Regelingen en voorzieningen waar Mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen
Bijeenkomst Mantelzorg-inn 1 februari 2018 door Sociaal Raadslieden Minters

www.minters.nl
In 2015 is er veel veranderd in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken
gekregen. Soms hebben de veranderingen ook gevolgen voor de eigen bijdrage voor zorg thuis of
zorg met verblijf. Meer algemene informatie over (de wijzigingen in) de langdurige zorg vindt u op
de website www.hoeverandertmijnzorg.nl
Belangrijke veranderingen:
De AWBZ is per 1 januari 2015 vervallen. Er zijn 4 wetten die samen de AWBZ vervangen:
 Wet langdurige zorg: de hele dag zorg en toezicht dichtbij (het Rijk)
 Zorgverzekeringswet: verpleging en verzorging thuis, intensieve kindzorg (zorgverzekeraar)
 WMO 2015: ondersteuning thuis en beschermd wonen (gemeenten)
 Jeugdwet: alle jeugdhulp (gemeenten)
Sommige groepen vallen onder overgangsrecht
Financiele hulp van de gemeente:
* WMO
Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De
gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.
•
•

Algemene voorzieningen (bv. Boodschappendienst, clientondersteuning, klussendienst)
Maatwerkvoorzieningen (bv. rolstoel, scootmobiel, huishoudelijke hulp)
Zie voor meer info www.rogplus.nl
Eigen bijdrage vragen mag, wordt geind door het CAK, www.hetcak.nl
Maar geen eigen bijdrage voor een rolstoel.
Geen eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen voor een minderjarige, met uitzondering
van woonaanpassingen.
In de WMO wordt aandacht besteed aan mantelzorg. Gemeenten moeten onderzoeken of
mantelzorger de taken wel aan kan. Er kan bijvoorbeeld vervangende zorg geregeld
worden.
Gemeente kan de mantelzorger zelf ook extra ondersteunen.
Regeling ROGplus voor mantelzorgers en mensen die al huishoudelijke hulp krijgen:
* Regeling huishoudelijke hulp toelage (HHT):
Huishoudelijke hulp tegen lager tarief, bij 4 uur per week mantelzorg verlenen.
€ 5, per uur huishoudelijke hulp voor maximaal 2 uur per week. Ongeacht inkomen.
* Was- en strijkservice (voor clienten en mantelzorgers : laag inkomen + WMO-indicatie)
1 persoon: € 5,2 personen € 7,3 of meer: € 9,-

Tegemoetkoming meerkosten Vlaardingen, Maassluis, Schiedam:
2 verschillende tegemoetkomingen van ieder E 200,- per jaar (verhoogd t.o.v. voorgaande jaren!).


Tegemoetkoming 1: E 200,Bij een langdurige indicatie voor een Wmo-maatwerkvoorziening of langdurige zorg (een
WLZ- of een AWBZ-indicatie)..


Tegemoetkoming 2: E 200,,Als iemand het volledige eigen risico van de ziektekostenverzekering heeft gebruikt.
Voor beide tegemoetkomingen geldt dat het gezamenlijk inkomen beneden de vastgestelde
inkomensgrens ligt.
Zie voor meer info www.rogplus.nl

De tegemoetkoming kan tot 1 juni van het volgend jaar aangevraagd worden.
Vrijwilligersverzekering:
De gemeente Maassluis heeft een collectieve verzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Deze is
voor alle vrijwilligers en mantelzorgers (minimaal 8 uur per week, aan een chronisch zieke of
gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur) in Maassluis.
Kijk voor meer info op www.maassluis.nl

WMO
Eigen bijdrage
Kan voor WMO en WLZ
Geen eigen bijdrage voor verpleging en zorg via zorgverzekeraar (Zvw).
De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van:
1. uw inkomen en vermogen, (8% van de grondslag sparen en beleggen box 3)
2. uw leeftijd,
3. uw gezinssituatie (en eventuele indicatie van het CIZ)
De eigen bijdrage kan berekend worden met het rekenprogramma op www.hetcak.nl
Er zit een grens aan de totaal eigen bijdrage (bij meerdere eigen bijdragen).
Hoge en lage eigen bijdrage zorg met verblijf (WLZ)
 Lage eigen bijdrage:
1. U bent voor het eerst opgenomen in een instelling. Of uw eerdere opname was langer dan 6
maanden geleden. Dan betaalt u de eerste zes maanden (de wachttijd) de lage eigen bijdrage.
2. U (of uw partner) verblijft tijdelijk in een instelling. U heeft een verklaring terugkeer naar de
maatschappij (TNM).
3. U betaalt het levensonderhoud van uw kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt of uw
kinderen krijgen studiefinanciering.
4. U bent gehuwd en uw partner woont nog thuis.
5. U of uw partner heeft een volledig pakket thuis (VPT), of een pgb WLZ.


