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HUISHOUDELIJKE 
HULP MET 
32% KORTING

Het budget voor de huishoude-
lijke hulp is met de Wmo 2015 
structureel met 32% verlaagd. 
Gemeenten vullen deze forse 
bezuiniging op verschillende 
manieren in. Daarbij wordt 
ook gekeken naar de geboden 
ondersteuning. Zijn de gekozen 
varianten juridisch houdbaar?
TEKST: HENK KOOISTRA (WETSTECHNISCHE 
GROEP STIMULANSZ) EN WIM PETERS (ADVISEUR 
STIMULANSZ) BEELD: SHUTTERSTOCK
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De Grote Almanak 
voor informatie en advies, 
editie 2016 
Onlangs verscheen de 44ste editie van de 
Grote Almanak voor informatie en advies. 
Dit ruim 700 pagina’s tellend naslagwerk dat 
geheel herzien en geactualiseerd is, biedt 
praktische en toegankelijke informatie over 
uiteenlopende onderwerpen als uitkeringen, 
studiefi nanciering, arbeidsrecht, AOW, 
burenrecht, procesrecht, echtscheiding, 
schulden, Wmo en langdurige zorg. Bij elk 
onderwerp is een verwijzing opgenomen 
naar andere relevante regelingen en voorzie-
ningen. De keuze van de onderwerpen in de 
almanak is ontleend aan de praktijk van het 
advies- en informatiewerk. Een uitgebreid 
trefwoordenregister completeert de uitgave. 
De Grote Almanak is bedoeld voor alle hulp- 
en dienstverleners die regelmatig vragen 
krijgen over onderwerpen die buiten hun 
eigen werkterrein liggen en voor professio-
nals in de dienstverlenende sector. 

U kunt een abonnement nemen op De 
Grote Almanak voor informatie en ad-
vies (134 euro per jaar) of deze uitgave 
los bestellen (145 euro per exemplaar) 
via bestel@stimulansz.nl. Genoemde 
prijzen zijn exclusief btw.

nieuw
verschenen

Gemeenten hebben onder de 
Wmo 2015 te maken met forse 
bezuinigingen op het budget 
voor de huishoudelijke hulp. 

Globaal genomen zijn er vier modellen van 
bezuinigen op het ondersteuningsaanbod 
te herkennen:

1. Resultaatgericht beschikken. Er wordt 
niet meer geïndiceerd en beschikt in 
uren, maar in resultaat: ‘een schoon 
en leefbaar huis’.

2. Verlagen van de normuren. De door 
het CIZ ontwikkelde normuren voor 
huishoudelijke hulp worden naar 
beneden bijgesteld.

3. Omvormen van de huishoudelijke 
hulp tot een algemene voorziening. De 
hulp wordt niet langer als individueel 
maatwerk verstrekt, maar als alge-
mene voorziening waarvoor een eigen 
bijdrage verschuldigd is. 

4. Bestempelen van huishoudelijke hulp 
als algemeen gebruikelijk. Op die ma-
nier hoeft de hulp  dus niet gecompen-
seerd te worden, maar dient men die 
zelf in te kopen.

RESULTAATGERICHT BESCHIKKEN
Dit model sluit aan bij de kanteling binnen 
de Wmo waarbij maatwerk en resultaatge-
richt werken centraal staan en heeft vele 
voordelen. Indiceren in uren zorgt ervoor 
dat in verschillende situaties (bijv. verschil-
lende grootte van de woning) toch hetzelfde 
aantal uren wordt toegekend. Als het huis 
schoon is, kan de hulp niet gaan als er 
nog een uur ‘over’ is. Bij resultaatgericht 
indiceren bestaat dat probleem niet: schoon 
is schoon en als het nog niet schoon is blijft 
de hulp langer. Deze twee kanten van het 
resultaatgericht werken vraagt wel dat alle 
betrokkenen anders gaan denken.
Het is gebleken dat rechtbanken bezwaar 

hebben tegen het simpelweg toe-
kennen van een ‘schoon en 
leefbaar huis’. Het te bereiken 
resultaat wordt dan onvol-

doende objectief bepaalbaar omschreven, 
waardoor niet goed vastgesteld kan worden 
of de voorziening voldoende compen-

serend is. Ook mag de toetsing van de 
besluitvorming niet aan de rechter worden 
onttrokken door het enkel hanteren van een 
klachtenprocedure.

