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Toegang sociaal domein voor licht verstandelijk beperkten 
Voor mensen met een licht verstandelijke beperking heeft het ministerie van VWS een website 
opgezet die deze doelgroep moet helpen bij de toegang tot het sociaal domein. Deze website biedt 
voor mensen met een licht verstandelijke beperking een overzicht van het gehele sociale domein in 
simpele en begrijpelijke tekst, filmpjes en gesproken tekst. 
 
Deze website richt zich op het vergroten van de zelfstandigheid van deze mensen.  Met name voor 
licht verstandelijk beperkte mensen zonder ondersteunend netwerk kan dit een opgave zijn. Voor 
hen is makkelijke toegang in het sociaal domein een noodzaak. 
 
Voor gemeenten zijn op deze website ook tips terug te vinden die de toegang voor deze groep 
binnen de gemeente moet verbeteren. De verbeteringen die gemeenten kunnen doorvoeren komen 
voort uit een onderzoek dat binnen vijf gemeenten, met behulp van mystery guests met een licht 
verstandelijke beperking, is uitgevoerd. 
 
Wanneer je dus vermoedens hebt of weet dat er sprake is van een licht verstandelijke beperking, 
verwijs dan door naar de website toegangsociaaldomein.nl of kijk zelf eens hoe je deze doelgroep het 
beste kan informeren. 
 
Bron: toegangsociaaldomein.nl 
 

Update: Abonnementstarief Wmo 
Het wetsvoorstel abonnementstarief voor de Wmo is op dinsdag 9 april door de tweede kamer 
aangenomen. Daarop heeft op 23 april ook de eerste kamer ingestemd. De publicatie van de 
wetswijziging wordt op kort termijn verwacht. 
 
Concreet houden de wijzigingen in dat het CAK over moet stappen van een periodebijdrage (4-
wekelijks) van € 17,50 naar een maandelijkse bijdrage van € 19,00. Gemeenten krijgen in de nieuwe 
regeling ook meer ruimte voor beleidskeuzes. Zo kunnen gemeenten kiezen om een minimabeleid op 
de eigen bijdrage te voeren, door bijvoorbeeld een bijdrage plichtige inkomensgrens in te voeren. 
Daarnaast mogen gemeenten er ook voor kiezen om de bijdrage voor de gehele populatie te 
verlagen, of bepaalde voorzieningen uit te sluiten. 
 
In de wetswijziging is ook opgenomen dat algemene voorzieningen, waarbij sprake is van een 
duurzame hulprelatie (huishoudelijke ondersteuning en begeleiding), onder het abonnementstarief 
vallen. Het begrip ‘duurzame hulpverleningsrelatie’ zal in overleg met tweede kamer, VNG en 
patiëntenorganisaties verder gedefinieerd moeten worden, zodat gemeenten hierop ook het beleid 
kunnen aanpassen. Gemeenten krijgen ook de keuze of het CVV wordt uitgezonderd van het 
abonnementstarief. 
 
In navolging op het abonnementstarief zal ook het i-Wmo berichtenverkeer wijzigen. Zo zal er een 
gegevensuitwisseling plaats gaan vinden tussen gemeente en het CAK en zal de huidige standaard 
komen te vervallen. M.i.v. 2020 zal de gemeente zelf bepalen wanneer de startdatum en einddatum 

https://www.toegangsociaaldomein.nl/
https://www.toegangsociaaldomein.nl/
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van het abonnementstarief ingaat. Het berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en het CAK komt 
hiermee te vervallen, met uitzondering van beschermd wonen. 
 
Bron: VNG 
 

Update: Resultaatgericht beschikken 
In de vorige wetten en weten werd ingegaan op de uitspraak van de Centrale Raad van beroep van 8 
oktober 2018, over resultaatfinanciering. Hierin werd aangegeven dat het verwijzen naar een 
leveringsplan, waarin enkel per woonruimte is vermeld welke werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd, door wie en met welke frequentie, onvoldoende is om een indicatie op te baseren. 
 
De Centrale Raad gaf hierbij aan dat het indiceren op basis van een schoon en leefbaar huis niet 
willekeurig mag zijn en dat dit gebaseerd moet zijn op objectieve criteria, die vanuit onderzoek 
worden vastgesteld. Om te kunnen spreken van een schone en leefbare woning en schone en 
draagbare kleding moet de gemeente inzicht kunnen geven in de volgende vragen: 
 

• Welk niveau van schoon is voor een huishouden/kleding verantwoord?  
• Welke concrete activiteiten moeten daarvoor verricht worden?  
• Met welke frequentie moeten deze activiteiten verricht worden?  
• Hoeveel tijd is nodig om de activiteiten te verrichten? 

