
VRAAG EN ANTWOORD: Wmo 2015 in uitvoering: passend en onderbouwd beleid 
huishoudelijke hulp en gezamenlijk de vernieuwing doorzetten 

 
Een aantal vragen over de uitvoering van de Wmo 2015 zijn veelvuldig naar boven gekomen 
tijdens het traject. Zowel tijdens de projectgroep bijeenkomsten als tijdens de bijeenkomsten 
waar de rapportage ‘Wmo 2015 in uitvoering: passend en onderbouwd (lokaal) beleid voor 
hulp bij het huishouden’ werd toegelicht. Hieronder wordt een kort en bondig antwoord 
gegeven op deze vragen die leven in de praktijk. 

 
I: SPECIFIEK VOOR HULP BIJ HET HUISHOUDEN 
• Hoe dient het verstrekken van een maatwerkvoorziening juridisch onderbouwd te 

worden? 
Los van de gekozen uitvoeringsvariant geldt dat elke maatwerkvoorziening, dus ook die voorziet in 
hulp bij het huishouden, in ieder geval aan de volgende voorwaarden zou moeten voldoen. 
Op grond van het onderzoek, overeenkomstig artikel 2.3.2 van de Wmo 2015, dient de 
maatwerkvoorziening te voorzien in een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden 
van een persoon afgestemd pakket (zie art. 1.1.1 en 2.3.5 Wmo 2015). Hiervoor is vereist dat uit 
de onderbouwing van de beschikking duidelijk is, dat deze gebaseerd is op de nodige kennis 
omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen en dat de beschikking deugdelijk 
gemotiveerd is. Deze eisen vloeien voort uit de artikelen 3.2 en 3.46 van de Awb. 

 
• Hoe dienen beleidsregels juridisch onderbouwd te worden?  

Het college van burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 1:3, vierde lid, van de Awb 
bevoegd om ter invulling van het begrip schoon en leefbaar huis beleidsregels vast te stellen. In 
algemene zin kan gesteld worden dat deze regels niet willekeurig mogen zijn en dienen, gelet op 
de artikelen 3:2 en 3:46 van de Awb, te steunen op objectieve criteria, berustend op deugdelijk 
onderzoek en motivering. Als het voor het college onvoldoende mogelijk is om de relevante feiten 
die nodig zijn voor de vaststelling te verzamelen is onderzoek van derden gewenst. Hierbij kan 
niet enkel een partij worden betrokken die belang heeft bij de uitkomst. 
 

• Hoe kunnen de verschillende uitvoeringsvarianten juridisch onderbouwd worden? 
De gevolgen voor de praktijk van de uitspraken van de CRvB over hulp bij het huishouden zijn in 
een eerder landelijk traject en door de VNG uitgekristalliseerd. Ook wat er per uitvoeringsvariant 
van een maatwerkvoorziening nodig is aan onderbouwing. Hierna wordt daarop nog een keer 
ingegaan. 
 
Beschikken in uren: omvang in uren (activiteiten x frequentie x uren) 
Zie onder vraag “Hoe dient het verstrekken van een maatwerkvoorziening juridisch onderbouwd te 
worden?”  
 
Beschikken met behulp van een basisnorm uitgedrukt in uren, eventueel aangevuld met (extra) 
uren: (activiteiten x frequentie x tijd) 
Allereerst moeten beleidsregels helder gedefinieerd zijn. Daarnaast moet de in de beleidsregel 
vastgelegde basisnorm resulteren in een objectieve onderbouwing voor de noodzakelijke 
handelingen zodat inzicht wordt gegeven welk niveau voor een schoon en leefbaar huishouden 
verantwoord is, hoeveel tijd daarvoor nodig is en met welke frequentie deze handelingen verricht 
moeten worden om te kunnen spreken van een schone en leefbare woning.  
De CRvB heeft in de uitspraak waarin het beleid van de gemeente Utrecht werd getoetst bepaald 
dat wanneer het te voeren beleid is gebaseerd op overleg met gecontracteerde aanbieders, dit 
beleid niet berust op objectief, door onafhankelijke, geen belang bij de uitkomst hebbende, door 
derde verricht onderzoek. Als aan de hiervoor beschreven eisen uit de Awb wordt voldaan is 
afwijken van het CIZ-protocol mogelijk.  

http://www.ndsd.nl/themas/wmo-2015-in-uitvoering/
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/brieven/reparatie-mogelijkheden-ivm-de-wmo-uitspraken-van-de-crvb-van-18-mei-2016


Dit betekent dat bijvoorbeeld het enkel verwijzen naar overleg met Wmo-raden1 of 
gecontracteerde zorgaanbieders onvoldoende is.  
 
