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Kernboodschap Vanaf 1 januari 2019 gold een vast tarief van €17,50 per 4 weken voor het gebruik 
van Wmo-maatwerkvoorzieningen. Vanaf 1 januari 2020 verandert de periode 
waarover de eigen bijdrage wordt geïnd. De inning is nu per maand en bedraagt 
daardoor €19. Inwoners gaan dus niet meer betalen dan in 2019. Hiermee is de 
Algemene maatregel van bestuur (AMvB), betreffende de wijziging van het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 van kracht. Anders dan voorheen moet de 
gemeente nu alle cliënten aanmelden bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK)  
en moeten zij aangeven voor hoe lang de eigen bijdrage moet lopen. Dit is een 
complexe administratieve verandering. In dat kader zijn gegevens vergeleken 
tussen het CAK en de gemeente. Daaruit blijkt dat een aantal inwoners in de 
afgelopen jaren geen eigen bijdrage hebben betaald voor beschermd en beschut 
wonen. Deze nota informeert over de stand van zaken betreffende de 
implementatie van de AmvB en over de niet-geïnde eigen bijdrage voor 
beschermd en beschut wonen. Belangrijk knelpunt is dat de aanlevering van 
gegevens aan het (CAK) zou plaatsvinden tussen 2 en 15 januari, maar dit is door 
een landelijk besluit (d.d. 18 december j.l.) uitgesteld. Deze nota geeft weer wat er 
verandert voor inwoners en de gemeente. 

Behandelvoorstel voor 
commissie 
 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie 
Samenleving. 
 

Relevante eerdere 
besluiten 

 
 

Besluit College  
d.d. 28 januari 2020 
 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 
 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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Inleiding  
Cliënten betalen een eigen bijdrage voor het gebruik van Wmo maatwerkvoorzieningen. Op 12 juni 
2019 heeft de VNG een ledenbrief naar gemeenten gestuurd waarin de verplichte wijzigingen van de 
verordening staan. In de AmvB is opgenomen dat het collectief vervoer een aparte eigen bijdrage 
systematiek mag hebben op basis van het openbaar vervoer tarief. Dit kan dus in Haarlem 
ongewijzigd voortgezet worden.  
 
De uitwisseling van gegevens vindt in 2020 uitsluitend plaats tussen gemeenten en het CAK, via het 
Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK). Hiervoor is een nieuwe informatiestandaard ontwikkeld: i 
Eigen bijdrage (iEb). Als gevolg hiervan moeten alle huidige cliënten opnieuw aangemeld worden bij 
het CAK door de gemeente. Deze aanmelding stond gepland voor de eerste 2 weken van januari. Dit 
is per landelijk besluit uitgesteld. Dit besluit is genomen om de aanlevering en invoering meer 
geleidelijk te laten plaatsvinden. De reden is dat de ICT systemen bij het CAK nog onvoldoende zijn 
getest om een geruisloze overgang voor cliënten te kunnen garanderen. Dit betekent wel dat 
inwoners later een factuur over meerdere maanden zullen krijgen. Een volledige overgang per 1 
januari 2020 vond het CAK niet verantwoord. Rond 15 januari wordt landelijk besloten wanneer 
gemeenten de aanlevering van cliënten kunnen doen. 
 
2. Kernboodschap  
Vanaf 1 januari 2020 geldt het abonnementstarief van €19 per maand voor het gebruik van Wmo-
maatwerkvoorzieningen. Als gevolg van de inwerkingtreding van de AMvB veranderen er zaken met 
betrekking tot de inning van de eigen bijdrage. Hieronder staat wat de werkwijze per 1 januari 2019 
was, en wat de werkwijze per 1 januari 2020 is. Hierin wordt het onderscheid gemaakt in wat er 
verandert voor inwoners en de gemeente. 
 
Verandering in werkwijze 2019 en 2020 
Gemeente 
Gemeenten leverden in 2019 gegevens aan het CAK van het gebruik van hulpmiddelen van Wmo-
gebruikers. Zorgaanbieders leverden ook gegevens aan het CAK. Het CAK legde vervolgens al dan niet 
een eigen bijdrage op. De aanmelding bij het CAK gebeurde doorgaans tegelijk met het afgeven van 
een beschikking aan de inwoner.  
 
Vanaf 2020 meldt alleen de gemeente cliënten aan bij het CAK. Alle huidige Wmo-gebruikers moeten 
vanaf januari 2020  door de gemeente opnieuw aangemeld worden bij het CAK. Dit zijn ongeveer 
13.000 inwoners. Hiervoor levert het CAK bestanden aan van cliënten die gemeenten kunnen 
vergelijken met hun eigen administratie. Als landelijk besloten is wanneer de gemeente Haarlem 
gegevens kan aanleveren bij het CAK worden de cliënten aangemeld.  
 
