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Eigen bijdrage Wmo

Wat is de eigen bijdrage?
Volgens de wet (Wmo 2015) en de Wmo-verordening kan de gemeente een eigen bijdrage vragen
voor maatwerkvoorzieningen. Uitgangspunt van de wet is dat maatschappelijke ondersteuning
beschikbaar is voor degenen die daarop zijn aangewezen, ongeacht de hoogte van het inkomen of
vermogen. De eigen bijdrage in de kosten van de maatschappelijke ondersteuning is echter hoger
naarmate de betrokkene over meer inkomen en vermogen beschikt. Dit zal zo worden uitgewerkt dat
burgers meer dan thans naar draagkracht zullen moeten bijdragen aan ondersteuning die vanuit de
collectief gefinancierde middelen wordt verstrekt. Dit zal lopen via de systematiek van de eigen
bijdragen.
Berekening
De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK. Dit is verplicht.
De eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van
 Het inkomen van de aanvrager en zijn/haar partner (inkomen 2 jaar eerder)
 Het vermogen van de aanvrager en zijn/haar partner
 De hoeveelheid en soort voorzieningen die worden verstrekt
 De leeftijd van de aanvrager
Bij het vermogen wordt een bepaald bedrag vrijgelaten. Het vermogen wordt dus vanaf een bepaald
bedrag betrokken bij de berekening.
 Voor alleenstaanden is de grens € 24.437,- spaargeld op 1 januari 2016.
 Bij een gezamenlijk huishouden is de grens € 48.874,- spaargeld op 1 januari 2016.
Bij de berekening van de eigen bijdrage gaat het om vermogen in box 3 van de Belastingdienst.
Daarbij gaat het om 8% van de ‘grondslag sparen en beleggen’. De grondslag sparen en beleggen is
het deel van uw vermogen boven het heffingsvrij vermogen.

