
                                                                                                                               
Raadsinformatiebrief  “eigen bijdrage Wmo” 

Aan:  Wethouders Zorg van de peelgemeenten 

Van:   Marleen Rutten 

Datum:  14 maart 2016 

Betreft:  Eigen bijdrage Wmo 

 
Landelijke publiciteit rondom de hoogte van de eigen bijdrage Wmo 
Momenteel is er grote publieke aandacht voor de hoogte van de eigen bijdrages Wmo. In de 
berichtgeving wordt gesteld dat een substantieel aantal klanten (gesproken wordt over percentages tot 
25%) afziet van zorg vanwege de forse verhoging van de eigen bijdrage onder de Wmo. 
 
Kantelinginstrument 
Binnen de Wmo is de eigen bijdrage regeling al sinds de invoering van de Wmo (2007) van kracht. 
De landelijke kaders die daarvoor zijn opgesteld zijn hetzelfde gebleven. Het CAK bepaalt de eigen 
bijdrage die betaald moet worden op basis van twee factoren: 
1. Het inkomen (inclusief een mogelijke. bijtelling bij een hoog vermogen).  

Op basis van het (gezamenlijke) inkomen wordt een maximale bijdrage vastgesteld.  
De klant betaalt nooit meer dan die inkomensafhankelijke maximale bijdrage. 

2. De kosten van de daadwerkelijk geleverde zorg of verstrekte voorziening. 
Als de daadwerkelijke  kosten lager zijn dan de inkomensafhankelijke maximale bijdrage, dan is de 
eigen bijdrage gelijk aan de berekende kostprijs. 

 
Ook onder de oude Wmo konden mensen die meerdere voorzieningen hadden, geconfronteerd worden 
met hoge eigen bijdrages indien hun inkomen in combinatie met de geleverde zorg daartoe aanleiding 
gaf. Klanten die in het verleden afzagen van Wmo voorzieningen vanwege de hoogte van de eigen 
bijdrage, hadden in de regel voldoende financiële capaciteit om de benodigde voorziening zelf in te 
kopen. Of ze of konden op een andere wijze de ondersteuning die nodig was vanuit de eigen omgeving 
regelen. Daarmee was en is het instrument eigen bijdrage/financiële capaciteit ook een belangrijk 
kantelingsinstrument. 
 
Waarom is er nu zoveel ophef over stijging van de eigen bijdrage? 

 Steeds meer gemeenten werken  op dit moment met resultaatfinanciering: de gemeente betaalt een 
vast (gemiddeld) tarief per klant aan de zorgaanbieder.. Een aantal gemeenten geeft dit gemiddelde 
bedrag ook door aan het CAK, als de kostprijs voor het bepalen van de eigen bijdrage. Klanten die 
minder zorginzet dan gemiddeld ontvangen, betalen daardoor mogelijk een te hoge eigen bijdrage. 
Dit probleem speelt in de Peel 6.1 gemeenten niet.  Peel 6.1 hanteert wel  resultaatfinanciering, maar 
wij hebben met de zorgaanbieders afgesproken dat zij toch de daadwerkelijk ingezette zorg door 
moeten geven aan het CAK. Voor onze klanten wordt de eigen bijdrage dus berekend op basis van 
de daadwerkelijk geleverde zorginzet. 

 

 Onder de AWBZ werd voor de berekening van de eigen bijdrage een fictieve kostprijs van € 14,- 
gehanteerd voor alle producten. Deze kostprijs  lag dus fors lager dan de prijzen die nu onder de 
Wmo worden gehanteerd: 

 

Wmo omschrijving 

CAK-tarief tot 2015 (AWBZ) 
ook voor overgangsrecht 
2015 

 kostprijs 
CAK-tarief  
2016 

Kortdurend Verblijf- (etmaaltarief) € 14,-  €    62,00 

Begeleiding individueel-planbaar (uurtarief) € 14,-  €    29,00 

Begeleiding individueel-niet planbaar (uurtarief) € 14,-  €    39,00 

Begeleiding groep-acute probematiek. (dagdeeltarief) € 14,-  €    30,00 

Begeleiding groep-niet acuut (dagdeeltarief)  € 14,-  €    20,00 

Huishoudelijke Ondersteuning basis (uurtarief) € 14,-  €    20,00 

Huishoudelijke ondersteuning-plus (uurtarief) € 14,-  €    20,00 

 
Het fictieve uurtarief van € 14,- is in 2015 nog toegepast voor Wmo-klanten die onder het 
overgangsrecht vielen voor de nieuwe taken (begeleiding,  



                                                                                                                               
dagbesteding, kortdurend verblijf en Pgb-beschermd wonen). Het overgangsrecht was van toepassing tot 
de einddatum van de AWBZ-indicatie, maar maximaal tot en met 31 december 2015. Met ingang van 
2016 is dit overgangsrecht beëindigd en geldt  voor alle klanten de berekeningswijze Wmo Deze 
gewijzigde kostprijzen kunnen bij klanten die voorheen nog niet hun maximale inkomensafhankelijke 
bijdrage betaalden, leiden tot een verhoogde eigen bijdrage. Dit betreft uitsluitend klanten met de hogere 
inkomens. Hierover hebben wij de klanten eind 2015 geïnformeerd per brief en via de website. 
 
