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Tweede Kamer der Staten–Generaal 
Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Postbus 20018  
2500 EA ‘s Gravenhage 
Betreft: Inbreng Commissievergadering Gehandicaptenbeleid op 1 februari 2023 
 
Datum: 25 januari 2023    
 
Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
 
Er is een specifieke groep van mensen met een beperking1 die in het zorg- en eigen bijdragesysteem niet goed 
wordt geholpen en evengoed te veel en te hoge eigen bijdragen moeten betalen. Daardoor worden ze beperkt 
in het maken van normale levenskeuzes. Het gaat om mensen die van jongs af aan een levenslang en 
levensbrede zorgvraag hebben. Wij roepen u op de ondersteuning voor deze groep anders te organiseren, 
anders te financieren en de stapeling van zorgkosten te voorkomen.   
 
Uit tal van onderzoeken blijkt dat de positie van eerdergenoemde groep op diverse terreinen onder druk staat. 
Het gaat o.a. om hun financiële positie, denk aan de stapeling van zorgkosten, het verkrijgen van de juiste 
voorzieningen, de verstrekking van hulpmiddelen, het organiseren van zorg zoals PGB en wonen alles om te 
kunnen participeren in de samenleving.  
Enkele van deze onderzoeken zijn (zie bronnenlijst):  

- De schaduwrapportage van het VN-verdrag Handicap uit 2019 
- Het onderzoek naar de stapeling van zorgkosten uit 2021 van Ieder(in)  
- Zwartboek #RegelHet van Kassa dat heeft geleid tot het verhuisconvenant en het convenant 

hulpmiddelen, deze zijn slechts in een beperkt aantal gemeenten ondertekend. Namelijk 80 van de 
342 gemeenten. 

- Onderzoeksrapport Significant naar de betekenis en waarde van het pgb uit 2021 
- De verkenning uit 2021 van VWS naar hardvochtig beleid n.a.v. een motie Ploumen/Jetten.  

 
Hieronder benoemen wij de hoofdkenmerken van de groep en geven wij steeds een voorbeeld van een ervaren 
knelpunt: 
 

- Hoofdkenmerken van de groep levenslang levensbreed 
De beperking en of chronische ziekte is: 

• Onomkeerbaar en levenslang 
• Niet leeftijd-gerelateerd 

 
Daarbij is voor hen het volgende aan de orde:  

• Zorg en of ondersteuning is essentieel om te kunnen functioneren. Zij kunnen niet zonder. 
• Hun gebruik van zorg wordt niet beïnvloed door hoogte van financiële bijdragen die zij moeten 

betalen (eigen risico, inkomensafhankelijke bijdrage etc.). Daar gaat geen remmend effect vanuit 
omdat gebruiker niet zonder de zorg kan. 

• Noodzakelijke ondersteuning betreft meerdere levensdomeinen. Bijvoorbeeld wonen, zorg, arbeid. 
• Noodzakelijke ondersteuning is vaak specialistisch en kostbaar.  
• De ondersteuning moet gericht zijn op ontplooiing en deelname aan de maatschappij.  

 
Ervaren knelpunten op verschillende terreinen 
 
De regelgeving is gedecentraliseerd (gemeenten) en verspreid georganiseerd (WLZ (extramuraal), ZVW aparte 
aanspraken (zoals Fokuswonen) en WMO). De wet- en regelgeving maakt geen onderscheid tussen wat er 
nodig is voor ouderen of mensen met een levenslang en levensbrede beperking. Ook is er geen onderscheid 
tussen solidariteit met ouderen of met mensen met een levenslange beperking.  

 
1 De specifieke groep mensen die een levenslange en levensbrede zorgvraag hebben, worden in de rest van de 
brief gerefereerd als de of deze groep. 
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Deze groep heeft last van de gedecentraliseerde en versnipperde, georganiseerde zorg en ondersteuning. Dat 
heeft te maken met de: 

- Verschillen per gemeente: zoals het moeten inleveren van je op maat gemaakte hulpmiddel bij 
verhuizing of niet kunnen verhuizen door het niet accepteren van aanvragen voor woningaanpassing.  

