‘Impactanalyse eigen bijdrage Wmo’:
Instrument voor effectief eigenbijdragebeleid

Eigen bijdrage in de zorg: een landelijk debat
In de aanloop naar de verkiezingen hebben diverse
partijen zich uitgesproken over het verlagen of zelfs
afschaffen van het verplichte eigen risico voor de
zorgverzekering. De discussie rondom het eigen
risico lijkt meer dan alleen verkiezingsretoriek: het
eigen risico voor 2017 stijgt niet en staatssecretaris
Van Rijn van VWS gaat ‘er serieus naar kijken’.1
Ook gemeenten vragen eigen bijdragen voor zorg
en ondersteuning. Het grootste deel van de eigen
bijdragen wordt betaald voor Wmo-voorzieningen.
Over deze eigen bijdrage is discussie ontstaan. Zo
leidt deze mogelijk tot ‘zorgmijding’, dat wil zeggen
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dat mensen afzien van zorg vanwege de eigen
bijdrage.2 Het kabinet heeft daarom € 50 mln. extra
toegevoegd aan het Gemeentefonds, met als doel
het verlagen van de eigen bijdragen voor Wmovoorzieningen.
Het Rijk verleidt gemeenten om de eigen bijdrage
te verlagen en wetgeving biedt gemeenten hiertoe
diverse mogelijkheden. Maar bij welke (doel)groep
zit de pijn? Welke groepen inwoners worden al
(deels) gecompenseerd voor de eigen bijdrage? Welk
pakket maatregelen om de eigenbijdragelasten voor
inwoners te verlagen is het meest effectief? En wat
zijn de kosten die hieraan zijn verbonden?

	NOS (september 2016) - http://nos.nl/artikel/2132981-van-rijn-serieus-kijken-naar-aanpassing-van-eigen-risico.html
	Binnenlands Bestuur (februari 2016) - http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/kwart-zorggebruikers-mijdt-dure-zorg.9518647.lynkx
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Verlagen van de eigen bijdrage: welke
mogelijkheden zijn er?
Er zijn diverse mogelijkheden om de eigenbijdragelasten
voor inwoners te verlagen. Het CAK, dat de eigen
bijdrage bij inwoners int voor gemeenten, gebruikt een
inkomensafhankelijke systematiek voor de berekening van
de eigen bijdrage. Deze systematiek kent vijf zogenoemde
‘parameters’, die alle vijf door een individuele gemeente
zijn aan te passen.

Gemeenten hebben de volgende
mogelijkheden om de eigenbijdrage
parameters aan te passen:
•	verlagen van de minimaal per huishouden te
betalen eigen bijdrage;
•	verhogen van het grensinkomen vanaf waar de
eigen bijdrage inkomensafhankelijk is;
•	verlagen van het inkomensafhankelijke tarief;
•	doorgeven van lagere (fictieve) kostprijzen voor
eigenbijdrageplichtige voorzieningen;
•	vaststellen van een plafondbedrag eigen bijdrage
per huishouden.

Naast het aanpassen van de parameters van de
eigen bijdrage hebben gemeenten nog een aantal
mogelijkheden om de eigenbijdragelasten voor inwoners
te verlichten. Zo kan de gemeente een collectieve
zorgverzekering aanbieden waaruit eigen bijdragen voor
Wmo-voorzieningen (tot een bepaald maximumbedrag)
kunnen worden gedeclareerd.

Tevens kan de gemeente vanuit de bijzondere bijstand
mensen met hoge zorgkosten en/of een chronische
aandoening tegemoetkomen in de kosten. Deze
maatregelen staan naast de (generieke) inkomens
ondersteunende maatregelen vanuit het Rijk; toeslagen
en het progressieve belastingstelsel zijn hiervan de
belangrijkste.
Niet iedereen profiteert op dezelfde wijze van de
mogelijkheden om de eigenbijdragelasten te verlichten.
Lagere inkomens profiteren met name van het verlagen
van de minimaal te betalen eigen bijdrage, de collectieve
zorgverzekering en de bijzondere bijstand. Het verhogen
van de inkomensgrenzen van de inkomensafhankelijke
eigen bijdrage komt vooral (lage) middeninkomens ten
goede. Hoge (midden)inkomens hebben vooral baat bij
het verlagen van het marginale tarief, lagere kostprijzen
en verlaging van het plafondbedrag.

