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Consultatie besluit abonnementstarief Wmo 2020 en bevoegdheid 

kwijtschelding CAK bij tekortkomingen keten 
Reactie Per Saldo op de internetconsultatie 

 
Middels deze notitie wil Per Saldo graag reageren op de internetconsultatie van het 

ontwerpbesluit aan houdende wijzigingen van het Besluit langdurige zorg en het 

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. 

 

Ad 1. Abonnementstarief 

Met betrekking tot dit onderwerp reageren wij samen met o.a. Ieder(in), wij  verwijzen 

hiervoor naar onze gezamenlijke reactie.  

 

Ad 2. Eigen bijdrage beschermd wonen 

De letterlijke tekst van het begrip ‘beschermd wonen’ in de wetgeving brengt met zich 

mee dat beschermd wonen per definitie, naast een zorgcomponent, een wooncomponent 

zou moeten bevatten. Dit is een onbedoeld effect. Een indicatie voor ‘beschermd wonen 

zonder wooncomponent’ zou daarom niet (meer) afgegeven kunnen worden. 

 

Bijna alle pgb indicaties beschermd wonen bevatten enkel een zorgcomponent. Per Saldo 

is ook van mening dat wonen en zorg gescheiden moeten worden. De budgethouders 

met een beschermd wonen indicatie zonder wooncomponent zouden door de 

voorgestelde wijziging in theorie niet meer onder de definitie ‘beschermd wonen’ vallen 

en niet meer door de centrumgemeente beoordeeld worden. Ze zullen weer een beroep 

moeten doen op hun eigen gemeente voor het aanvragen van een pgb. Daarnaast zijn 

wij bang dat indicaties lager worden als het niet meer ‘beschermd wonen’ genoemd mag 

worden, maar ‘slechts’ begeleiding plus of iets in die trant.  

 

In de nieuwe situatie kan het naar onze mening niet zo zijn dat een persoon die 

geclusterd gaat wonen zonder wooncomponent nooit meer onder ‘beschermd wonen’ kan 

vallen. De zorgvraag veranderd immers niet. Hoe wordt de nieuwe indeling een feit?  Hoe 

en door wie worden de betreffende budgethouder daarvan op de hoogte gesteld? 

Voorlichting is op zijn plaats voor de groep die van ‘beschermd wonen’ naar een gewone 

indicatie zullen moeten gaan. 

 

Door de voorgestelde wijzigingen wordt de eigen bijdrage systematiek rondom 

beschermd wonen zodanig aangepast dat het wel of niet hebben van een 

wooncomponent de hoogte van de eigen bijdrage bepaalt en niet de financieringsvorm. 

Voorkomen moet worden dat budgethouders die geclusterd wonen zonder 

wooncomponent de hoge eigen bijdrage gaan betalen. Doordat deze budgethouders geen 

wooncomponent hebben in hun indicatie betalen zij zelf hun huur, eten, drinken etc. Een 

hoge eigen bijdrage zou hier onterecht zijn, omdat de hoge eigen bijdrage juist bedacht 

is om bij te dragen aan deze ‘hotelfunctie’.  

 

Indien de voorgestelde wijzigingen doorgang vinden en de term ‘beschermd wonen’ voor 

indicaties zonder wooncomponent gaat verdwijnen zullen deze budgethouders over 

moeten van de centrumgemeenten naar de eigen gemeente. Naar onze mening zou dit 

pas vanaf 2021 moeten plaatsvinden. Dit is ook het moment dat een deel van de 
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beschermd wonen populatie overgaat naar de Wlz (door het openstellen voor de GGZ) en 

daarnaast zullen de centrumgemeenten ook nog doorcentraliseren naar de eigen 

gemeente. 

 

Tot slot willen wij met betrekking tot dit onderwerp nog opmerken dat over dit 

onderwerp ook Kamervragen  zijn gesteld, in juli 2019 zullen de antwoorden pas komen. 

Deze vragen zijn voor ons ook relevant: 

1. Over welke inkomenseffecten hebben we het voor het pgb beschermd wonen?  

2. Wat deze wijziging betekent voor de pgb-gefinancierde ouderinitiatieven 

beschermd wonen (met en zonder wooncomponent)? 

 

Ad 3. Verkorten termijn naheffing eigen bijdrage 

Per Saldo is blij dat nu ook in de Wmo de stapel-facturen van de eigen bijdrage worden 

tegengegaan, zowel aan het begin van het opstarten van de zorg als gedurende de zorg. 

 

Ad 4. Verduidelijking eigen bijdrage pgb 

Om te beginnen zijn wij blij dat de onduidelijkheid rondom de eigen bijdrage wordt 

herkend en erkend. De voorgestelde werkwijze, om de ingangsdatum voor het betalen 

van de eigen bijdrage gelijk te stellen aan verleningsdatum volgens de 

(toekennings)beschikking is duidelijk en kunnen wij ons in vinden.  

 

Wel zijn wij van mening dat de werkwijzen bij zorg in natura en pgb rondom eigen 

bijdrage zo veel als mogelijk gelijk gehouden moeten worden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

  
Mevrouw mr. A.W.D. Molenaar   

Directeur Per Saldo  


