstuk 6 – stap 6 van de Handreiking Zorgschade wordt uiteengezet hoe dat soort 
letselschadezaken gefinancierd moeten worden. Stap 1 is dan een beroep doen op publieke 
middelen (zoals de Wmo). Dat is toch in strijd met de keuzevrijheid van het slachtoffer? En 
daarnaast gaat het in tegen het feit dat verzekeraars niet naar gemeenten mogen verwijzen als een 
slachtoffer bij hen aanklopt? 
Verzekeraars stellen alles in het werk om slachtoffers snel en adequaat te helpen. Soms zijn er dan 
ook hele goede redenen om letselschadeslachtoffers te wijzen op een voor hen beter proces bij de 
gemeente. Bijvoorbeeld wanneer hij of zij via die weg sneller aanspraak kan maken door middel van 
een urgentieverklaring op een aangepaste woning.  De gemeente is op een aantal punten beter in 
staat om bepaalde faciliteiten of oplossingen te bieden.  
 
In o.a. het document Handreiking Zorgschade wordt gesproken over ‘bovennormale zorgschade’: 
wat bedoelen jullie daar precies mee?  
De Handreiking Zorgschade is opgesteld door de Letselschaderaad (niet door het Verbond). Bij 
bovennormale zorgschade gaat het om een hele kleine categorie mensen die 24 uur per dag hulp of 
toezicht nodig heeft.  
  
Wij spraken 17 gemeenten die worstelen met tijd en geld dat zij kwijt zijn aan 
letselschadeslachtoffers die een beroep doen op de WMO en het vervolgens toepassen van 
regresrecht. Die gemeenten vinden dat zij onterecht op kosten worden gejaagd. Wat is hierop jullie 
reactie? 
De uitvoering van de Wmo is door het kabinet aan gemeenten overgedragen. Dat is een 
kabinetsbesluit geweest waar verzekeraars geen invloed op hebben gehad. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Voor het letselschadeslachtoffer geldt dat hij of zij 
wettelijk de keuzevrijheid heeft om te kiezen tussen gemeente of verzekeraar. Als het voor een 



slachtoffer beter is zich eerst te wenden tot de gemeente, dan mag hij/zij daar gebruik van maken. 
Wanneer de aansprakelijkheid voor het letsel vaststaat kan de gemeente de kosten verhalen op de 
verzekeraar met gebruik van een makkelijk in te vullen en door ons opgesteld format (dit format is 
ook gedeeld met de VNG). 
 
Gemeenten geven aan dat ze het geld niet claimen via het regresrecht, omdat het zo ingewikkeld is 
en omdat de kosten van het claimen in veel gevallen de schade overstijgt. Hoe willen jullie het 
huidige systeem makkelijker maken? 
Onduidelijkheden over het doorverwijzen zijn niet nieuw, ook vanuit de politiek is hier aandacht voor 
gevraagd. Om tot een oplossing te komen is het Verbond in gesprek met het ministerie van Justitie 
en Veiligheid, en de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Samen 
met deze partijen willen we komen tot een oplossing om slachtoffers duidelijkheid te bieden tot wie 
(gemeente of verzekeraar) zij zich het beste kunnen wenden. Dit plan ligt nu ter akkoord bij de ASP. 
Ook gaan we graag met de VNG in gesprek. Daarnaast hebben verzekeraars in het verleden een 
makkelijk bruikbaar format gemaakt voor gemeenten waardoor ze makkelijk kosten kunnen verhalen 
bij verzekeraars. Deze is destijds gedeeld met de VNG.  
 


