Was-wordt-tabel Wijziging Model Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

Leeswijzer modelbepalingen
- […] of (bijvoorbeeld) [iets] = door gemeente in te vullen.
- [iets] = facultatief.
- [iets EN/OF iets] = door gemeente te kiezen.
- [(iets)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente.
- Combinaties zijn ook mogelijk.
In de ‘bestaande tekst’ zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert, cursief gezet en – als
het een facultatieve bepaling betreft – eveneens onderstreept (aangezien dan de hele bepaling
cursief is i.v.m. het facultatieve karakter). In de ‘nieuwe tekst’ zijn de nieuwe woorden en leestekens
vet gedrukt.

Artikel 12a van de [citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015] (artikel I van het
wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst
Artikel 12a. Bijdrage in de kosten van
maatwerkvoorzieningen en pgb’s
1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten
verschuldigd voor een maatwerkvoorziening dan
wel pgb, zolang de cliënt van de
maatwerkvoorziening gebruik maakt of
gedurende de periode waarvoor het pgb wordt
verstrekt, en afhankelijk van het inkomen en
vermogen van de cliënt en zijn echtgenoot.

2. De bijdrage, dan wel het totaal van de
bijdragen, is gelijk aan de kostprijs, tenzij
overeenkomstig hoofdstuk 3 van het
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 [of het volgende
lid] een lagere bijdrage is verschuldigd.

Variant A (uitgebreide verlaging bijdrage voor
alle categorieën personen, genoemd in artikel
3.8, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo
2015)
[3. In afwijking van artikel 3.8, eerste lid, van het
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 bedraagt de
bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van
het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dan wel het
totaal van deze bijdragen:
a. voor de ongehuwde cliënt, niet meer
dan [bedrag lager dan € 17,50] per
bijdrageperiode met dien verstande dat
dit bedrag, indien zijn bijdrageplichtig

Nieuwe tekst
Artikel 12a. Bijdrage in de kosten van
maatwerkvoorzieningen en pgb’s
1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten
verschuldigd voor een maatwerkvoorziening dan
wel pgb, zolang de cliënt van de
maatwerkvoorziening gebruik maakt of
gedurende de periode waarvoor het pgb wordt
verstrekt, en afhankelijk van het inkomen en
vermogen van de cliënt en zijn echtgenoot.
[2. In afwijking van het eerste lid is geen
bijdrage verschuldigd voor:
a. [… (bijvoorbeeld individuele
begeleiding of dagbesteding)].]
3. De bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, tweede
lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dan
wel het totaal van de bijdragen, is gelijk aan de
kostprijs, tot aan ten hoogste € [bedrag
(maximaal € 17,50)] per bijdrageperiode voor
de cliënt of de gehuwde cliënten tezamen,
tenzij overeenkomstig artikel 2.1.4, derde lid,
van de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015[, OF of] hoofdstuk 3 van het
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 [of het volgende
lid] geen of een lagere bijdrage is verschuldigd.
[4. In afwijking van het eerste lid is geen
bijdrage verschuldigd voor:
a. de ongehuwde cliënt die de
pensioengerechtigde leeftijd nog niet
heeft bereikt en die een
bijdrageplichtig inkomen heeft van
minder dan € [inkomensbedrag];
b. de ongehuwde cliënt die de
pensioengerechtigde leeftijd heeft
bereikt en die een bijdrageplichtig
inkomen heeft van minder dan €
[inkomensbedrag];
c. de gehuwde cliënt die de

inkomen, berekend volgens artikel 3.9
van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015:
1°. meer bedraagt dan [bedrag
hoger dan € 22.632] en hij de
pensioengerechtigde leeftijd nog
niet heeft bereikt, wordt verhoogd
met een dertiende deel van
[percentage lager dan 12,5%]
van het verschil tussen dat
inkomen en [bedrag hoger
dan € 22.632];
2°. meer bedraagt dan [bedrag
hoger dan € 17.033] en hij de
pensioengerechtigde leeftijd heeft
bereikt, wordt verhoogd met een
dertiende deel van [percentage
lager dan 12,5%] van het
verschil tussen dat inkomen en
[bedrag hoger dan € 17.033];
b. voor de gehuwde cliënt of de
gehuwde cliënten tezamen, niet meer
dan [bedrag lager dan € 17,50] per
bijdrageperiode, met dien verstande dat
dit bedrag, indien het gezamenlijke
bijdrageplichtig inkomen, berekend
volgens artikel 3.9 van het
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015:
1°. meer bedraagt dan [bedrag
hoger dan € 35.000] en een van
beiden of beiden de
pensioengerechtigde leeftijd nog
niet heeft bereikt of nog niet
hebben bereikt, wordt verhoogd
met een dertiende deel van
[percentage lager dan 12,5%]
van het verschil tussen dat
gezamenlijke inkomen en
[bedrag hoger dan € 35.000];
2°. meer bedraagt dan [bedrag
hoger € 23.525] en beiden de
pensioengerechtigde leeftijd
hebben bereikt, wordt verhoogd
met een dertiende deel van
[percentage lager
dan 12,5%] van het verschil
tussen dat gezamenlijke inkomen
en [bedrag hoger dan € 23.525].
4. De in het derde lid genoemde bedragen zijn
uitgedrukt in het prijspeil van [jaar van
vaststellen bedragen] en worden ieder
opvolgend kalenderjaar gewijzigd aan de hand
van de ontwikkeling van het minimumloon,
bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, van de
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
De berekende bedragen worden naar beneden
afgerond op een veelvoud van € 0,2.
5. Als toepassing is gegeven aan het vorige lid,
draagt het college zorg voor de kenbaarheid van
de laatstelijk in de plaats gestelde bedragen.]

pensioengerechtigde leeftijd heeft
bereikt en die een gezamenlijk
bijdrageplichtig inkomen heeft van
minder dan € [inkomensbedrag].]

