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1. Wat houdt de overeenkomst regresrecht Wmo tussen VNG en Verbond van Verzekeraars in?
Gemeenten die deelnemen aan deze 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 2016 was dat €
0,6470 cent per inwoner) waarmee zij de Wmo-voorzieningen voor regresslachtoffers kunnen betalen.
Gemeenten hebben nog wel een verhaalsmogelijkheid (voor de kosten van een Wmo-voorziening die
nodig is na een ongeval waarvoor een derde partij aansprakelijk is) bij verzekeraars die niet
deelnemen aan de overeenkomst.

2. Waar kan ik de overeenkomst regresrecht Wmo vinden?
U vindt de overeenkomst op VNG-net:
https://vng.nl/files/vng/brieven/2015/attachments/20150730_wmo-overeenkomst-afkoop-regres.pdf

3. Doet onze gemeente mee aan de overeenkomst regresrecht Wmo?
Gemeenten moeten expliciet aangeven aan de VNG als zij niet mee wilden doen. Als uw gemeente
dat niet heeft gedaan, doet u automatisch mee. De volgende gemeenten doen in 2017 niet mee:



Noordwijkerhout
Rozendaal

4. Welke verzekeraars nemen deel aan de overeenkomst?
U kunt dit overzicht vinden op VNG-net:
https://vng.nl/files/vng/brieven/2016/attachments/20160203_bijlage-ledenbrief_regres-wmoafkoopsom-en-deelname-overeenkomst-2016.pdf

5. Wat is de looptijd van de overeenkomst?
De eerste overeenkomst is afgesloten voor 2015 en 2016 en heeft betrekking op
schadeveroorzakende gebeurtenissen die gedurende deze periode plaatsvonden. Voor 2017 is een 1
jarige overeenkomst afgesloten die loopt tot 31-12-2017. In de loop van 2017 gaan VNG en het
Verbond onderhandelen over een meerjarige overeenkomst vanaf 1 januari 2018.

6. Wat is de reikwijdte van de overeenkomst?
Gemeenten hebben gedurende de looptijd van de overeenkomst geen regresrecht meer voor die
cliënten die voor 1-1-2018 een ongeval hebben gehad waarvoor een derde partij aansprakelijk is en

als gevolg waarvan een Wmo-voorziening wordt verstrekt. In de hoogte van de afkoopsom zijn de
regresslachtoffers van vóór 2015 meegenomen.
Als de huidige overeenkomst niet wordt voortgezet, of als een gemeente niet langer deelneemt,
herleeft het regresrecht voor de regresslachtoffers die voor 1-1-2018 regresslachtoffer zijn geworden
niet meer.
Nieuwe cliënten die vanaf 1-1- 2018 een ongeval krijgen als gevolg van de schuld van een derde en
Wmo-voorzieningen nodig hebben, kunnen vanaf 1-1-2018 weer bij de aansprakelijkheidsverzekeraar
worden aangemeld.

7. Welke voorzieningen vallen onder het regresovereenkomst? Ook bijvoorbeeld de (hoge)
kosten van het verstrekken van een speciale elektrische rolstoel?
Onder de regresovereenkomst vallen de kosten van alle Wmo voorzieningen die de regres cliënt
gebruikt en die gerelateerd zijn aan zijn ongeval.. Ook als het gaat om een dure voorziening als een
elektrische rolstoel of een woningaanpassing.
De gemeente krijgt jaarlijks een deel van de afkoopsom op de rekening gestort. Het ene jaar kan die
som te laag zijn omdat de gemeente veel dure voorzieningen heeft moeten verstrekken aan een
regresslachtoffer. Het kan ook voorkomen dat de gemeente een aantal jaren geen enkel
regresslachtoffer voorzieningen hoeft te verstrekken, terwijl de afkoopsom toch jaarlijks wordt betaald.
Op de langere termijn kan hierdoor een financieel evenwicht ontstaan.

8. Een cliënt ontvangt op dit moment van een verzekeringsmaatschappij een vergoeding voor
een Wmo-voorziening, die nodig is ten gevolge van een ongeval. Dient de gemeente deze
Wmo-voorziening nu te betalen?
Als de betreffende gemeente én de verzekeraar deelnemen aan de overeenkomst, dient de gemeente
inderdaad de Wmo-voorziening te betalen. Overigens is de gemeente niet verplicht om exact dezelfde
Wmo-voorziening te verstrekken. De gemeente dient deze cliënt als een nieuwe cliënt te beschouwen
en een nieuwe beoordeling te doen op basis van haar eigen Wmo-verordening. Daar kan een ander
aanbod uit voortvloeien.

