Besluit van

Versie 11 november 2022

tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 in verband met het vaststellen van
regels omtrent de hoogte en wijze van berekening van de passende bijdrage
huishoudelijke hulp en enkele technische wijzigingen

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van...,
kenmerk x;
Gelet op de artikelen 2.1.4a, derde, zesde, zevende en achtste lid, en 2.1.4b, derde en
vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [nog invullen datum
advies Raad van State], no. [nog invullen nummer advies Raad van State]);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport van [nog invullen datum nader rapport], [nog invullen kenmerk nader rapport];
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I. Wijziging Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt als volgt gewijzigd:
A
Het opschrift van Hoofdstuk 3 komt te luiden:
Hoofdstuk 3. Bijdrage in de kosten van een aangewezen algemene voorziening,
maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget.
B
Artikel 3.1 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘2.1.5, en 8.4, tweede lid, van de wet’ vervangen door ‘en
2.1.5 van de wet’.

2. In het tweede lid, wordt ‘de paragraaf 3 of 4’ vervangen door ‘paragraaf 3, 4 of 5’.
3. Het derde lid komt te luiden:
3. Paragraaf 3 is van toepassing op bijdragen voor een maatwerkvoorziening of
persoonsgebonden budget voor beschermd wonen.
4. Onder vernummering van het vijfde lid tot zesde lid wordt een lid ingevoegd,
luidende:
5. Paragraaf 5 is van toepassing op de bijdrage voor huishoudelijke hulp.
5. In het zesde lid (nieuw) vervalt ‘2.1.4, vierde lid,’.
C
In artikel 3.2, derde lid, wordt ‘artikel 3.14, tweede lid, artikel 3.15, tweede lid, of artikel
3.16,’ vervangen door ‘artikel 3.9, tweede lid, artikel 3.14, tweede lid, artikel 3.15,
tweede lid, artikel 3.16, artikel 3.22, tweede lid of artikel 3.23, tweede lid’.
D
Artikel 3.3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, wordt in onderdeel a ‘artikel 3.1, tweede lid,’ vervangen door ‘artikel
3.1, tweede en vijfde lid’ en wordt in onderdeel b ‘artikel 3.1, tweede lid,’ vervangen
door ‘artikel 3.1, tweede en vijfde lid’.
2. In het vierde lid, aanhef, wordt ‘bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, voor zover artikel
3.8, 3.9, tweede en vierde lid, of 3.14, tweede of vierde lid,’ vervangen door ‘bedoeld in
artikel 3.1, tweede en vijfde lid, voor zover artikel 3.8, 3.9, tweede en vierde lid, 3.14,
tweede of vierde lid of artikel 3.22, tweede of vierde lid,’ en wordt in onderdeel b,
‘artikel 2.1.4a, derde lid,’ vervangen door ‘artikel 2.1.4, derde lid,’.
E
In artikel 3.5, eerste lid, wordt ‘artikel 3.1, tweede lid,’ vervangen door ‘artikel 3.1,
tweede en vijfde lid,’.
F
Artikel 3.7 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘genoemd in de 3.9, tweede en vierde lid, 3.11, tweede lid,
3.12, derde lid, en artikel 3.14, tweede en vierde lid, jaarlijks gewijzigd aan de hand van
de prijsindex voor de gezinsconsumptie’ vervangen door ‘genoemd in de artikelen 3.9,
tweede en vierde lid, 3.11, tweede lid, 3.12, derde lid, 3.14, tweede en vierde lid, en
3.21, tweede lid, en 3.22, tweede en vierde lid jaarlijks gewijzigd aan de hand van de
consumentenprijsindex’.
2. In het derde lid wordt ‘en 3.16, eerste lid,’ vervangen door ‘3.16, eerste lid, en 3.21,
eerste lid, onderdeel a, onder 1˚ en 2˚, en onderdeel b,’.

3. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Het bedrag, genoemd in artikel 2.1.4a, vierde lid, van de wet, wordt jaarlijks bij
ministeriele regeling geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex.
G
In artikel 3.8, tweede lid, vervalt ‘artikel 2.1.4, vierde lid, onderdeel b, en’.
H
In de artikelen 3.10, eerste lid, en 3.10a vervalt telkens ‘2.1.4, derde lid, of’.
I
Artikel 3.10b wordt als volgt gewijzigd:
1.
2.

3.

In het derde lid vervallen ‘door het CAK’ en ‘2.1.4, derde lid, of’.
In het vierde lid wordt in de eerste volzin ‘Het CAK gaat bij een samenloop van
meerdere voorzieningen voor een client uit’ vervangen door ‘Bij een samenloop
van meerdere voorzieningen wordt voor een client uitgegaan’. In de tweede
volzin wordt na ‘Het college geeft’ ingevoegd ‘, indien het tweede lid van
toepassing is,’.
Onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot het zesde en zevende lid
wordt een lid ingevoegd, luidende:
5. Bij samenloop van een maatwerkvoorziening dan wel persoonsgebonden
budget voor een hulpmiddel of woningaanpassing met de huishoudelijke hulp,
wordt bij het bepalen of de kostprijs van een hulpmiddel of woningaanpassing
niet wordt overschreden, het bedrag, bedoeld in artikel 2.1.4a, vierde lid, van de
wet elke maand in mindering gebracht op de kostprijs.

J
Aan het slot van hoofdstuk 3 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende:
§ 5. Bijdragen voor huishoudelijke hulp
Artikel 3.21 (hoogte bijdrage)
1. De bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, vijfde lid, bedraagt per maand:
a. voor de ongehuwde client, niet meer dan het bedrag, genoemd in artikel 2.1.4a,
vierde lid, van de wet, met dien verstande dat dit bedrag, indien zijn bijdrageplichtig
inkomen, berekend volgens artikel 3.22:
1˚meer bedraagt dan € 28.760 en hij de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft
bereikt, wordt verhoogd met een twaalfde deel van 8% van het verschil tussen dat
inkomen en € 28.760;
2˚meer bedraagt dat € 28.709 en hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt,
wordt verhoogd met een twaalfde deel van 8% van het verschil tussen dat inkomen en €
28.709;
b. voor de gehuwde cliënt of de gehuwde cliënten tezamen, niet meer dan het bedrag,
genoemd in artikel 2.1.4a, vierde lid, van de wet, met dien verstande dat dit bedrag,
indien het gezamenlijke bijdrageplichtig inkomen, berekend volgens artikel 3.22, meer
bedraagt dan € 39.528 en beiden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, wordt

