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Geachte heer/mevrouw, 

Als bijlage treft u het ontwerpbesluit aan houdende een wijziging van het Besluit 
langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 tot: 

• het regelen van verschillende zaken voor wat betreft het 
abonnementstarief. Zo wordt vervoer uitgezonderd van het 
abonnementstarief, wordt vastgelegd voor welke categorieën van personen 
een bijdrage van nihil door de gemeente kan worden vastgesteld, de 
kostprijs van de zorg wordt bewaakt en het startbericht en pauzering van 
de eigen bijdrage verduidelijkt,   

• cliënten met een pgb beschermd wonen komen te vallen onder de 
intramurale bijdragesystematiek,  

• het verkorten van de termijn waarover een naheffing van de eigen 
bijdrage, die is ontstaan door een ernstige tekortkoming van het CAK of 
een van zijn ketenpartners, mag worden opgelegd van 36 naar 12 
maanden. Ook wordt er een bevoegdheid voor het CAK gecreëerd om in 
zeer specifieke gevallen maatwerk te leveren, en 

• een verduidelijking van de start van de eigen bijdrage bij een pgb.  

Met deze brief wil ik u uitnodigen om hierop te reageren. 
 
Het kabinet is voornemens om vanaf 2020 het abonnementstarief van € 19 per 
maand in te voeren. In dit besluit worden enkele zaken voor wat betreft het 
abonnementstarief verduidelijkt.   

Het vervoer wordt uitgezonderd van het abonnementstarief. Vergelijkbaar 
met het openbaar vervoer, is een lage bijdrage per rit passender dan een 
abonnementstarief. Deze uitzondering is in de wetswijziging over het 
abonnementstarief al aangekondigd.  

Ook wordt er verduidelijkt wanneer de eigen bijdrage start en stopt, 
wanneer de bijdrage weer gestart kan worden na een pauze en hoe de 
kostprijsbewaking plaatsvindt. 

Als laatste wordt voor het abonnementstarief bepaald voor welke groepen 
cliënten de gemeente de eigen bijdrage op nihil mag stellen.  
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Met de wijzigings-AMvB wordt tevens een onvolkomenheid gerepareerd door het 
pgb beschermd wonen onder de intramurale eigen bijdrage systematiek te laten 
vallen.  
 
Ook wordt de termijn waarover een naheffing van de eigen bijdrage mag woprden 
opgelegd, die is ontstaan door een ernstige tekortkoming van het CAK of een van 
zijn ketenpartners, verkort van 36 naar 12 maanden. Het is namelijk onwenselijk 
cliënten met een hoge naheffing te confronteren, waarvan de oorzaak buiten de 
eigen beïnvloedingssfeer ligt. In sommige zeer specifieke gevallen is ook een 
termijn van twaalf maanden niet wenselijk. Daarom wordt er een bevoegdheid 
voor het CAK gecreëerd om in zeer specifieke gevallen maatwerk te leveren.  
 
Als laatste wordt met deze AMvB de start van de eigen bijdrage bij een pgb 
verduidelijkt. Dit is een technische wijziging.  

Ik stel u tot 17 april 2019 in de gelegenheid een reactie te geven op bijgaande 
AMvB via: 
https://www.internetconsultatie.nl/besluit_abonnementstarief_wmo_2020_en_bev
oegdheid_kwijtschelding_cak_bij_tekortkomingen_keten 

Ik zal in de nota van toelichting bij het Besluit ingaan op de reacties die ik uit 
hoofde van deze consultatie ontvang.  

Hoogachtend, 

Met vriendelijke groet, 
De minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Zorgverzekeringen, 
 
 
 
 
drs. Ernst. B.K. van Koesveld 
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