
Advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2012





Advies over het Wmo-budget 
huishoudelijke hulp voor 2012
Van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
Uitgebracht aan het bestuurlijk overleg financiële 
verhoudingen

Ab van der Torre
Saskia Jansen
Evert Pommer

Sociaal en Cultureel Planbureau
Den Haag, juni 2011



Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1973.

Het Bureau heeft tot taak:
a wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot een samenhangende 

beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn hier te lande en van de op dit 
gebied te verwachten ontwikkelingen;

b bij te dragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen, benevens het aangeven van voor- 
en nadelen van de verschillende wegen om deze doeleinden te bereiken;

c informatie te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal beleid op 
het gebied van sociaal en cultureel welzijn, teneinde de evaluatie van deze uitvoering mogelijk te 
maken.

Het Bureau verricht zijn taak in het bijzonder waar problemen in het geding zijn die het beleid 
van meer dan één departement raken. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is als 
coördinerend minister voor het sociaal en cultureel welzijn verantwoordelijk voor het door het 
Bureau te voeren beleid. Omtrent de hoofdzaken van dit beleid treedt de minister in overleg met 
de minister van Algemene Zaken, van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Financiën, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, van Economische Zaken, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid.

Voorzover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op 
grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen 
te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 kb Hoofddorp, www.repro-recht.nl). 
Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere 
compilatiewerken (art. 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting pro (Stichting 
Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 kb Hoofddorp, www.cedar.nl/
pro).

Sociaal en Cultureel Planbureau
Parnassusplein 5
2511 v x Den Haag
Telefoon (070) 340 70 00
Fax (070) 340 70 44
Website: www.scp.nl
E-mail: info@scp.nl

De auteurs van scp-publicaties zijn per e-mail te benaderen via de website.

© Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2011
Zet- en binnenwerk: Textcetera, Den Haag
Figuren: Mantext, Moerkapelle
ISBN 978 90 377 0573 7
NUR 740



inhoud

5  

Inhoud

Samenvatting 7

1 Waarom dit advies? 9

2 Recapitulatie definitief advies voor 2011 11

3 De Wmo-uitgaven 2005-2009 13

4 Gerealiseerde uitgaven huishoudelijke hulp in 2010 15

5 Decompositie van de gerealiseerde uitgaven 2010 19

6 Beschrijving van gerealiseerde tekorten en overschotten in 2010 23

7 Gemeentelijke enquête tarieven huishoudelijke hulp en pgb-uitgaven 25

8 Indexering op basis van de volumeontwikkeling 28

9 Het macrobudget huishoudelijke hulp voor 2012 30

Bijlage 1:  Opdracht definitief advies over het macrobudget  
voor huishoudelijke hulp 32

Bijlage 2:  Tarieven huishoudelijke hulp 2009 en 2010 34





sa menvat ting

7  

Samenvatting

Volgens afspraken in het bestuurlijk overleg tussen rijksoverheid en gemeenten dient 
het macrobudget huishoudelijke hulp voor 2012 te worden gebaseerd op de  gerealiseerde 
uitgaven in 2010, gecorrigeerd voor verwachte prijs- en volumeontwikkelingen in de 
periode 2010-2012. De in 2010 gerealiseerde netto-uitgaven waren iets lager dan de ver-
wachte uitgaven en het daarop gebaseerde rijksbudget. Daarom was er in 2010 een klein 
overschot. 

In 2010 hebben de gemeenten op basis van de gecumuleerde kwartaalcijfers netto- 
uitgaven gerealiseerd van 1319,9 miljoen euro. Het toegekende budget voor 2010 was 
hoger: 1327,3 miljoen euro. Daardoor ontstond er een overschot van 7,4 miljoen euro.

Na indexatie van de netto-uitgaven 2010 (bruto-uitgaven minus eigen bijdragen) resul-
teert volgens dit voorlopig bindend advies voor 2012 een macrobudget van 1430,9 miljoen 
euro. Als we de gerealiseerde netto-uitgaven vergelijken met het sinds 2005 verwachte 
verloop, dan ontstaat het volgende beeld. De uitgaven voor hulp in natura daalden sterk 
door een lagere volumegroei, lagere prijzen en een verschuiving van relatief dure huis-
houdelijke hulp (hh) naar relatief goedkope hh1-hulp (samen -302 mln. euro).
Aan de andere kant vielen de uitgaven voor het persoonsgebonden budget (pgb) hoger 
uit (+99 mln. euro), was de opbrengst uit eigen bijdragen lager dan verwacht (+47 mln. 
euro) en bleef een restpost over (78 mln. euro) die bestaat uit uitgaven voor niet nader 
gedocumenteerde collectieve arrangementen voor huishoudelijke hulp binnen de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en statistische verschillen vanwege mogelijke 
meetfouten in tarieven, volumina en uitgaven.