Hoge eigen bijdrage: alle andere situaties dan waarvoor de lage eigen bijdrage geldt.

Eigen bijdrage in 2017
De eigen bijdrage WMO in 2017 zijn afhankelijk van uw situatie:
• Alleenstaanden betalen minimaal € 17,50.
• Meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd betalen minimaal € 17,50.
Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager
dan € 35.000 hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen.

Eigen bijdrage modulair pakket Wet langdurige zorg (Wlz):
Heeft u een modulair pakket thuis? En ontvangt u maximaal 20 uur zorg per maand? Dan is het
minimale bedrag aan eigen bijdrage is vastgesteld op € 23,- per maand.
Bereken zelf uw eigen bijdrage
U kunt een berekening maken met de Eigen bijdrage rekenhulp, zie website CAK. Hiermee kunt u
berekenen wat u aan eigen bijdrage gaat betalen.
Wijzigingen eigen bijdragen Wmo en Wlz in 2018
De berekening van de eigen bijdrage verandert ieder jaar een beetje. We zetten de belangrijkste
wijzigingen voor u op een rij.
De lage eigen bijdrage
Betaalt u de lage eigen bijdrage? Dan wordt deze misschien lager. Vanaf 2018 telt namelijk 10%
van uw bijdrageplichtige inkomen mee in de berekening. In 2017 was dit 12,5%.
Compensatie ouderentoeslag
De compensatie ouderentoeslag is een extra aftrek van uw bijdrageplichtige inkomen.
Bent u op 31 januari 2018 pensioengerechtigd? En heeft u vermogen? Dan heeft u hier vanaf 2018
misschien recht op. Hiermee wordt de afschaffing van de ouderentoeslag gecompenseerd.
Daardoor kan uw eigen bijdrage lager worden.
Regeerakkoord: veranderingen eigen bijdrage
Het nieuwe kabinet heeft een aantal plannen om de zorg en ondersteuning te veranderen. Voor de
meeste veranderingen zijn aanpassingen van de wet nodig.
Voornemens Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
• Iedereen betaalt een vaste eigen bijdrage voor Wmo: € 17,50 per 4 weken. Bij de berekening van
de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen, vermogen en het
gebruik.
Voornemen is om dit per 1 januari 2019 te veranderen.
• Bij de eigen bijdrage voor beschermd wonen telt vermogen minder zwaar mee. De
vermogensbijtelling verandert van 8% naar 4%. Heeft u vermogen zoals spaargeld? Dan betaalt u
dus mogelijk minder eigen bijdrage.
Voornemen is om dit per 1 januari 2019 te veranderen.
Voornemens Wet langdurige zorg (Wlz)
• Bij de eigen bijdrage voor de Wlz telt vermogen minder zwaar mee. De vermogensbijtelling
verandert van 8% naar 4%. Heeft u vermogen zoals spaargeld? Dan betaalt u dus mogelijk minder
eigen bijdrage.
Voornemen is om dit per 1 januari 2019 te veranderen.
•Klanten die voor het eerst naar een Wlz-instelling verhuizen, gaan eerder de hoge eigen bijdrage
betalen. Nu is dat na 6 maanden. Straks wordt dat na 4 maanden.
Voornemen is om dit per 1 januari 2019 te veranderen.

Dekking basispakket zorgverzekering uitgebreid per 1 januari 2018
Voortaan vergoedt het basispakket van de zorgverzekering ook:
• Behandelingen oefentherapie: patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen de
eerste twaalf behandelingen oefentherapie vergoed.
• Zittend ziekenvervoer voor mensen met kanker: Patiënten met kanker die behandeld worden met
immuuntherapie krijgen het vervoer van en naar de behandeling vergoed.
Persoonsgebondenbudget
Het pgb is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die
u nodig heeft. Of om zelf uw hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren.
Mogelijkheden:
 Pgb-AWBZ-Wlz, voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben. Dat zijn
mensen die 7 x 24 uur toezicht en zorg nodig hebben.
 Pgb-Wmo, voor mensen die begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding),
kortdurend verblijf, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen nodig hebben.
 Pgb bij zorgverzekeraar, voor mensen die persoonlijke verzorging en verpleging nodig
hebben en voor intensieve kindzorg (grondslag LG).
 Pgb-jeugdwet, voor kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en
begeleiding groep (dagbesteding), en kortdurend verblijf nodig hebben.
Meer info bij vereniging Per Saldo, www.pgb.nl
Belastingvoordelen:
 Aftrek specifieke zorgkosten
 Ander belastingvoordelen, bv. uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
van 21 jaar of ouder
Zie voor meer info www.belastingdienst.nl

