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Invoering abonnementstarief en stijgende tarieven hulp bij het huishouden 

Kennisnemen van: 

1. Invoering abonnementstarief Wmo 
2. Stijgende tarieven hulp bij het huishouden 

Inleiding: 

1. Invoering abonnementstarief Wmo 
In het regeerakkoord is afgesproken dat voor Wmo-voorzieningen een vast tarief van C 17,50 per 
periodebijdrage zal worden ingevoerd (het abonnementstarief). Op 26 november 2018 heeft de Tweede 
Kamer dit Besluit aangenomen. 

Het Besluit regelt dat alle cliënten met één of meer maatwerkvoorzieningen uit de Wmo, ongeacht inkomen 
of vermogen, vanaf 2019 maximaal C 17,50 aan eigen bijdrage per periode gaan betalen. Uitgezonderd zijn 
de cliënten die gebruik maken van beschermd wonen (zorg in natura) en maatschappelijke opvang. Zij 
blijven een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. De maximale periodebijdrage van C 17,50 geldt 
bovendien niet voor niet AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens. Voor deze groep is de eigen 
bijdrage op nihil gesteld. Het kabinet wil met deze maatregel een stapeling van zorgkosten tegengaan. 

Voor de invoering van het abonnementstarief is een wetswijziging vereist en daarom kan de maatregel pas 
per 1 januari 2020 volledig worden ingevoerd. Voor 2019 is door de minister gekozen voor een tussenvorm. 
Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt voor 2019 zo gewijzigd dat een maximale periodebijdrage van 
C 17,50 voor maatwerkvoorzieningen per 1 januari 2019 van kracht wordt. 

2. Stijgende tarieven hulp bij het huishouden 
De zorg in natura tarieven voor hulp bij het huishouden zijn op basis van de AMvB Reële prijs Wmo 
aanzienlijk verhoogd (met 12 tot 1407o). De AMvB Reële prijs heeft tot doel dat gemeenten een reële prijs 



betalen voor een Wmo dienst, waarmee de aanbieder kan voldoen aan de gemeentelijke eisen van kwaliteit 
en continuïteit van deze dienst en de arbeidsrechtelijke verplichtingen aan de beroepskracht die deze 
dienst verleent aan de cliënt. 

Kernboodschap: 

Stijgende Wmo kosten door de invoering van het abonnementstarief Wmo en stijgende tarieven hulp bij het 
huishouden. 

1. Invoering abonnementstarief Wmo 
Door de invoering van het abonnementstarief zullen de uitgaven door gemeenten aan Wmo-voorzieningen 
toenemen en de inkomsten uit de eigen bijdragen afnemen. Het Rijk compenseert gemeenten voor het 
directe verlies aan eigen bijdragen, maar niet voor de te verwachten aanzuigende werking van het 
abonnementstarief. Landelijk wordt uitgegaan van een stijging van de kosten van 45 miljoen door de 
aanzuigende werking (die niet wordt gecompenseerd). Voor Oudewater wordt dit geschat op C 14.000,- tot 
C 27.000,-. 

In de begroting 2019 is rekening gehouden met het verlies aan eigen bijdrage, maar niet met de 
aanzuigende werking. Dit is aangemerkt als risico. De cijfers kwamen pas na de opstelling van de 
programmabegroting en het betreft bovendien een bandbreedte waarop lastig te ramen is. Daarnaast blijft 
het lastig om op dit moment de precieze effecten van het abonnementstarief in te schatten. Met behulp van 
een (nog in te richten) monitor wil de Minister van VWS monitoren of en in welke mate er sprake is van een 
aanzuigende werking. 

2. Stijgende tarieven hulp bij het huishouden 
Het effect van de nieuwe tarieven is dat de kosten voor huishoudelijke hulp bij gelijk blijvend aantal uren 
met gemiddeld 12 tot 1400) zullen stijgen. Dit betekent een stijging van rond de C 45.000,- per jaar. In 2019 
is de raming ook verhoogd met C 45.000,-. 

1. Invoering abonnementstarief Wmo 
2019 is een overgangsjaar, waarin er gemonitord wordt in welke mate er sprake is van een aanzuigende 
werking. Als de aanzuigende werking daadwerkelijk tot uiting komt, worden er in 2019 verdere maatregelen 
uitgewerkt om de hogere kosten te financieren. 

2. Stijgende tarieven hulp bij het huishouden 
In 2018 zijn de verhoging van de tarieven niet doorberekend in de eigen bijdrage en in 2019 komt er een 
vast tarief van C 17,50 per periode. De stijgende tarieven hebben dus geen effect op de eigen bijdrage van 
de inwoners en daarom is het niet nodig de inwoners te informeren. 
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