Er doen zich in de periode 2010-2012 naar de mening van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp) geen beleidsmatige of maatschappelijke ontwikkelingen voor die 
zouden kunnen leiden tot een substantiële afwijking van de verwachte uitgaven voor 
2012 van het geadviseerde macrobudget voor 2012. Daarom wordt geen aanvullend niet-
bindend advies uitgebracht.

Los van dit advies, opgesteld op basis van in het Bestuurlijk Overleg van 2006 gemaakte 
afspraken, vindt er tussen de v ng en het rijk overleg plaats over een bestuursakkoord dat 
ertoe kan leiden dat met ingang van 2012 wordt overgegaan op een ander berekenings-
systeem voor het macrobedrag dat beschikbaar komt voor huishoudelijke hulp in het 
kader van de Wmo.

Dit is een voorlopig advies dat vastgesteld is op basis van voorlopige cijfers (kwartaal-
cijfers). Medio augustus stelt het scp als onafhankelijke derde op basis van de voorlopige 
jaarrekeningcijfers 2010 het definitief advies vast voor het budget voor 2012. De ervaring 
van de afgelopen drie jaar leert dat de uitgaven in het definitief bindend advies (vóór 
indexatie) tientallen miljoenen euro hoger uitkomen dan het voorlopig bindend advies.
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1 Waarom dit advies?

Begin april van elk jaar brengt het scp een voorlopig advies uit over het macrobudget 
huishoudelijke Wmo-hulp voor het jaar t+1 (in 2011 voor het jaar 2012). Dit advies bestaat 
uit een bindend en niet-bindend gedeelte. Het bindende gedeelte heeft betrekking op 
de indexering van de gerealiseerde uitgaven, het niet-bindende gedeelte op relevante 
maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen in de periode t-1/t+1 (2010/2012) 
die gevolgen hebben voor de toereikendheid van het Wmo-budget voor huishoudelijke 
hulp. Het voorlopig bindend advies bevat twee onderdelen: de indexering van het budget 
en de grondslag voor de indexering. De indexering bestaat uit een volume- en prijs-
component. De grondslag wordt in beginsel gevormd door de gerealiseerde uitgaven in 
t-1 (in 2011 betreft het de uitgaven in 2010). De afspraak over de indexering is vastgelegd 
in het bestuurlijk overleg van 4 september 2006.1 Deze afspraak is nader ingevuld in het 
bestuurlijk overleg van 1 april 2009.

sc p -advisering
Begin april van elk jaar: voorlopig bindend advies over het Wmo-budget hh in t+1
1a indexering van het budget (volume en prijs in t+1);
1b berekening grondslag voor indexering (gerealiseerde uitgaven in t-1);
2 niet-bindend advies over de toereikendheid van het Wmo-budget hh in t+1.

Medio augustus van elk jaar: definitief advies over het Wmo-budget hh in t+1
1 bindend advies over de indexering en grondslag van het Wmo-budget hh in t+1;
2 niet-bindend advies over de toereikendheid van het Wmo-budget hh in t+1;
3 niet-bindend advies over de toereikendheid van het totale Wmo-budget 

(compensatiebeginsel, pgb);
4 niet-bindend advies over de toereikendheid van het verdeelmodel voor Wmo-budget.

Op basis van het bestuurlijk overleg van 4 september 2006 zou het scp later dit jaar een 
definitief advies moeten uitbrengen over de toereikendheid van het macrobudget voor 
de huishoudelijke Wmo-hulp. Daarbij zou tevens het totale Wmo-budget in beschou-
wing worden genomen, evenals de verdeling van het Wmo-budget voor huishoudelijke 
hulp over gemeenten. Dit advies bracht het scp de laatste jaren medio augustus van elk 
jaar uit. Los van de scp-adviezen vindt er echter tussen de v ng en het rijk overleg plaats 
over een bestuursakkoord dat ertoe kan leiden dat met ingang van 2012 wordt overge-
gaan op een ander berekeningssysteem voor het macrobedrag dat beschikbaar komt 
voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo. Op basis van dit akkoord zou er een 
eind komen aan de scp-adviezen.