 
Hierin kwam naar voren dat er in indicaties op basis van resultaatfinanciering de inzet in tijd vermeld 
moet worden. Dit betekende dat indicaties op basis van resultaat in het huidige systeem niet mag. 
Een indicatie op basis van resultaat biedt namelijk onvoldoende rechtszekerheid voor de cliënt. 
Wanneer een zorgaanbieder besluit om de inzet van de ondersteuning te wijzigen kan de cliënt hier 
namelijk geen bezwaar tegen maken. 
 
In navolging op de uitspraak van 8 oktober 2018, heeft de Centrale Raad op 10 december 2018 een 
uitspraak gedaan over urenindicaties op basis van normtijden voor huishoudelijke ondersteuning die 
de gemeente Utrecht hanteert. De vraag hierbij was of de gemeenten Nijkerk en Bodegraven-
Reeuwijk deze normtijden mochten gebruiken bij het vormen van beleid voor huishoudelijke 
ondersteuning. 
 
Naar het oordeel van de Centrale Raad is de, in opdracht van de gemeente Utrecht, opgestelde 
normering correct. Het betreft hier een objectieve normering die door Bureau HHM (KPMG) is 
opgesteld voor huishoudelijke ondersteuning. Met deze uitspraak zou iedere Gemeente gebruik 
kunnen maken van de normtijden uit het KPMG-rapport, zolang de uitgangspunten uit het rapport 
maar worden overgenomen. 
 
In het geval van de gemeenten Nijkerk en Bodegraven-Reeuwijk wijken de gebruikte normtijden af 
van het KPMG-rapport. De norm die zij hanteren is daarom niet zorgvuldig en onafhankelijk 
vastgesteld, zoals door KPMG, en mag daarom niet gebruikt worden. De Centrale Raad geeft hierover 
aan dat wanneer gemeenten het beleid baseren op het KPMG-rapport, dit niet wil zeggen dat het 

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/financien-wmo/nieuws/abonnemenstarief-wmo-hoe-staat-het-met-de-voorbereiding
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altijd maatwerk is. Als de normtijden in een individueel geval onvoldoende zijn, moet alsnog 
maatwerk geleverd worden. 
 
Op 12 april 2019 heeft Minister de Jonge (VWS) per brief aan de tweede kamer een reactie gegeven 
op deze recentelijke uitspraken. De Minister wil de waarborging van de rechtszekerheid van het 
resultaatgericht beschikken beter vastleggen in de Wmo 2015. Het resultaatgericht beschikken moet 
dan ook mogelijk zijn naast de mogelijkheid van beschikken in uren. Het doel hierbij is om het 
ondersteuningsplan een plek te geven in de wet. In geval van resultaat-indicaties betekent dit een 
vermelding van de frequentie en activiteit. Voor uren-indicaties worden in het ondersteuningsplan 
daarnaast ook de uren opgenomen. 
 
Het doel van de minister is om resultaatgericht indiceren voor meerdere voorzieningen mogelijk te 
maken, mits dit goed is vastgelegd in de verordening. De Minister vindt het hierbij van belang dat het 
voor de cliënt duidelijk is wie hij/zij kan aanspreken wanneer er onvrede is over het resultaat of de 
kwaliteit van de voorziening. Het is hierbij van belang dat het gesprek met de cliënt gevoerd gaat 
worden. De kracht van de Wmo 2015 is namelijk “de dialoog”. Dit moet voor de cliënt altijd duidelijk 
zijn. 
 
De minister ziet in resultaatgericht indiceren een werkwijze die op ieder moment optimaal aansluit 
bij de ondersteuningsbehoefte van de cliënt, waarbij het meer flexibiliteit biedt in de ondersteuning 
en voor de zorgaanbieder. Het biedt maatwerk, zoals de Wmo 2015 bedoelt. 
 