Maximale eigen bijdrage

De bijdragen in de kosten van maatwerkvoorzieningen zijn gelimiteerd tot een bedrag gelijk aan de
kostprijs van de voorziening (artikel 2.1.4, derde lid, eerste zin, van de wet) en in het Besluit
maatschappelijke ondersteuning worden regels vastgesteld met betrekking tot deze bijdragen (artikel
2.1.4, vierde lid, van de wet).
De maximale periodebijdrage is het bedrag dat maximaal betaald moet worden per periode van 4
weken. Dit bedrag is berekend met het inkomen en vermogen.
Iemand betaalt nooit méér eigen bijdrage per 4 weken dan de maximale periodebijdrage. De eigen
bijdrage kan wel lager zijn.
 Zijn de kosten van de hulp of ondersteuning hogerdan uw maximale periodebijdrage? Dan
betaalt u de maximale periodebijdrage.
 Zijn de kosten van de hulp of ondersteuning lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan
betaalt u alleen de kosten van de ondersteuning.
Anticummulatie
Gemeenten mogen niet zelf eigen bijdragen gaan vragen. De regering acht het wenselijk om
anticumulatie van eigen bijdragen voor meerdere voorzieningen en voor eigen bijdragen van cliënt,
echtgenoot (Wmo, WLZ, opvang, RIBW’s) en het minderjarige kind (Jeugdwet) te voorkomen. Daarom
is geregeld dat de vaststelling en inning van de eigen bijdrage zal worden verzorgd door het CAK.
Reden hiervan is dat er op deze manier geen cumulatie van eigen bijdragen ontstaat.
Hoogte van de eigen bijdrage nu
De hoogte van de eigen bijdrage wordt in Langedijk vastgesteld overeenkomstig de(landelijke)
systematiek, de bedragen en percentages zoals vastgelegd in artikel 3.8 van het uitvoeringsbesluit
Wmo 2015. De eigen bijdrage bedraagt
a. voor eenpersoonshuishoudens, niet AOW-gerechtigde leeftijd, € 17,60 per vier weken,
met dien verstande dat indien zijn bijdrageplichtig inkomen meer bedraagt dan € 22.873
het bedrag van € 17,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 12,5% van het verschil
tussen dat inkomen en € 22.873;
b. voor eenpersoonshuishoudens, met AOW-gerechtigde leeftijd, € 17,60 per vier weken, met
dien verstande dat indien zijn bijdrageplichtig inkomen meer bedraagt dan € 17.474 het
bedrag van € 17,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 12,5% van het verschil
tussen dat inkomen en € 17.474;
c. voor meerpersoonshuishoudens, niet AOW-gerechtigde leeftijd, € 0,00 per vier weken, met
dien verstande dat indien hun gezamenlijke bijdrageplichtig inkomen meer bedraagt dan €
35.175 het bedrag van € 0,00 wordt verhoogd met een dertiende deel van 12,5% van
het verschil tussen dat gezamenlijke inkomen en € 35.175;
d. voor meerpersoonshuishoudens, AOW-gerechtigde leeftijd, € 17,60 per vier
weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke bijdrageplichtig inkomen meer
bedraagt dan € 24.128 het bedrag van € 17,60 wordt verhoogd met een dertiende deel
van 12,5% van het verschil tussen dat gezamenlijke inkomen en € 24.128.
Abonnementstarief
In het regeerakkoord is afgesproken dat voor Wmo voorzieningen een maximale periodebijdrage van
€ 17,50 per 4 weken zal worden ingevoerd (het abonnementstarief).
Voor de invoering van het abonnementstarief is een wetswijziging vereist en daarom kan de
maatregel volgens planning van het ministerie van VWS pas op zijn vroegst per 1januari 2020 volledig
worden ingevoerd. Voor 2019 heeft het kabinet gekozen voor een tussenvorm. Het uitvoeringsbesluit
Wmo 2015 wordt zo gewijzigd dat de maximale periodebijdrage € 17,50 voor
maatwerkvoorzieningen wordt. De inwerkingtreding hiervan is voorzien per 1 januari 2019. Opvang
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en beschermd wonen vallen niet onder het abonnementstarief. Hiervoor blijft de eigen bijdrage
ongewijzigd.
Het abonnementstarief zal ook gaan gelden voor een deel van de algemene voorzieningen. Het
abonnementstarief gaat in ieder geval gelden voor de algemene voorzieningen waarbij een duurzame
hulpverleningsrelatie wordt aangegaan. Gemeenten moeten in de verordening vastleggen welke
algemene voorzieningen dit zijn. Hiervoor is een wetswijziging nodig. De verwachting is dat deze per
1 januari 2020 van kracht zal worden.
De vaststelling en de inning van de eigen bijdragen voor maatwerkvoorzieningen liggen in 2019 bij
het CAK. De Minister van VWS onderzoekt nog of de verantwoordelijkheid voor de vaststelling en de
inning van de eigen bijdrage in 2020 bij de gemeenten gelegd kan worden.
Gevolgen wijzigen eigen bijdrage
Het doel van het wetsvoorstel is om stapeling van zorgkosten te beperken. Zorgbehoevenden die een
eigen bijdrage moeten betalen voor maatschappelijke ondersteuning of (langdurige) zorg, maken
vaak ook het eigen risico op of moeten bijbetalen voor bijvoorbeeld geneesmiddelen. De kosten voor
zorg, ondersteuning en medicijnen kunnen zo soms oplopen tot honderden euro’s per maand. Het
abonnementstarief dient een gedeelte van deze kosten terug te dringen.
De algehele verwachting is dat de wijziging een aanzuigende werking tot gevolg kan hebben. De
verwachting is dat inwoners uit de midden- en hogere inkomensgroepen het meest zullen profiteren
van het invoeren van het abonnementstarief. Doordat geen bijdrage naar draagkracht meer wordt
gevraagd, zal de eigen bijdrage voor deze groep inwoners lager worden. Mensen die voorheen zelf
zorg inkochten zullen hierdoor eerder een beroep doen op de Wmo 2015. Als dit effect daadwerkelijk
tot uiting komt, zullen de kosten voor gemeenten snel oplopen.
Zoals gezegd zullen mn de hogere inkomens profiteren van deze wijziging. Inwoners met een
inkomen thv de Balkende-norm betalen hetzelfde bedrag aan eigen bijdrage als inwoners met een
minimuminkomen (bijstand/aow).
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