- Een ander knelpunt bij verschillen per gemeente: persoonsgebonden budget tarieven die enorm 
verschillen tussen gemeenten en vaak niet toereikend zijn om kwalitatief goede zorg/ ondersteuning/ 
hulpmiddelen in te kunnen kopen. Als mensen niet met reële PGB-tarieven kunnen werken, dan zijn 
ze niet in staat om kwalitatief goede zorg/ ondersteuning of hulpmiddelen in te kopen. Een gevolg 
hiervan kan zijn dat zij afscheid moeten nemen van hun betrouwbare en goede zorgverlener of geen 
passende zorg/ hulpmiddel meer kunnen inkopen. Hierdoor worden zij beperkt in hun keuzevrijheid 
en eigen regie. 

- Verschillen per zorgverzekeraar: indicatiestelling PGB en niet kunnen veranderen van zorgverzekeraar 
door het kwijtraken van hulpmiddelen bij verandering en door selectie voor aanvullende verzekering.  

- De vele (her)indicaties: (her)indicaties doordat voorzieningen die levenslang nodig zijn voor korte 
periodes worden verstrekt (PGB zorgverzekeringen ZVW, of PGB begeleiding en huishoudelijke hulp bij 
gemeenten) maar ook de indicaties voor verschillende voorzieningen zoals aanvraag tolkvoorziening, 
aanvraag GPK etc., steeds ligt dezelfde beperking ten grondslag aan de aanvraag.  

 
Deze groep heeft last van regels die voornamelijk ingericht en gefinancierd zijn op basis van wat er nodig is 
voor ouderen. Ouderen die veelal een andere zorgbehoefte hebben, die een andere financiële achtergrond 
hebben. Het betekent voor deze groep alleen maar structureel extra kosten en veel bureaucratie.  
 
Noodzakelijke voorstellen ter verbetering 
 
Monitoring CBS 
Het is mooi dat er een onderzoek is aangekondigd naar eigen bijdragen en zorgkosten. Echter de stapeling van 
zorgkosten doet zich met name voor bij de groep mensen die voldoet aan hierboven beschreven criteria. Het is 
dan ook noodzakelijk die verbanden te leggen bij de monitoring. 
 
WLZ Eigen bijdrage  
De WLZ inkomensafhankelijke eigen bijdrage is voor de relatief kleine groep (circa 4000 á 5000 mensen met 
een levenslang en levensbrede zorgvraag die extramuraal hun eigen zorg organiseert, discriminatoir en in strijd 
met het VN-Verdrag Handicap. Zie de bijlage 1 waarin dit wordt toegelicht. Deze groep mensen woont niet in 
een instelling. De kosten van levensonderhoud zijn structureel hoger dan bij mensen zonder beperkingen.  
 
Regels om zorggebruik af te remmen 
Maak voor deze groep een uitzondering bij wet- en regelgeving die bedoeld om het zorggebruik af te remmen. 
 
Zoals bij: 
 

• Eigen risico 
Het voornemen van het kabinet is om per 2025 de regels rond het eigen risico zodanig aan te passen 
dat het gebruik van zorg afgeremd wordt. Mensen met een levenslange beperking zijn altijd het 
volledige eigen risico kwijt, remmen van zorgvraag is voor hen niet van toepassing.  

 
• Inkomensafhankelijke eigen bijdrage huishoudelijke hulp 

Het kabinet is voornemens een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren voor huishoudelijke 
hulp voor ouderen om op die manier de oneigenlijke toestroom af te remmen. Met deze maatregel 
worden mensen met een levenslang en levensbrede beperking die ouder zijn getroffen. Hun vraag 
naar huishoudelijke hulp is groot en zij zijn niet in staat om het te beperken. Van deze maatregel gaat 
voor hun geen remmende werking uit. 

