
 

 

 

                          Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen                                                

                                           Burgerkracht Uit Samenwerking.                       
Brabantse Koepelorganisatie BUS, Hoefstraat 175, 5014 NK Tilburg 

Contacten: per e-mail: info@debus.nl  en voor info: web: www.debus.nl 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.--.-.-.-.--.-.-.--.-.- .--.-.-.-   
     UW INKOMEN BEPAALD DE HOOGTE VAN  UW EIGEN BIJDRAGE IN DE WMO PER 01.01.2025. 
 

De regering heeft nu al bekend gemaakt dat per 01 januari 2025 de eerste verandering in de Wet Maatschappelijke Onder-

steuning (WMO) gaat plaatsvinden als u gebruik gaat maken van huishoudelijke hulp.  
Zoals het nu is geregeld geldt voor iedereen een eigen bijdrage van € 19,00 per maand, ongeacht het inkomen. 
Ook in het jaar 2023 gaar iedereen die een beroep heeft gedaan op Huishoudelijke hulp (WMO) € 19,00 p/mnd. betalen 
 

Vanaf 01.01.2025 als u gebruik maakt van Huishoudelijke Hulp vanuit een aanvraag via het WMO-loket bij uw gemeente is 

het van belang dat u weet dat er in uw situatie de hoogte van de eigen bijdrage zou kunnen veranderen. 
De eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van inkomensafhankelijkheid.  
Inkomensafhankelijkheid wil zeggen, de draagkracht van het huishouden, als deze hoger is dan 185 procent van het sociaal 

minimum (01.01.2025) gaat u een hogere eigen bijdrage betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK.) 
Is het inkomen van uw huishouden minder dan 185 procent van het sociaal minimum inkomen dan blijft uw eigen bijdrage 

€ 19,00 per maand en verandert er niets. Let wel, het kan zomaar zijn dat in 2024 alsnog het Kabinet gaat bepalen dat ook 

hier aanpassingen in worden doorgevoerd. BUS zal u hiervan tijdig op de hoogte brengen. 
 

Er is al een soort van indicatie gegeven wat het voor een gevolgen zou kunnen hebben voor huishoudens die een beroep 

doen op de WMO-voorzieningen Huishoudelijke Hulp per 01.01.2025. 
Huishoudens met een inkomen € 1.000,00 boven het sociaal minimum (peildatum 01.01.2025) zal aan eigen bijdrage het 

bedrag van € 19,00 wat u nu betaalt en daarboven op ongeveer € 6.70 is ongeveer € 25,70 gaan betalen. 
Huishoudens met een inkomen vanaf ongeveer € 66.000,00 gaan per 01.01.2025 een maximum van € 225,00 per maand 

eigen bijdrage betalen. 
 

Nog enkele andere wijzigingen die in de WMO zijn opgenomen en ingaan per 01.01.2023: 
 

* De gemeente krijgt de mogelijkheid om de reeds betaalde eigen bijdragen terug te laten draaien. 
Er zijn situaties waarin het wenselijk is om een vrijstelling voor de eigen bijdrage WMO met terugwerkende kracht in te 

laten gaan. De gemende krijgt daarom vanaf 01.01.2023 de mogelijkheid om met terugwerkende kracht individuele vrijstel-

lingen voor de eigen bijdrage aan te gaan leveren bij het Centraal Administratie Kantoor (C.A.K.). 
Deze regeling is vastgelegd in het Besluit van 22 augustus 2022 – Langdurige Zorg en het Uitvoeringsbesluit WMO 2015 

met betrekking tot de berekening van de eigen bijdrage, het creëren van de mogelijkheid om af te wijken van de restitutie-

termijn, de mogelijkheid om een gemeentelijke vrijstelling tot 36 maanden te laten terugwerken en enig andere wijzigen.  
Advies van BUS: Indien u meent dat u in aanmerking dient te komen voor de regeling terugdraaien eigen bijdrage, 

dient u zich te richten tot het WMO-loket van uw gemeente en uw vraag daar, liefst schriftelijk, onderbouwd met 

uw beweegredenen, neer te leggen. Wij raden u aan, de brief aangetekend te versturen en dezelfde brief ook per re-

guliere post te versturen. Bewaar altijd een kopie van de brief , en draag zorg dat u alle brieven hebt ondertekend. 
 

Nog enkele op- en aanmerkingen nu over de Zorgverzekeringswet (ZVW): 
> Per 01.01.2023 gaat de zorgpremie stijgen met iets meer dan € 11,00 p/mnd. op jaarbasis wordt dat naar verwachting 
   € 135,00 
> Het eigen risico blijft € 385,00 maximaal per jaar per verzekerde. 
 

De Zorgtoeslag zal per 01.01.2023 stijgen: 
> Voor alleenstaanden zal de zorgtoeslag stijgen met ca. € 35,00 per maand, boven op uw huidige zorgtoeslag. 
    Per maand zal een alleenstaande vanaf 01.01.2093 maximaal € 154,00 zorgtoeslag gaan ontvangen. 
> Voor gezinnen zal de zorgtoeslag stijgen met ca. € 51,00 per maand, boven op uw huidige zorgtoeslag. 
    Per mand zal een gezin vanaf 01.01.2023 maximaal € 260,00 zorgtoeslag gaan ontvangen 
Toekenning en hoogte van de zorgtoeslag is inkomensafhankelijk. 
Aanvragen via: www.belastingdienst.nl/toeslagen. 
 

BUS laat u weten: 
Indien u vragen heeft over de inhoud van dit schrijven of advies, dan wel administratieve hulp wenst, schrijf u verzoek naar 

info@debus.nl en wij zullen u spoedig uw mail van een reactie voorzien. Onze hulp is geheel gratis. 
 

Opgemaakt: Tilburg, 11 november 2022                                                                                              Bestuur BUS. 
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