De minister van VWS is voornemens vanaf 2021 aan gemeenten te verplichten dat een inwoner pas 
bij het CAK wordt aangemeld als de zorg daadwerkelijk gestart is. De gemeente Haarlem 
implementeert dit al vanaf 2020. Hierover zijn afspraken gemaakt met de zorgaanbieders. Als de 
zorgaanbieder aangeeft dat een inwoner meer dan een volle maand geen gebruik maakt van een 
Wmo-voorziening wordt de eigen bijdrage tijdelijk stop gezet. 
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Inwoner 
Ook in 2019 kregen inwoners een beschikking van de gemeente bij toekenning van een voorziening. 
Zij werden door de zorgaanbieder geïnformeerd wanneer de zorg start en kregen van het CAK een 
beschikking waarop de hoogte van de eigen bijdrage vermeld staat (in 2019 €17,50 per 4 weken). Bij 
bezwaar en vragen over de eigen bijdrage konden zij zich wenden tot het CAK. 
De werkwijze was in 2019 – afgezien van het maximale bedrag- gelijk aan de werkwijze in de periode 
2015 t/m 2018 
 
In 2020 verandert de periode waarover betaald moet worden voor de inwoner. Vragen over voor 
welke voorziening de inwoner betaalt, moeten zij vanaf 2020 stellen aan de gemeente. Vragen over 
de inning van de eigen bijdrage moeten zij aan het CAK stellen. 
 
Verschillen ontdekt na bestandsvergelijking gemeente-CAK  
Het CAK heeft in de voorbereiding op de implementatie haar cliëntbestanden vergeleken met die van 
de gemeente over de periode januari 2015 tot en met augustus 2019. Uit deze vergelijking blijkt dat 
er al vanaf 01-01-2015 verschillen bestaan tussen het cliëntbestand van beschermd en beschut 
wonen van het CAK en dat van de gemeente. 
 
Uit de vergelijking blijkt dat sommige cliënten ten onrechte geen eigen bijdrage betaalden of betalen. 
Cliënten kunnen echter maar tot maximaal 1 jaar met terugwerkende kracht een eigen bijdrage 
opgelegd krijgen volgens de richtlijnen van het CAK. Het gaat om maximaal 177 cliënten beschermd 
en beschut wonen vanaf 2015 waarbij geen eigen bijdrage is opgelegd. Dit gaat -uitgaande van de 
huidige cliëntaantallen- om maximaal 25% van de cliënten beschermd en beschut wonen. Het 
werkelijke aantal zal lager liggen, maar dit is niet precies te herleiden omdat sommige cliënten in de 
afgelopen vijf jaar “uit zorg” zijn gegaan en dus terecht geen eigen bijdrage betalen. 
 
Het college is van mening dat inwoners niet geconfronteerd mogen worden met een hoge factuur 
over meerdere maanden door toedoen van fouten door zorgorganisaties en/of de gemeente. Het 
met terugwerkende kracht aanmelden van de cliënten kan leiden tot financiële problemen door een 
onverwacht hoge factuur. Daarom is gekozen deze eigen bijdrage over het afgelopen jaar niet te 
innen. De cliënten worden nu wel door de gemeente aangemeld zodat zij de rechtmatige eigen 
bijdrage gaan betalen vanaf het moment van aanmelding bij het CAK. 
 
3. Consequenties 
Het uitvoeren van al het berichtenverkeer naar het CAK door de gemeente leidt tot een toename van 
de benodigde werktijd per toekenning. De gemeente moet er ook op toezien dat aanbieders tijdig de 
juiste gegevens doorgeven. 
 
Het CAK kan geen vragen meer beantwoorden over welke voorzieningen inwoners eigen bijdrage 
betalen. Vragen en klachten zullen dus doorverwezen worden naar de gemeente. Ook dit leidt tot 
extra werk voor de gemeente. Het CAK heeft voor 2020 een lijst met veel voorkomende  vragen en 
antwoorden opgesteld voor gemeenten. Deze lijst gebruiken de medewerkers van de gemeente 
Haarlem om zich voor te bereiden op vragen van inwoners. 
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4. Vervolg 
Het CAK communiceert naar de huidige Wmo-cliënten over de veranderingen die plaats vinden vanaf 
1 januari 2020. Op de website van de gemeente Haarlem komt informatie over de wijzigingen. 
 
Bestaande cliënten (die voor 2020 een voorziening hebben ontvangen van de gemeente) worden 
door het CAK geïnformeerd over de latere aanlevering bij het CAK en dat zij hierdoor in februari of 
maart eigen bijdrage over meerdere maanden zullen betalen. De gemeente informeert nieuwe 
cliënten over de verlate aanlevering en dat nieuwe cliënten per eerste factuur over meerdere 
maanden zullen betalen. 
 
5. Bijlagen 
- 
 
 
 