Beschikken op het te behalen resultaat: omvang in resultaat (activiteiten x frequentie: 
De beschikking waarbij de voorziening wordt toegekend of de eventuele beleidsregels waarop deze 
beschikking mede wordt gebaseerd moet een duidelijke maatstaf bevatten en inzicht verschaffen 
in de vraag op welke concrete wijze invulling wordt gegeven aan het bereiken van de resultaten 
een schoon en leefbaar huis en het kunnen beschikken over schone en draagbare kleding en hoe 
met de te behalen resultaten een als compensatie te kwalificeren resultaat van de huishoudelijke 
verzorging kan worden verkregen. 
Over wat een duidelijke maatstaf in dit geval is, is de lijn dat in ieder geval de rechtspositie van de 
cliënt geregeld moet zijn (waar kan de cliënt heen bij een bezwaar of beroep) en dat 
verwachtingen voor de cliënt zijn te baseren op omschrijvingen (bijvoorbeeld dat toilet en 
badkamer wekelijks worden schoongemaakt), maar bestaat discussie of de maatstaf hiermee 
voldoende is ingevuld. In specifieke kwesties hebben lagere rechters uitgesproken dat in de 
beschikking naast activiteiten x frequentie ook de tijd die een activiteit kost moet worden 
opgenomen. Hierover is door de CRvB echter geen richtinggevende uitspraak gedaan.  

 
• Komt er een landelijk normenkader voor hulp bij het huishouden? 

Er komt geen landelijk normenkader. De Wmo 2015 kent een grote mate van beleidsvrijheid toe 
aan gemeenten en zowel beleid als de invulling daarvan kan verschillen per gemeente, een 
landelijk normenkader past daar niet bij. Voorbeelden van onderbouwingen en beleid van andere 
gemeenten kunnen wel houvast bieden in veel gevallen. Zie hiervoor ook de beschreven 
objectiveringsonderzoeken voor hulp bij het huishouden, van bijvoorbeeld Utrecht en de Twentse 
gemeenten, op de website Wmo 2015 in uitvoering.2  
 

• Hoe kan bestaand onderzoek naar objectivering van het beleid m.b.t. hulp bij het 
huishouden worden gebruikt voor onderbouwing? 
Uit de antwoorden gegeven op de vraag onder 1 is duidelijk dat zowel de beschikking in een 
individueel geval als een beleidsregel, die de gemeente hanteert om omvang van de hulp bij het 
huishouden mede op te baseren, gebaseerd moeten zijn op de nodige kennis omtrent de relevante 
feiten, de af te wegen belangen en dat de beschikking in het individuele geval deugdelijk 
gemotiveerd moet zijn.  
 
Daarnaast geldt dat de in een beleidsregel vastgelegde basisnorm in vervolg op de  uitspraak van 
de CRvB moet berusten op objectieve criteria. Dit is de aanleiding geweest voor het 
objectiveringsonderzoek uitgevoerd in Utrecht afgelopen zomer. De tijdsmetingen uit dit 
onderzoek kunnen door gemeenten gebruikt worden voor onderbouwing van hun HbH-beleid. 
Echter kan de onderbouwing uit dit onderzoek nooit letterlijk worden gekopieerd naar een andere 
situatie omdat beleid anders is. Eigen reflectie op inhoud van de beleidsregels is daarom altijd 
vereist. Dit naast de noodzaak om ook in elk individueel geval de geldende eisen in acht te nemen. 
Op dit moment worden voor de andere uitvoeringsvarianten (‘Beschikken op uren’ en ‘Beschikken 
op het te behalen resultaat’) in het land ook al meerdere objectiveringsonderzoeken uitgevoerd. 
Zie website Wmo 2015 in uitvoering voor uitwerkingen van een aantal van deze onderzoeken 
(wordt de komende tijd nog verder aangevuld). Deze onderzoeken kunnen behulpzaam zijn om 
het eigen HbH-beleid te laten voldoen aan de uit de Awb (artikel 3.2 en 3.46) te laten voldoen. 
 
Bij de variant ‘Beschikken op uren’ kan er ook voor worden gekozen om het CIZ-protocol uit 2006 
te gebruiken.Van dit protocol kan worden afgeweken, mits wordt voldaan aan onder 1 beschreven  
eisen. 

                                                           
1 Uitspraak Centrale Raad van Beroep van 1 februari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:428 
2 De CRvB heeft nog niet getoetst of deze onderzoeken aan de gestelde criteria voldoen 
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https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zorg-en-onderwijs/hulp-en-ondersteuning-Wmo/2016-08-Onderzoek-KPMG-Plexus-en-Bureau-HHM-Normering-van-de-basisvoorziening-schoon-huis.pdf
https://vng.nl/wmo-in-uitvoering


 
• Wat wordt bedoeld met een lichte toegangstoets bij een algemene voorziening? 

