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Jaren lange WM O-afkoop overeen komsten, tussen Verzekeraa rs, VNG en 99%

van de gemeenten, zijn onrechtmatig en CInrryetmatig. Dus nietig sinds 2015.
De volledige afkeuring van en afwijzende juridische stellíngen tegen deze 3 Overeenkomsten i2015

en 2017 en 2018), door Maarten Brekelmans namens Berlimont cMC Consulting
en Maria Smulders namens de Stichting Leïselschade en Gerechtigheid,

hebben uiteindelijk geresulteerd in de volgende cntwikkelingen en conclusies:

-

Minister Dekker antloord ors 26-6-2.A18 *an de Tweecle Kamer (op SP*motie Van Nispen) dat
slachtoffers persé niet kunnen uroi'den gedwongen hun schades te claimen op de WMO.
De VNG stelt vast cp 7-L1-?-8L8, ai na advies van {lands-} advocaat Pels Rijcken ín 6-2018, dat
het uitgangspunt van de 3 convenanten juridisch niet houdbaar was en is.
Er wordt niet rneer verlengd per i--1-?019. Ernstig in strijci met wet- en regelgeving.
Het Verbond van Verzekeraars besluit rond 8-11-2018, na advies van het prestigieuze advocatenbureau NautaDutilh , géén verlenging 'Jer 2A!9 aan te gaan omdat het uítgangspunt ju-

-

ridisch niet houCbaar was/is en sowieso uiiwisseling vên persoonsgegevens tussen gemeente
en verzekeraars in strijd was en is nr*t cie Vrlet {Wbp/AVG}. Dus nietig vanaf 1-1-2015.
Brekelmans en Smulders concluderen dat deze 3 Overeenkomsten bijzonder ernstig in strijd

-

zijn met vele beschermende wet- en regelgeving en dat duizenden letselschadeslachtoffers
blijvend/levenslang worden benadeeld. De 3 Overeenkornsten zijn van rechtswege nietig.
Brekelmans en Smulders conciuderen dat 99.5 % van de gemeenten vast zitten aan een on-

-

rechtmatige, or:gewÊnste ên zeer k*sthare open-einde regeling van miljoenen € per jaar.
Deze 3 overeenkomsten zijn van$regÊ dwaling en *nrecht- en onwetmatigheid al nietig.
Nietigheid, door verklaring en/of inroepen, is de enige 100% oplossing om alle partijen,
met naíne de slachtoffers en gemeent€n, weer in de eerlijkste uitgangspositie te brengen.
Srekelmans rcepï nietigheid in van de 3 Convenanten WMO Afkoop regresrecht, g-11-20i"8.
Smulder"s roept níetigheid in van de 3 Ccnvenanlen Wlvlo Afkoop regresrecht, 1Z-!1-2OI1.

Wij roepen alle 378 deelnemende gemeenten op de nietigheid direct te erkennen en als gemeente de 3 convenanten zeÍf nietig te verklaren. Daarna kan, za mogelijk buiten rechte, met B-CMC,
SLG en bv ASP worden gewerkt aan een goede eR veiliee oplossing voor alle betrokken partijen.

Maarten Brekelnrans, senior legai advis*r

-
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