Het indiceren in aandachtsgebieden die 
zijn omschreven in een verordening wordt 
door de rechtbank Oost-Brabant in het 
algemeen wel voldoende bepaalbaar en 
concreet geacht, als dit wordt uitgewerkt 
in een plan met de aanvrager. Gemeen-
ten hebben, zoals blijkt uit verschillende 
uitspraken, ook een controlerende taak 
om te voorkomen dat aanvragers de dupe 
worden van zorgaanbieders die nog steeds 
in uren denken en niet in resultaten. Om 
hierop ook rechterlijke toetsing mogelijk te 
maken hebben de rechtbanken Rotterdam 
en Oost-Brabant ervoor gekozen om de 
resultaatbeschikking en het uitwerkings-
plan van de zorgaanbieder als één besluit-
vormingsgeheel te beschouwen, zodat de 
bezwaartermijn pas begint te lopen op het 
moment dat de aanvrager concreet weet 
waar hij aan toe is. 
Het is nog de vraag of de Centrale Raad van 
Beroep akkoord zal gaan met deze oplos-
sing voor het rechtsbeschermingsvraag-
stuk. Maar helder is dat resultaatgericht 
indiceren een haalbare kaart is waarmee 
fl ink bezuinigd kan worden, mits in de 
beschikking een lijst wordt opgenomen 
met welke activiteiten in welke frequentie 
gedaan moeten worden, zodat het juridisch 
toetsbaar is. Indien gemeenten dit (deels) 
overlaten aan de zorgaanbieders moeten 
zij scherp controleren of het goed wordt 
uitgevoerd en zal de bezwaartermijn pas 
ingaan nadat de zorgleverancier de concrete 
invulling aan de aanvrager bekend heeft 
gemaakt.

VERLAGEN NORMUREN
De invoering van lagere normen betekent 
dat er minder schoonmaaktijd wordt ge-
indiceerd en dat levert gegarandeerd bezwa-
ren op. De Centrale Raad van Beroep heeft 
hier als hoogste rechtscollege inmiddels 
een duidelijke uitspraak over gedaan. Zij 
redeneert dat het oorspronkelijke normen-
stelsel uit het Huishoudelijke Hulp-pro- >
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tocol van het CIZ via uitvoerig overleg en 
deskundig onderzoek tot stand is gekomen. 
Daarvan afwijken zal ook op een uiterst 
zorgvuldige en door de rechter verifi eerbare 
wijze moeten gebeuren. Uitsluitend ver-
wijzen naar overleg met instellingen voor 
thuiszorg vormt niet een voldoende objec-
tieve onderbouwing dat de nieuwe normen 
toereikend zijn. Verlagen van normen 
kan alleen na zorgvuldig onderzoek met 
openbaar gemaakte resultaten, zodat de 
rechter kan nagaan of dat nog steeds leidt 
tot een adequate maatwerkvoorziening. Dit 
is een zo goed als onmogelijke taak want 
de oude normen waren over het algemeen 
niet ruim. Verlaging van de normuren 
lijkt daarom geen adequate (bezuinigings)
oplossing.

ALGEMENE VOORZIENING
Bij dit model creëren gemeenten een 
algemene voorziening voor huishoudelijke 
hulp die toegankelijk is zonder voorafgaand 
onderzoek naar de behoeften, persoonsken-
merken en mogelijkheden van de gebrui-
kers. Gemeenten maken zo gebruik van de 
mogelijkheid om ook voor deze voorzie-
ningsvorm een eigen bijdrage te vragen, 
welke, in tegenstelling tot de eigen bijdrage 
bij een maatwerkvoorziening, niet door de 
Rijksoverheid is gemaximeerd.
Iemand die zich meldt voor een maatwerk-
voorziening kan echter niet klakkeloos 
verwezen worden naar een algemene 
voorziening. Rechtbanken zijn hierover 
duidelijk. Het is aan de gemeente om 
in elke individuele situatie aannemelijk 
te maken dat de algemene voorziening 
toegankelijk is, voldoende compensatie 
biedt en fi nancieel gedragen kan worden. 

