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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Geachte mevrouw Lodders, geachte leden van de Commissie, 

Tot uiterlijk 29 juni 2018 hebt u gelegenheid te kennen te geven niet in te stemmen met Besluit 

verlaging eigen bijdrage Wlz zorg en maatschappelijke ondersteuning (34104-225).  

Met deze brief willen wij u oproepen niet in te stemmen met dit Besluit. Het abonnementstarief heeft 

de schoonheid van de eenvoud. Het is een maatregel gebaseerd op de terechte wens tot 

versimpeling voor de burger en bescherming van de middengroepen, die zijn doel echter ver voorbij 

schiet en de Wmo onherroepelijk de verkeerde richting in stuurt. 

Wij vragen u om onze argumenten te betrekken bij uw besluitvorming: 

• De maatregel is overbodig: veel gemeenten hebben al mogelijkheden om de zorgkosten 

voor mensen met een middeninkomen te beperken; 

• De maatregel kost veel belastinggeld en gaat ten koste van de voorzieningen voor de 

kwetsbare burgers. Alle uitgaven van gemeenten aan het abonnementstarief, boven de € 

145 miljoen die het kabinet compenseert, zullen ten koste gaan van overig Wmo-

voorzieningen; 

• In de Wmo zijn geen mogelijkheden om ongewenste aanzuigende werking van het 

abonnementstarief te dempen; 

• Sommige Wmo-diensten die nu gratis zijn voor mensen, vallen straks onder het 

abonnementstarief en kunnen daardoor duurder worden voor cliënten; 

• Het bemoeilijkt het werk van gemeenten om die mensen die hun hulp, ondersteuning, 

aanpassing, zelf kunnen regelen, te stimuleren om dat ook daadwerkelijk te doen; 

• Het doel om de middeninkomens met stapeling van zorgkosten te ontzien kan veel 

eenvoudiger en goedkoper bereikt worden met een aanpassing van de huidige eigen 

bijdrage regeling; 
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• De zorgval wordt groter. Door het abonnementstarief groeit het verschil in eigen bijdragen 

tussen Wmo en Wlz. Mensen blijven daardoor om de verkeerde reden gebruik maken van 

de Wmo. 

Ons dringend verzoek aan u is om niet akkoord te gaan met de invoering van het 

abonnementstarief onder het motto, “beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”. 

Het doel is positief maar deze maatregel is daarvoor niet nodig 

Gemeenten steunen het doel om de eigen bijdrage systematiek te vereenvoudigen en de 

zorgkosten van de mensen met een midden inkomen te verminderen. Gemeenten vinden echter het 

abonnementstarief daarvoor een te extreem instrument.  

Veel gemeenten hebben vanaf 2015 zelf een eigenbijdragebeleid ontwikkeld, passend bij de 

gedachte dat gemeenten hun burgers het beste kennen en goed weten wie op welke wijze het 

beste geholpen kan worden. De invoering van het abonnementstarief doorkruist dit beleid. 

De huidige inkomensafhankelijke eigen bijdrageregeling biedt voldoende mogelijkheden om 

bepaalde inkomensgroepen een lagere eigen bijdrage te laten betalen. Dat kan onder andere door 

de parameters bij te stellen voor bepaalde doelgroepen, of voor voorzieningen geen of een lagere 

eigen bijdrage vast te laten stellen door het CAK. Gemeenten hebben ook de mogelijkheid om zelf 

individueel financieel maatwerk in te zetten, bijvoorbeeld wanneer mensen wel een redelijk inkomen 

hebben, maar een lage betalingscapaciteit door onder meer hoge zorgkosten. Veel gemeenten 

zetten al die mogelijkheden nu al in en kunnen daar nog meer aan doen. 

Het abonnementstarief pakt slecht uit voor de kwetsbare burgers

Het abonnementstarief heeft als consequentie dat alle burgers met een beperking, ongeacht of ze 

financieel zelfredzaam zijn en ongeacht of ze wel of geen hoge zorgkosten hebben met een vast 

laag bedrag onbeperkt toegang hebben tot alle beschikbare Wmo voorzieningen. 

Het huidige eigen bijdrage stelsel daarentegen bevat een financiële prikkel waardoor inwoners de 

afweging maken wat voor hen het voordeligst is, de voorziening zelf regelen en betalen of de eigen 

bijdrage voor de Wmo betalen. Het is mede dankzij de eigen bijdrage regeling dat gemeenten de 

aflopen jaren vooruitgang hebben geboekt met het gekanteld werken en inwoners kunnen 

motiveren om hun eigen mogelijkheden te benutten. Het principe van “de sterkste schouders 

dragen de zwaarste lasten” dat een centrale gedachte was achter de Wmo 2015, wordt met het 

abo-tarief volledig en onomkeerbaar doorbroken.  

Met een standaard tarief van 17,50 per 4 weken maken inwoners geen afweging meer om een 

voorziening zelf te regelen. In plaats daarvan zullen burgers redeneren dat zij een dief van eigen 

portemonnee zijn als zij niet bij de gemeente aankloppen. Wij verwachten dat dit effect met name 

bij de huishoudelijke hulp zal optreden en ook bij vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen 

Gemeenten vinden dat zij er in de eerste plaats zijn om een helpende hand te bieden aan inwoners 

die om allerlei redenen onvoldoende kunnen participeren of onvoldoende zelfredzaam zijn. Vaak 

hebben deze burgers meerdere problemen, waaronder ook een lager inkomen. 