Bron: ECLI:NL:CRVB:2018:3241, ECLI:NL:CRVB:2018:3835, ECLI:NL:CRVB:2018:3836, 
ECLI:NL:CRVB:2018:3837, ECLI:NL:CRVB:2018:3838, Tweede kamer 
 

Beëindiging afkoop regresrecht 
Naar aanleiding van nieuwe inzichten blijkt dat de afkoop regresrecht, zoals deze de afgelopen 4 jaar 
heeft bestaan, ongeldig was. De fout zat in de verplichting die slachtoffers werd opgelegd om zich te 
melden bij de Wmo wanneer zij, als gevolg van letsel, ondersteuning nodig hadden. Het probleem 
hierbij is dat slachtoffers wel gewezen mochten worden op ondersteuning vanuit de Wmo, maar dat 
er geen sprake mocht zijn van een verplichting. 
 
Door de ontdekking van deze fout is een belangrijke voorwaarde voor de afkoop regresrecht 
weggevallen. Daarom heeft het verbond van verzekeraars besloten om na 2018 de overeenkomst 
afkoop regresrecht niet te verlengen. Voortzetting van de regeling kan ervoor zorgen dat een cliënt 
kan aankloppen bij zowel de verzekeraar als de gemeente. Hierdoor bestaat de kans dat de 
verzekeraar twee keer moet betalen (afkoop + ondersteuning). 
 
Nog een nadeel van de voorzetting, met de huidige kennis, kan zijn dat het fraudegevoelig is. 
Vanwege strenge privacyregels mogen er zonder toestemming van de cliënt namelijk geen gegevens 
worden uitgewisseld tussen gemeente en verzekeraar en vice versa. Wanneer een cliënt daarop een 
voorziening aanvraagt bij de gemeente en vervolgens ook bij de verzekeraar, kan dit niet 
gecontroleerd worden. Dit risico wil het verbond van verzekeraars niet lopen. 
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3241
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3835
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3836
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3837
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3838
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z07659&did=2019D15639
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Het wegvallen van de afkoop regresrecht zorgt ervoor dat gemeenten met ingang van 2019 de 
kosten voor voorzieningen, in geval van letselschade door toedoen van een derde, kunnen verhalen 
op de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker. 
 
De VNG heeft laten weten dat de tussen 2015-2018 gesloten regresovereenkomsten niet in strijd was 
met de wet. Deze overeenkomsten blijven daarom van kracht. Voor slachtoffers geldt in deze situatie 
dat zij ook mogen aankloppen bij de verzekeraar voor ondersteuning. 
Bron: VNG 
 

Pgb-tarief voor hulp uit sociaal netwerk 
Gemeenten die betaalde hulp uit het sociaal netwerk anders willen belonen dan het minimumloon, 
hebben het beleid vóór 1 mei jl. moeten aanpassen. Vanaf 1 mei 2019 moeten namelijk alle 
personen die op basis van een overeenkomst van opdracht werken minimaal het minimumloon 
ontvangen. 
 
In de gevallen waarin gemeenten een lager tarief willen hanteren voor ondersteuning vanuit het 
sociaal netwerk, moet de ondersteuning plaatsvinden via een zogenaamde verklaring. Deze nieuwe 
regeling voorziet in een tegemoetkoming voor het sociaal netwerk, in plaats van een salaris. Het 
sociaal netwerk omvat personen met een familieverband, buren of vrienden. Binnen de nieuwe 
regelingen hebben gemeenten ook de ruimte om alleen onkosten te vergoeden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een kilometervergoeding. 
 
Gemeenten die gebruik willen maken van deze regeling hadden dit uiterlijk 1 april jl. moeten 
opnemen in het beleid. Daarnaast hadden gemeenten in gesprek moeten gaan met de 
budgethouders waarvoor deze regeling gevolgen kan hebben. 
 
Bron: Overheid.nl, VNG 
 

Hulpmiddelen, Wmo of Wlz? 
Het was de bedoeling om met ingang van 1 januari 2019 de Wmo-hulpmiddelen voor alle cliënten 
met een Wlz-indicatie die binnen een intramurale setting over te zetten naar de Wlz. Maar dit is niet 
gehaald. De verwachting is nu dat dit met ingang van 2020 gerealiseerd kan worden. 
 
De reden van deze overgang is dat in de praktijk blijkt dat het huidige systeem erg onoverzichtelijk is, 
voor zowel de cliënt als de verstrekker. Het onderscheid tussen de verschillende woonvormen speelt 
hierin een grote rol. De vraag die hierbij vaak wordt gesteld: ‘is de geleverde zorg nu met of zonder 
behandeling?’. 
 