 
• Eigen bijdrage jeugdzorg 

Overwogen wordt een eigen bijdrage in te voeren voor jeugdzorg om de toestroom af te remmen. 
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Voor kinderen met een levenslange beperking zal hier geen remmende werking vanuit gaan, denk aan 
een kind met downssyndroom. Een eigen bijdrage betekent dat ouders van kinderen met een 
beperking een structureel lager besteedbaar inkomen krijgen. 

 
(Her)indicaties 
De minister heeft al toegezegd het systeem van (her)indicaties af te bouwen. Juist voor deze groep is dat van 
groot belang. Het gaat daarbij niet alleen om verlenging van de indicatie maar ook om indicaties voor nieuwe 
aanvragen en aanvragen in andere domeinen.  
 
Hulpmiddelen 
Hulpmiddelen verstrekking vindt voornamelijk via de gemeenten plaats. Hulpmiddelen worden verstrekt aan 
ouderen en aan mensen met een levenslang en levensbrede beperking. Verstrekking van hulpmiddelen aan 
ouderen betreft veelal standaard lees goedkope voorzieningen. De verstrekking van hulpmiddelen aan mensen 
met een levenslange zorgvraag, betreft veelal complexe en dure maatwerkvoorzieningen. Verhoudingsgewijs 
gaat het een relatief klein aantal zorgvragers dat levenslang dure hulpmiddelen nodig hebben tegenover een 
groot aantal ouderen dat kortdurend een beroep doet op eenvoudige hulpmiddelen. Met name de 
verstrekking van complexe hulpmiddelen aan mensen met een levenslange beperking staat onder druk 
ondanks het landelijke Normenkader en de bij behorende convenanten (in 80 van de 342 gemeenten gesloten).  
 
Zorgverzekeringen 
Mensen met een levenslange zorgvraag hebben meestal een aanvullende verzekering nodig vanwege hun 
grote zorgvraag. Bij aanvullende verzekering geldt een medische selectie met als gevolg dat mensen met een 
levenslange zorgvraag niet of maar beperkt kunnen over stappen naar een andere zorgverzekeraar.  
 
Tot slot 
 
Uit bovenstaande blijkt dat mensen met een levenslang en levensbrede zorgvraag op diverse onderdelen van 
de regelgeving vastlopen. Daarom roepen we op om met eerdergenoemde voorstellen de ondersteuning voor 
deze groep anders te organiseren, anders te financieren en de stapeling van zorgkosten te voorkomen. 
 
We wensen u een vruchtbare commissievergadering toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Patty van Belle  
Voorzitter Coalitie voor Inclusie 
 
Andrea Naphegyi 
Voorzitter Vereniging Inclusie Nederland 
 
Aline Molenaar 
Directeur PerSaldo 
 
Voor contact: 
Margit van Hoeve  
Secretaris Coalitie voor Inclusie 
info@coalitievoorinclusie.nl  
 
Bijlagen 

- Bronnenlijst  
- WLZ toelichting Eigen Bijdrage 
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Bronnenlijst  
 

- De schaduwrapportage van het VN-verdrag Handicap uit 2019 
- Het onderzoek naar de stapeling van zorgkosten uit 2021 van Ieder(in)  
- Zwartboek #RegelHet van het tv-programma Kassa 
- Onderzoeksrapport Significant naar de betekenis en waarde van het pgb uit 2021 
- De verkenning uit 2021 van VWS naar hardvochtig beleid (verstuurd via de mail) 
- Hilberink, S.R. (2021). Tussen – Over levenslange en levensbrede ondersteuningsbehoeften. 

Rotterdam: Hogeschool Rotterdam Uitgeverij. ISBN: 
9789493012141. https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-
publicaties/zorginnovatie/zelfmanagement-en-participatie/openbare-lessen/openbare-les-sander-
hilberink/ 

- Monitoring van het CBS, Kamerbrief over aankondiging monitoring stapeling eigen betalingen 
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WLZ toelichting Eigen Bijdrage 
 
In de schaduwrapportage van het VN-verdrag inzake rechten van personen met een Handicap is vastgesteld dat 
de positie van mensen met een beperking niet vooruit is gegaan sinds het Verdrag is ingevoerd, integendeel. 
Op belangrijke punten is sprake van stagnatie of achteruitgang.  
 
