
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vast abonnementstarief voor eigen bijdrage Wmo 
 

Het nieuwe kabinet wil vanaf 2019 voor iedere Wmo-gebruiker een vast 

abonnementstarief invoeren. Wat houdt het abonnementstarief precies 

in, wat zijn de voordelen en waar moeten lokale belangenbehartigers op 

letten?  

 

Stapeling van zorgkosten is voor veel mensen met een beperking of chronische ziekte een groot 

probleem. Leven met een handicap brengt veel kosten met zich mee. Soms zo veel dat mensen in 

de schulden raken of moeten afzien van noodzakelijke zorg. Met name hoge eigen bijdragen zorgen 

voor veel problemen. Het nieuwe kabinet wil daarom vanaf 2019 een abonnementstarief invoeren, 

waarbij iedereen die zorg gebruikt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hetzelfde 

maandbedrag betaalt.  

 

Wat is het abonnementstarief? 

Met een abonnementstarief zal iedereen die een eigen bijdrage in de Wmo betaalt, een vast 

maandbedrag van 17,50 euro betalen.  

 

Wat zijn de voordelen? 

Met een abonnementstarief voor iedereen zijn de eigen bijdragen niet langer afhankelijk van 

gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling. De uitvoeringskosten en administratieve 

lasten gaan hierdoor fors omlaag. Voor mensen met een hoog of middeninkomen kan het vast 

abonnementstarief enkele honderden euro’s per maand schelen ten opzichte van de eigen bijdrage 

die zij nu betalen. Een ander voordeel is dat mensen voordat zij zorg en ondersteuning aanvragen 

al weten hoe hoog de eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening is.  

 

Wat betekent het voor mensen met een minimuminkomen? 

Aandachtspunt is wel dat mensen met een minimuminkomen er niet op achteruitgaan. Sommige 

gemeenten laten inwoners met de laagste inkomens nu geen eigen bijdrage betalen. Er blijft met 

de nieuwe maatregel ruimte voor gemeenten om lagere eigen bijdragen vast te stellen. Het 

invoeren van het vaste bedrag per maand zou voor mensen met een minimuminkomen geen extra 

uitgave mogen betekenen.  

 

Wanneer wordt het abonnementstarief ingevoerd? 

Het voornemen van het kabinet is om het abonnementstarief per 2019 in te voeren. De uitwerking 

van deze maatregel wordt in nauw overleg met gemeenten vormgegeven, waarbij uiteraard ook 

het CAK wordt betrokken en cliëntenorganisaties worden geraadpleegd. Ten aanzien van de 

verantwoordelijkheid voor de inning van de eigen bijdrage wordt met betrokken partijen 

onderzocht waar de uitvoering vanaf 2020 wordt belegd. 
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Waar moeten lokale belangenbehartigers opletten?  

Lokaal maatwerkbeleid blijft nodig. Dit geldt in ieder geval voor 2018, maar ook voor de jaren 

daarna. Gemeenten hebben de vrijheid om de kosten voor het abonnement te compenseren, 

bijvoorbeeld voor inwoners met een laag inkomen. Bovendien is de eigen bijdrage in veel gevallen 

slechts een deel van de stapeling. Een goed inzicht in de kosten ontbreekt nu nog te vaak.  

 

Tijdens het keukentafelgesprek is niet altijd voldoende aandacht voor de financiële gevolgen van de 

voorgestelde zorg en ondersteuning. Mensen kunnen daardoor voor vervelende verrassingen 

komen te staan, wanneer ze de rekening ontvangen. Goede voorlichting door de gemeente is 

daarom noodzakelijk. Want met het abonnementstarief zijn nog lang niet alle problemen met hoge 

kosten voor zorg en ondersteuning opgelost. 

 

De invoering van het abonnementstarief voor de Wmo is een goede eerste stap is om de stapeling 

tegen te gaan. Belangrijk hierbij is dat de financiering solide is en dat er niet aan de kwaliteit van 

de voorzieningen wordt geknaagd.  

 

Dit filmpje van het CAK geeft meer informatie over het in het voordeel van de burger verlagen van 

de wettelijke eigen bijdrage: https://www.youtube.com/watch?v=0TOUdTj1snM    
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