1 Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2006/2007, 30.131H.
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De indexering van het macrobudget voor de huishoudelijke hulp in de Wmo is conform 
de afspraak in het bof v gebaseerd op een volume- en een prijscomponent.
De volumecomponent (reële indexering) is gebaseerd op de ontwikkeling van het 
aantal thuiswonende 75-plussers, de prijscomponent (nominale indexering) op de 
 ontwikkeling van loonkosten en materiële kosten. Voor de nominale indexering 
worden sinds 2009 door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws) 
 aangeleverde cijfers gebruikt. Op basis van de werkelijke uitgaven van de gemeenten in 
het afgelopen jaar (t-1) berekent het scp het budget voor het komende jaar (t+1).
De advisering van het scp over het budget van de huishoudelijke hulp volgens 
 bovenstaand stramien zal dit jaar mogelijk voor het laatst plaatsvinden vanwege een 
verandering in de wetgeving die is ingezet. Op 20 mei 2010 heeft de Tweede Kamer 
ingestemd met drie voorstellen tot wijziging, die betrekking hebben op de invoering 
van basistarieven in de huishoudelijke hulp, de versoepeling van de aanbesteding en 
het veranderen van de bekostiging. Al deze voorstellen moeten de gemeenten volgens 
de wetgever in staat stellen om het niveau en de kwaliteit van de huishoudelijke hulp te 
garanderen. Het voorstel tot verandering van de bekostiging moet gemeenten ertoe ver-
plichten het voor huishoudelijke hulp bestemde geld ook daadwerkelijk daarvoor in te 
zetten. Momenteel wordt het macrobudget voor de huishoudelijke hulp op basis van een 
integratie-uitkering aan gemeenten verstrekt, waarbij gemeenten er niet aan zijn gehou-
den dit geld daadwerkelijk aan huishoudelijke hulp te besteden. In het wetsvoorstel 
wordt de integratie-uitkering vervangen door een specifieke uitkering die deze verplich-
ting wel kent. Deze voorstellen zijn tot op heden nog niet de Eerste Kamer gepasseerd. 
Er zijn door de Raad van State, de Raad voor de financiële verhoudingen en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (v ng) fundamentele bezwaren geuit tegen de genoemde 
wetsvoorstellen.2 Deze komen erop neer dat een versteviging en detaillering van lande-
lijke richtlijnen voor de uitvoering van de Wmo in strijd is met de sturings filosofie die 
aan de Wmo ten grondslag ligt. Deze sturingsfilosofie geeft de gemeente zowel inhou-
delijk als financieel de ruimte om de doelstellingen van de Wmo te realiseren. Dit zou 
leiden tot meer bureaucratie, minder flexibiliteit, minder doelmatigheid en hogere kos-
ten zonder dat duidelijk is dat de wetsvoorstellen de beoogde resultaten behalen. Het is 
daarom nog niet bekend of en wanneer deze voorstellen kracht van wet zullen krijgen.

Dit advies gaat eerst in op het bredere kader van de Wmo en de uitkomsten van de 
voorgaande advisering. Daarna wordt uitvoerig ingegaan op de in 2010 gerealiseerde 
uitgaven, die de grondslag vormen van het voor 2012 te bepalen budget. Het in 2010 
 gerealiseerd budget wordt vervolgens geïndexeerd op basis van een volume- en prijs-
index, waarna ten slotte het macrobudget voor 2012 kan worden bepaald.

2 vng, Bezwaren m.b.t. initiatiefwetsvoorstellen Kant (brief van 29 juni 2010); Advies Raad van 
State over voorstel van wet van lid Kant (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008/2009, 31.375, nr. 4) en 
Advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over de wetsvoorstellen inzake de Wmo (brief 
van 15 november 2010).
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2 Recapitulatie definitief advies voor 2011

Het budget voor huishoudelijke hulp in 2010 is het eerste budget dat is vastgesteld 
volgens het principe van indexatie van de uitgaven van twee jaar daarvoor. Daarvoor 
werden historische aw bz-uitgaven geïndexeerd. Het bestuurlijk overleg van maart 2009 
heeft besloten het budget huishoudelijke hulp 2010 definitief vast te stellen op basis van 
het voorlopig scp-advies van 1 april 2009 (‘for better and for worse’). Voor 2011 hebben 
de gemeenten volgens het scp recht op een basisbedrag van 1237,7 miljoen euro voor 
huishoudelijke hulp (tabel 1, exclusief diverse correcties). Daarbovenop komt een bedrag 
van 122,7 miljoen euro voor prijsstijgingen vanwege de alfahulp maatregel (instellingen 
mogen geen alfahulp als zorg in natura verstrekken) en de kostprijsproblematiek (de 
in rekening gebrachte tarieven zijn niet kostendekkend). Samen levert dit een totaal 
macrobudget van 1360,3 miljoen euro op voor 2011. Het ministerie van v ws komt in de 
septembercirculaire Gemeentefonds 2010 uit op een bedrag van 1356,5 miljoen euro. 
Dit is 3,8 miljoen euro lager dan de 1360,3 miljoen euro in het definitieve scp-advies 
omdat het ministerie van v ws niet is uitgegaan van de 122,7 miljoen euro compensatie 
voor prijsstijgingen volgens het definitief advies, maar van de 118,8 miljoen euro prijs-
stijgingen volgens het voorlopige advies. Bovenop het bedrag 1356,5 miljoen euro komt 
volgens het ministerie nog een bedrag van 25 miljoen euro ter compensatie van de 
pakketmaatregel aw bz en een bedrag van 2 miljoen euro ter compensatie van de inko-
mensgrenzen ter bepaling van de eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp. Daarmee 
zou het macrobudget voor huishoudelijk hulp voor 2011 uitkomen op 1383,5 miljoen 
euro. Hierop heeft het ministerie van v ws echter een korting aangebracht van 150 mil-
joen euro vanwege een vermeende overschatting van de pgb-uitgaven van gemeenten.3 
Voorts is een mogelijke efficiencywinst van 50 miljoen euro ingeboekt die kan worden 
gemaakt door individuele voorzieningen op collectieve wijze te verstrekken. Onder 
aftrek van deze kortingen ten bedrage van 200 miljoen euro komt het totaal uitgekeerde 
macrobudget voor huishoudelijke hulp voor 2011 uit op 1183,5 miljoen euro.