Impactanalyse eigen bijdrage Wmo
Gelet op de uiteenlopende effecten die inkomensonder
steunende maatregelen hebben op diverse (inkomens)
groepen, rijst de vraag op welke wijze eigenbijdragebeleid
effectief kan worden vormgegeven. Om deze vraag te
beantwoorden en gemeenten in staat te stellen om een
integrale afweging te maken (inhoudelijk en financieel)
over de eigen bijdrage heeft BMC de ‘Impactanalyse eigen
bijdrage Wmo’ ontwikkeld.

Deze bestaat uit de volgende drie stappen:
STAP 1.

Basis helder
Allereerst brengen wij het huidige
lokale eigenbijdragebeleid in
kaart. Hiervoor onderzoeken wij
hoe de eigenbijdrageparameters
nu zijn ‘ingesteld’ en op
welke wijze inwoners worden
gecompenseerd voor de eigen
bijdrage. Tevens berekenen
wij de omvang van de Wmodoelgroepen in de gemeente.

STAP 2.

Doorrekenen
lokaal beleid
Op een dashboard maken wij
aan de hand van figuren en
gebaseerd op berekeningen in een
rekenmodel de effecten van het
huidige eigenbijdragebeleid voor
de doelgroepen inzichtelijk.

STAP 3.

Scenarioanalyse
Op basis van de effecten van
het huidige eigenbijdragebeleid
van de gemeente stellen wij
een aantal scenario’s voor.
Deze scenario’s zijn als het
ware ‘pakketten’ maatregelen,
zoals het aanpassen van de
eigenbijdrageparameters en
gemeentelijke voorzieningen.
Op een dashboard maken wij
de effecten van deze scenario’s
inzichtelijk. Voor de scenario’s
worden tot slot financiële
ramingen opgesteld.

Voorbeeld van effecten van scenario’s met maatregelen

Toelichting:
De blauwe lijn in de figuur laat de effecten van het huidige eigenbijdragebeleid zien voor de inkomensgroepen, de gele
lijn de effecten van een scenario met maatregelen. De verticale as toont het inkomen dat resteert na het optellen van
inkomensondersteunende maatregelen en het aftrekken van eigen bijdragen als percentage van de bijstandsnorm.

De ‘Impactanalyse eigen bijdrage Wmo’ van BMC geeft
hiermee inzicht in het totaalbeeld van de gevolgen van
het huidige eigenbijdragebeleid van de gemeente in
combinatie met inkomensondersteunende maatregelen.
Hiermee ontstaat een integraal beeld van de groep(en)
waar eigen bijdragen het zwaarst drukken en waar
financiële ondersteuning nodig is. Vervolgens geven de
scenario’s inzicht in de effecten van maatregelen om de
eigenbijdragelasten voor deze groep(en) te verlichten. In
combinatie met de kostenramingen kan de gemeente een
inhoudelijk en financieel gefundeerde afweging maken
voor beleidskeuzes omtrent eigen bijdragen. Zo kunnen
de meest effectieve maatregelen worden gevonden om de
effecten van de eigen bijdrage te verlichten.

In onze praktijk constateerden wij dat eigen
bijdragen, rekening houdend met andere inkomens
maatregelen,
relatief
zwaar
ondersteunende
drukken op de groep met een inkomen net boven het
absolute minimum (er is sprake van een zogenoemde
‘armoedeval’). Dit geldt met name voor alleenstaande
65-plussers en alleenstaande ouders. Alleenstaande
65-plussers vormen tevens een groep die relatief vaak
een Wmo-voorziening heeft. Waarschijnlijk zal deze
groep steeds groter worden, gelet op de vergrijzing
en de ambitie om mensen langer zelfstandig thuis
te laten wonen. De groep alleenstaande ouders met
een Wmo-voorziening is kleiner, maar is volgens het
CBS wel een risicogroep als het gaat om armoede en
sociale uitsluiting.3

	CBS (2015), rapport ‘Armoede en sociale uitsluiting 2015’
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Meer informatie
Voor meer informatie en/of een vrijblijvend
gesprek, kunt u contact opnemen met
Gijs de Groot of Herman Uffen via
telefoonnummer (033) 496 52 00 of
per e-mail.
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