Verandering in regelingen inkomensondersteuning
Door Ynske Jansen, 2015
Voor inkomensondersteuning en tegemoetkoming in de meerkosten voor chronisch zieken en
gehandicapten bestaan allerlei regelingen. Het is lastig om erachter te komen waar je precies
recht op hebt en soms zijn ze ingewikkeld. Bovendien zijn veel regelingen per 1 januari 2015
veranderd.
Vooral mensen met een (iets) hoger inkomen kunnen er
door de veranderingen flink op achteruitgaan. Het is vaak
moeilijk te voorspellen wat de gevolgen zijn voor je
persoonlijke situatie. Het schema hier onder geeft een
overzicht van de verschillende regeling en wat er in 2015
is veranderd.
Dit schema is ontleend aan de website meerkosten.nl van
Ieder(in), het netwerk van mensen met een beperking of
chronische ziekte. Op die website vind je meer informatie
over de regelingen: http://www.meerkosten.nl/overigeregelingen
Van Awbz naar Wmo en Wlz
De Awbz, bedoeld voor niet verzekerbare zorg, is met
ingang van januari 2015 afgeschaft. Begeleiding, die tot
en met 2014 onder de Awbz viel, valt nu onder de Wmo
en de eigen-bijdrageregeling die daarvoor geldt. Voor
mensen die een indicatie voor begeleiding hebben die
doorloopt tot in 2015, geldt een overgangsrecht.
Huishoudelijke hulp viel al langer onder de Wmo.
Verpleging en verzorging thuis, die eerst onder de Awbz vielen, vallen voortaan onder de nieuwe Wlz.
De gevolgen daarvan voor de eigen bijdrage staan in het schema.
Korting eigen bijdrage vervalt
Eén belangrijke verandering ontbreekt nog in het schema: de afschaffing van de korting op de eigen
bijdrage. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage die in de Wmo is vastgesteld, gaat fors omhoog. Dit
geldt ook voor de eigen bijdrage voor een persoonsgebonden budget (PGB). Dit komt doordat de
zogeheten Wtcg-korting van 33% vervalt.
De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen, vermogen en leeftijd (ben je AOWgerechtigd of niet?) en je toegekende PGB of de kosten die je gemeente rekent voor voorziening, hulp
of begeleiding. De laagste eigen bijdrage is € 19,40 per vier weken, € 252 per jaar. Door de Wtcgkorting van 33% hoefde hier tot en met 2014 maar € 168 per jaar van betaald te worden. Nu moet je
de volle mep betalen, € 84 extra. Voor mensen die vanwege hun inkomen of vermogen een (veel)
hogere eigen bijdrage moeten betalen, leidt de afschaffing van de korting tot een (veel) grotere
kostenpost.
De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK (Centraal administratiekantoor). De
rekening van het CAK over de eerste periode van 2015, waarop de verhoging van de eigen bijdrage is
te zien, krijg je pas in maart 2015.
Meer informatie:
http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-7-55-wtcg-korting-vervalt
Wlz: Wet langdurige zorg, geldt alleen voor mensen met een langdurige en intensieve zorgvraag (24uurszorg en permanent toezicht, thuis of in een instelling).
Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning, wordt uitgevoerd door de gemeenten.
Zvw: Zorgverzekeringswet.
Wtcg: Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, in 2009 ingevoerd als compensatie
voor de verminderde belastingaftrek voor ziektekosten. Met ingang van 2015 afgeschaft.
Awbz: Algemene wet bijzondere ziektekosten. Met ingang van 2025 afgeschaft.
CIZ: Centrum indicatiestelling zorg.

Soort voorziening

Veranderd in 2015

Algemene tegemoetkoming Wtcg

Afgeschaft. In ruil hiervoor krijgen gemeenten extra
geld voor inkomensondersteuning aan mensen met
meerkosten vanwege handicap of chronische
ziekte.

Compensatieregeling eigen risico zorgverzekering

Afgeschaft. Het verplichte eigen risico is bovendien
verhoogd naar € 375 per jaar.

Eigen bijdragen voor zorg

Er gelden alleen nog eigen bijdragen voor zorg,
hulp en begeleiding die je krijgt vanuit de Wlz (met
een indicatie van het CIZ en betaald door het
Zorgkantoor), of voor maatwerkvoorzieningen
vanuit de Wmo. Als je verpleging en verzorging
thuis krijgt vanuit de Zvw, met een indicatie door de
wijkverpleegkundige en betaald door je
zorgverzekering, hoef je hiervoor geen eigen
bijdrage te betalen. Deze zorg gaat ook niet ten
koste van het eigen risico in de zorgverzekering.

Financiële ondersteuning van de gemeente

Gemeenten krijgen extra geld om chronisch zieken
en gehandicapten met meerkosten financieel te
ondersteunen. De gemeente kan zelf nieuwe
regelingen vaststellen naast de al bestaande (zoals
bijzondere bijstand). Deze ondersteuning kan per
gemeente sterk verschillen.

Zorgtoeslag

Mensen met een laag inkomen krijgen iets meer
zorgtoeslag. Mensen met een hoger inkomen juist
iets minder.

Huurtoeslag

De specifieke regelingen voor huurtoeslag aan
mensen met een handicap of ziekte blijven
bestaan.

Tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

Verlaagd naar € 209 per jaar.

Verhoging van de uitkering voor
arbeidsongeschiktheid, bij ‘hulpbehoevendheid’

Voor mensen die aan de voorwaarden voldoen blijft
de verhoging naar 86% of 100% van het dagloon
bestaan.

Tegemoetkoming ouders van thuiswonende
gehandicapte kinderen (TOG)

Deze regeling is vervangen door een waarbij
ouders van een thuiswonend kind met een
intensieve zorgvraag dubbele kinderbijslag kunnen
krijgen.

Lager tarief voor autobelastingen

De regeling voor een lager tarief voor
autobelastingen (motorrijtuigenbelasting en BPM)
voor aangepaste rolstoelbussen blijft bestaan.

Individuele financiële hulp vanuit fondsen

Deze financiële hulp blijft bestaan.