3 In het Definitief advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2011 komt het scp via een restpost 
berekening uit op een bedrag van 302 miljoen euro aan pgb-uigaven (inclusief onzekerheden in de 
berekening van de uitgaven voor zorg in natura, zie § 8). Op basis van onderzoek van Cebeon komt 
het ministerie van v ws uit op een bedrag van 150 miljoen euro voor pgb-uitgaven. 
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Tabel 1

Berekening van het macrobudget voor huishoudelijke hulp, 2011 (in mln. euro’s)

voorlopig advies definitief advies

 2009 2010 2011 2009 2010 2011

gerealiseerde netto-uitgaven 1070,1 1142,0
   
indexering (%) 4,29 4,38 3,83 4,38
q: volumecomponent (reële indexatie) 2,29 2,38 2,29 2,38
p: prijscomponent (nominale indexatie) 2,00 2,00 1,54 2,00
   
nettobudget huishoudelijke hulp volgens bindend 
advies scpa 1164,8 1237,7

effect alfahulp maatregel 55,3 60,2 57,2 62,0
effect kostprijsproblematiek 53,8 58,6 56,0 60,7
effect pakketmaatregel awbz pm pm pm pm
totaal compensatie effecten 109,1 118,8 113,2 122,7
nacalculatie budget 2009 0 -2,1
nacalculatie budget 2010 0 3,8
netto-budget huishoudelijke hulp volgens  
niet- bindend advies scpa 1283,6 1362,1

geen nacalculatie 2009 en 2010 -1,7
compensatie effecten op basis van voorlopig advies  
(118,8-122,7)

-3,9

compensatie pakketmaatregel awbz 25,0 25,0
effect wijziging inkomensgrenzen eigen bijdrage 2,0 2,0
correctie te hoge uitgaven pgb -150,0 -150,0
doelmatigheidswinst door schuif naar collectieve 
 voorzieningen -50,0 -50,0
feitelijk toegekend budget vwsb 1110,6 1183,5

a Exclusief diverse toevoegingen en/of correcties.
b Op basis van respectievelijk de juni- en septembercirculaire Gemeentefonds 2010.

Bron: scp, Definitief advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2011

Voor 2012 zal voor de bepaling van het macrobudget wederom worden uitgegaan van de 
gerealiseerde uitgaven, maar dan van het jaar 2010. De berekening van het macrobudget 
van 2012 vindt plaats in de slotparagraaf van dit advies.



de wmo-uitg aven 20 05-20 0 9

13  

3 De Wmo-uitgaven 2005-2009

De Wmo kent negen betrekkelijk heterogene prestatievelden. Deze variëren van een-
voudige informatie- en adviesverlening en opvoedingsondersteunende en preventieve 
activiteiten tot complete voorzieningenstelsels gericht op het bieden van hulp. De huis-
houdelijke hulp is zo’n voorzieningenstelsel bedoeld voor mensen met een beperking of 
chronische aandoening. Het bieden van huishoudelijke hulp is echter slechts één van de 
mogelijkheden die de Wmo biedt om problemen met de maatschappelijke participatie, 
zoals de huishoudelijke verzorging, op te lossen. Het is daarom van belang om niet alleen 
naar de functie huishoudelijke hulp te kijken, maar ook naar verwante voorzieningen in 
de Wmo die een rol kunnen spelen bij het oplossen van verzorgingsproblemen bij huis-
houdens.
Er worden geen registraties van de prestaties en de uitgaven van de Wmo bijgehouden. De 
beste bron voor de uitgaven betreft de i v 3-informatie die door gemeenten vanwege het 
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten aan het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (cbs) wordt verstrekt. Het cbs onderscheidt hierin een groot aantal 
functies, waarvan er zes verwantschap hebben met de prestatievelden in de Wmo. Dit 
betreft de volgende functies:
1) Sociaal-cultureel werk. Dit betreft onder meer buurt- clubhuis- en jongerenwerk, op-

bouwwerk, dorpshuizen en wijkcentra. Deze moeten de sociale samenhang in en de 
leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten vergroten (prestatieveld 1).

2) Centra voor jeugd en gezin. Deze bieden op preventie gerichte ondersteuning aan jeug-
digen met opvoed- en opgroeiproblemen (prestatieveld 2).

3) Maatschappelijke begeleiding en advies. Dit omvat onder meer informatie voorziening, 
advies en cliëntondersteuning (prestatieveld 3), ondersteuning van mantelzorgers en 
vrijwilligers (prestatieveld 4) en het bieden van maatschappelijke opvang voor kwets-
bare groepen (prestatieveld 7).