Variant B (simpele verlaging bijdrage voor alle
categorieën personen, genoemd in artikel 3.8,
eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015)
[3. Voor alle categorieën personen, genoemd in
artikel 3.8, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit
Wmo 2015 wordt de bijdrage, dan wel het totaal
van de bijdragen, verlaagd door het percentage,
genoemd in dat lid, te verlagen naar
[percentage lager dan 12,5%].]
6. De kostprijs van een:
a. maatwerkvoorziening wordt bepaald
door een aanbesteding, na consultatie
in de markt of na overleg met de
aanbieder;
b. pgb is gelijk aan de hoogte van het
pgb.
7. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4,
zevende lid, van de wet, worden de bijdragen
voor een maatwerkvoorziening of pgb door
[instantie die zal innen] vastgesteld en geïnd.
8. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening of
pgb ten behoeve van een woningaanpassing
voor een minderjarige cliënt is verschuldigd door
de onderhoudsplichtige ouders, daaronder
begrepen degene tegen wie een op artikel 394
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond
verzoek is toegewezen, en degene die anders
dan als ouder samen met de ouder het gezag
uitoefent over een cliënt.

5. De kostprijs van een:
a. maatwerkvoorziening wordt bepaald
door een aanbesteding, na consultatie
in de markt of na overleg met de
aanbieder;
b. pgb is gelijk aan de hoogte van het
pgb.
6. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4,
zevende lid, van de wet, worden de bijdragen
voor een maatwerkvoorziening of pgb door
[instantie die zal innen] vastgesteld en geïnd.
7. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening of
pgb ten behoeve van een woningaanpassing
voor een minderjarige cliënt is verschuldigd door
de onderhoudsplichtige ouders, daaronder
begrepen degene tegen wie een op artikel 394
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond
verzoek is toegewezen, en degene die anders
dan als ouder samen met de ouder het gezag
uitoefent over een cliënt.

Toelichting
Algemeen
In het regeerakkoord is afgesproken dat voor Wmo-voorzieningen een vast tarief van € 17,50 per
periodebijdrage zal worden ingevoerd (abonnementstarief). Voor de invoering van het
abonnementstarief is een wetswijziging vereist en daarom kan de maatregel pas per 1 januari 2020
volledig worden ingevoerd. Voor 2019 is door de minister gekozen voor een tussenvorm. Het
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt voor 2019 zo gewijzigd dat een maximale periodebijdrage van €
17,50 voor maatwerkvoorzieningen per 1 januari 2019 van kracht wordt. Het Besluit verlaging bijdrage
Wlz zorg en maatschappelijke ondersteuning (Kamerstukken II 2017/18, 34 104, nr. 225 (hierna:
Besluit)) ligt momenteel nog ter advisering bij de Afdeling advisering van de Raad van State. Het
Besluit is voorgehangen bij de Tweede en Eerste Kamer. Het advies wordt eind september 2018
verwacht. Kort daarop volgt het nader rapport van de minister, waarna het Besluit volgens planning in
september/oktober gepubliceerd kan worden. Naar aanleiding van het Besluit zijn aanpassingen
noodzakelijk in artikel 12a van de [citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
(hierna: Verordening Wmo 2015)].
Artikelsgewijs
Artikel I
Met dit onderdeel wordt artikel 12a van de [citeertitel Verordening Wmo 2015] aangepast. Artikel
12a heeft betrekking op maatwerkvoorzieningen en pgb’s en geeft uitvoering aan de artikelen 2.1.4,
eerste lid, aanhef en onder b, tweede lid, aanhef en onder b, en het derde en zevende lid, en 2.1.5,
eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015).
Het totaal van de bijdragen in de kosten van maatwerkvoorzieningen dan wel pgb’s is gelimiteerd tot
een bedrag van maximaal € 17,50 per periodebijdrage.
[Het facultatieve tweede lid (nieuw) wordt ingevoegd. In dit lid wordt aangegeven dat de cliënt voor
bepaalde maatwerkvoorzieningen geen maximale periodebijdrage is verschuldigd.]
In het derde lid (voorheen tweede lid) is toegevoegd dat de bijdrage gelijk is aan de kostprijs, tot aan
ten hoogste € [bedrag (maximaal € 17,50)] per bijdrageperiode voor de cliënt of de gehuwde cliënten
tezamen, tenzij overeenkomstig artikel 2.1.4, derde lid, van de Wmo 2015[, OF of] hoofdstuk 3 van het
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 [of het volgende lid] geen of een lagere bijdrage is verschuldigd.
[Verder wordt het facultatieve vierde lid (nieuw) ingevoegd. Daarmee is in afwijking van het eerste lid
de bijdrage op nihil vastgesteld voor de genoemde categorieën personen.]
De laatste drie leden blijven inhoudelijk ongewijzigd en zijn vernummerd tot het vijfde lid tot en met het
zevende lid.

