
                              

Veranderingen Wmo 

Per 1 januari 2020 verandert iets in de uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Het abonnementstarief dat in 2019 voor maatwerkvoorzieningen is 
ingevoerd wordt definitief en wordt uitgebreid naar algemene voorzieningen met een 
zogenoemde duurzame hulpverleningsrelatie. Ook wordt de eigen bijdrage verhoogd. 

Eigen bijdrage 

De eigen bijdrage, het zogenoemde abonnementstarief, wordt verhoogd naar maximaal 19 
euro per maand (dit was 17,50 euro per 4 weken). Voor de eigen bijdrage wordt niet gekeken 
naar inkomen of vermogen. Gemeenten mogen de eigen bijdrage verlagen. 

In een aantal situaties hoeft er geen eigen bijdrage te worden betaald. Dat is bijvoorbeeld het 
geval als er al een eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt betaald. 

De eigen bijdrage moet worden wordt betaald in de maand waarin hulp of ondersteuning 
wordt verleend. Dat was in 2019 anders (betaling achteraf) en daarom kan het gebeuren dat 
begin 2020 meerdere facturen tegelijk betaald moeten worden.  

De beschikking voor 2020 wordt door het CAK, die in opdracht van de overheid regelingen 
uitvoert, begin 2020 verzonden. Wanneer dat precies gebeurt, is afhankelijk van het tijdig 
aanleveren van de informatie door de gemeenten. Vertraging ligt hierbij op loer, omdat er 
administratief gezien veel verandert. 

Meer over de eigen bijdrage Wmo leest u op www.hetcak.nl/wmo2020  

Het abonnementstarief 

Het abonnementstarief (19 euro per maand) geldt in principe voor alle Wmo 
maatwerkvoorzieningen. Dat zijn voorzieningen die passen bij uw persoonlijke situatie. 
Denk hierbij aan persoonlijke begeleiding of woningaanpassingen. U krijgt een 
maatwerkvoorziening als de algemene Wmo voorzieningen voor u niet de juiste oplossing is. 
Wat de juiste oplossing is wordt in een gesprek met u bepaald, het zogenoemde 
keukentafelgesprek.    

Nieuw is dat ook algemene voorzieningen onder het abonnementstarief kunnen vallen. Er 
moet dan sprake zijn van een duurzame hulpverleningsrelatie. Een voorbeeld is de 
hulpverlener die arbeid voor u verricht. Iemand die bij u thuis schoonmaakt.  

Elke gemeente bepaalt zelf bij welke van de algemene voorzieningen sprake is van een 
duurzame hulpverleningsrelatie. Niet per cliënt, maar per algemene voorziening, wordt die 
afweging gemaakt. 

Op de website van Ieder(in) vonden wij uitgebreide informatie over wat nu wel en wat niet 
onder het abonnementstarief valt. U leest de informatie hier. 

Een tip: soms is de Wmo best ingewikkeld. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan dan 
goed van pas komen. De gemeente moet u daarbij helpen. Ook seniorenorganisaties als 
KBO-Brabant en KBO-PCOB beschikken over Wmo cliëntondersteuners.  

   

http://www.hetcak.nl/wmo2020
https://iederin.nl/abonnementstarief-2020-wat-valt-er-wel-en-niet-onder/