9. Mag de gemeente voor regres cliënten dezelfde criteria voor toekenning van een voorziening
hanteren als voor “gewone” Wmo cliënten.
Ja dat mag. Zo kan het voorkomen dat de regres cliënt van de aansprakelijkheidsverzekeraar een
vergoeding voor huishoudelijke hulp heeft gekregen terwijl de gemeente de aanvraag voor
huishoudelijke hulp kan afwijzen wanneer er bijvoorbeeld een volwassen huisgenoot is die het
huishoudelijke werk kan overnemen (gebruikelijke zorg).

10. Aan welke regres cliënten mogen gemeenten geen eigen bijdrage vragen en aan welke
cliënten moeten gemeenten vanaf 15 februari 2017 wel een eigen bijdrage vragen ?
In de overeenkomsten voor 2015 en 2016 was in artikel 4 bepaald dat de gemeente voor
voorzieningen van regres cliënten die gerelateerd zijn aan het ongeval geen eigen bijdrage meer
mochten vragen. Bij het bepalen van de hoogte van de afkoopsom was rekening gehouden met het
verlies van inkomsten van gemeenten vanwege het niet kunnen vragen van een eigen bijdrage.
In de overeenkomst 2017 is artikel 4 gewijzigd. Gemeenten mogen vanaf 15 februari 2017 wel weer
een eigen bijdrage vragen voor een voorziening van een regrescliënt die na 15 februari 2017 een
ongeval heeft gekregen.

De reden voor deze wijziging is dat het ministerie van VWS ons er op heeft gewezen dat de bepaling
in artikel 4 van de overeenkomst waarin wordt aangegeven dat de eigen bijdragen voor regres
cliënten is afgekocht en dat de gemeente geen eigen bijdrage meer mag vragen voor voorzieningen
voor regres cliënten, in strijd is met het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning artikel 3.8
lid 2.
Het betreffende artikel in het Uitvoeringsbesluit zal niet op korte termijn gewijzigd worden. Daarom
hebben VNG en het Verbond van Verzekeraars besloten de overeenkomst 2017 op dit punt aan te
passen.
VNG en het Verbond van Verzekeraars hebben afgesproken dat voor schadeveroorzakende
gebeurtenissen vanaf 15 februari 2017 voor alle WMO-aanvragen de eigenbijdrageregeling (weer) van
toepassing is. Schadeveroorzakende gebeurtenissen voorafgaand aan 15 februari 2017 vallen hier
nadrukkelijk buiten. De op die gebeurtenissen betrekking hebbende eigen bijdragen zijn definitief en
voor de volledige toekomst afgekocht. Gemeenten mogen dus geen eigen bijdragen m.b.t.
schadeveroorzakende gebeurtenissen van voor 15-2-2017 na die datum in rekening (laten) brengen.
Dit houdt in dat regrescliënten die voor 15 februari 2017 een ongeval hebben gehad waarvoor een
derde geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is, zolang zij gebruik maken van Wmo voorzieningen die
gerelateerd zijn aan het ongeval, zij daarvoor geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen. Wanneer
deze cliënten na 15 februari 2017 een nieuwe indicatie nodig hebben of een nieuwe voorziening,
gerelateerd aan het ongeval, toegekend krijgen, zij daarvoor ook geen eigen bijdrage hoeven te
betalen. De eigen bijdrage voor deze groep is voorgoed afgekocht via de overeenkomst tussen de
VNG en het Verbond van Verzekeraars.
Regres cliënten die na 15 februari 2017 een ongeval krijgen waarvoor een derde geheel of gedeeltelijk
aansprakelijk is, gaan, wanneer zij Wmo voorzieningen toegekend krijgen daarvoor wel weer een
eigen bijdrage betalen.

11. Is het geld dat de gemeente krijgt uitgekeerd (0,6470 cent per inwoner) vrij besteedbaar?
Ja, het geld is vrij binnen de Wmo te besteden.

12. Hoe is de afkoopsom in 2016 aan gemeenten overgemaakt?
Gemeenten hebben een ledenbrief ontvangen waarin is aangekondigd dat de afkoopsom op de
rekening van de gemeente zal worden overgemaakt.

