[Wet van… tot] wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in
verband met de introductie van een passende bijdrage voor huishoudelijke hulp

Voorstel van wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van
Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 een passende bijdrage voor huishoudelijke hulp te
introduceren met landelijke normen en met oog voor betaalbaarheid van lage- en
middeninkomens teneinde het stijgend gebruik van voorzieningen voor huishoudelijke
hulp te beperken en daarmee de beschikbaarheid van voorzieningen te borgen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I.
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1.1.1, eerste lid, wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:
huishoudelijke hulp: een algemene voorziening, maatwerkvoorziening of
persoonsgebonden budget waarvan onderdeel uitmaakt het schoonhouden van de
woning van een cliënt.
B
Artikel 2.1.4 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na ‘algemene voorziening’ ingevoegd ‘, met uitzondering van
een aangewezen voorziening als bedoeld in het derde lid’.
2. In het tweede lid wordt na ‘algemene voorziening’ ingevoegd ‘als bedoeld in het eerste
lid’.
3. In het derde lid wordt ‘In afwijking van het tweede lid worden bij verordening
algemene voorzieningen aangewezen’ vervangen door ‘Bij verordening worden algemene
voorzieningen aangewezen waarvoor de bijdrage wordt vastgesteld overeenkomstig
artikel 2.1.4a’ en vervalt de tweede volzin.

4. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en
vijfde lid.
C
Artikel 2.1.4a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘dan wel een persoonsgebonden budget’ vervangen door ‘een
persoonsgebonden budget of een krachtens artikel 2.1.4, derde lid, aangewezen
voorziening’.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Bij verordening:
a. kan worden bepaald dat de bijdrage voor een maatwerkvoorziening voor beschermd
wonen of opvang dan wel een persoonsgebonden budget verschuldigd is zolang de cliënt
van de voorziening gebruik maakt onderscheidenlijk gedurende de periode waarvoor het
persoonsgebonden budget wordt verleend;
b. wordt bepaald dat de bijdrage, bedoeld in het eerste lid, met uitzondering van de
bijdrage, bedoeld in onderdeel a, in ieder geval niet is verschuldigd:
1˚. voor zover een maatwerkvoorziening of een krachtens artikel 2.1.4, derde lid,
aangewezen voorziening nog niet is geleverd of gedurende ten minste een
kalendermaand niet wordt geleverd;
2˚. het niet leveren niet aan de cliënt toerekenbaar is; en
3˚. de cliënt een onderbreking uiterlijk binnen zes weken na het aflopen daarvan bij het
college meldt.

3. In het vierde lid wordt ‘één of meerdere maatwerkvoorziening’ vervangen door ‘één of
meerdere maatwerkvoorzieningen’ na ‘de maatwerkvoorziening opvang’ ingevoegd ‘,
huishoudelijke hulp’.
4. In het zevende lid wordt ‘en opvang’ vervangen door ‘, opvang en huishoudelijke hulp’.
5. Er wordt een achtste lid toegevoegd, luidende:
8. Het vijfde lid, onderdeel b, is eveneens van toepassing op de bijdrage voor
huishoudelijke hulp.
D
Artikel 2.1.4b wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘De bijdragen als bedoeld in artikel 2.1.4, derde en vierde lid,
en 2.1.4a, worden’ vervangen door ‘De bijdragen, bedoeld in artikel 2.1.4a, worden’.
2. Het vierde lid, komt te luiden:

4. Het bedrag, genoemd in artikel 2.1.4a, vierde lid, wordt bij ministeriele regeling op bij
algemene maatregel van bestuur voorgeschreven wijze geïndexeerd.
E
De artikelen 8.3 en 8.4 vervallen.

ARTIKEL II.
Deze wet 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 deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering
de hand zullen houden.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

