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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen Verzekering hulpmiddelen

Datum : 5 juli 2022

Portefeuillehouder : Margreet de Deugd

Schrijver : Petra Weijerse

Op 16 januari 2022 heeft u vragen gesteld over de verzekering van hulpmiddelen. Helaas zijn deze
vragen abusievelijk blijven liggen. Wij bieden hiervoor onze excuses aan. 

1. Kunt u aangeven welke verzekering het hulpmiddel heeft die ter beschikking is gesteld
door de SDD / WMO van de Gemeente Alblasserdam?

Alle hulpmiddelen zijn voldoende verzekerd waar het gaat om WA-verzekering en schade aan
de voertuigen bij normaal gebruik. Dit is opgenomen in het contract. Reparaties en vervanging
van de hulpmiddelen vallen onder het contract.

2. Dekt deze verzekering alle schade aan het voertuig?
De  verzekering  dekt  schade  bij  normaal  gebruik.  Alleen  als  er  duidelijk  sprake  is  van
(meerdere) schades door opzet of nalatigheid kan, in nauw overleg tussen de gemeente en
leverancier,  besloten  worden  de  kosten  te  verhalen  op  de  veroorzaker.  In  de
bruikleenovereenkomst met de gebruiker is dit als zodanig vastgelegd.  

3. Dekt  deze  ook  die  schade  aangebracht  aan  andere  voertuigen  door  onvoorzichtig
handelen van de gebruiker. Dat wat wij een ongeluk(je) noemen. En ter gevolgen ook
aan het hulpmiddel?
Wanneer  een  gebruiker  onbedoeld  schade  veroorzaakt  bij  derden  met  een  elektrische
aangedreven  hulpmiddel,  wordt  dit  gedekt  door  de  WAM  (Wettelijke  Aansprakelijkheid
Motorvoertuigen)  en  bij  handbewogen  hulpmiddelen  door  de  WA  verzekering  van  de
gebruiker.

4. Indien deze verzekering alleen een WA verzekering betreft en schade zoals beschreven
niet dekt, Hoe gaat de SDD / WMO hier mee om in praktijk?
Als er sprake is van "schuld" door de klant, maar er is geen sprake van verwijtbaarheid, wordt
de klant geen factuur gestuurd. 
Wanneer er sprake is van moedwillig misbruik (verkopen van onderdelen), dan heeft de SDD
de ruimte om daarop te handhaven op grond van oneigenlijk gebruik van het hulpmiddel. Er
wordt in dat geval een individuele afweging gemaakt.

5. Lopen  er  claims  van  de  SDD  /  WMO  voor  het  betalen  van  de  schade  doordat  de
verzekering deze niet dekt bij burgers uit Alblasserdam?
Er lopen geen claims vanuit de SDD bij inwoners.

Wij menen hiermee uw vragen te hebben beantwoord. 
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
S. van Heeren J.G.A. Paans
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