4) Huishoudelijke hulp. Dit omvat de huishoudelijke hulp die wordt geboden aan  mensen 
met een beperking of chronische aandoening om zelfstandig te kunnen blijven 
 functioneren (prestatieveld 5).

5) Voorzieningen voor gehandicapten. Dit betreft de voorzieningen die worden geleverd 
aan mensen met een beperking of chronische aandoening om zelfstandig te kunnen 
blijven functioneren (prestatieveld 6).

6) Openbare gezondheidszorg. Hiermee wordt de openbare geestelijke gezondheidszorg 
bevorderd (prestatieveld 8) en wordt verslavingsbeleid gevoerd (prestatieveld 9). De uit-
gaven onder deze functie zijn echter iets ruimer dan in de Wmo omschreven, omdat 
gezondheidspreventie en infectieziektebestrijding ook hieronder vallen.

In tabel 2 wordt de uitgavenontwikkeling voor deze functies weergegeven. Daarin zijn 
uit consistentie-overwegingen tevens de uitgaven voor huishoudelijke hulp voor 2005 
en 2006 opgenomen, die destijds nog door de aw bz werden gefinancierd (inclusief 
 beheerskosten).
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Tabel 2

Inkomsten en uitgaven van Wmo gerelateerde functies, 2005-2009 (in mln. euro’s)

prestatieveld 2005 2006 2007 2008 2009

sociaal cultureel werk 1

baten 137 154 161 186 236
lasten 771 825 870 937 1048
saldo 634 671 709 751 812

jeugd en gezin 2  

baten 3 5 15 35 55
lasten 16 19 43 69 102
saldo 13 13 28 34 47

maatschappelijke begeleiding en advies 3, 4 en 7  

baten 339 271 274 365 469
lasten 944 926 1047 1208 1365
saldo 605 655 773 843 897

huishoudelijke hulp 5  

baten 197 197 189 185 205
lasten 1393 1437 1421 1462 1587
saldo 1196 1240 1232 1277 1382

voorzieningen voor gehandicapten 6  

baten 86 81 53 59 39
lasten 928 954 931 1009 1036
saldo 842 873 878 950 997

openbare gezondheidszorg 8, 9  

baten 171 157 184 172 234
lasten 473 448 477 498 566
saldo 302 291 293 326 331

totaal maatschappelijke functies 1 t/m 9  

baten 933 865 876 1002 1238
lasten 4525 4609 4789 5183 5704
saldo 3592 3743 3913 4181 4466

Bron: cbs (scp-bewerking)

De tabel laat zien dat de totale lasten zijn opgelopen van 4,5 miljard euro in 2005 naar 
5,7 miljard euro in 2009 en de baten (inclusief eigen bijdragen) van 0,9 naar 1,2 miljard 
euro. Per saldo heeft dit geleid tot een netto-uitgavengroei van 5,6% per jaar: van 3,6 
miljard euro in 2005 naar 4,5 miljard euro in 2009. In dezelfde periode is het bruto bin-
nenlands product (bbp) met gemiddeld 2,7% per jaar gegroeid. De uitgavengroei is in de 
periode 2005-2007 wat lager geweest (ruim 4%) dan in de periode 2007-2009 (bijna 7%). 
Enkele opmerkelijke stijgingen betreffen de maatschappelijke begeleiding (18% in 2007), de 
openbare gezondheidszorg (11% in 2008), het sociaal-cultureel werk en de huishoudelijke 
hulp (beide 8% in 2009). Er zijn geen aanwijzingen voor opzienbarende verschuivingen in 
uitgavenpatronen tussen Wmo-voorzieningen op het hier gemeten uitgavenniveau.
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4 Gerealiseerde uitgaven huishoudelijke hulp in 2010

De belangrijkste informatiebron voor de vaststelling van de uitgaven van de gemeenten 
voor huishoudelijke hulp is de financiële informatie die de gemeenten via het i v 3-
formulier (Informatie voor derden) verstrekken aan het cbs. De i v 3-informatie 
die hier gebruikt wordt, heeft betrekking op de gecumuleerde kwartaalcijfers voor 
2010.4 De uitgaven die gemeenten rapporteren in het i v 3-formulier onder de rubriek 
huishoudelijke hulp (functie 622) betreffen bruto-uitgaven. De eigen bijdragen zijn 
hierop nog niet in mindering gebracht, maar worden afzonderlijk als inkomsten bij 
functie 622 geregistreerd. Een andere belangrijke informatiebron voor dit advies wordt 
gevormd door de registratiebestanden van het c a k met volumecijfers, eigen bijdrage 
tarieven en (vanaf 2010) pgb-uitgaven.

De gecumuleerde kwartaalcijfers en de c a k-cijfers geven een voorlopig en vermoede-
lijk te geflatteerd beeld van de gerealiseerde uitgaven voor verleende huishoudelijke 
hulp. Uit eerdere advisering is gebleken dat de netto gerealiseerde uitgaven volgens de 
definitieve adviezen aanzienlijk hoger uitvallen dan volgens de voorlopige adviezen (zie 
tabel 3). Enige voorzichtigheid bij de interpretatie van de gerealiseerde uitgaven voor 
2010 is dus geboden.

