MAATREGELEN IN ZORG EN INKOMEN 2013
Wet Werk en Bijstand
1. De controle op uitkeringsgerechtigden is strenger geworden door de Fraudewet en de wet op
Huisbezoek die per 1 januari zijn ingevoerd. Als je informatie te laat of onvolledig verstrekt of niet
genoeg solliciteert dan volgt er – als de gemeente het netjes doet - 1 waarschuwing. Lever je de
informatie nog niet dan volgt een boete van maximaal € 150,- en wordt de te veel betaalde bijstand
direct verrekend met uitkering. Bij een tweede overtreding wordt de uitkering maximaal 3 maanden
stopgezet en kun je niet in een schuldregeling komen.
2. De Sociale Dienst, het UWV en de Sociale Verzekerings Bank mogen – ook zonder verdenking onaangekondigd huisbezoek afleggen. Als je huisbezoek niet toestaat dan kan dat leiden tot verlaging
of stopzetting van de uitkering. De bewijslast – als bijvoorbeeld na huisbezoek geconstateerd is dat je
samenwoont en jij vecht dat aan - ligt bij de burger.
3. Tegenprestatie naar vermogen: de gemeenten mogen uitkeringsgerechtigden verplicht laten werken
met behoud van uitkering. Er is geen categoriale ontheffing van sollicitatieplicht meer mogelijk:
iedereen heeft arbeidsplicht en sollicitatieplicht.
4. Er kunnen geen medische kosten meer vergoed worden via de bijzondere bijstand. Voor mensen die
meedoen in de collectieve zorgverzekering AV Frieso is er een compensatie in het aanvullend pakket:
tandartskosten tot € 500 en vergoeding van de eigen bijdragen voor WMO en AWBZ.
5. Gemeenten mogen besluiten om geen categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch
zieken en gehandicapten meer te verstrekken.
6. De bijzondere bijstand wordt verruimd voor gezinnen met kleine kinderen en alleenstaande AOWers.

Zorgvoorzieningen en WMO
1. De gemeente bepaalt of thuishulp in natura of via een Persoons Gebonden Budget (PGB) gegeven
wordt, de cliënt kan niet meer kiezen. In 2013 is er € 150 miljoen extra voor een PGB in de AWBZ of
WMO. De tarieven worden niet geïndexeerd, het budget voor indicatie voor verblijf in een instelling
(ZZP) wordt lager. Een PGB eindigt zodra de cliënt 13 weken of meer buiten Nederland verblijft. Er
komt intensievere controle via huisbezoek op PGB-houders: van 5% van de PGB-houders naar 20%.
2. Uitleen van hulpmiddelen is uit de AWBZ gehaald en nu ondergebracht bij de zorgverzekeraars en
de WMO. Eenvoudige hulploopmiddelen zoals rollator, looprek, kruk en wandelstok moet de burger
zelf betalen.
3. Nieuwe cliënten die in 2012 nog in aanmerking zouden komen voor verblijf in een AWBZinstelling krijgen in 2013 een indicatie voor zorg thuis (extra muraal). Verblijf in een AWBZinstelling wordt niet meer vergoed, opname in een verzorgingshuis wordt uitgesteld.
4. Gevolg van deze scheiding tussen zorg en wonen is dat mensen veel meer thuiszorg nodig hebben.
Maar het kabinet laat in de komende jaren juist 100.000 werknemers in de Thuiszorg afvloeien. De
thuiszorg moet vooral gegeven worden door mantelzorg: gezinsleden, familie, vrijwilligers. Bestaande
huishoudelijke hulp in de WMO wordt voor nieuwe cliënten in 2014 beëindigd, voor bestaande
cliënten een jaar later in 2015. Gemeenten houden nog 25% budget over voor een
‘maatwerkvoorziening’. Gevolg is ook dat het verzorgingstehuis in de huidige vorm zal verdwijnen.

5. Er wordt een extra deel van het vermogen bijgeteld voor berekening van de eigen bijdrage voor
AWBZ en WMO. ( 8% van de grondslag sparen en beleggen in Box 3 van de belastingaangifte)
6. De eigen bijdrage voor 2e lijns behandeling in de GGZ is in 2013 weer afgeschaft.
7. Gemeenten hebben een compensatieplicht en moeten meer investeren in voorzieningen voor
mantelzorgers, ter voorkoming van overbelasting. (geld voor bijvoorbeeld logeerfaciliteiten bij
cliënten thuis)
8. Er is geen recht meer op een voorziening maar een resultaatsverplichting door de gemeente: deze
mag zelf bepalen op welke wijze en met welke voorzieningen persoonlijke begeleiding wordt gegeven.
Begeleiding is geen concrete voorziening meer. Vanaf 2015 blijft in de AWBZ alleen de zwaarste,
langdurige zorg over en komt ook de aanspraak op dagbesteding te vervallen, de WMO biedt
ondersteunende zorg thuis en de zorgverzekeraars regelen de medische zorg.
9. Er geldt een verplicht hergebruik van de scootmobiel en rolstoel in WMO.
10. Vanaf 2012 tot en met 2015 wordt de drempel in de zorgtoeslag stap voor stap verhoogd en wordt
het recht op zorgtoeslag afhankelijk van de hoogte van het vermogen.
11.Het standaard kilometerbudget wordt verlaagd naar 450 kilometer. Alleen als je geen eigen vervoer
hebt en gebruik maakt van de trein kom je in aanmerking voor het hoge budget van 2.250 km via
Valys.
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