13. Hoe is de afkoopsom voor 2015 en 2016 bepaald?
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de werkelijke regreskosten bij gemeenten. Gemeenten
hadden tot 2015 geen regresrecht en hebben dit niet bijgehouden. Verzekeraars beschikken evenmin
over deze gegevens.
De berekening is gebaseerd op enerzijds het deel van het macrobudget Wmo 2015 dat voor regres in
aanmerking komt en anderzijds een gewogen gemiddelde van het regrespercentage dat door
zorgverzekeraars wordt gerealiseerd op aansprakelijkheidsverzekeraars en het regrespromillage dat
in 2014 gold in het AWBZ-convenant tussen het Verbond en het Zorginstituut Nederland.

14. Wat is de hoogte van de afkoopsom in 2017?
De afkoopsom voor 2017 is nog niet definitief. De VNG en het Verbond streven ernaar om de
definitieve afkoopsom voor 2017 voor 1 juli te bepalen. Naar verwachting zal de hoogte van de

afkoopsom iets lager zijn dan in 2015 en 2016 omdat het bedrag niet is opgehoogd met de opbrengst
van de eigen bijdragen. Dit als gevolg van de wijziging van artikel 4 van de overeenkomst.

15. Wat gebeurt er na 2017? Wordt de overeenkomst dan voortgezet?
VNG en Het Verbond onderhandelen in 2017 over een meerjarige overeenkomst vanaf 2018. Het
minimumdeelname percentage bedraagt 80%. Is het deelnemerspercentage lager dan 80% dan
treden VNG en het Verbond in overleg over de vraag of de overeenkomst ontbonden zal worden.

16. Is het regresrecht in de Wet Langdurige Zorg ook afgekocht?
Ja, het Zorginstituut Nederland heeft met het Verbond van Verzekeraars eveneens een overeenkomst
waarbij het regresrecht van de zorgkantoren is afgekocht.

17. Vallen ongevallen als gevolg van verkeerd medisch handelen onder de overeenkomst?
Ja, die vallen er onder.

18. Hoe wordt de afhandeling van vragen en geschillen over de overeenkomst behandeld?
De VNG en het Verbond hebben afgesproken dat zij een adviesgroep instellen bestaande uit leden
van VNG en het Verbond . Deze adviesgroep komt op structurele basis minimaal drie keer per jaar bij
elkaar om de voortgang van de overeenkomst, vragen en geschillen te bespreken en daarover een
advies uit te brengen aan respectievelijk de VNG en het Verbond.

19. Vallen regres cliënten van wie de aansprakelijkheid gedeeltelijk is erkend ook onder de
overeenkomst?
Ja deze groep valt ook onder de overeenkomst. Verbond en VNG beogen met de Overeenkomst Wmo
een eenvoudige regeling te bewerkstelligen zonder dat de gemeente onderzoek hoeft te doen naar de
mate van aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid jegens de benadeelde kan anders zijn dan jegens
de gemeente. Het zou tot onnodige en overbodige discussies leiden om bij het bestaan van een
Overeenkomst Wmo apart overleg te voeren tussen gemeente en verzekeraar over de schuldvraag of
zelfs daarover te procederen. Er moet natuurlijk wel een bepaalde mate van aansprakelijkheid zijn.

20. Kunnen regres cliënten die vanaf 15 februari 2017 weer een eigen bijdrage moeten gaan
betalen, deze bijdrage declareren?
Ja, deze eigen bijdragen betrekt de aansprakelijkheidsverzekeraar bij de bepaling van de hoogte van
de schadevergoedingsregeling.

21. Hoe kan de gemeente bepalen of iemand een regres cliënt is die voor 15 februari 2017 een
ongeval heeft gehad?
De aansprakelijkheidsverzekeraar erkent de gehele of gedeeltelijke aansprakelijkheid van het ongeval
en bevestigt de datum van het ongeval en de aansprakelijkheid schriftelijk aan de cliënt. Het is aan de
cliënt om deze schriftelijke verklaring van de aansprakelijkheidsverzekeraar aan de gemeente te
overhandigen wanneer hij een Wmo voorziening aanvraagt.

22 Hoe kan de gemeente bepalen of de door de regres cliënt gevraagde voorziening
gerelateerd is aan het ongeval?
Dit is ter beoordeling aan de gemeente zelf. De aansprakelijkheidsverzekeraar kan daarover geen
advies verstrekken. Bij twijfel of bij verschik van mening met de regres cliënt kan de gemeente een
onafhankelijk medisch advies vragen.