In de landelijke rapportage ‘Wmo 2015 in uitvoering: Passend en onderbouwd (lokaal) beleid voor 
hulp bij het huishouden’ staat beschreven wat onder een ‘lichte toets’ wordt verstaan. Zie hiervoor 
blz. 10, 11, 14, 18, 19 en 20. In het kort dient een ‘lichte toets’ in ieder geval te toetsen of 
iemand onder de Wmo-doelgroep valt, of de voorziening financieel haalbaar is voor de cliënt 
(daarbij geldt het uitgangspunt dat de eigen bijdrage voor de algemene voorziening niet hoger is 
dan die zou zijn voor een maatwerkvoorziening) en of bij de cliënt niet overduidelijk is dat de 
algemene voorziening geen passende bijdrage zal leveren aan zijn zelfredzaamheid of participatie. 
Bij een ‘lichte toets’ kan onder meer gedacht worden aan vragen over algemene eigenschappen, 
zoals of iemand een bewoner is van de gemeente of iemand een bepaalde leeftijd heeft, en de 
vraag aan de cliënt of hij de voorziening kan betalen. Dit is bedoeld om vast te stellen of iemand 
onder de beoogde doelgroep valt (m.n. mensen met beperkingen op het gebied van 
zelfredzaamheid en participatie). Een algemene voorziening is geen op persoonskenmerken 
afgestemd pakket aan diensten. 

 
• Mag bij de eigen bijdrage voor een algemene voorziening rekening worden gehouden 

met het inkomen?  
In de landelijke rapportage ‘Wmo 2015 in uitvoering: Passend en onderbouwd (lokaal) beleid voor 
hulp bij het huishouden’ (blz. 19 en 20) staat beschreven wat mogelijk is. In het kort hebben 
gemeenten de beleidsvrijheid om een korting te geven aan verschillende inkomensgroepen (in 
Tilburg werkt men bijvoorbeeld met vier inkomenstreden). Om de hoogte van die korting te 
bepalen is het noodzakelijk te weten wat iemand kan betalen. Dit kan o.a. middels een 
draagkrachtberekening voor cliënten die een uitkering vanuit de Participatiewet ontvangen, of 
door een bankafschrift of loonstrook in te zien. 

 
II: WMO 2015 BREED 
• Wat is een standaard maatwerkvoorziening? 

De Wmo 2015 kent deze terminologie niet. Deze terminologie staat haaks op het leveren van  
‘maatwerk’. Deze terminologie kan verwijzen naar de variant ‘Maatwerkvoorziening waarbij wordt 
beschikt op basis- en aanvullende uren’. Binnen deze uitvoeringsvariant wordt een ‘standaard’ 
aantal uur beschikt als uit een individueel onderzoek blijkt dat de cliënt in aanmerking komt voor 
hulp bij het huishouden. Het blijft echter te allen tijde maatwerk, omdat de ondersteuning op basis 
van een beschikking wordt toegekend, gekeken wordt naar specifieke kenmerken van een cliënt 
en aanvullende uren kunnen worden toegekend als dat nodig is om de cliënt passende 
ondersteuning te bieden. 
 
Soms wordt deze terminologie ook gehanteerd, terwijl het eigenlijk gaat om een algemene 
voorziening. Het hanteren van duidelijke terminologie is dus belangrijk om verwarring te 
voorkomen. 
 

• Is de alphahulpconstructie mogelijk? 
De alphahulpconstructie is enkel mogelijk bij PGB cliënten (niet bij ZIN cliënten). Zie voor 
informatie over het verbod alphahulpconstructie de ‘Uitgangspunten voor een toekomstvisie 
langdurige zorg en ondersteuning’ van het Ministerie van VWS. 
 

• Wat betekent de nieuwe AMvB ‘Reële kostprijs thuisondersteuning’ 
Hiervoor verwijzen we u graag naar de VNG website. Tevens wordt de nieuwe modelverordening 
nader toegelicht. 
 
In het kort bevat de AMvB een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met ingang van 1 
juni 2017. Voor bestaande overeenkomsten geldt echter een overgangstermijn. Bij verlenging van 
bestaande overeenkomsten moet bekeken worden of de overeenkomst voldoet aan de AMvB. Het 
nieuwe artikel 5.4 heeft tot doel dat gemeenten een reële prijs (opgebouwd uit 
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kostprijselementen) aan aanbieders betalen voor Wmo-diensten. Vanwege deze verandering 
moeten gemeenten de Wmo-verordening aanpassen. 

 