Met ingang van 2020 wordt intramurale zorg vanuit de Wlz, wat betreft hulpmiddelen, 
gelijkgetrokken. Het bieden van wel of geen behandeling is dan niet meer van belang. Voor 
thuiswonende Wlz-geïndiceerde cliënten verandert er momenteel niets. Er wordt wel gekeken of er 
een uitzondering komt voor cliënten die in een woonvorm verblijven op basis van een pgb, vpt of 
mpt. Momenteel wordt deze groep gezien als thuiswonend. Het kan in deze situatie wenselijk zijn om 
als intramuraal verblijf te worden beschouwd.  

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/financien-wmo/nieuws/antwoord-vng-op-brief-over-letselschade-en-regresrecht-wmo
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-68315.html
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/persoonsgebonden-budget-pgb/nieuws/hulp-uit-sociaal-netwerk-betaald-uit-pgb-regeling-va-1-mei
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Voor cliënten in deze woonvormen moet, in geval van woonhulpmiddelen of een 
mobiliteitshulpmiddel, momenteel nog voor ieder individu een aanvraag ingediend worden bij de 
Wmo. In de praktijk kan dit naast een hoge kostenpost ook voor een stallingsprobleem zorgen. Veel 
van deze middelen zijn namelijk uitwisselbaar tussen cliënten. Denk maar aan de tilliften, incidentele 
rolstoelen en driewielfietsen. 
 
Om het in 2019 nog overzichtelijk te houden heeft de VNG een overzicht gepubliceerd die inzage 
geeft in de wettelijke verstrekker van de hulpmiddelen, Wmo of Wlz. Ten opzichte van 2018 heeft 
hierin geen wijziging plaatsgevonden. 
 
Bron: VNG, VNG overzicht Wmo/Wlz 
 

Binnen de decentralisatie toch centraliseren 
Een zeer kleine doelgroep die valt onder de Wmo en jeugdwet zijn de zintuigelijke gehandicapten. 
Omdat voor met name de kleinere gemeenten de inkoop van deze specialistische ondersteuning 
lastig is, vanwege het beperkte aanbod, heeft de VNG sinds de invoering van de Wmo 2015 de 
inkoop van deze ondersteuning namens alle gemeenten opgepakt. 
 
Het voorstel van de VNG is momenteel om het landelijke raamcontracten Jeugd en Wmo zintuiglijk 
gehandicapten voort te zetten voor een periode van 5 jaar, ingaande per 2021. Tot die tijd kan iedere 
gemeente gewoon gebruik blijven maken van de huidige raamovereenkomst. Uiteraard zijn de 
gemeenten ook vrij om zelf contracten af te sluiten. 
 
Het voordeel van deze raamovereenkomst is dat de cliënt zich kan wenden tot een gecontracteerde 
zorgaanbieder en dat deze zorgaanbieder hierop zelf een onderzoek kan instellen en een indicatie 
kan afgeven. Hierdoor kan dit de consulent ontlasten. Daarbij hoeft een gemeente zich bij de inkoop 
van ondersteuning niet druk te maken om de aanbesteding. Nadeel hierop kan zijn dat de 
zorgaanbieder ruimer indiceert dan door de gemeente gewenst is en dat de betreffende 
zorgaanbieder (voor dagbesteding) ver buiten de gemeente gevestigd is. De tarieven staan daarnaast 
ook vast en kunnen hierdoor afwijken van de lokaal vastgestelde tarieven. 
 
Mocht je meer informatie willen over de zorgaanbieders die hiervoor inzetbaar zijn, dan kan je die 
hier terugvinden! 
 
Bron: VNG 
 

Uitstellen overgangsregeling Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR) 
Het doel voor dit jaar was om met ingang van 1 juli 2019 de vernieuwde Code Veilig Vervoer 
Rolstoelgebruikers (VVR) volledig in gebruik te nemen, na een overgangsperiode van bijna 2 jaar. De 
reden dat de invoering wordt uitgesteld is dat de organisatie achter deze code eerst in gesprek met 
vervoerders wil over het belang van het veilig vervoeren van rolstoelgebruikers. Daarom is de 
overgangsregeling verlengd tot 1 juli 2020. 
 

