
De WMO 

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de 

gemeente.  

Het doel van de WMO is om  mensen met een beperking te ondersteunen. 

Heeft u hulp nodig bij het opruimen en schoonmaken van uw huis? Heeft u voor langere tijd 

een rolstoel nodig? Of moet u verhuizen naar een aangepaste woning vanwege ouderdom of 

een handicap? Dan kunt u een beroep doen op de WMO. Soms dient u een eigen bijdrage te 

betalen.  

Wilt u weten welke zorg en voorzieningen nog meer onder de WMO vallen? Kijk op 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/hulp-en-

ondersteuning-wmo 

De belangrijkste vragen over de WMO op een rijtje: 

1. Hoe werkt de WMO?  

Zorg die onder de WMO valt, vraagt u aan bij het WMO-loket van de gemeente. Het WMO-

loket bevindt zich op het stadhuis, in de openbare bibliotheek of op internet.   

 

De gemeente bepaalt vervolgens op hoeveel uur per week u recht heeft op zorg en/of bepaalde 

voorzieningen. Of dat u hulp krijgt bij de aanschaf van een traplift of scootmobiel.  

Gemeenten beslissen zelf hoe ze invulling geven aan de WMO. Het kan dus zijn dat 

dagbesteding voor een dementerende persoon in de ene gemeente wel vergoed wordt en in de 

andere niet. Of dat mensen in de ene gemeente vier dagen vergoed krijgen voor bepaalde zorg 

en in de andere maar twee dagen. Echter, gemeenten zijn verplicht mensen waar nodig te 

ondersteunen. Zodat zij optimaal kunnen meedoen in de maatschappij. 

2. Valt thuiszorg onder de WMO of de AWBZ? 

Onder thuiszorg valt verpleging, verzorging en huishoudelijke hulp. Alleen deze laatste vorm 

van thuiszorg valt onder de WMO. Heeft u een ziekte of beperking waardoor u het 

huishouden niet meer (voldoende) kunt doen? Dan dient u zich dus te wenden tot het WMO-

loket van de gemeente om huishoudelijke hulp aan te vragen.  

 

De gemeente bekijkt vervolgens samen met u wat de mogelijkheden zijn. Mogelijk krijgt u 

thuiszorg in natura. De gemeente zorgt er dan voor dat er iemand bij u thuis komt. Of u krijgt 

een persoonsgebonden budget (pgb). Daarmee kunt u zelf een alfahulp (iemand die helpt in 

het huishouden) inhuren.  

Let op: aan een persoonsgebonden budget zijn veel voorwaarden verbonden. Vraag ernaar bij 

uw gemeente. 

Verpleging en verzorging vallen onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) -

zorg. AWBZ-zorg vraagt u aan via het Centrum Indicatie Stelling (CIZ). Vanaf 2015 komen 

deze vormen van thuiszorg onder de Zorgverzekeringswet te vallen. 

3. Wanneer betaal ik een eigen bijdrage WMO?  

Gemeenten kunnen een eigen bijdrage voor de WMO heffen. Maar ze hoeven dit niet te doen. 

De gemeenten zijn, binnen bepaalde kaders, vrij in het vaststellen van de hoogte van de eigen 



bijdrage en de bijbehorende criteria. Hoeveel u betaalt, hangt dus af van de gemeente waar u 

woont.  

 

De overheid heeft wel een maximale eigen bijdrage WMO vastgesteld. Die is gebaseerd op 

uw inkomen, uw leeftijd en uw huishouden. Uw inkomen mag geen reden zijn om u uit te 

sluiten van bepaalde zorg of vergoedingen. Ook mensen met een hoog inkomen kunnen een 

beroep doen op de gemeente. 

Het CAK is de instelling die de uiteindelijke (maximale) bijdrage int en berekent. U betaalt 

nooit meer dan de maximale bijdrage, ook al krijgt u (op den duur) meer zorg.  