en de website www.meerkosten.nl
Toeslagen:
Het vermogen wat is je voor de huurtoeslag mag hebben is in 2018 verhoogd, naar E 30.000!
Hierdoor kan het zijn dat je in 2017 nog geen recht had op huurtoeslag, maar in 2018 wel.
Bij huurtoeslag soms ruimere regel voor mensen met een handicap
 Huurtoeslag hogere huurgrens bij aangepaste woning en ook bij < 23 jaar.
 Hogere huur door aanpassingen, dan (deel) hogere huurtoeslag
 Bij thuisverzorgen en indicatie CIZ WLZ of functie verblijf (CIZ indicatie van 2014 of eerder)
→ 1 inkomen kan buiten beschouwing worden gelaten (dwz. telt niet mee bij berekening
recht huurtoeslag)
Kinderopvangtoeslag: alleenstaande ouder die zorgbehoevende in huis neemt, kan – onder
voorwaarden – wel recht op kinderopvangtoeslag hebben.
Zie
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinde
ropvangtoeslag/kinderopvangtoeslag_2014/voorwaarden_2014/aanvullende_regels/mijn_toeslagp
artner_is_een_familielid

Regeling voor arbeidsongeschikten:
 Verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering
Bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt een uitkering maximaal 75% van het laatst verdiende
loon (met een bovengrens) of 75% van het minimumloon. Bent u niet alleen volledig
arbeidsongeschikt, maar ook hulpbehoevend, dan kan dit percentage verhoogd worden naar 85%
of zelfs 100%.
De verhoging geldt alleen voor mensen met een uitkering op basis van 80-100%
arbeidsongeschiktheid. U woont zelfstandig en u hebt dagelijks en blijvend hulp of verzorging van
anderen nodig. Kunt u hierdoor helemaal niet meer alleen zijn, dan kan uw uitkering verhoogd
worden naar 100%. Kunt u zich nog wel een deel van de tijd alleen redden, dan kan uw uitkering
verhoogd worden naar 85%.
De verhoging wordt in een aantal gevallen met één stap terug gebracht (van 100% weer naar 85%
of van 85% naar 75%): als u 4 dagen per week (of meer) naar de dagopvang van een AWBZinstelling gaat, als u in een woonvorm gaat wonen waar u hulp op afroep krijgt, als u zorg of hulp
krijgt (al dan niet in de vorm van een persoonsgebonden budget) vanuit de WLZ of de Wmo en als
u speciaal onderwijs gaat volgen.


Tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten
AO-uitkering > 35% → E 176 in 2017 (bedrag 2018 nog niet bekend)

Mantelzorg en samenwonen
 Per 1 juli 2015 hebben mantelzorgers recht op urgentieregeling sociale huurwoning.


Let bij samenwonen op gevolgen eventueel korten uitkering (bv. kostendelersnorm) en het
recht op toeslagen.
Uitspraak rechter CRvB 2016: Kostendelersnorm geldt ook bij mantelzorg.



Uitspraak rechter: CRvB 11/01/2017 gemeente mag mantelzorg niet afdwingen
CRvB heeft geoordeeld dat de huishoudelijke ondersteuning die een dochter aan haar
moeder leverde niet kwalificeert als mantelzorg, omdat zij deze zorg niet langer wil leveren
zonder daarvoor te worden betaald.

Overige regelingen van belang:


Dubbele kinderbijslag voor thuiswonende kinderen (3 -18 jaar) die intensieve zorg nodig
hebben. .
Zie voor meer info www.svb.nl



Ontheffing sollicitatieplicht bij mantelzorg
In WW (20 uur in de week mantelzorger) voor een periode van 6 maanden vrijstelling.
In bijstand (Participatiewet) wordt het per situatie bekeken.



Verlofregelingen bij werk
o bv. zorgverlof → per juli 2015 uitgebreid, ook bij zieke broers/zussen, grootouders,
kleinkinderen, huisgenoten en bekenden.



Regeling OV begeleiderskaart
De OV-Begeleiderskaart is bedoeld voor reizigers die niet zonder persoonlijke begeleiding
met het openbaar vervoer kunnen reizen. Begeleider mag gratis mee.
Zie voor meer info: https://www.argonaut.nl/regeling-ov-begeleiderskaart



Inkomensondersteuning van de gemeente

– bv. bijzondere bijstand
– speciale minimaregelingen
– individuele inkomenstoeslag
 Collectief Aanvullende Zorgverzekering
* Zorgverzekering:
Sommige zorgverzekeraars bieden in hun aanvullende zorgverzekering vergoedingen aan
mantelzorgers.


Autorijden en dementie:
Met de diagnose dementie bent u onbevoegd tot het besturen van een motorrijtuig.
Met de diagnose ‘zeer lichte en ‘lichte’ dementie kunt u onder voorwaarden wel u rijbewijs
behouden. Een voorwaarde is dat u een rijtest bij CBR goed doorstaat.