verhoogd met een twaalfde deel van 8% van het verschil tussen dat gezamenlijke
inkomen en € 39.528.
2. De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, bedraagt niet meer dan € 255,- per maand.
Artikel 3.22 (Berekening bijdrageplichtig inkomen)
1. Het bijdrageplichtig inkomen, bedoeld in artikel 3.21, bedraagt het inkomen over het
peiljaar van de ongehuwde client, onderscheidenlijk van de gehuwde cliënten tezamen,
vermeerderd met de vermogensinkomensbijtelling.
2. Op aanvraag van de cliënt stelt het CAK, in afwijking van het eerste lid, het
bijdrageplichtig inkomen voorlopig vast op basis van het redelijkerwijs gedurende het
lopende kalenderjaar te verwachten inkomen, vermeerderd met de
vermogensinkomensbijtelling van het verwachte vermogen in het lopende jaar, indien
het bijdrageplichtig inkomen in het lopende jaar ten minste € 2.653 lager zal zijn dan
het bijdrageplichtig inkomen, bedoeld in het eerste lid.
3. De aanvraag, bedoeld in het tweede lid, wordt gedaan uiterlijk vier maanden na
afloop van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft of uiterlijk vier
maanden na de datum waarop de bijdrage, bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, wordt
vastgesteld.
4. Indien het tweede lid is toegepast, vindt na afloop van het jaar en na ontvangst van
definitieve inkomens- en vermogensgegevens definitieve vaststelling plaats. Indien
daarbij blijkt dat het bijdrageplichtig inkomen in het lopende jaar minder dan € 2.653
lager is geweest dan het bijdrageplichtig inkomen, bedoeld in het eerste lid, vindt
definitieve vaststelling plaats overeenkomstig het eerste lid.
5. Inkomen dat in het buitenland wordt belast, dan wel is vrijgesteld van belasting op
grond van bepalingen van internationaal recht, wordt mede in aanmerking genomen als
ware dit aan de Nederlandse belastingwetgeving onderworpen.
3.23 (eerste inkomen in lopende jaar)
1. Voor de berekening van het bijdrageplichtig inkomen over het jaar waarin een cliënt
of zijn echtgenoot voor het eerst inkomen geniet wordt, in afwijking van artikel 3.21,
eerste lid, uitgegaan van het inkomen dat de cliënt of zijn echtgenoot over het
desbetreffende kalenderjaar naar verwachting zal genieten, alsmede van het te
verwachten vermogen van dat kalenderjaar.
2. Voor de berekening van het bijdrageplichtig inkomen over het jaar volgende op het
jaar waarin een cliënt of zijn echtgenoot voor het eerst inkomen geniet, wordt, in
afwijking van artikel 3.21, eerste lid, uitgegaan van het inkomen dat de cliënt of zijn
echtgenoot over het dan lopende kalenderjaar naar verwachting zal genieten, alsmede
van het te verwachten vermogen van dat kalenderjaar.
3. Voor de berekening van het bijdrageplichtig inkomen over het tweede jaar volgend op
het jaar waarin een cliënt of zijn echtgenoot voor het eerst inkomen geniet, wordt
uitgegaan van de in het tweede lid bedoelde bedragen.
3.24 (ontbreken gegevens)

1. Indien ten aanzien van de ongehuwde of gehuwde cliënten geen gegevens inzake het
inkomen of de rendementsgrondslag beschikbaar zijn, wordt de bijdrage vastgesteld op
het minimumbedrag, genoemd in artikel 3.21, derde lid.
2. Indien na de vaststelling van de bijdrage uit alsnog beschikbaar gekomen gegevens
inzake het inkomen of de rendementsgrondslag, of uit een wijziging van deze gegevens,
blijkt dat de bijdrage op een te hoog of te laag bedrag is vastgesteld, herziet het CAK de
bijdrage met inachtneming van de beschikbaar gekomen gegevens dan wel van die
wijziging.
3.25 (jaarlijkse berekening)
1. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks opnieuw berekend voor de periode van de
eerste dag van januari tot en met de eenendertigste dag van de daaropvolgende maand
december.
2. In afwijking van artikel 3.24, eerste lid, geldt, indien het inkomen bij de jaarlijkse
herziening nog moet worden vastgesteld, als bijdrage, de bijdrage die over de laatste
maand in het vorige kalenderjaar verschuldigd was.
Artikel 3.26 (samenloop en uitzonderingen)
1. De bijdrage, bedoeld in artikel 2.1.4a, vierde lid, van de wet is niet verschuldigd
indien een bijdrage is verschuldigd voor huishoudelijke hulp.
2. Artikel 3.8, derde lid, onderdelen a tot en met c en e tot en met h, vierde en zevende
lid, zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de bijdrage voor
huishoudelijke hulp.
Artikel 3.27 (minimabeleid)
Artikel 3.8, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de bijdrage
voor huishoudelijke hulp.
Artikel 3.28 (maandbedrag)
Over een gedeelte van de maand is de bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, vijfde lid, gelijk
aan de hoogte van de bijdrage zoals die op grond van artikel 3.21 is vastgesteld.
ARTIKEL II. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