4. In welke gevallen ben ik vrijgesteld van de eigen bijdrage WMO?  

In de volgende situaties hoeft u geen eigen bijdrage WMO te betalen: 

• U of uw partner verblijft in een AWBZ-instelling. AWBZ-instellingen zijn 

instellingen waar u (tijdelijk) woont en zorg krijgt. Hieronder vallen onder andere: 

verzorgings- en verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor 

revalidatie. Let op: Ontvangt u en/of uw partner een AOW voor ongehuwden? Dan 

moet u de eigen bijdrage vaak wel betalen.  

• U heeft inwonende minderjarige kinderen in huis die dringend zorg nodig hebben.  

• U verblijft minimaal twee nachten in de maatschappelijke-  of vrouwenopvang. Deze 

vrijstelling geldt voor de gehele periode van vier weken waarin de opname 

plaatsvindt.  

Denkt u recht op vrijstelling te hebben? Neem dan contact op met het CAK: 0800 1925.  

5. Wat is de minimale en de maximale eigen bijdrage WMO?  

Gemeenten bepalen op hoeveel uur zorg u recht heeft. En hoeveel u dient bij te dragen voor 

bepaalde voorzieningen. De overheid heeft voor de eigen bijdrage WMO wel een maximum 

en een minimum bedrag vastgesteld.  

 

De eigen bijdrage wordt berekend over een periode van vier weken. Dat is dus niet hetzelfde 

als een maand. In één jaar zitten dertien perioden. De berekening hangt, onder andere, af van 

of u wel niet pensioengerechtigd bent. De minimale periodebijdrage voor één persoon is 18,60 

euro en voor twee personen 26,60 euro.  

De maximale periodebijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw leeftijd en 

huishouden. Hebt u recht op AOW? Dan is de berekening als volgt: 

U berekent uw bijdrageplichtig inkomen van 2 jaar geleden (bij het vaststellen van eigen 

bijdragen moet het CAK gebruik maken van een peiljaar, dit is altijd 2 jaar geleden, omdat de 

belastingdienst dan de definitieve aanslag heeft vastgesteld). Dat is uw verzamelinkomen plus 

8% van de grondslag sparen en beleggen.  

 

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de drie boxen.  De 

grondslag sparen en beleggen is het deel van het vermogen boven het heffingsvrije vermogen 

(Zie ook http://www.anbo.nl/sites/default/files/uploads/berekening_box_3_grondslag.pdf.   



Vraagt u WMO aan voor één persoon, trek dan 16.257 euro van het bijdrageplichtig inkomen 

af. Neem 15% van de uitkomst en tel daar 241,80 euro bij op. De uitkomst deelt u door 

dertien (periodes).  

Let op: U betaalt altijd de minimale periodebijdrage van 18,60 euro. Ook als de uitkomst van 

de berekening lager uitvalt. 

Bent u allebei pensioengerechtigd? Dan trekt u 22.676 euro van uw bijdrageplichtig inkomen 

over 2011 af. U neemt 15% van de uitkomst en telt daar 345,80 euro bij op. De uitkomst deelt 

u door dertien (perioden).  

Let op: de periodebijdrage voor twee personen is altijd minimaal 26,60 euro. Ook als de 

uitkomst van de berekening lager is. 

Wilt u een indicatie krijgen van de eigen bijdrage die u betaalt? U kunt ook een 

rekenprogramma op de website van het CAK daarvoor gebruiken 

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-5-4-1.html 

Opmerking Margo en Alex: Dit lijkt me overzichtelijker in een ja/nee diagram, zoals de 

belastingdienst gebruikt. Of meteen verwijzen naar de rekenmodule op de website van het 

CAK. De genoemde bedragen wijzigen bovendien jaarlijks. Dat noopt tot extra onderhoud 

van de brochure.  

6. Wat gaat er veranderen in de WMO? 

Vanaf 2015 zijn de gemeente verantwoordelijk voor nog meer zorgtaken. Enkele 

voorzieningen worden overgeheveld van de AWBZ naar de WMO. Dat geldt, onder andere, 

voor begeleiding en ondersteuning aan huis.   

Verder wil het kabinet de eisen veranderen voor huishoudelijke hulp via de WMO. Doet u 

vanaf 2015 een beroep op huishoudelijke hulp? Dan moet u de huishoudelijke hulp hard nodig 

hebben en niet zelf kunnen betalen. De gemeente beslist of u wel of niet in aanmerking komt 

voor een financiële compensatie.  