De cijfers 
Bij het CAK is navraag gedaan naar het aantal klanten (leefeenheden) met de voor hen geldende 
maximale eigen bijdrage per zorgperiode van 4 weken. Dit is in onderstaande tabel per gemeente 
weergegeven. Voor het overgrote deel van onze klanten zal de verhoogde kostprijs Wmo dus geen 
gevolg hebben. 
 

 
Armoedebeleid  
De peelgemeenten hebben in het kader van het armoedebeleid via het CAK geregeld dat klanten met 
een minimuminkomen geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Deze klanten ontvangen een zogenaamde 
nulfactuur. In bovenstaande tabel zijn zij opgenomen in de categorie “minimale eigen bijdrage” 
 
Actieve communicatie tijdens de aanvraagprocedure en bij beëindiging 
Onze klanten worden tijdens het (intake/keukentafel) gesprek actief geïnformeerd over de eigen bijdrage 
systematiek. Zij worden  bijvoorbeeld gewezen op de rekentool die op de website van het CAK staat. Ook 
in de beschikking staat de website van het CAK vermeld. In de maanden februari en maart 2016 hebben 
wij instructiebijeenkomsten voor lokale cliëntondersteuners georganiseerd over dit onderwerp. De 
cliëntondersteuners kunnen klanten  met vragen over de eigen bijdrage helpen. 
Als klanten aangeven dat zij hun Wmo voorziening willen beëindigen wordt actief gevraagd naar de 
reden. Als de  hoogte van de eigen bijdrage een rol speelt dan wordt besproken  of de klant op een 
andere wijze de noodzakelijke ondersteuning kan regelen. Is dit niet het geval, dan wordt nader 
onderzoek gedaan naar de financiële situatie van de klant, waarbij ook oog is voor eventuele 
stapelingseffecten. In het uiterste geval kan op basis van de hardheidsclausule (tijdelijk) afgezien worden 
van het opleggen van de eigen bijdrage. 
 
Conclusie: 

- Wij herkennen ons (op dit moment) niet in het landelijke signaal dat een groot aantal klanten afziet 
van zorg vanwege de forse verhoging van de eigen bijdrage onder de Wmo. 

- Bij beëindiging van een Wmo voorziening door de klant willen we  via actieve uitvraag voorkomen dat 
klanten afzien van noodzakelijke zorg door de hogere eigen bijdrage. Als uit nader onderzoek blijkt 
dat de klant de eigen bijdrage niet kan voldoen dan zoeken we naar een maatwerkoplossing voor de 
eigen bijdrage. 

- Het CAK-kostprijstarief voor kortdurend verblijf is erg hoog ten opzichte van het tarief dat van 
toepassing was onder de AWBZ. Kortdurend verblijf wordt veelal ingezet als respijtvoorziening ter 
ontlasting van mantelzorgers. De eigen bijdrage op basis van dit CAK tarief kan een financiële 
drempel vormen voor de inzet van deze respijtvoorziening. Wij gaan onderzoeken of het CAK tarief 
voor kortdurend verblijf naar beneden bijgesteld kan worden. 

Tabel Percentage leefeenheden met maximum eigen bijdrage per zorgperiode (4weken)

gemeente

Aantal 

leefeen- 

heden 

met 

eigen 

bijdrage

minimale eigen 

bijdrage (meb)*

meb tot    

€ 50

€ 50 tot   

€ 100

€ 100 tot  

€ 250

€ 250 tot 

€ 350

€ 350 tot  

€ 500
1 persoonshuishouden : 

€ 19,40 

meerpersoonshuish. :     

€ 27,60 %

absoluut 

aantal 

leefeenhe

den

Asten 394 56% 23,20% 7,35% 8,12% 1,78% 2,03% 1,52% 6

Deurne 896 54% 19,99% 11,17% 8,59% 2,57% 1,56% 2,12% 19

Gemert-Bakel 712 58% 20,37% 9,69% 7,86% 2,25% 0,85% 0,98% 7

Helmond 2939 61% 14,47% 9,22% 10,24% 1,94% 1,70% 1,43% 42

Laarbeek 475 58% 17,52% 9,95% 8,21% 2,95% 1,89% 1,48% 7

Someren 433 51% 23,83% 8,08% 9,70% 3,00% 2,31% 2,08% 9

meer dan  € 500

*een deel van deze klanten ontvangt een nulfactuur op basis van het armoedebeleid