Waar kan ik terecht voor (juridisch) advies en hulp:
 VraagRaak Maassluis 010-5931500
 Minters Mantelzorg, 010-4351022
 Sociaal Raadslieden 010-4351022 telefonisch spreekuur elke werkdag: 11.00-13.00 uur
 Juridisch Steunpunt Regelrecht (Iederin),
www.iederin.nl/hulp-en-advies/juridisch-steunpunt-regelrecht/
 Onafhankelijke clientondersteuning:
Iedere gemeente is verplicht om gratis onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. Voor
cliënten, maar ook voor mantelzorgers. De cliëntondersteuner kan u helpen bij het regelen
van de juiste hulp en bij het gesprek met de gemeente.
WLZ MEE Zuid-Holland Noord via het telefoonnummer 088 - 775 2000.
Website:
Meerkosten: www.meerkosten.nl
Mezzo: www.mezoo.nl

Hoe (financiele) zaken voor / door iemand anders te regelen
Volmacht
Op grond van de volmacht kan de gemachtigde (financiële) handelingen uit en op naam van de
volmachtgever verrichten, zoals het beheren van bankrekeningen, het betalen van facturen, het
innen van vorderingen, het verrichten van aangiftes of het verkopen van onroerend goed.
Met een algemene volmacht kan een gevolmachtigde op veel gebieden handelen en
rechtshandelingen voor u verrichten. Een algemene volmacht kunt u via de notaris regelen. Dit
heet een notariele volmacht. Een volmacht kan ook onderhands worden geregeld. Dat wordt ook
wel een onderhandse volmacht genoemd. Een onderhandse volmacht geeft beperktere
bevoegdheden dan bij een notariele volmacht (bv. geen hypotheek kunnen afsluiten).
Financiele machtiging
Voor de rekening bij een bank kunt u een gemachtigde aanwijzen. De machtigingen zijn bij de
bank te verkrijgen.
Digid-machtigen
U kunt iemand anders zaken met de overheid voor u laten regelen zonder dat u uw DigiD afgeeft.
Dat kan door die persoon te machtigen via DigiD Machtigen. Daarvoor geeft u bijvoorbeeld uw
belastingadviseur of een familielid een machtiging. We noemen deze persoon dan 'de
gemachtigde'. U vraagt een machtiging aan via machtigen.digid.nl
Beschermingsbewind
Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen
financiën te regelen. In dat geval kan beschermingsbewind misschien uitkomst bieden.
Beschermingsbewind is vooral bedoeld om iemand te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen
geen misbruik van zijn/haar situatie kunnen maken. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of
onderbewindstelling genoemd. Een bewindvoerder beheert de inkomsten en zorgt er onder andere
voor dat de vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans
op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt alle financiële zaken.
Beschermingsbewind moet aangevraagd worden bij de kantonrechter.
Mentorschap
Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor
beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.
Mentorschap moet aangevraagd worden bij de kantonrechter.
Curatele
Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor
wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat.
Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de
betrokkene. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Alle lopende
ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewindregister.
Op het moment dat een curandus zonder toestemming van zijn curator een overeenkomst sluit, is
deze overeenkomst vernietigbaar. Dit betekent dat de curator de overeenkomst terug kan draaien.
Een verzoek tot ondercuratelestelling wordt voorgelegd aan de kantonrechter van de rechtbank
binnen het gebied waarin de betrokkene woont.
De curator is verplicht rekening en verantwoording af te leggen aan de kantonrechter. De
kantonrechter kan de curator op elk moment oproepen om verantwoording af te leggen. Overigens
stelt de rechter ook een loon voor de curator vast. Voor een familielid of een niet professional
bedraagt dit loon maximaal 881 euro per jaar. Voor een beroepsmatige curator bedraagt dit loon

maximaal 1.519 euro per jaar.

Levenstestament
Bijzondere vorm van testament. Geldt tijdens u leven op het moment als u zelf niet meer in staat
bent te handelen. Voor het maken van een levenstestament moet u wilsbekwaam zijn.
Een levenstestament bestaat in de meeste gevallen uit twee volmachten: een voor uw zakelijke
(financiële) belangen en een voor uw medische en persoonlijke zaken. U legt op deze manier alle
zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Het beste te regelen via een notariele akte via
de notaris.
Meer info: Brochure curatele, bewind en mentorschap
Brochure ‘Rechtsbescherming bij dementie’ van de stichting Alzheimer Nederland
https://www.alzheimer-nederland.nl/
Notaristelefoon (80 cent per minuut): 0900 3469393
Sociaal Raadslieden, Minters, 010-4351022
Finob Maassluis (beschermingsbewind) 010-5900570
Stichting CAV Rijswijk (budgetbeheer, bewind, curatele, mentorschap) 088 8228 228