 

Ook zijn gemeenten nu nog verplicht cliënten de keuze te bieden tussen hulp in natura en een 

persoonsgebonden budget (pgb). Het kabinet wil dat gemeenten dat in de toekomst zelf 

kunnen bepalen. 

 

De details van de transitie zijn nog niet bekend en moeten verder uitgewerkt worden. Wellicht 

worden er nog meer taken overgeheveld van de AWBZ naar de WMO. Meer weten? Kijk ook 

eens op www.invoeringwmo.nl of www.anbo.nl 

7. Wat is het standpunt van ANBO ?  

Het kenmerk van de WMO is dat de gemeenten beleidsvrijheid hebben. Gemeenten mogen 

zelf beslissen hoe ze zaken organiseren. De gemeenten krijgen van de overheid financiering 

voor de uitvoering van de WMO maar ze hoeven hun taken niet te verantwoorden.  

 

ANBO staat niet geheel achter deze beleidsvrijheid. Het gevolg is dat de ondersteuning in de 

ene gemeente anders is ingericht dan in de andere. Er zijn gemeenten die hun taken goed 

oppakken en een verantwoord WMO-beleid voeren. Maar er zijn ook gemeenten die zich er 

makkelijk vanaf maken. Bovendien vallen de uitvoeringskosten van de WMO soms hoger uit 



dan wanneer zaken centraal uitgevoerd worden. ANBO vind dat er kaders voor kwaliteit van 

zorg en ondersteuning moeten zijn. Bovendien moet het geld voor WMO-taken geoormerkt 

zijn: dat wil zeggen dat het ook daadwerkelijk aan WMO-taken uitgegeven moet worden.  

 

Aan de andere kant biedt het maatwerk van de WMO kansen. De gemeente heeft de 

mogelijkheid om maatregelen en voorzieningen te treffen voor mensen die minder makkelijk 

meekomen. Op deze manier kunnen zij toch participeren. Met de WMO kan de gemeente, 

makkelijker dan met regels van bovenaf, de lokale voorzieningen goed op elkaar afstemmen.  

Veranderingen WMO 
In 2015 worden er nog meer zorgtaken overgeheveld naar de WMO. ANBO is van mening 

dat de gemeenten te weinig tijd en budget krijgen om zich voor te bereiden op deze 

veranderingen. Dat heeft wellicht invloed op de kwaliteit van de uitvoering. 

Verder kan het zijn dat gemeenten de kosten van, mogelijk, dure cliënten zullen afwentelen 

op de AWBZ.  In de wet staat namelijk dat een gemeente een cliënt, die een beroep doet op de 

WMO, mag verplichten om na te gaan of opname in een verpleeghuis een optie is. De 

keuzevrijheid van mensen wordt op deze manier beperkt. Veel ouderen willen immers zo lang 

mogelijk thuis blijven wonen. Ook als ze zorg nodig hebben.  

8. Wat doet ANBO in het kader van de WMO? 

ANBO levert input aan de debatten in de Tweede Kamer over de WMO. ANBO-medewerkers 

schrijven brieven aan Kamerleden als voorbereiding op een debat. Ook voeren ze gesprekken 

met Kamerleden en bewindslieden. Op deze manier levert ANBO een constructieve bijdrage 

aan de uitvoering van de wet. Het doel is met name om de wet, waar mogelijk, te verbeteren. 

Daarnaast bestaan in de regio’s netwerkgroepen van vrijwilligers die zich inzetten voor 

belangenbehartiging op lokaal en regionaal niveau.  

Verder heeft ANBO structureel overleg met het Centraal Administratie Kantoor (CAK), over 

onder meer de eigen bijdragen WMO/AWBZ en de communicatie daarover.  

9. Waar vindt u meer informatie over de WMO? 

Een aantal websites met betrouwbare informatie over de WMO: 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo 

www.cak.nl 

www.uitvoeringwmo.nl 

http://www.movisie.nl/artikel/wijzigingen-awbz-wmo-overzicht 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


