
 

 

 

 

 

 

Fractie: ONS 

Naam: Berthoo Lammers 

Onderwerp: zorgkosten voor slachtoffers van bedrijfsongevallen 

Datum indiening vragen: 29 januari 2018 

 

 

INLEIDING 

Op de vraag van de ONS fractie aangaande het Deelname Convenant WMO Regresrecht 

antwoordde Het College als volgt: 

Reactie college/tijdpad:  

De VNG en het Verbond van Verzekeraars hadden voor 2015, 2016 en 2017 een 

overeenkomst afgesloten waarmee de verzekeraars het regresrecht afkochten. Voor het 

jaar 2018 ligt dit verzoek er opnieuw.  

In de afgelopen jaren is gebleken dat de gemeente ongeveer 1 à 2 keer per jaar een 

WMO aanvraag krijgt van iemand die vanwege een bedrijfsongeval 

zorg/maatwerkvoorziening nodig heeft. Vanwege de complexiteit om kosten te verhalen 

op de verzekeraar en een beperkt aantal aanvragen staat de gemeente positief 

tegenover de verlenging van de overeenkomst.  

Hiermee is het ingekomen stuk van B-CMC (raadsvraag 1 d.d. 13 november) 

beantwoord. 

 

PROBLEEM 

De fractie van ONS heeft een probleem met de onderbouwing van de aantallen (1 à 2 

keer per jaar). In de bijlage treft u de statistieken aan met betrekking tot deze kosten 

die de ONS fractie aanhoudt. 

 

Vragen: 

Kunt u de 1 à 2 keer per jaar, die u als incidentie aangeeft voor de gevallen betrekking 

hebbende op Deelname Convenant WMO Regresrecht onderbouwen? 

Antwoord 

Volgens de gemeentelijke administratie zijn er 4 inwoners die vallen onder het 

regresrecht.  

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 6-2-2018 

Contactpersoon: Ali Pubben 

E-mail adres:  a.pubben@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-48134681 

 

  



 
Bijlage berekeningen Deelname Convenant WMO Regresrecht 
 

 
 

Risico-inschatting letselslachtoffers WMO bij volle omvang*

Medisch behandelde slachtoffers SEH 2016

Verkeersongevallen 120.000

Arbeidsongevallen 47.200

Medische ongevallen* 75.000

Privé-ongevallen 349.000

Restgroep (o.m. buitenland) ?

Sportblessures 121.000

Verkeersongevallen Ernstig gewonden

*VeiligheidNL Letsel Informatie Systeem 2016 (95%, 22.800-28.400) 25.500

*Stichting Wetenschappellijk Onderzoek Verkeersveiligheid 21.900

Arbeidsongevallen Ernstig gewonden

*VeiligheidNL Letsel Informatie Systeem 2016 (95%) 4.100

*Inspectie Ministerie SZW 3.785

Medische ongevallen Blijvend letsel

*Fonds Slachtofferhulp 6.000

*Inspectie Gezondheidszorg 1.500

Verkeersongevallen 25.500 21.900

Arbeidsongevallen 4.100 3.785

Medische ongevallen 6.000 3.750

Totaal ongevallen 35.600 29.435

plus slachtoffers na particuliere schade (avp) ? ?

plus slachtoffers in restgroep ? ?

17.100.000 inwoners Nederland 35.600 29.435

Deelfactor 480 581

46,600 inwoners Gemeente Noordoostpolder 97 80