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/maatwerkvoorzieningen-wmo/nieuws/maatwerkvoorzieningen-onder-wmo-of-wlz-overzicht-2019
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/def_overzicht_maatwerkvoorzieningen_onder_de_wmo_of_wlz_in_2019_.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/functies-zorgaanbieders-2019-2020
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/nieuws/vng-vraagt-opnieuw-mandaat-landelijke-inkoop-jeugd-en-wmo-zg
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Zoals de naam al doet vermoeden schrijft deze code voor op welke manier 
een rolstoel met gebruiker vervoerd moet worden en aan welke eisen de 
rolstoel hiervoor moet voldoen. De regeling moet ervoor zorgen dat alle 
rolstoelen die vervoerd worden, waarbij de gebruiker geen transfer kan 
maken, voorzien zijn van speciale bevestigingspunten en daarnaast getest 
zijn voor gebruik tijdens vervoer. De rolstoelen die hiervoor geschikt zijn, 
zijn voorzien van een sticker met een haaksymbool. 
 
Als consulent dien je hierop te letten bij nieuwe aanvragen voor bijvoorbeeld CVV, in geval van 
rolstoelgebruikers die geen transfers kunnen maken. Wanneer er sprake is van een niet geschikte 
rolstoel zal deze aangepast of mogelijk vervangen moeten worden. Voor veel rolstoelen die nog niet 
gekeurd zijn geldt dat deze mogelijk nog een certificaat kunnen krijgen met enkele kleine 
aanpassingen. 
 
Bron: VNG 
 

Jurisprudentie 
De afgelopen zes maanden zijn weer vele uitspraken van de Centrale Raad gepubliceerd. Hierin is een 
toename zichtbaar van het aantal ongegrond verklaarde zaken in hoger beroep. De reden hiervan ligt 
grotendeels bij een verbetering van de onderzoeken. Dit laat maar weer zien dat een gedegen 
onderzoek van groots belang is. Hoewel een goed onderzoek met motivering veel tijd kan kosten, 
heeft het bij eventuele bezwaren een grote meerwaarde. Daarnaast is het ook verplicht om goed 
onderzoek te doen en maakt dit het maken van een goede afweging een stuk gemakkelijker. 
 
Hierna volgen enkele uitspraken van de Centrale Raad die zijn opgevallen en sluiten we af met een 
uitspraak van de Raad van State die betrekking heeft op ieder die voor een bestuursorgaan 
werkzaam is. 
 

Afwijzing rolstoelbus terecht 
Voor twee cliënten (broers) is een rolstoelbus aangevraagd. Beide hebben lichamelijke beperkingen, 
waardoor zij overgevoelig zijn voor botbreuken. Dit risico wordt vergroot door trillingen en schokken. 
 
De gevraagde voorziening is afgewezen omdat beide in staat zijn om met een taxibusje in de 
vervoersbehoeftes te voorzien. Een taxibusje wordt namelijk als voldoende adequaat aangemerkt om 
sociale contacten te kunnen onderhouden en deel te nemen aan het leven van alle dag. 
 
Daarom is een bedrag van € 3.330,- per persoon per jaar toegekend om per taxibusje in de 
vervoersbehoefte te kunnen voorzien. Dit is een goedkopere en adequate voorziening die het 
vervoersprobleem tot 1.500 km op jaarbasis kan oplossen. 
 
Omdat het besluit op een zorgvuldig wijze met een medisch advies tot stand is gekomen, blijft het 
besluit van de gemeente in stand. 
 
Bron: ECLI:NL:CRVB:2019:1166 

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/maatwerkvoorzieningen-wmo/nieuws/overgangsregeling-code-vrr-een-jaar-verlengd
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:1166&showbutton=true&keyword=WMO
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS6YCB4ebiAhVFLFAKHU-HAA8QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjywKX_4ObiAhVBJ1AKHeNOD08QjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://www.trafficon.nl/2019/02/overgangsperiode-code-vvr-eindigt-01-07-2019/%26psig%3DAOvVaw1X51knSybLDn_tAu1yZ5i3%26ust%3D1560525589355033&psig=AOvVaw1X51knSybLDn_tAu1yZ5i3&ust=1560525589355033
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Afwijzing verhuiskosten vanwege ongeschikte woning 
Een cliënt heeft van de gemeente een toekenning ontvangen voor een tegemoetkoming in de 
verhuis- en inrichtingskosten. Hieraan heeft de gemeente als voorwaarde gesteld dat de nieuwe 
woning volledig rolstoelgeschikt moet zijn. 
 
De cliënt is vervolgens verhuisd naar een woning die volgens de woningstichting volledig 
rolstoelgeschikt is, maar niet volgens het Toetsingskader rolstoelwoningen 2009. 
 
