Factsheet parameters
Wmo 1.0
Welke knoppen zijn beschikbaar voor
gemeenten om de eigen bijdrage bij te
stellen binnen de Wmo.

Aanpassen parameters & uurtarieven Eigen bijdrage
Inleiding
Ieder jaar stelt het ministerie van VWS de standaard parameters voor de Wmo 2015 wettelijk vast. Aan de hand
van deze parameters berekent het CAK de eigen bijdrage. De gemeente mag de parameters aanpassen. Dit kan
door middel van een procentuele aanpassing van de wettelijke parameters die voor alle vier hieronder genoemde
groepen identiek moet zijn. De maximale periodebijdrage en het marginaal tarief mogen worden verlaagd. De
inkomensgrens mag hoger worden vastgesteld met als gevolg dat het marginaal tarief pas bij een hoger inkomen
van toepassing wordt. Aanpassing van de wettelijke parameters mag alleen tot een lagere bijdrage leiden en niet
tot een hogere.
Standaard parameters 2016

Aanpassen parameters
A. Maximale periodebijdrage
Op het moment dat de maximale periodebijdrage (A) wordt verlaagd, betekent dit dat klanten met een inkomen tot
de gestelde grens bij B, deze lagere eigen bijdrage betalen.
Klanten die een hoger inkomen hebben, starten met de opbouw van de eigen bijdrage vanaf het bedrag, gesteld bij
A. Bijvoorbeeld: een klant met een lager inkomen dan €22.486, betaalt bij gebruik van de standaard parameters
€19,40 per periode. Stelt de gemeente dit bedrag (A) naar beneden bij, bijvoorbeeld naar €10,- dan betaalt de klant
€10,- per periode van vier weken. Klanten met een inkomen hoger dan de inkomensgrens (B), starten met de
opbouw van de inkomensafhankelijke bijdrage vanaf €10,- in plaats van €19,40.
Wie heeft profijt van deze aanpassing? Alle klanten.
B. Inkomensgrens
Op het moment dat de inkomensgrens bij B wordt verhoogd, betalen meer mensen de laagste eigen bijdrage zoals
gesteld bij A. Klanten met een inkomen tot de grens (B) betalen de laagste bijdrage. Klanten met een inkomen
hoger dan de gestelde inkomensgrens starten vanaf de inkomensgrens met opbouwen van de
inkomensafhankelijke bijdrage.
Wie heeft profijt van deze aanpassing? Alle klanten.
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C. Marginaal tarief
Met het marginaal tarief wordt de steilheid van opbouw bepaald waarmee de eigen bijdrage stijgt in het
inkomensafhankelijke deel van de eigen bijdrage. Wordt dit percentage naar beneden aangepast? Dan stijgt de
eigen bijdrage minder hard vanaf de maximale periode bijdrage zoals gesteld bij A.
Wie heeft profijt van deze aanpassing? Klanten met een inkomen vanáf de inkomensgrens bij B.
Minimabeleid parameters
Het minimabeleid maakt het voor gemeenten mogelijk om klanten tot een bepaalde inkomensgrens te ontzien van
het betalen van een eigen bijdrage. Aan de inkomensgrenzen zijn geen wettelijke bepalingen verbonden. De
gemeente kan daarom de doelgroep volledig zelf bepalen. In tegenstelling tot het aanpassen van de standaard
parameters hoeven bij het minimabeleid niet alle groepen evenredig aangepast te worden. Dit is de keuze van de
gemeente.
Wie heeft er profijt van het minimabeleid? klanten met een inkomen tot de bepaalde inkomensgrenzen hoeven
geen eigen bijdrage te betalen.
De kosten voor de eigen bijdrage van deze klanten betaalt de gemeente. Het CAK verrekent de kosten hiervan
met de afdracht van de eigen bijdrage aan de gemeente.
Aanpassen uurtarieven
Naast het aanpassen van de parameters, kan de gemeente ook besluiten om de uurtarieven voor de berekening
van de eigen bijdrage lager vast te stellen dan de kostprijs die door gemeenten met de zorgaanbieders is
afgesproken. Wanneer de kostprijs bijvoorbeeld € 60,- is voor een uur begeleiding, kan de gemeente ervoor kiezen
om slechts € 30,- te laten doorberekenen in de eigen bijdrage aan de klant.
Let op: ook deze aanpassing mag uitsluitend in het voordeel van de klant. Een hoger bedrag factureren dan de
kostprijs, is niet toegestaan.
Aanpassen kostprijs/huur hulpmiddel en voorziening
De gemeente kan er voor kiezen om het bedrag van een hulpmiddel voor de eigen bijdrage van de klant lager vast
te stellen dan de feitelijke kostprijs van het product. Wanneer de kostprijs/huur bijvoorbeeld € 80,- per periode is
voor een scootmobiel, kan de gemeente ervoor kiezen om slechts € 35,- te laten doorberekenen in de eigen
bijdrage aan de klant.
Let op: ook deze aanpassing mag uitsluitend in het voordeel van de klant worden gedaan. Een hoger bedrag
factureren dan de korstprijs/huur, is niet toegestaan
Aanpassen kostprijs pgb
De gemeente kan er voor kiezen om het bedrag van het pgb voor de eigen bijdrage van de klant lager vast te
stellen dan de feitelijke kostprijs van het pgb. Wanneer de klant bijvoorbeeld 100,- per periode pgb is toegekend,
kan de gemeente ervoor kiezen om slechts € 35,- te laten doorberekenen in de eigen bijdrage aan de klant.
Let op; ook deze aanpassing mag slechts in het voordeel van de klant worden gedaan. Een hoger bedrag
factureren dan het pgb bedrag, is niet toegestaan
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Tussentijds aanpassen
Het aanpassen van parameters en minimabeleid kan gedurende het jaar gedaan worden. Hierbij moet rekening
gehouden worden met een aantal zaken:
- De aanpassing moet vijf werkdagen voor aanvang van de nieuwe periode zijn doorgevoerd.
e
- De aanpassing gaat van kracht op de eerste dag van een periode (dus niet op bijvoorbeeld de 1 van de
maand, wanneer dit middenin een periode valt).
- Bij het aanpassen van de parameters ontvangen alle klanten een nieuwe beschikking (dit is niet het geval
bij het aanpassen van het minimabeleid).
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