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Hoe het was

� De aanpassing van de regelgeving richt 
zie op 2 onderdelen binnen de Wmo.

� 1. De inkomensgrens van 150% van het 
geldende bijstandsniveau bij aanvragen 
voor een taxi – of autokostenvergoeding.

� 2. De vermogensgrens van ± 55.000 euro.



De inkomensgrens

� Bij een inkomen tot 150% van de 
toepasselijke bijstandsnorm werd de taxi –
of autokostenvergoeding toegekend. Men 
was geen eigen bijdrage verschuldigd.

� Bij een inkomen dat hoger was dan 150% 
van de toepasselijke bijstandsnorm werd 
de aanvraag afgewezen. 



De vermogensgrens

� De vermogensgrens van ± € 55.000 is 
ingevoerd met ingang van januari 2011.

� Bij overschrijding van de vermogensgrens 
werd de aanvraag afgewezen. 

� Veel aanvragen strandden door de 
vermogensgrens al in het voortraject. 



Uitspraken Centrale Raad van 

Beroep

� 18 januari 2012 LJN BV1309: bij de verstrekking van 
een vervoersvoorziening in natura is, naast de op artikel 
15 van de Wmo gebaseerde eigen bijdrage, geen ruimte 
voor een inkomensgrens.

� 9 januari 2012 LJN BV 3137: de wetgever heeft met de 
artikelen 15 en 19 van de Wmo beoogd een exclusief 
stelsel in het leven te hebben geroepen voor het kunnen 
rekening houden met financiële middelen van een 
aanvrager. Een gemeente kan daarbuiten geen eigen 
inkomens – of vermogensbeleid voeren.



Voorgesteld wordt

� Inkomensgrens bij taxi – en 
autokostenvergoeding te laten vervallen per 1 
mei 2012.

� Vermogensgrens te laten vervallen per 1 mei 
2012.

� Toepassen eigen bijdrage regeling bij taxi – en 
autokostenvergoeding per 1 mei 2012 bij nieuwe 
aanvragen.

� Overgangsregeling toe te passen voor de 
bestaande gebruikers tot 1 januari 2013.



De eigen bijdrage 

� Met een inkomen tot 110% van het wettelijk 
minimumloon (WML) kan men deelnemen aan het 
Gemeentelijk Zorgpakket bij VGZ.

� In dit pakket is de eigen bijdrage die het CAK berekent 
voor een Wmo of AWBZ voorziening opgenomen.

� Inkomen boven 110% WML is bijzondere bijstand 
mogelijk indien men onvoldoende draagkracht heeft. Dat 
zal feitelijk slechts incidentele gevallen zo blijken te zijn.

� Totale eigen bijdrage kan nooit hoger zijn dan de 
wettelijke maximumgrens. Er is geen sprake van 
ongelimiteerde stapeling. 



Berekening eigen bijdrage

� Een alleenstaande 65+ vraagt een taxikostenvergoeding 
aan (€ 1164).

� Zij heeft een inkomen (volgens de Belastingdienst) van 

€ 22.000.
� Standaard gemaximaliseerde eigen bijdrage bij een 

inkomen tot € 16.007 is € 18 per 4 weken.

� Daarop is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage 
mogelijk van maximaal 15%.

� € 22.000 -/- € 16.007 = € 5.993.
� 15% van € 5.993 = € 899.

� Inkomensafhankelijke bijdrage per 4 weken = € 69,15

� Totale eigen bijdrage per 4 weken bedraagt € 69,15 + €
18 = € 87,15. Per jaar: 13 x € 87,15 = € 1.132,95. 



Het ontwerpbesluit

� Artikel 1 lid u. wordt ingetrokken.

� Artikel 1 lid v. wordt ingetrokken.

� Artikel 7 lid 2. wordt ingetrokken.

� Artikel 37 lid 6. wordt ingetrokken.

� Artikel 37 lid 7. wordt ingetrokken.

� Artikel 37 lid 8 wordt vernummerd in artikel 
37 lid 6.

� Artikel 39 lid 2. wordt ingetrokken.



Vervallen artikelen in de Wmo 

verordening
� Artikel 1

u. Norminkomen: de normen, genoemd in paragraaf 3.2 van de Wet werk en bijstand, 
omgerekend tot een bedrag per kalenderjaar, waarbij deze normen voor een 
belanghebbende van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar die een alleenstaande 
of een alleenstaande ouder is, en die niet in een inrichting verblijft, eerst zijn 
verhoogd met de toeslag, genoemd in artikel 25, tweede lid, van de Wet werk en 
bijstand, en de normen van een alleenstaande of gehuwde, die in een inrichting 
verblijft, eerst zijn verhoogd met de bedragen, genoemd in artikel 23, tweede lid, van 
de Wet werk en bijstand.

v. Inkomen:

1. het bruto-inkomen van de persoon met beperkingen indien deze persoon 18 jaar of 
ouder is en geen echtgenoot heeft in de zin van artikel 1 lid 2 t/m 7 Wmo;

2. het gezamenlijk bruto-inkomen van de ouders of pleegouders van de persoon met 
beperkingen indien deze persoon jonger is dan 18 jaar en geen echtgenoot heeft in 
de zin van artikel 1 lid 2 t/m 7 Wmo;

3. het gezamenlijk bruto-inkomen van de persoon met beperkingen en zijn 
echtgenoot indien deze persoon een echtgenoot heeft in de zin van artikel 1 lid 2 t/m 
7 Wmo, verminderd met de over het bruto-inkomen verschuldigde belasting, sociale

verzekeringspremies, pensioenpremies en de procentuele premie voor de 
ziektekostenverzekering.



Vervallen artikelen in de Wmo 

verordening

� Artikel 7 lid 2

Bij het verstrekken van individuele 
voorzieningen wordt volgens het 
compensatiebeginsel in aanmerking 
genomen het meerdere boven de 
vrijlatingsgrens, als bedoeld in artikel 34, 
tweede lid WWB, met inbegrip van het 
vermogen gebonden in de woning.



Vervallen artikelen in de Wmo 

verordening
� Artikel 37

6. Indien het inkomen gelijk of hoger is dan 1,5 maal het norminkomen zoals bedoeld in

het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente krimpen aan den IJssel, wordt

geen financiële tegemoetkoming in de kosten van vervoersvoorzieningen als bedoeld

in artikel 36 onder c. sub 2. t/m 7., dan wel een vervoersvoorziening in natura als

bedoeld in artikel 36 onder b. sub 1. verstrekt.

7. Indien het inkomen gelijk is aan of meer bedraagt dan 1,5 maal het norminkomen

zoals bedoeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente krimpen aan

den IJssel, terwijl uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van een rolstoeltaxi, wordt

het verschil tussen een taxikostenvergoeding en de vergoeding voor gebruik van een

rolstoeltaxi vergoed.



Vervallen artikelen in de Wmo 

verordening

� Artikel 39 lid 2

De tegemoetkoming onder 1.a of 1.b 
genoemd wordt niet verstrekt indien, het

inkomen gelijk is aan of meer bedraagt 
dan 1,5 maal het norminkomen zoals 
bedoeld

in het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Krimpen aan den 
IJssel. 


