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 Berekening afkoopsom 2017 

 

Bij de berekening van de afkoopsom is uitgegaan van het macrobudget Wmo voor 2017 minus de 

budgetten voor uitvoeringskosten, de uitnames uit het macrobudget Wmo die naar de Wet langdurige 

zorg gaan en de budgetten voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. 

De rest van het macrobudget heeft betrekking op programmakosten die gemeenten maken op grond 

van hun Wmo 2015 taken. Deze taken zijn huishoudelijk hulp, woningaanpassingen, 

vervoersvoorzieningen, rolstoelen, hulpmiddelen, kortdurend verblijf en respijtzorg, individuele 

begeleiding en dagbesteding en beschermd wonen. Regresslachtoffers kunnen, indien nodig, een 

beroep doen op al deze voorzieningen. 

 

De hoogte van het macrobudget Wmo dat de basis is voor de berekening van de afkoopsom budget 

bedraagt in 2017 €7.389.000.000,- . De toelichting op dit bedrag is hieronder aangegeven. 

 

Macro budget Wmo voor 2016 dat relevant is voor de berekening van de afkoopsom 

 

Wmo budgetten  
 

In miljoenen 2017 Relevant Afkoopsom  

 
    

Wmo 2015 (begeleiding en beschermd wonen) 3.508 3.467   

Wmo 2007 (huishoudelijke verzorging) 1.209 1.076   

Gemeentefonds Cluster maatschappelijke zorg 2.846 2.846   

Subtotaal 7.563 7.389   

     

In eurobedragen     

   10.468.910 10.468.910 

Eigen bijdragen regrescliënten van 01-01-2017 
tot 15-2-2017 

    

Regrespercentage   30.380  

Deelname gemeenten, invloed   30.228  

Deelname verzekeraars, invloed   29.520 29.520 

Totaal    10.498.430 

 

 

Het regrespercentage is voor deze overeenkomst vastgesteld op 0,146% 

(=(0,34%+2,25*0,0595%)/3,25). 

 

Dit percentage is bepaald door een gemiddelde te nemen van het regrespercentage dat 

zorgverzekeraars in de praktijk realiseren bij het verhaal op aansprakelijkheidsverzekeraars (in casu 

0,34%) en het regrespercentage te weten 0,0595% over 2014 dat afgeleid is uit het AWBZ-convenant 

tussen het Verbond van Verzekeraars en het Zorginstituut Nederland (in casu een regresbedrag van - 

afgerond - 14,7 miljoen euro van het totale AWBZ budget ad 24,7 miljard). Hierbij wordt er van uitgegaan 

dat het daadwerkelijk regrespercentage vanuit de Wmo veel dichter (in een verhouding van 2,25 staat 

tot 1) bij dat van het AWBZ convenant ligt dan dat van Zorgverzekeraars (wat ook wordt veroorzaakt 

door het deel dat vanuit de AWBZ naar de Wmo is overgeheveld. 

 

Hierdoor ontstaat de volgende formule: 

 

Het afkoopbedrag (bij wederzijds 100 % deelname) is met een gewogen gemiddelde van regres ZVW 

en AWBZ: (1 x 0,34% + 2,25 x 0,0595%) : 3,25 = 0,1458% (afgerond 0,146%) van 7.389 miljard = 

(afgerond) €10.773.730. 
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Nu blijkens Bijlage 3 het deelname percentage bij gemeenten 99,5% is, wordt voormeld afkoopbedrag 

als volgt gecorrigeerd: 99,5 x €10.773.730 = 10.719.862. Voor de definitieve afkoopsom 2017 moet dit 

bedrag vervolgens dan nog gecorrigeerd worden met het deelname percentage onder verzekeraars, 

zoals dat uit Bijlage 2 moet blijken. Dat percentage komt uit op 97,66%. De definitieve afkoopsom wordt 

dan 97,66 x €10.719.862 = €10.468.910. 

 

Na 15 februari mogen de eigenbijdragen niet meer verrekend worden. Als uitgangpunt voor de 

eigenbijdragen hebben genomen een bedrag van €169.000 en gerekend met een factor 12,33 komen 

we uit op €21.000.000,-. Bij 100% deelname zou dit betekenen: €30.380,-. 

 

Nu blijkens Bijlage 3 het deelname percentage bij gemeenten 99,5% is, wordt voormeld afkoopbedrag 

als volgt gecorrigeerd: 99,5 x €30.380 = €30.228,-. Voor de definitieve afkoopsom 2017 moet dit bedrag 

vervolgens dan nog gecorrigeerd worden met het deelname percentage onder verzekeraars, zoals dat 

uit Bijlage 2 moet blijken. Dat percentage komt uit op 97,66%. De definitieve afkoopsom wordt dan 97,66 

x €30.228,- = €29.520,-. 

 

Het totale afkoopbedrag wordt daarmee €10.468.910 + €29.520 = €10.498.430 en is afgerond op 

€10.500.000. 
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