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Lagere eigen bijdrage Wmo 

Het kabinet verlaagt volgend jaar de eigen bijdrage Wmo. Vooral alleenverdieners met 

een chronisch zieke partner profiteren hiervan. Concreet gaat het om de volgende 

maatregelen voor mensen die gebruik maken van de maatwerkvoorziening Wmo: 

 wordt de eigen bijdrage verlaagd naar € 17,50 per vier weken,  

 wordt de procentuele bijdrage verlaagd met 2,5%-punt naar 12,5%. 

 

Specifiek voor meerpersoonshuishoudens niet AOW-gerechtigd: 

 wordt de eigen bijdrage van € 27,80 per vier weken afgeschaft,  

 wordt het drempelinkomen waarboven de procentuele bijdrage verschuldigd is, 

verhoogd van € 28.177 naar € 35.000.  

Verschil in eigen bijdrage 

In tabel 1 staat de hoogte van de eigen bijdrage Wmo weergegeven voor een aantal 

voorbeeldhuishoudens. 

Tabel 1: Hoogte maximale eigen bijdrage maatwerkvoorziening Wmo, bedragen per jaar 

 
2016 2017 verschil 

Alleenstaande oudere, AOW 252 228 24 

Alleenstaande oudere, AOW + 5.000 580 498 82 

Alleenstaande oudere, AOW + 10.000 1.330 1.123 207 

Alleenstaande oudere, AOW  + 30.000 4.330 3.623 707 

Ouder echtpaar, AOW 361 228 133 

Ouder echtpaar AOW + 5.000 361 228 133 

Ouder echtpaar, AOW + 10.000 529 364 165 

Ouder echtpaar, AOW + 30.000 2779 2239 540 

 

De eigen bijdrage gaat voor alle voorbeeldhuishoudens omlaag. Bij alleenstaande 

ouderen met een laag inkomen komt het verschil van 24 euro per jaar door de verlaging 

van de minimale eigen bijdrage van 19,40 euro naar 17,50 euro. Bij een hoger inkomen 

komt het daarnaast door een verlaging van 2,5%-punt van de procentuele bijdrage.  

 

De berekening voor bijvoorbeeld een alleenstaande met een aanvullend pensioen van 

10.000 euro is dan als volgt. Hierbij zijn we uitgegaan van de AOW-uitkering van 2014 

en 2015 plus aanvullend pensioen van 10.000 euro. 

  

 2016: 19,40 * 13 + (24.072 – 16.887) * 15% = 252 + 1.078 = 1.330 

 2017: 17,50 * 13 + (24.199 – 17.033) * 12,5% = 228 + 896 = 1.123 

 Verschil: 1.330 – 1.123 = 207 
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1.1 Koopkrachteffecten lagere eigen bijdrage 

In tabel 2 staan de koopkrachteffecten rekening houdend met de lagere eigen bijdrage 

Wmo. 

Tabel 2: Koopkrachtveranderingen 2016-2017, voor huishoudens met zorgkosten bij oude en 
nieuwe berekening van de eigen bijdrage Wmo 

  
met zorgkosten 

 
met zorgkosten 

(lagere eigen bijdrage) 

Beschrijving 
koopkracht-
mutatie (%) 

euro's per 
maand (€) 

koopkracht-
mutatie (%) 

euro's per 
maand (€) 

Alleenstaande oudere, AOW + 0 1,1% € 16 1,3% € 19 

Alleenstaande oudere, AOW + 1.500 1,5% € 23 1,6% € 25 

Alleenstaande oudere, AOW + 2.500 1,4% € 23 1,5% € 25 

Alleenstaande oudere, AOW + 5.000 1,4% € 24 1,7% € 31 

Alleenstaande oudere, AOW + 10.000 0,6% € 10 1,5% € 27 

Alleenstaande oudere, AOW + 15.000 0,2% € 4 1,5% € 32 

Alleenstaande oudere, AOW + 20.000 0,0% € 1 1,6% € 39 

Alleenstaande oudere, AOW + 30.000 -0,5% € - 13 1,2% € 32 

Alleenstaande oudere, AOW + 40.000 -0,7% € - 22 * * 

Alleenstaande oudere, AOW + 50.000 -0,7% € - 27 * * 

Alleenstaande oudere, AOW + 60.000 -0,8% € - 31 * * 

Alleenstaande oudere, AOW + 75.000 -0,9% € - 42 * * 

     

Ouder echtpaar, AOW + 0 0,9% € 18 1,5% € 29 

Ouder echtpaar, AOW + 2.500 en AOW + 0 0,9% € 19 1,4% € 31 

Ouder echtpaar, AOW + 5.000 en AOW + 0 1,1% € 26 1,6% € 37 

Ouder echtpaar, AOW + 10.000 en AOW + 0 1,0% € 25 1,6% € 39 

Ouder echtpaar, AOW + 20.000 en AOW + 0 0,1% € 3 0,9% € 27 

Ouder echtpaar, AOW + 30.000 en AOW + 0 -0,3% € -11 1,0% € 34 

Ouder echtpaar, AOW + 40.000 en AOW + 0 -0,4% € -15  1,1% € 40 

Ouder echtpaar, AOW + 50.000 en AOW + 0 -0,6% € -25 * * 

Ouder echtpaar, AOW + 60.000 en AOW + 0 -0,6% € -29  * * 

Ouder echtpaar, AOW + 70.000 en AOW + 0 -0,7% € -38 * * 

     

Ouder echtpaar, AOW+20.000 en AOW+5.000 0,3% € 9 2,0% € 64 

Ouder echtpaar, AOW+30.000 en AOW+7.500 -0,1% € -6 * * 

Ouder echtpaar, AOW+40.000 en AOW+10.000 -0,3% € -11 * * 

Ouder echtpaar, AOW+50.000 en AOW+12.500 -0,4% € -22 * * 

Ouder echtpaar, AOW+75.000 en AOW+18.750 -0,6% € -39 * * 

* De eigen bijdrage is gemaximeerd op € 4.160 (4 uur a € 20 per week) 

 

De lagere eigen bijdrage vertaalt zich door in hogere koopkracht voor volgend jaar. Het 

verschil is niet zo groot als voor niet AOW-gerechtigden, omdat AOW-gerechtigden 

alleen profiteren van de lagere minimale en procentuele bijdrage. 

Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd profiteren daarnaast nog 
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van het gegeven dat de minimale bijdrage geheel vervalt en de inkomensgrens omhoog 

gaat. 

 

Bij hogere inkomens is er geen verschil in koopkrachtverandering met en zonder de 

nieuwe eigen bijdrage. Dat komt doordat we in de berekening rekening houden met een 

bepaald bedrag aan zorgkosten, namelijk 4.160 euro (gebaseerd op 4 uur per week a 

20 euro.) 

 

 