De gemeente heeft de toekenning van de vergoeding afgewezen. De reden hiervoor is dat de woning 
niet voldoet aan het Toetsingskader rolstoelwoningen 2009 en het daarom geen volledig 
rolstoelgeschikte woning is. 
 
Dit besluit is zowel bij bezwaar als beroep gehandhaafd. De cliënt had geen bezwaar aangetekend 
tegen het eerste besluit waarin de voorwaarden waren opgenomen. Doordat de cliënt hiertegen niet 
in bezwaar is gegaan is hij akkoord gegaan met deze voorwaarden. Daarom oordeelt de Centrale 
Raad dat de gemeente juist heeft gehandeld. 
 
Bron: ECLI:NL:CRVB:2019:315 
 

Niet meewerken aan onderzoek betekent geen maatwerkvoorziening 
Het hoger beroep tegen de afwijzing van begeleiding op grond van de Wmo 2015 is ongegrond 
verklaard. De cliënt had namelijk een aanvraag ingediend bij de gemeente voor begeleiding, maar 
was niet bereid om mee te werken aan een onderzoek. Dit was volgens de cliënt te belastend voor 
hem. De cliënt kon echter niet motiveren waarom een onderzoek te belastend was. 
 
Omdat de cliënt weigerde om mee te werken, kon de gemeente geen onderzoek doen en zo ook de 
rechtmatigheid niet vaststellen. Daarop is de aanvraag voor begeleiding door de gemeente 
afgewezen. Hierin heeft de gemeente juist gehandeld, aldus de Centrale Raad. 
 
Bron: ECLI:NL:CRVB:2019:224  
 

Afbakening Wmo/Wlz vereist goed onderzoek 
De cliënt heeft een pgb op grond van de Wlz, maar heeft desondanks een aanvraag ingediend bij de 
gemeente voor begeleiding bij sociale participatie en begeleiding bij sociaal vervoer. Deze aanvraag is 
afgewezen omdat de gemeente zich beroept op de voorliggende ondersteuning vanuit de Wlz. 
 
De cliënt beroept zich op het punt dat de Wlz enkel voorziet in vervoer naar dagbesteding en niet 
voorziet in vervoer naar sociale participatie, dit zou onder de Wmo moeten vallen. 
 
De gemeente is van oordeel dat er alleen ondersteuning vanuit de Wmo geboden kan worden 
wanneer het om hulpmiddelen of een woningaanpassing gaat, indien er sprake is van een Wlz-
indicatie. 
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:315&showbutton=true&keyword=WMO
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:224&showbutton=true&keyword=WMO
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De Centrale Raad geeft aan, dat uit de Wmo 2015 blijkt, dat het college een maatwerkvoorziening 
kan weigeren indien een cliënt aanspraak maakt op verblijf en daarmee samenhangende zorg in een 
instelling op grond van de Wlz of daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. Het woordje ‘kan’ wil 
volgens Centrale Raad zeggen dat de gemeente niet verplicht is een aanvraag te weigeren. 
 
Omdat de gemeente, buiten het verwijzen naar de Wlz, onvoldoende onderzoek heeft verricht, is de 
afwijzing ongegrond. De gemeente zal daarom een gedegen onderzoek moeten doen. In dit 
onderzoek moeten doel, inhoud en omvang van de ondersteuningsbehoefte, de noodzaak van 
ondersteuning, de wijze(n) waarop daarin kan worden voorzien door eigen zelfredzaamheid, inzet 
van het sociale netwerk en algemene voorzieningen en voorliggende voorzieningen moeten worden 
besproken.  
 
Voor de Wmo-consulent betekent dit dat je niet zomaar kunt afwijzen als er sprake is van een 
voorliggende Wlz-indicatie. Een volledig onderzoek is ook dan nodig. 
 
Bron: ECLI:NL:CRVB:2018:3933 
 

Mantelzorg kan niet worden afgedwongen 
De aanvraag, van een cliënt met lichamelijke beperkingen, voor een pgb voor begeleiding is 
afgewezen door de gemeente, omdat er sprake zou zijn van beschikbare mantelzorg door de ouders. 
 
De cliënt geeft echter aan dat mantelzorg geen gebruikelijke zorg is en dat mantelzorg vrijwillig moet 
zijn. In het geval van cliënt wordt de ondersteuning niet vrijwillig verleend door de familieleden en 
wensen zij hier een vergoeding voor te ontvangen. 
 