Tabel 3

Gerealiseerde netto-uitgaven voor verleende huishoudelijke hulp in de periode 2007-2010 

(in mln. euro’s)

status 2007 2008 2009 2010

gecumuleerde kwartaalcijfers 990 1031 1070 1320
voorlopige rekeningcijfers 1087 1142  
definitieve rekeningcijfers 1094a 1078b 1140

verschil voorlopige rekeningcijfers en gecumuleerde kwartaalcijfers 56 72
verschil definitieve rekeningcijfers en gecumuleerde kwartaalcijfers 104 47 70  

a Betreft gecorrigeerde cbs-cijfers volgens de in 2009 verbeterde methodiek (overeenkomstig 
definitief advies augustus 2009).

 b Recent cijfer, niet in eerdere adviezen opgenomen.

Bron: scp

4 In dit voorlopig advies zijn alleen de (meest) relevante economische categorieën in de analyse 
betrokken (421 voor de baten en 423 en 424 voor de lasten).



16

advies over he t wmo-bud ge t huishoudeli jke hulp vo or 2012

De door de 430 gemeenten aan het cbs geleverde i v 3-informatie over gecumuleerde 
vierde kwartaalcijfers kan worden ingedeeld in twee groepen:
1 Gemeenten die i v 3-gegevens hebben ingeleverd die bovendien na een eventuele cbs-

correctie positief zijn (samen 426).
2 Gemeenten die geen gegevens hebben ingeleverd (non-response) of waarvoor het cbs 

na correcties uitkomt op kosten van nul (samen 4).

Bij een aantal gemeenten dat volledige cijfersets heeft geleverd, heeft het cbs correcties 
uitgevoerd. Het scp heeft de door het cbs geleverde gecorrigeerde gecumuleerde vierde 
kwartaalcijfers opnieuw geïnspecteerd en vergeleken met c a k-cijfers over 2010 voor 
verleende huishoudelijke hulp. Voor de in rekening gebrachte tarieven is het scp deze 
keer niet uitgegaan van een opwaartse bijstelling van de tarieven die gemeenten aan het 
c a k doorgeven ter bepaling van de eigen bijdragen, maar heeft het scp gebruikgemaakt 
van de gegevens uit de tariefenquête die het scp zelf onder gemeenten heeft gehouden 
(zie § 7). Gebleken is namelijk, dat een groot aantal gemeenten voor de berekening van 
de eigen bijdragen door het c a k andere, vaak veel lagere tarieven aan het c a k doorgeeft 
dan de zorgaanbieders bij de gemeenten in rekening brengen. Ook na de opwaartse 
bijschatting bleken deze tarieven gemiddeld lager te zijn dan de door de zorgaanbieders 
in rekening gebrachte tarieven. De verschillen tussen de kolommen 2009 herzien en 
2009 zijn voor een groot deel toe te schrijven aan het gebruik van de tarieven uit de scp-
enquête in plaats van de vroeger gebruikte bijgestelde c a k-tarieven.

De i v 3-uitgaven van het cbs (incl. pgb) die aanmerkelijk kleiner of groter waren dan de 
c a k-uitgaven (incl. pgb) zijn gecorrigeerd (herbewerkt) met behulp van de c a k-uitga-
ven. Hierbij zijn de c a k-uitgaven voor hulp in natura opgehoogd met de pgb-uitgaven 
uit de scp-enquête.
Voor de eigen bijdragen zijn analoge correcties uitgevoerd. Het aantal opwaartse correc-
ties voor de eigen bijdragen bleek relatief hoog te zijn en wordt veroorzaakt doordat veel 
gemeenten geen inkomsten uit eigen bijdragen hebben ingevuld of aanzienlijk lagere 
inkomsten hebben gemeld dan volgens de c a k-registratie zouden zijn geïnd.
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Tabel 4

Gerealiseerde uitgaven en inkomsten voor verleende huishoudelijke hulp in 2009a en 2010b

gecorrigeerde data cbs herbewerkte data scp

  2009
2009 
 herzienh 2010  2009

2009 
 herzienh 2010

a,d b,d a,e b,e

uitgaven (1) 1364,4 1358,70 1525,9  1337,5 1335,1 1521,1

zorg in naturac (1a) . 1035,3 1080,3 1187,2
pgb (1b) . 219,3 219,3 256,3
restpostg 82,9 35,5 77,6

inkomsten (2) 1529,9 1525,2 1515,8  1547,3 1547,2 1528,5

eigen  bijdragen (2a) 178,1 173,4 188,5 195,5 195,5 201,2
budget vws (2b) 1351,8 1351,8 1327,3 1351,8 1351,8 1327,3

overschot (2-1) 165,4 166,5 -10,1  209,8 212,2 7,4

netto-uitgaven (1-2a) 1186,4 1185,3 1337,4  1142,0 1139,6 1319,9

a Op basis van de voorlopige jaargegevens conform het iv 3-formulier van het cbs.
b Op basis van de kwartaalgegevens conform het iv 3-formulier van het cbs.
c Conform opgave van het c ak.
d Na primaire microcorrecties, mesocodecorrecties en macro-ophoging wegens non-response.door 

het cbs.
e Na secundaire correcties op microniveau, mede op basis van c ak-informatie door het scp.
f Dit bedrag is gelijk aan het bedrag voor huishoudelijke verzorging in het ‘Overzicht van het totale 