Het rijk compenseert gemeenten voor het verlies van inkomsten uit eigen bijdragen en voor de 

aanzuigende werking met een bedrag van € 145 miljoen per jaar. Het CPB heeft de totale kosten 

van de maatregel geraamd op € 190 miljoen per jaar. Dit zal ertoe leiden dat gemeenten dit tekort 

zullen moeten opvangen en dit zal ten koste gaan van de voorzieningen van de huidige gebruikers 

van de Wmo. Zij betalen nu al vaak de laagste bijdrage van € 17,50 maar krijgen straks wel 

noodgedwongen soberder voorzieningen. 
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In het totaal is er een bedrag van € 190 miljoen aan gemeenschapsgeld nodig voor een maatregel 

die slecht uitpakt voor burgers die de ondersteuning echt nodig hebben en grotendeels terecht gaat 

komen bij burgers die het niet nodig hebben. 

Geen instrumenten beschikbaar om de onbedoelde aanzuigende werking tegen te gaan 

Er is niets terecht gekomen van de afspraak tussen de minister en de VNG, dat er maatregelen 

ontwikkeld zouden worden om te voorkomen dat de Wmo een open einde regeling zou worden. 

Gemeenten hebben geen instrumenten om de hierboven genoemde onbedoelde aanzuigende 

werking van de maatregel te beheersen.  

Het wetsvoorstel bevat weliswaar een mogelijkheid dat het rijk via een AMvB maatregelen zou 

kunnen nemen als uit een monitor blijkt dat er sprake is van een onbedoelde aanzuigende werking. 

Het is onduidelijk welke maatregelen dat zouden kunnen zijn.  

In het overleg met de minister hebben de gemeenten de “eigen krachttoets” geïntroduceerd. Geen

harde inkomensgrens, maar maatwerk waarbij in de toegang tot de ondersteuning ook naar het 

inkomen gekeken kan worden. Een harde inkomensgrens in de Wmo leidt er toe dat niet alle 

burgers meer toegang hebben tot de Wmo. Dat is niet gewenst. Het uitzonderen van bepaalde 

voorziening(en) van het abonnementstarief is nog een optie (bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp), 

maar dit gaat weer ten koste van de eenvoud. De minister wil dit trouwens ook niet.  

En ook al zou er een beheersmaatregel genomen kunnen worden, dan zijn we paar jaar verder 

voordat deze van kracht is. Dan is het financiële probleem bij gemeenten al opgetreden 

Het abo tarief kan sommige gebruikers meer gaan kosten 

Wij verschillen van mening met het Kabinet dat het abonnementstarief eenvoudiger is dan de 

huidige eigen bijdrage regeling. De eenvoud zit hem in het feit dat alle maatwerkvoorzieningen en 

een groot aantal algemene voorzieningen onder het abonnementstarief gaan vallen. Veel algemene 

voorzieningen echter zijn nu gratis toegankelijk voor burgers, denk aan sociale wijkteams, 

inloopvoorzieningen en brede dagbestedingsvoorzieningen. Veel burgers maken alleen gebruik van 

één van deze voorzieningen en kunnen dan straks een abonnementstarief gaan betalen terwijl ze 

nu niets betalen. Gemeenten kunnen in de verordening uitzonderingen maken, maar dat gaat ten 

koste van de eenvoud van het abonnementstarief . 

Algemene voorzieningen kunnen verschillen per stadsdeel of wijk en in de tijd: er is geen 

eenduidigheid. Het onderbrengen in, of het uitzonderen van algemene voorzieningen in het 

abonnement wordt voor gemeenten (maar ook aanbieders van de algemene voorzieningen) een 

administratief gedrocht. 

Wij pleiten er ten zeerste voor dat de algemene voorzieningen buiten het abonnementstarief blijven 

en gemeenten daar zelf beleid voor kunnen blijven maken. Bepaal dit niet landelijk! 

Zorgval 

Met de invoering van het abonnementstarief in de Wmo zal het verschil in eigen bijdragen tussen 

Wmo en Wlz nog groter worden dan het nu al is. We zien nu al dat veel mensen met een grote 

zorgbehoefte die aanmerking zouden kunnen komen voor een Wlz indicatie daarvan afzien 

vanwege de eigen bijdrage in de Wlz. Bovendien is de zorg die vanuit de Wlz geleverd wordt aan 

mensen die thuis wonen vrijwel hetzelfde of soms zelfs minder in omvang dan wat vanuit de Zvw en 

Wmo wordt geleverd. 

Gemeenten leveren een belangrijke bijdrage aan het doel om kwetsbare ouderen zo lang en goed 

mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen, maar zien dat zij nu steeds meer verantwoordelijkheid 

krijgen voor mensen die eigenlijk in de Wlz thuishoren. 
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Een afschrift van deze brief is aan de minister van VWS gezonden en aan de Eerste Kamer.  

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

J. Kriens

Algemeen directeur


