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Dubbel slachtoffer van letselschade
Vermogensbelasting betalen terwijl je eigenlijk geen vermogen hebt: dat klinkt
gek, maar het gebeurt wel. Letselschade-slachtoffers, die na een ongeval een
uitkering ontvangen, worden opnieuw slachtoffer. Dit keer van de Belastingdienst.
Jeanette Migo valt op haar werk over een hekje dat iemand in een doorgang
heeft neergezet. In eerste instantie lijkt de schade mee te vallen, maar helaas
blijkt het ongeval toch ernstiger dan gedacht. Ze krijgt door de val dystrofie
aan haar beide knieën en raakt volledig arbeidsongeschikt. Om dit te compenseren krijgt ze een letselschade-uitkering, die is bedoeld voor de rest van haar
leven.

Vermogensbelasting over je letselschade-uitkering
Maar dan klopt de Belastingdienst aan. Jeanette heeft nu vermogen, dus moet
ze hierover belasting betalen. Elk jaar weer. Het geldbedrag slinkt, terwijl Jeanette dit heel goed kan gebruiken om in haar kosten te voorzien: door het ongeval kan ze weinig zelf nog doen en moet ze overal hulp voor inkopen.
Zij is niet de enige die hier tegenaan loopt. Letselschadeslachtoffers raken door
de uitkering hun recht op zorgtoeslag en / of huurtoeslag kwijt. Of ze krijgen te
maken met forse huurverhogingen.
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Verder geldt sinds 1 januari 2013 voor ziektekostenregelingen zoals de AWBZ
en de WMO een vermogensinkomensbijtelling, zodat slachtoffers ook een hoge eigen bijdrage voor bijvoorbeeld thuiszorg moeten betalen.
Het Verbond van Verzekeraars, de Vereniging van Letselschade Advocaten en
Slachtofferhulp Nederland willen graag dat dit probleem opgelost wordt en
doen een oproep om dergelijke uitkeringen onder zogenaamde bijzonder vermogen te laten vallen.
Dit gebeurde bijvoorbeeld al met de uitkeringen van de slachtoffers van de Volendambrand en de uitkeringen van asbestslachtoffers. Volgens de Vereniging
van Letselschadeadvocaten is het onbegrijpelijk dat dit nog niet voor andere
slachtoffers is geregeld.
*******
\
Slachtoffers die gewond raken bij een verkeersongeval zouden niet langer
belasting moeten betalen over de schadevergoeding die ze krijgen.
Een coalitie van het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en
de Vereniging van Letselschade Advocaten pleit donderdag in Trouw voor een
uitzonderingspositie.
'Rijk' volgens de Belastingdienst
Het geld dat de slachtoffers vaak in een keer krijgen is bedoeld als potje voor
de toekomst. Hierdoor worden ze door de Belastingdienst als 'rijk' bestempeld,
waardoor ze vermogensbelasting moeten betalen.
Hoewel het gaat om een relatief kleine groep van naar schatting 600 tot 700
nieuwe gevallen per jaar, is het voor de mensen die ermee te maken krijgen
van groot belang, zeggen de organisaties in de krant. De schadevergoeding is
geen vermogen, maar inkomen omdat ze niet of weinig kunnen werken.
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Pas op met buitenlandse advocaten die hoge schadevergoedingen
beloven, waarschuwt de Vereniging van Letselschade Advocaten
(LSA)
In een gezamenlijke verklaring adviseert de belangenorganisatie nabestaanden
en andere betrokkenen om zich eerst goed te laten informeren. 'Juridische vraagstukken hoeven nu nog niet aan de orde te komen. Het verhalen van schade of
het verkrijgen van schadevergoeding kan op een later moment in gang worden
gezet', meldt de organisatie.
Op dit moment heeft de LSA geen signalen dat nabestaanden al daadwerkelijk
zijn benaderd door buitenlandse advocaten of andere organisaties. 'Wij doen deze waarschuwing uit op basis van onze ervaring met vorige vliegrampen, zoals
bijvoorbeeld in Tripoli', aldus de woordvoerder van de LSA. 'Toen hebben mensen voor hen ongunstige contracten getekend. Voor die advocaten zelf was het
wel gunstig, met een succes fee van 30 of 40 procent.'
Voorlichtingsbijeenkomst
Het is de bedoeling dat er op korte termijn een voorlichtingsbijeenkomst komt
voor nabestaanden en betrokkenen van de vliegramp, waarbij bijna 200 Nederlanders omkwamen. Slachtofferhulp Nederland gaat dat organiseren. 'Wij zijn
daar ook bij aanwezig', zegt de woordvoerder. Bij de vereniging hebben inmiddels tientallen letselschadeadvocaten laten weten dat ze mensen kunnen bijstaan.
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Enkele reacties:
“Deze onrechtvaardige situatie geldt ook voor ontslagvergoeding. Als je met vervroegd pensioen gaat en ontslagvergoeding krijgt om pensioen maandelijks aan te
vullen. Dit is immers nodig omdat vervroegd pensioen anders niet mogelijk zou
zijn. Van ontslagvergoeding wordt meteen méér dan 40% ingehouden. Het restant
wordt dan jaarlijks voor vermogensbelasting aangeslagen, terwijl dit in principe
geen vermogen is. Je krijgt het maandelijks uitgekeerd om van te leven. Schandalige situatie”.
*******
“Mijn zoon, letselschadeslachtoffer door een auto-ongeluk, moet, naast de forse
vermogensbelasting, ook meer dan 27.000 euro per jaar betalen aan de eigen bijdrage voor de zorg die hij nu nodig heeft. Toegekende bedragen aan smartengeld
en verlies aan verdienvermogen gaan zo op aan vermogensbelasting en Eigen bijdrage zorg. Letselschadevergoeding was niet zo bedoeld!!”
*******
“Waarom kan letselschade niet per jaar worden uitgekeerd, gemakzucht voor verzekeraars? Kan ze ook veel geld schelen, iemand van 40 jaar die een uitkering
krijgt tot 65 jaar en maar 50 jaar wordt. Zal toch vaker voorkomen en scheelt toch
15 jaar uitkeren”.

Vereniging voor Letselschade-Slachtoffers
Postbus 157
1000 AD AMSTERDAM
Telefoon 088-0405206
Fax 088-0405222
Website www.vvls.nl
Email info@vvls.nl
KvK 34123798 Amsterdam

4