We lichten graag een punt specifiek uit. In de schaduwrapportage is beschreven hoe mensen met een 
beperking die extramurale ondersteuning op basis van de WLZ ontvangen, vanaf jonge leeftijd, vanwege het 
systeem van inkomensafhankelijke eigen bijdragen het zich ook niet kunnen veroorloven te gaan samenwonen 
met een levenspartner. Dat komt omdat de eigen bijdrage voor extramurale WLZ afhankelijk is van de hoogte 
van het inkomen van de WLZ-ontvanger en dat inkomen en vermogen van een eventuele partner daarbij 
meetelt. Er zijn concrete voorbeelden van mensen met een beperking die daarom afzien van het stichten van 
een gezin.  
 
Ook remt de hoge bijdrage WLZ alleenstaande mensen met een beperking die een carrière willen of hebben 
kunnen opbouwen. Zij zien een verbetering van hun inkomen in rook opgaan en kunnen daardoor net als 
mensen met een beperking die een partner hebben niet sparen omdat ze daardoor extra belast worden.  
 
De regering heeft, in reactie op vragen vanuit de kamer uiteengezet dat ze dit systeem niet wil veranderen. De 
regering vindt dat levenspartners solidair moeten zijn voor elkaar en dat het bij de berekening van de eigen 
bijdrage voor de WLZ slechts de lage eigen bijdrage is verschuldigd. De aanduiding ‘lage eigen bijdrage’ 
suggereert dat het probleem niet zo groot is. Maar een lage eigen bijdrage voor de WLZ kan oplopen tot 800 
euro per maand. Dat is een pittig bedrag wat jonge mensen die van elkaar houden een gezin willen stichten 
levenslang moeten ophoesten. 
  
We geven een eenvoudig rekenvoorbeeld: een jongvolwassene met een ernstige lichamelijke beperking kan 
WLZ-ondersteuning ontvangen om zelfstandig te kunnen wonen. Mensen met een beperking hebben vrijwel 
allemaal een laag inkomen (want minder kans op werk en als er een betaalde baan is, dan worden de 
inkomsten verrekend met een uitkering). De eigen bijdrage voor de WLZ is dan 24,50 euro per maand. Als zo’n 
jonggehandicapte een partner vindt en wil samenwonen, dan telt het inkomen van die partner volledig mee bij 
het bepalen van de eigen bijdrage. Heeft de partner minimumloon? Dan stijgt de eigen bijdrage meteen naar 
360 euro per maand. Bij een modaal inkomen is de eigenbijdrage voor het jonge stel ruim 480 euro en bij 
anderhalf keer modaal al 650 euro per maand. 
 
Het systeem van eigen bijdragen voor langdurige zorg en het rekening houden met inkomen van een eventuele 
partner, is eigenlijk ontworpen voor mensen die op oudere leeftijd een ziekte of handicap krijgen en thuiszorg 
of een verpleeghuis nodig hebben. Het systeem van eigen bijdragen voor langdurige zorg is gebouwd op een 
model waarin ouderen in hun laatste levensfase (gemiddeld anderhalf jaar) intensieve zorg of opname in een 
verpleeghuis nodig hebben. Een inkomensafhankelijke bijdrage is te overzien in die gevallen. 
 
Dat is niet het geval voor de enkele duizenden jonge mensen met een beperking die met ondersteuning een 
zelfstandig leven in de samenleving willen opbouwen. Vijftig jaar lang honderden euro’s per maand bijdragen 
voor noodzakelijke zorg is geen solidariteitsbijdrage meer, maar een aanslag op hun recht op een zelfstandig 
leven. 
 
We vragen u daarom een uitzondering te bepleiten op de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor mensen, 
jonger dan 65 jaar die een levenslange, levensbrede beperking hebben en aangewezen zijn op ondersteuning 
(zowel WLZ als WMO). 