De Centrale Raad volgt de cliënt en oordeelt dat de geleverde ondersteuning geen mantelzorg is 
omdat deze niet vrijwillig geboden wordt. 
 
Omdat de partijen tijdens het geding overeen zijn gekomen dat aan cliënt een maatwerkvoorziening 
begeleiding wordt toegekend, neemt de Centrale Raad deze toekenning over. Over de hoogte van 
het tarief geeft de Centrale Raad aan dat het hier om ondersteuning vanuit het netwerk gaat en er 
geen specialistische ondersteuning vereist is. Daarom is het minimumloon voldoende. De 
ingangsdatum van de indicatie is met terugwerkende kracht toegekend vanaf het eerste huisbezoek 
dat is afgelegd. De reden hiervan is dat nergens een aanvraagdatum is vastgelegd in het dossier. 
 
Bron: ECLI:NL:CRVB:2018:3348 
 

Zorgaanbieder kan ook belanghebbende zijn 
In de gemeente Drechtsteden heeft een zorgaanbieder bezwaar aangetekend tegen een besluit dat 
gericht was aan meerdere cliënten die binnen het zorgcentrum van de zorgaanbieder woonachtig 
zijn. In dit besluit werden de cliënten in kennis gesteld dat zij met het toegekende pgb, voor 
huishoudelijke ondersteuning, geen ondersteuning mochten inkopen bij het zorgcentrum. De reden 
die hierbij werd gegeven was, dat het zorgcentrum ondersteuning van onvoldoende kwaliteit 
leverde. 
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3933&showbutton=true&keyword=WMO
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3348&showbutton=true&keyword=WMO
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Hiertegen heeft de zorgaanbieder bezwaar aangetekend omdat deze geen ondersteuning meer 
mocht bieden voor een grote groep. Het bezwaar van de zorgaanbieder werd door de gemeente 
niet-ontvankelijk verklaard, omdat de zorgaanbieder geen primair belang zou hebben bij het besluit. 
Ook het beroep van de zorgaanbieder werd ongegrond verklaard om diezelfde reden. In het hoger 
beroep is in opdracht van de Centrale Raad onderzoek verricht naar het belang van de zorgaanbieder 
in deze kwestie. 
 
De conclusie van het onderzoek is dat de zorgaanbieder in deze situatie wel een eigen belang heeft 
omdat het besluit een zakelijk belang raakt en hierdoor schade is geleden. Hierbij moet ook 
meegenomen worden dat zonder dit belang de zorgaanbieder geen rechtsbescherming heeft. 
 
Vanwege deze bevindingen oordeelde de Centrale Raad dat de zorgaanbieder ten onrechte niet als 
belanghebbende is aangemerkt door zowel de gemeente als de rechtbank. Omdat er onvoldoende 
informatie beschikbaar is over de situatie kan de Centrale Raad geen uitspraak doen en moet de 
gemeente het bezwaar van de zorgaanbieder opnieuw in behandeling nemen. 
 
Uit deze uitspraak blijkt dat er altijd onderzocht moet worden of er los van een contractueel belang 
van een zorgaanbieder ook een zelfstandig eigen belang is. Omdat in dit geval de zorgaanbieder voor 
alle inwoners niet meer toegankelijk is. 
 
Bron: ECLI:NL:CRVB:2019:669 
 

Vertrouwensbeginsel 
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het vertrouwensbeginsel. Deze 
uitspraak is voor iedereen van belang die namens het bestuursorgaan handelt. Tot deze uitspraak 
was het beroepen op het vertrouwensbeginsel een redelijk kansloze missie voor de burger. De 
burger moest namelijk aantonen dat er sprake is van: 
een concrete, ondubbelzinnige toezegging; 
door een daartoe bevoegd persoon; 
waaraan zwaarwegende verwachtingen kunnen worden ontleend. 
 
Hierdoor was het in de praktijk ontzettend lastig voor de burger om zijn/haar gelijk te krijgen. Wat 
een ambtenaar ook zei, de kans dat de burger daarop kon vertrouwen was heel beperkt. In 2017 is 
een uitspraak gedaan door de Raad van State: “ook een bestuurder of ambtenaar waarvan de burger 
mocht verwachten dat die bevoegd was, kunnen het bestuursorgaan binden”. Dit heeft sindsdien 
nauwelijks geleid tot nieuwe geslaagde beroepen op het vertrouwensbeginsel.  
 
Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een ingrijpende 
uitspraak gedaan over het vertrouwensbeginsel. De Raad van State gaat nu veel verder dan voorheen 
en oordeelt dat bestuurders en ambtenaren vanaf nu veel makkelijker de overheid binden met hun 
uitlatingen en gedragingen. Deze uitspraak gaat grote consequenties hebben voor alle individuele 
ambtenaren en bestuurders, zo ook voor de Wmo-consulent. 
 
Heel kort samengevat geldt vanaf nu dat een ambtenaar of bestuurder het bestuursorgaan 
(gemeente) kan binden als:  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:669&showbutton=true&keyword=WMO
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hij of zij een bepaalde toezegging heeft gedaan, en  
deze toezegging voor rekening van de overheid moet komen. 
 
Bron: Raad van State 
 

Trainingen  
Hieronder een overzicht van de Wmo-trainingen die dit jaar voor jou interessant kunnen zijn:  

• Introductie in de Participatiewet, 4 juli 2019 Eindhoven 
• Introductie in de Jeugdwet, 29 augustus 2019 Eindhoven 
• Afbakening Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet, 1 oktober 2019 Eindhoven 
• Workshops geven, 7 en 14 oktober 2019 Eindhoven 
• Kwaliteitsmedewerker Sociaal domein, 30 oktober 2019 Eindhoven 
• Psychiatrie en geriatrie in vogelvlucht, 5 november 2019 Zwolle 
• Woningaanpassingen, 11 en 25 november 2019 Zwolle 
• Maximaal Productief, 12 november 2019 Eindhoven 
• Indicatiestelling voorzieningen, 18 en 28 november 2019 Eindhoven 
• Motiverende en activerende gesprekstechnieken, 18 november Zwolle 
• Beleidsmedewerker Sociaal domein, 19 november 2019 Eindhoven 
• Psychiatrie – verdieping, 21 november 2019 Zwolle 
• Toezicht en Handhaving in de Wmo 2015, 3 december 2019 Eindhoven 
• Een slechtnieuwsgesprek voeren, 9 december 2019 Zwolle 
• Schuldhulpverlening, 9 december 2019 Eindhoven 
• Geriatrie – verdieping, 10 december 2019 Zwolle 
• Intervisiebijeenkomsten, open inschrijving 

 
We willen je er graag aan herinneren dat het Kenniscentrum ook voor je klaarstaat als je inhoudelijke 
vragen hebt. Loop je vast in een moeilijke casus en kom je er niet goed uit, aarzel dan niet om je 
vraag aan het Kenniscentrum te mailen op YERKenniscentrum@yer.nl. Ook opmerkingen of tips 
horen we graag van je. 

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/%40115620/201807643-1-a1/
https://www.yer.nl/5467534/Training-Introductie-in-de-Participatiewet-(Pw)-m.b.t.-Wmo.html
https://www.yer.nl/5382193/Training-Introductie-in-de-Jeugdwet-m.b.t.-Pw.html
https://www.yer.nl/5358221/Training-Afbakening-Wlz%2c-Zvw%2c-Wmo-en-Jeugdwet.html
https://www.yer.nl/5354733/Training-Workshops-geven.html
https://www.yer.nl/7889285/Training-kwaliteitsmedewerker-sociaal-domein.html
https://www.yer.nl/7175648/Training-Geriatrie-verdiepingPsychiatrie-en-geriatrie-in-vogelvlucht.html
https://www.yer.nl/5271201/Training-Woningaanpassingen.html
https://www.yer.nl/7651908/Training-Maximaal-Productief.html
https://www.yer.nl/5467845/Training-Indicatiestelling-Voorzieningen.html
https://www.yer.nl/5355009/Training-Motiverende-en-activerende-gesprekstechnieken.html
https://www.yer.nl/7889426/Training-beleidsmedewerker-sociaal-domein.html
https://www.yer.nl/7175033/Training-Psychiatrie-verdieping.html
https://www.yer.nl/5270769/Training-Toezicht-en-Handhaving-in-de-Wmo-2015.html
https://www.yer.nl/5354554/Training-Een-slechtnieuwsgesprek-voeren.html
https://www.yer.nl/5270673/Training-Schuldhulpverlening-Wmo.html
https://www.yer.nl/7175397/Training-Geriatrie-verdieping.html
https://www.yer.nl/5354896/Training-Intervisiebijeenkomsten.html
mailto:YERKenniscentrum@yer.nl
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