
Wat is de eigen bijdrage? / Hoe werkt het tot nu toe? 

Als bewoners hulp of ondersteuning van de gemeente krijgen (hulp bij het huishouden, Beschermd 
wonen en Taxibus), kost dit geld. Voor het gebruik van deze hulp en ondersteuning betalen inwoners 
van Den Haag een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt elke vier weken aan het CAK betaald.  

Wie berekent de eigen bijdrage?  

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. De gemeente geeft aan het 
CAK alle zorgkosten door. Met deze gegevens berekent het CAK welke kosten de cliënt moet betalen. 
Dit heet de eigen bijdrage. Deze wordt tot nu toe berekend aan de hand van inkomen en vermogen, 
leeftijd en huishouden. Dit gaat per 1 januari 2019 veranderen. 

Wat verandert er per 1 januari 2019? / Wat is het abonnementstarief? 

Het Rijk heeft besloten dat mensen die gebruikmaken van Wmo-voorzieningen per 1 januari 2019 een 

vaste eigen bijdrage betalen van maximaal € 17,50 per vier weken. Dit noemen we het 

abonnementstarief. Deze eigen bijdrage is ongeacht inkomen, vermogen en gebruik van de zorg.  

Wat als een cliënt meerdere Wmo voorzieningen gebruikt? 

Ook bij gebruik van meerdere Wmo voorzieningen betaalt de cliënt maximaal € 17,50 per vier weken. 

Voor welke voorzieningen geldt het abonnementstarief? 

In Den Haag geldt het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp. Vanaf 25 maart 2019 geldt het 

abonnementstarief ook voor hulpmiddelen en woningaanpassingen. Door het initiatiefvoorstel ‘Niet 

vraguh om een eigen bijdrage’ is begeleiding en dagbesteding vrijgesteld van het abonnementstarief. 

Wat moet de cliënt betalen voor de Taxibus? 

Voor de Taxibus gaan cliënten € 28,- per jaar betalen. Heeft de cliënt alleen de Taxibus, dan wordt 

deze in twee periode betaald (één periode € 17,50, één periode € 10.50).  

Heeft de cliënt, naast de Taxibus, ook bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dan betaalt de cliënt € 17,50 

per vier weken.  

Welk tarief gaat gelden voor hulpmiddelen en woningaanpassingen? 

Vanaf 25 maart 2019 geldt er ook een  eigen bijdrage voor hulpmiddelen en woningaanpassingen 

(interne voorzieningen). Deze voorzieningen vallen dan onder het abonnementstarief.  

Cliënten die vanaf 25 maart 2019 een aanvraag doen voor een hulpmiddel of woningaanpassing 

betalen een eigen bijdrage.  

Cliënten die vóór 25 maart een aanvraag hebben gedaan voor een hulpmiddel of woningaanpassing, 

krijgen een overgangsperiode. Zij betalen vanaf 1 januari 2020 een eigen bijdrage.  

Wat geldt voor cliënten met een gezamenlijk huishouden en geen pensioengerechtigde 

leeftijd? 

Als de cliënt een partner heeft en hij/zij (of de partner) heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd 

(AOW-leeftijd) bereikt, dan betaalt hij/zij geen eigen bijdrage voor het gebruik van een Wmo 

voorziening. Met de rekentool van het CAK kan berekend worden of dit geldt voor de cliënt.  

Wat betalen minima? 

In het coalitieakkoord van de gemeente Den Haag is opgenomen dat minima niet meer eigen bijdrage 

gaan betalen. Minima  tot 130% van het sociaal minimum worden vanaf 25 maart 2019 vrijgesteld van 

een eigen bijdrage. Minima tot 130% van het sociaal minimum betalen daardoor geen eigen bijdrage 



Het is mogelijk om een Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten aan te vragen. 

Informatie: https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/toeslagen-en-

vergoedingen/tegemoetkoming-voor-chronisch-zieken-en-gehandicapten-aanvragen.htm 

 

Wat is het maximale tarief? 

De cliënt betaalt nooit meer dan € 17,50 per 4 weken.  

 

Waarom neemt het Rijk deze maatregel? 

Het is een van de maatregelen waarmee het kabinet de stapeling van zorgkosten tegen wil gaan. 

Daarom komt er een vast bedrag voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van € 17,50 

per 4 weken. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van 

het inkomen en vermogen. 

 

Wijkt de gemeente Den Haag af van de landelijke maatregel? 

Ja. Cliënten betalen nooit meer dan € 17,50 per 4 weken. Gemeenten kunnen wel een lagere eigen 

bijdrage vaststellen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat minima in Den Haag niet méér gaan 

betalen voor de eigen bijdrage Wmo. Vanaf 25 maart 2019 worden minima tot 130% van het sociaal 

minimum vrijgesteld van een eigen bijdrage. Dus minima worden in de gemeente Den Haag voor alle 

voorzieningen vrijgesteld van een eigen bijdrage. Deze maatregel is niet met terugwerkende kracht.  

 

Aan wie betaalt de cliënt de eigen bijdrage? 

De eigen bijdrage betaalt de cliënt per 4 weken aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit 

wijzigt in 2019 niet.  

 

Communicatie naar inwoners 

Het CAK heeft klanten tussen 1 en 15 december per post een voorlichtingsbrief over de Wmo 2019 

gestuurd. 

Ook de gemeente Den Haag stuurt klanten een brief en zorgt voor actuele informatie op de website. 

 

Bij wie kan de cliënt terecht voor meer informatie? 

Huidige cliënten kunnen terecht bij de casemanagers.  

Of contact opnemen met het CAK: https://www.hetcak.nl/over/contact/contactformulier  

 

Nieuwe cliënten kunnen een WMO-melding doen via de website van de gemeente Den Haag: 

https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/wmo-melding-doen.htm  

 

Rekenhulp CAK: https://www.hetcak.nl/zakelijk/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp [halverwege 

januari beschikbaar voor 2019] 

 

Wat gebeurt er in 2020? 

Het abonnementstarief in 2020 zit ook nog in het proces van besluitvorming. De verwachting is dat de 

wetswijziging in maart 2019 wordt gepubliceerd. De eigen bijdrage zal in 2020 naar verwachting € 

19,00 per maand worden. 