Wmo-budget’ in de septembercirculaire van het Gemeentefonds.
g Deze restpost bevatte in 2009 ook pgb-uitgaven van 219,8 miljoen euro.
h Na verwerking van de nieuwe tarieven uit de gemeentelijke enquête van het scp.

Bron: c ak en cbs (scp-bewerking)

Op basis van de i v 3-registratie en de daarop door het cbs uitgevoerde correcties en op-
hoging komt het cbs voor 2010 uit op een bedrag van 1525,9 miljoen euro bruto-uitgaven 
voor huishoudelijke hulp die de gemeenten in het kader van de Wmo zouden hebben 
gemaakt (tabel 4). Wanneer de eigen bijdragen (188,5 mln. euro) daarop in mindering 
worden gebracht, resulteert volgens het cbs een nettobedrag van 1337,4 miljoen euro 
voor verleende hulp. Bij een door v ws toegekend budget van 1327,3 miljoen euro resteert 
volgens de i v 3-registratie van het cbs een tekort van 10,1 miljoen euro.
De restpost bestaat uit uitgaven voor collectieve arrangementen (arrangementen voor 
groepen cliënten voor huishoudelijke hulp), waarvoor geen landelijke gegevens beschik-
baar zijn, en statistische verschillen (meetfouten in uitgaven, eigen bijdragen, prijzen 
en volumina). Zowel de IV3-gegevens van het cbs voor de uitgaven als de c a k-gegevens 
voor eigen bijdragen, uren en prijzen kennen onzekerheden, zelfs als ze definitief zijn. 
De volumina, de uren huishoudelijke hulp in natura plus de naar uren omgerekende 
pgb-uitgaven, blijken na jarenlange stijging, in 2010 plotseling te stabiliseren.
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Volgens de door het scp bewerkte cbs-gegevens komen de bruto-uitgaven voor ver-
leende huishoudelijke hulp uit op 1521,1 miljoen euro, waarvan 1187,2 miljoen euro voor 
zorg in natura (c a k-registratie) en 256,3 miljoen euro voor pgb-Wmo (scp-enquête). 
Op het brutobedrag van 1521,1 miljoen euro voor verleende zorg is een bedrag van 
201,2 miljoen euro aan eigen bijdrage ingehouden. Daarmee resteert een nettobedrag 
van 1319,9 miljoen euro.5 Bij een door v ws toegekend netto ‘schoon aan de haak’ budget 
van 1327,3 miljoen euro resteert dus een overschot van 7,4 miljoen euro. Het verschil met 
het tekort volgens de ruwe cbs-registratie (-17,5 mln. euro) is voornamelijk toe te schrij-
ven aan een kleine onderrapportage van eigen bijdragen bij het cbs (-12,7 mln. euro) en 
de correcties op basis van de c a k-uitgavencijfers over verleende hulp (-4,8 mln. euro).

5 Dit bedrag stemt betrekkelijk goed overeen met het budget dat het scp in zijn definitieve niet-
bindende advies voor 2010 heeft vastgesteld: 1342,2 miljoen euro. 
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5 Decompositie van de gerealiseerde uitgaven 2010

De ontwikkeling van de gerealiseerde uitgaven kan worden ontleed in volume- en 
 prijseffecten.

Tabel 5

Uren, prijzen en bruto-uitgaven huishoudelijke hulp, 2005-2010

 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010

    
(oude 
reeks)c

(nieuwe 
reeks)d  

uren (in mln.)

hulp in natura   
basis (hh1) 10,4 10,9 15,9 26,4 30,3 30,4 30,6
basis + organisatie (hh2)a 40,4 42,8 36,8 26,9 24,7 24,6 23,8

totaal hulp in natura 50,8 53,7 52,7 53,3 55,1 55,0 54,4

pgbb 6,2 7,8 10,2 12,4 13,7 13,1 13,8

totaal 57,0 61,5 62,9 65,8 68,8 68,1 68,2

prijzen per uur (in €)        

hulp in natura   
basis (hh1)  13,70  14,60  15,29  15,55  16,73  17,48  20,83 
basis + organisatie (hh2)a  26,20  24,30  21,79  21,45  21,34  22,34  23,08 

totaal hulp in natura  23,65  22,34  19,83  18,52  18,80  19,66  21,81 

pgb (schatting)b (in €)  20,10  18,98  16,85  15,74  15,98  16,71  18,54 

totaal (in €)  23,27  21,91  19,35  18,00  18,24  19,09  21,15 

uitgaven (in mln.)        

