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ABONNEMENTSTARIEF WMO: WAAR STAAN WE IN DE VOORBEREIDING VAN DE INVOERING? 

Dinsdag 9 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel abonnementstarief 
voor de Wmo en op 23 april ook de Eerste Kamer. De verwachting nu is dat de wetswijzing 
in mei gepubliceerd wordt. Dan zal de VNG een ledenbrief publiceren met voor gemeenten 
verder uitgewerkte informatie met betrekking tot de te maken (beleids)keuzes waarop de 
verordening aangepast moet worden. Het project Gegevensuitwisseling Abonnementstarief 
2020 (GA2020) publiceert in mei een handreiking over het informatiemodel (inrichting van 
het berichtenverkeer). In deze notitie leest u in hoofdlijnen waar we nu staan in de 
voorbereiding en waarmee ook gemeenten zelf aan de slag moeten.

Beleidskeuzes voor gemeenten 

Naast de wijzingen in het berichtenverkeer tussen CAK en gemeenten (zie verderop in dit bericht) 

zijn er binnenkort ook (beleids)keuzes te bepalen door gemeenten zelf en moet de Wmo 

verordening daarop aangepast worden: 

• Gemeenten kunnen kiezen om minimabeleid eigen bijdrage te voeren, waarbij op basis van

een inkomensgrens de bijdrage niet verschuldigd is.

• Het desgewenst van toepassing verklaren van een lager abonnementstarief (voor alle

cliënten van de Wmo) dan het landelijk geldende tarief van €19,- per maand.

• Voor welke maatwerkvoorzieningen een eigen bijdrage (lees vallen onder het

abonnementstarief) van toepassing is.

• Voor welke algemene voorzieningen een eigen bijdrage (lees vallen onder het

abonnementstarief) van toepassing is.  Algemene voorzieningen waarbij sprake is van een

duurzame hulprelatie (denk hierbij aan hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding)

vallen altijd onder het abonnementstarief.  De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen

waarin zij de regering verzoekt in overleg te gaan met de VNG en patiëntenorganisaties om

het begrip ‘duurzame hulpverleningsrelatie’ nader toe te lichten en dit vervolgens onder

patiëntenorganisaties en gemeenten te verspreiden.

• Of het collectief vervoer wordt uitgezonderd van het abonnementstarief.

• Hoe worden hulpmiddelen en woningaanpassingen verstrekt en hoe is de kostprijs

opgebouwd? Dit moet nu ook in de verordening staan, maar mogelijk  gaat een gemeente

hierin nu andere keuze maken.

De consultatie voor AMvB 2020 nu loopt nu nog. Hier staan ook nog enkele zaken die ook relevant 

zijn voor het abonnementstarief. Als dat definitief is wordt hier nog nader over bericht. Ook moeten 
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mogelijk de contracten met de aanbieders aangepast worden als gevolg van de wijzingen in het 

berichtenverkeer.  

 

Aanpassing berichtenverkeer iWmo 

 

In de afgelopen maanden is  door alle betrokken partijen gewerkt om ook het berichtenverkeer 

(nodig per 1-1-2020) tussen gemeenten en CAK vorm te geven. Dit vond en vindt plaats in het 

project Gegevensuitwisseling Abonnementstarief 2020 (GA2020) en valt onder de Stuurgroep 

Abonnementstarief waarin het ministerie van VWS, VNG, Ketenbureau i-Sociaal Domein en CAK 

zitten. Deze stuurgroep is verantwoordelijk voor de implementatie van het abonnementstarief. Een 

nieuwe gegevensuitwisseling is daar dus een belangrijk onderdeel van. Deze aanpassing in het 

berichtenverkeer zal in de komende maanden ook een forse inspanning vragen van gemeenten 

zelf. 

 

De leveranciers geven zelf aan dat zij de wijzingen op tijd te kunnen doorvoeren en het aanleveren 

van berichten met behulp van logische beslisregels gaan ondersteunen. Per 1-1-2020 stopt de 

bestaande uitwisseling via de “HV standaard” (m.u.v. Beschermd Wonen). Er wordt op dit moment 

ook gewerkt aan een tijdelijke ‘fallback’ optie (voor de eerste periode in 2020). Voor het geval het 

berichtenverkeer bij een van de ketenpartners onverhoopt nog niet helemaal ingericht is.  

 

In de afgelopen maanden is er een aantal ontwerpkeuzes gemaakt: 

 

Om een nieuwe gegevensuitwisseling te kunnen ontwikkelen zijn een aantal belangrijke definities 

en ontwerpkeuzes met de ketenpartners, waaronder ook een aantal gemeenten, vastgesteld. 

