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Schijndel, maandag 12 november 2018.

Aan alle Gemeenteraden van  Nederland

Betreft: Nietig verklaren WMO Regres afkoop overeenkomsten 2015 – 2016, 2018, 2018.

Geachte Gemeenteraadsleden van Nederland,

Van het burger initiatief Brekelmans/Smulders, betreffende WMO Regres afkoop 2015 – 2018, ben ik een van de 
initiatiefnemers. 
Bijgaand op persoonlijke titel mijn inroeping van NIETIGHEID van de vernietigbare rechtshandeling van de WMO 
afkoop Regres Overeenkomsten 2015 – 2016, 2017, 2018.

Zelf, als letselschadeslachtoffer ondervind ik persoonlijk doorlopend de negatieve, kwalijke gevolgen van de nu nog 
bestaande WMO afkoop Regres overeenkomsten 2015 – 2018. Van deze nu nog bestaande WMO afkoop Regres zal ik 
en met mij vele letselschadelotgenoten, zoals ook in uw gemeente aanwezig zijn, levenslang last houden van de 
gevolgen van dit gedrocht, van een wettelijk verboden Convenant. 
Géén WMO afkoop Regres Overeenkomsten betekent géén WMO Sociaal Domein cliënt en geen beroep op het 
WMO budget voor schadevergoedingen waar een commerciële schadeverzekeraar de premies voor geïncasseerd 
heeft. Geen onbeheerste risico’s voor het gemeentelijk WMO budget. Tegelijkertijd betekent het géén onnodige, 
extreme privacy schendingen, niet alleen van het letselschadeslachtoffer maar van de hele leefeenheid. En een 100% 
schadevergoeding volgens de Nederlandse Grondwet, die anders is dan hekkensluiter de WMO Sociale Voorziening.

U, College B&W, de Raadsleden en dus ook uw afdelingen Financiën en WMO Sociaal Domein hebben sinds okt. 2017 
doorlopend attenderende en onderbouwende actuele stukken hierover ontvangen van Berlimont CMC en Stichting 
Letselschade en Gerechtigheid. Op vele plaatsen ontvangen met hoon maar nu bevestigt en erkent door 2 adviezen van 
gerenommeerde advocatenbureaus te weten: Pels Rijcken (VNG) en NautaDutilh (Verbond van Verzekeraars).

Het lijkt mij het beste als ook u namens uw gemeente, als lid VNG en deelnemer aan het Convenant, voor zover nog 
nodig, dit agendeert voor de VNG BALV op 30 november 2018 (melden bij de VNG vóór 23 november a.s.).

Er is toch een spreekwoord: ”Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”. Dan is het nu de allerhoogste tijd voor u 
om in actie te komen. Ik wens u veel wijsheid bij uw beslissing.

Met vriendelijke groet.
Hoogachtend,

M.J. Smulders

Er is geen toestemming om deze gegevens via social media, op welke wijze dan ook, te verspreiden. Deze informatie mag alleen gelezen worden voor 
het doel en de mensen waarvoor dit geschreven is en die ik het persoonlijk ter beschikking heb gesteld. Voorkom opslag in data-(provider)-netwerken. 
Uw medewerking met betrekking tot mijn privacy wordt op prijs gesteld. Mede gelet op de WBP en AVG per 25-05-2018 verplicht van toepassing.
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