Dit betekent dat gemeenten zorgvuldig 
onderzoek moeten doen naar de toerei-
kendheid van de algemene voorziening en 
of een (aanvullende) maatwerkvoorziening 
noodzakelijk is. Dit onderzoek mag volgens 
de rechtbank Zeeland-West-Brabant niet 
overgelaten worden aan de zorgaanbieder. 
Die heeft namelijk, omdat hij een vast tarief 
ontvangt, belang bij een zo laag mogelijke 
vaststelling van de zorgbehoefte. Opval-
lend is het verschil in opstelling tussen de 
rechtbank Midden-Nederland en de recht-
banken Noord-Nederland en Gelderland ten 
aanzien van de fi nanciële toegankelijkheid, 
waarbij de laatsten een zeer kritische lijn 
volgen. Zij wijzen erop dat een algemene 
voorziening fi nancieel laagdrempelig dient 
te zijn en dat het er niet toe mag leiden dat 
een maatwerkvoorziening wordt geweigerd 
op grond van inkomen of vermogen. Kos-
tencompensatie via de bijzondere bijstand 
wordt daarom naar alle waarschijnlijkheid 
niet toelaatbaar geacht onder de Wmo 2015. 
Dit is overigens ook meermaals aangegeven 
door de staatssecretaris van VWS. Al met al 
lijkt het opzetten van een algemene voorzie-
ning dan ook geen adequate (bezuinigings)
oplossing.

PARTICULIER INKOPEN 
Deze oplossing veronderstelt dat iedereen 
huishoudelijke hulp (gedeeltelijk) zelf kan 
regelen omdat het algemeen gebruikelijk 
is. Nu iemand voor 12,50 euro per uur 
een ‘witte werkster’ kan inhuren valt hier 
iets voor te zeggen, maar niet iedereen 
zal dat zelf kunnen regelen. Bij een grote 
zorgbehoefte zal de betaalbaarheid ook een 
probleem opleveren en bestaat tevens het 
gevaar van kostencumulatie met andere 
eigen bijdragen. Dat fi nanciële probleem 
mag niet via de bijzondere bijstand worden 
opgelost. 

De Centrale Raad van Beroep heeft in het 
verleden een aantal criteria gesteld. Een 
algemeen gebruikelijke voorziening dient 

daadwerkelijk beschikbaar te zijn, door de 
aanvrager fi nancieel gedragen te kun-
nen worden en adequate compensatie te 
bieden, en ook passend te zijn voor een 
minimuminkomen. Rechtbanken hebben 
uiteenlopend gereageerd op dit model. De 
rechtbank Gelderland stelt dat een schoon 
en leefbaar huis als Algemene Dagelijkse 
Levensverrichting (ADL) onder de Wmo 
2015 valt. Daarbij wordt het zelf betalen van 
drie uur hulp te duur geacht voor iemand 
op het sociaal minimum. De rechtbank 
Zeeland-West-Brabant ziet het schoonhou-
den van een huis daarentegen niet als ADL-
taak, waardoor het niet valt onder de Wmo 
2015 en men het zelf moet regelen. Tenzij 
men niet zelf de regie kan voeren, want 
dan moet de gemeente wel helpen bij het 
regelen. Al met al is succes van dit model 
dan ook onzeker.

IMPACT
Model een sluit goed aan bij de fi losofi e van 
de Wmo 2015 en lijkt daarmee een goede op-
tie. Model twee vraagt veel werk en zal naar 
verwachting weinig tot niets opleveren. Bij 
model drie dient eveneens fl ink geïnvesteerd 
te worden, waarbij de opbrengst twijfelach-
tig is. Wat betreft model vier is het afwach-
ten of de Centrale Raad van Beroep ermee 
akkoord zal gaan huishoudelijke hulp (deels) 
als algemeen gebruikelijk te kwalifi ceren. 
De uitkomst zal hoe dan ook een behoorlijke 
impact hebben, waarbij gemeenten die vol 
ingezet hebben op één model een behoorlijk 
(politiek) risico lopen. 

Wmo 2015 betekent 
forse bezuiniging 
huishoudelijke hulp
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