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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Bij de commissie mens en maatschappij van 16 januari 2018 is door D66 gevraagd om een toelichting op het bericht van
Berlimont CMC Consulting met betrekking tot Convenant Wmo Regres 2018.
Het Convenant Wmo Regresrecht is een overeenkomst tussen de VNG en het Verbond van Verzekeraars. Gemeenten
hebben volgens de Wmo de bevoegdheid om de kosten van Wmo-voorzieningen voor slachtoffers van een ongeval te
verhalen op de persoon die wettelijk aansprakelijk is voor het ongeval. Via het convenant is het regresrecht afgekocht:
gemeenten krijgen een jaarlijks bedrag per inwoner ongeacht of zij regres-cliënten hebben of niet.
Op de website van de VNG staan het doel en de achtergrond van het convenant beschreven:
»

Het doel van het convenant is gemeenten en verzekeraars te vrijwaren van complexe en vaak langdurige
administratieve procedures met een onzekere uitkomst die gepaard gaan met het verhalen van Wmo-kosten op
verzekeraars.

»

De regresregeling in het convenant is tot stand gekomen op basis van de bij zowel gemeenten als de
verzekeraars beschikbare informatie over Wmo-regreskosten. Gemeenten registreren het aantal regres-cliënten
en de kosten die zij maken voor Wmo-voorzieningen niet. De VNG beschikt niet over landelijke cijfers waarmee
onderbouwd kan worden of de landelijke afkoopsom voldoende is voor de kosten die gemeenten maken voor
regres-cliënten.

*

De berekening van de afkoopsom is gebaseerd op het deel van het macrobudget Wmo 2015 dat voor regres in
aanmerking komt, en op een gewogen gemiddelde van het regrespercentage dat door zorgverzekeraars wordt
gerealiseerd op aansprakelijkheidsverzekeraars en het regrespromillage dat in 2014 gold in het AWBZconvenant tussen het Verbond van Verzekeraars en het Zorginstituut Nederland. Het convenant wordt jaarlijks

»

geëvalueerd.
Het convenant heeft geen gevolgen voor regres-cliënten die aanspraak hebben op vergoedingen uit de Wmo,
cliënten zijn geen partij bij het convenant.

Berlimont CMC Consulting nodigt gemeenten uit om een door het bedrijf opgesteld rapport met 'vertrouwelijke bijlagen'
op te vragen. De gemeente Bergen op Zoom noch de VNG zijn bekend met het Belgische bedrijf Berlimont CMC
Consulting. Ook bij de overige convenantpartners is het bedrijf niet bekend. Onderzoek door de VNG naar de
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achtergronden en validiteit van dit bedrijf leverde niets op, anders dan dat zij zouden zijn gevestigd op een achteraf
gelegen bedrijventerrein in België. Het bedrijf staat in Nederland niet geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
Het college ziet geen aanleiding tot een nadere reactie op het verzoek van Berlimont CMC Consulting en/of het niet
verlengen van het convenant.

Met vriendelijke groet,

Mevr. Jrs. Y.J.M.M. Kammeijer-Lu;
Wethc uder

