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Geachte leden van de Vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Stapeling van zorgkosten is voor veel mensen die langdurig zorg nodig hebben een groot
probleem. Vaak vormen eigen bijdragen, zowel voor de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo)
als de Wet langdurige zorg (Wlz), een groot deel van die kosten. Ieder(in), Patiëntenfederatie
Nederland, Per Saldo, LOC, Mezzo, en KBO-PCOB maken zich al langer sterk voor minder stapeling
van zorgkosten. Het abonnementstarief kan hier een belangrijke bijdrage in leveren. We zijn
daarom blij met voorstellen die de regering met deze AMvB doet.


Wij vragen u met klem in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van het
Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en zo de beoogde
invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019 zeker te stellen.

Wel zijn er een aantal punten waarvoor wij rondom de invoering van het abonnementstarief extra
aandacht vragen.
Met de aangekondigde aanpassingen in de Eigen Bijdragen in de Wlz zijn wij minder tevreden.
Wij vragen om aanvullende maatregelen om voor álle gebruikers van Wlz-zorg een betekenisvolle
stap te zetten in het aanpakken van de stapeling.

Invoering van het abonnementstarief in de Wmo
Met de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo zet de regering een aantal belangrijke
stappen om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Met name voor de
middeninkomensgroepen zal het abonnementstarief een belangrijk verschil maken. In de huidige
situatie kunnen zij bij hoog zorggebruik met enorme kosten te maken krijgen. In veel gemeenten
worden lage inkomensgroepen al gecompenseerd, maar middeninkomens vallen net buiten de

boot. Bovendien worden de eigen bijdragen er een stuk duidelijker door. Zorggebruikers weten
direct waar ze aan toe zijn, zonder verassingen achteraf door ingewikkelde berekeningen. Voor de
eenvoud en duidelijkheid van de regeling is het ook belangrijk dat alle maatwerkvoorzieningen
onder het abonnementstarief vallen.
Gemeenten houden ook in het nieuwe voorstel de mogelijkheid de laagste inkomensgroepen niets
aan eigen bijdragen te laten betalen. Voor meerpersoonshuishoudens met een eenverdiener onder
de AOW-leeftijd die nu zijn vrijgesteld van eigen bijdragen, blijft de situatie ook onveranderd.
De nieuwe regeling mag niet leiden tot een verschuiving van maatwerk naar algemene
voorzieningen. Maatwerk valt onder het abonnement, algemene voorzieningen niet. Door zorg en
ondersteuning als algemene voorziening aan te bieden, kunnen gemeenten het
abonnementssysteem omzeilen. Dat kan worden voorkomen als begeleiding, dagbesteding en
respijtzorg altijd onder het abonnementstarief vallen. Of een gemeente ze nu aanbiedt als
maatwerk of als algemene voorziening. Met het wetsvoorstel - dat nu ter consultatie is aangeboden
en later in uw Kamer besproken zal worden - kan beleid worden gemaakt om de stapeling tussen
maatwerk en algemene voorzieningen op te lossen.
Wij vragen u ervoor te zorgen dat:


de regeling zoals die nu wordt voorgesteld wordt ingevoerd en uitvoerders,
consulenten bij gemeenten en de mensen die het betreft, tijdig geïnformeerd
worden over wat de invoering van het abonnementstarief voor hen betekent;



mensen die maatwerk nodig hebben, dit ook echt en tijdig krijgen. Dit geldt ook
voor PGB’s. Er dienen daarom afspraken gemaakt te worden over het monitoren
van deze maatregel. Effecten bij gemeenten en bij de mensen om wie het gaat,
moeten goed in kaart worden gebracht. Zorg daarbij dat de toegang tot
maatwerkvoorzieningen goed geborgd blijft en dat er geen onterechte
verschuiving naar algemene voorzieningen optreedt.

Wijzigingen eigen bijdrage voor de Wlz
De eveneens aangekondigde wijzigingen voor de eigen bijdrage in de Wlz baren ons zorgen. Bij de
voorgestelde verlaging van vermogensinkomensbijtelling zijn vooral mensen met eigen vermogen
gebaat. Voor nieuwe gebruikers van Wlz-zorg zonder eigen vermogen worden de lasten hoger
doordat mensen sneller de hoge eigen bijdrage gaan betalen. De voorgestelde maatregelen
betekenen daarmee met name een herverdeling van lasten. Om ook voor mensen in de Wlz zonder
vermogen een betekenisvolle stap te zetten in het aanpakken van de stapeling van zorgkosten
pleiten wij daarom voor aanvullende maatregelen die ervoor zorgen dat er een maximum komt aan
de extreem hoge bijkomende kosten waar mensen met WLZ zorg nu vaak mee geconfronteerd
worden. Denk hierbij aan de extra kosten die mensen nu moeten betalen voor wassen, kleding,
vakanties en uitjes en extra voedings- en leefkosten.

Pagina 2 / 3



Wij willen u vragen in aanvulling op voorgestelde AMvB met PG-organisaties in
gesprek te gaan en te onderzoeken op welke wijze de hoogte en stapeling van
zorgkosten voor alle mensen die gebruik maken van Wlz-Zorg verlaagd kan
worden. En hier aanvullend beleid voor te maken.
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