Hierbij is gekeken naar zowel de uitvoering in de praktijk als de beleidskant. De Stuurgroep 

Abonnementstarief heeft de definities en ontwerpkeuzes op 26 februari jl. vastgesteld. Afgesproken 

is dat er een handreiking wordt opgesteld waarin deze keuzes verder toegelicht worden. 

 

1. Start- en stopmoment abonnement 

Een gemeente bepaalt in 2020 zelf (bepaald en ingesteld via de software) de startdatum van het 

abonnement (de eigen bijdrage) voor inwoners die gebruik gaan maken van de ondersteuning die 

onder het Wmo-abonnementstarief vallen. Net als nu al het geval is. Deze datum kan door de 

gemeente zelf worden afgeleid uit bijvoorbeeld: 

 

• Datum van toewijzen (beschikking) is start eigen bijdrage, eventueel met bijvoorbeeld 

standaard een maand vertraging, opdat voor 95% van de aanvragen de bijdrage pas gaat 

lopen als de ondersteuning daadwerkelijk is gestart (bij PGB kan het wel bij beschikking 

datum). Voor de situaties waarin wordt voorzien dat de start levering langer duurt kan een 

gemeenten dan het startbericht ook later aanleveren. 

 

• Moment van start eigen bijdrage is  de start bij van de hulp, of levering van de 

woningaanpassing, etc. (daarvoor is dan nog wel berichtenverkeer tussen aanbieder en 

gemeente nodig).  

 

• Start eigen bijdrage is moment eerste factuur. 
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Naar mogelijkheden voor en wenselijkheid tot meer uniformiteit in de gemeentelijke uitvoering (met 

betrekking tot bijv. het start/stop bericht) per 2021 wordt nog onderzoek gedaan. Om de 

implementatielast in 2019 te verlichten wordt vooralsnog dus nog geen verplichte standaardisatie 

toegepast. Dit komt verder ook terug in de eerder genoemde handreiking.  

 

2. Kostprijsbewaking 

De wetgever heeft bepaald dat voor woningaanpassingen en hulp/mobiliteitsmiddelen -

kostprijsbewaking van toepassing blijft. Dit wordt opgenomen in de nieuwe gegevensuitwisseling 

met het CAK. Het is nog onderwerp van gesprek waar, bij ‘meerdere toewijzingen’, de intelligentie 

kan worden belegd voor de kostprijsbewaking; bij de gemeente of bij het CAK. 

 

3. Pauze en opschorting abonnement 

Een gemeente bepaalt net als nu of de inning van het abonnementstarief tijdelijk kan worden 

gestopt of opgeschort. In de eerder genoemde handreiking wordt hier meer aandacht aan besteed. 

 

4. Informatiestromen 

De nieuwe gegevensuitwisseling voor de eigen bijdrage vindt straks uitsluitend tussen gemeenten 

en het CAK plaats. Zorgaanbieders leveren dus per 2020 geen gegevens meer aan bij het CAK. De 

bestaande uitwisseling met het CAK via de zogenaamde HV standaard stopt per 1/1/2020 (m.u.v. 

beschermd wonen).  Eigen bijdragen en correctie van voor 2020 moeten nog wel op de oude 

manier worden aangeleverd. 

 

Vaststellen en publicatie Informatiemodel  

 

Nu de belangrijkste definities en ontwerpkeuzes zijn vastgesteld wordt het ‘informatiemodel’ 

vastgesteld. Dit model is van belang voor gemeenten en softwareleveranciers. Het Zorginstituut 

Nederland doet dit samen met de ketenpartners. Een afvaardiging van belanghebbenden werkt 

mee aan het opstellen van de specificaties voor het berichtenverkeer. De publicatie van het 

informatiemodel eigen bijdrage iStandaarden is nu voorzien in mei. Dan start de realisatie en de 

implementatie. Er komt een implementatie- en migratieplan met onderwerpen als 

gegevensoverdracht, omgaan met zorgjaar 2019 en eerder, de ketentest en de eerste aanlevering 

voor 2020. Naast de publicatie van het informatiemodel komen er dus nog verschillende 

implementatie producten beschikbaar. Binnenkort meer berichtgeving hierover. 

 

VNG, 16 april 2019 

 

 

 

Heeft u over het berichtenverkeer, het informatiemodel een vraag of opmerking?  

Stuur dan een mail naar GA2020@hetcak.nl. Vragen over de andere (beleids) onderwerpen rond 

het abonnementstarief kunt u stellen aan de VNG, Informatiecentrum: info@vng.nl 
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