
Wat zeggen de insiders in 2017? 

Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG, Jantine Kriens, Algemeen Directeur                                       

Jaarverslag 2016 Bestuur. A.1.8 Gemeentelijke financiën: Evenwicht in verhoudingen.                                                             

Financiële voorspelbaarheid is essentieel om de dienstverlening aan inwoners goed in te kunnen 

richten. Het streven naar langjarig stabiele en evenwichtige gemeentefinanciën is in 2016 dan ook 

leidraad geweest in de belangenbehartiging.                                                                                                   

14 november 2017 Financiëel Dagblad: Gemeenten zijn erg voorzichtig en onzeker geworden. Ze 

hebben de afgelopen jaren al hun reserves aangesproken en een deel (25%) is ´aan het leeglopen´. 

KBO, Bert van ´t Laar, Procesondersteuner (voormalig bestuursrechter/burgemeester)                              

April 2017: Er zijn vrijwel geen gevallen geweest (van 170) waarin een bezwaar of beroep niet 

opleverde wat de cliënt vroeg, hooguit iets minder. Vrijwel alle WMO bezwaren en beroepen die 

namens cliënten zijn ingediend zijn gehonoreerd (in bezwaar, beroep of hoger beroep).            

                                                                                                                                                                                          

Jaarcijfers financiële instellingen 2016                                                                                                                                               

Achmea (marktleider 25%): Verlies € 3 2 iljoe , aar a  € 8 miljoen extra letselschade.                                                 

Nationale Nederlanden: Halvering winst.                                                                                                      

Rabobank: Winstdaling 10% en €  iljoe  afgeboekt op belang Achmea.  

VNG, Staf Depla, Voorzitter Commissie Financiën / Wethouder Financiën Eindhoven                                                            

Mei 2017: Kwart van  gemeentes komt in 2017 miljoenen aan zorggeld te kort. Voor zorg in de vorm 

van jeugdhulp en via de WMO gaat het om 100 miljoen euro. De WMO komt € 48 miljoen tekort. 

                                                                                                                                                                                          

VNG, Bijzondere Ledenbrief                                                                                                                              

Oktober 2017: VNG voorspelt veel hogere WMO-uitgaven gemeenten per 2019 in verband met 

veranderende eigen bijdrage en toegankelijkheid. Door Centraal Planbureau berekend op € 290 

miljoen in cofinanciering d.w.z. 145 miljoen euro voor de gemeenten. 

De Nederlandsche Bank, Jan Sijbrand, Directeur                                                                                                                             

Oktober 2017: De resultaten op motor WA-verzekeringen zijn nog verder verslechterd dan in 2015.                                    

De verliezen zijn in 2016 nog groter, ongeveer 450 miljoen euro totaal. Er is al verlies sinds 2008.                                         

Er is daarbij niet één verzekeraar in staat om structureel winst te maken.                                                                                   

Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade, Tim Bueters, Voorzitter                 

April 2017: Opzichtige verharding schadeverzekeraars en trainering van schadeafwikkeling                   

Augustus 2017: Kritiek verzekeraars op verharding bij letselschade. 90% gaat niet goed.                                                         

Oktober 2017: Verharding zet zich door (onderzoek koepel experts Nivre).                                                                                  

November 2017: Convenant VNG negatief voor slachtoffers; langere wachttijden en bureaucratie. 

                                                                                                                                                                                              

En wat gebeurde er verder in 2017?                                                                                                              

April: Kamervragen aan Minister Blok, inzake Verharding, SP M. van Nispen                                                                              

Juni: Kamervragen aan Minister Blok, inzake Verharding, CDA M. van Toorenburg                                                                  

Juni: Kamervragen aan Staatssecretaris Van Rijn, inzake WMO Convenant Regres, SP M. van Nispen                                    

Juni: Aankondiging Parlementaire Hoorzitting, CDA M. van Toorenburg 

                                                                                                                                                                                                                      

EenVandaag AVRO TROS, Algemeen Dagblad, Elsevier, Radar, KRO NCRV De Monitor, etc.etc.etc. 