hulp in natura   
asis (hh1) 142 159 243 411 508 531 637
basis + organisatie (hh2)a 1060 1041 802 577 528 549 550

totaal hulp in natura 1201 1200 1045 988 1035 1080 1187

pgbb 125 148 172 196 219 219 256
restpost 0 0 57 89 83 36 78

totaal 1326 1348 1274 1273 1337 1335 1521

a Overige producten, zijnde geen hh1 en hh2, zijn aan de hh2 toegevoegd (circa 1% van de totale 
productie).

b Bij de pgb is uitgegaan van een rekentarief dat 85% vormt van het gewogen in natura tarief.  
De pgb-uitgaven zijn tussen 2005 en 2009 geschat via lineaire interpolatie.

c Op basis van de bewerkte c ak-tarieven.
d Op basis van de tariefenquête van het scp (egh ’09/’10).

Bron: c ak (voorlopige cijfers); egh ’09/’10 (scp-bewerking)
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Tabel 5 geeft een globaal beeld van de ontwikkeling van de uitgaven voor huishoudelijke 
hulp voor de periode 2005-2010, onderscheiden naar volume en prijs.6 Deze periode is 
gekozen om een volledig inzicht te geven vanaf de aanloop naar de invoering van de 
Wmo. Binnen de huishoudelijke hulp kunnen globaal twee producten worden onder-
scheiden: hh1-hulp, gewone hulp bij huishoudelijke werkzaamheden, en hh2-hulp, 
gewone huishoudelijke hulp met organisatorische ondersteuning. Daarnaast kunnen 
gemeenten nog allerlei andere producten onderscheiden (hh3, hh4, enz.). Deze besloe-
gen in 2010 circa 4% van het totale hulpvolume. De huishoudelijke hulp die via een pgb 
in de Wmo wordt gefinancierd, is moeilijk te bepalen. Volgens het ministerie van v ws 
bedroegen de pgb-uitgaven voor huishoudelijke hulp in 2005 124,5 miljoen euro. Onze 
enquête leverde voor 2009 een bedrag op van 219,3 miljoen euro. In tabel 5 zijn de pgb-
uitgaven voor de tussenliggende jaren via een lineaire interpolatie geschat. Ook zijn de 
pgb-uitgaven moeilijk op te splitsen in een prijs- en volumecomponent. Omdat het pgb 
steeds belangrijker wordt, wordt hier toch een berekening van de volumecomponent 
van het pgb gemaakt op basis van de in rekening gebrachte tarieven in natura.7 Door de 
pgb-uitgaven te delen door het geconstrueerde pgb-tarief resulteert een indicatie van 
het ‘hulpvolume’.

Uit de tabel blijkt dat het aantal uren huishoudelijke hulp in natura na de overheveling 
van de aw bz naar de Wmo in 2007 per saldo licht is gestegen. Na een daling in het jaar 
van invoering van de Wmo (2007) volgden twee jaren met een stijging gevolgd door we-
derom een daling in 2010.
Wanneer we ook het geschatte hulpvolume van het pgb in de berekening betrekken, ont-
staat een ander beeld van de ontwikkeling van de hulpverlening. Het totale hulpvolume 
(totaal aantal uren) zou dan in de periode 2005-2010 met 3,7% per jaar zijn toegenomen, 
tegenover 1,4% per jaar als uitsluitend de hulp in natura in aanmerking zou zijn geno-
men. Hierbij dient aangetekend te worden dat het uitgavenbedrag voor pgb’s betrekke-
lijk onzeker is en dat onduidelijk is welke zorg hiervoor daadwerkelijk wordt ingekocht. 
Niettemin geven deze cijfers aan dat de ontwikkeling van hulp in natura een onderschat-
ting geeft van de totale verleende huishoudelijke hulp.
Ook blijkt uit tabel 5 dat de productmix van hh1- en hh2-hulp (verhouding uren hh1 en 
uren hh2) geleidelijk is verschoven van 20/80 in 2006 via 30/70 in 2007, 50/50 in 2008, 
55/45 in 2009 naar 56/44 in 2010. Deze ontwikkeling stabiliseert zich dus. Ten slotte blijkt 
dat de gemiddelde prijs van huishoudelijke hulp na forse dalingen in 2006 (-5,6%), 2007 
(-11,2%) en 2008 (-6,6%) in 2009 (+1,5%) en 2010 (+11,0%) weer flink is gestegen. Hierbij 
moet de kanttekening worden gemaakt dat de prijsdaling in 2007 vermoedelijk is over-
schat. De procentuele verandering van het tarief in 2007 is immers berekend op basis van 

6 Door een technisch probleem bij het c ak zijn de maartcijfers van de hulpverleningsuren in 2010 
onvolledig geregistreerd. Het scp heeft hiervoor gecorrigeerd door interpolatie van de omlig-
gende maandcijfers. 

7 Het pgb-tarief bedraagt in de praktijk gemiddeld 85% van het tarief in natura. Dit lagere tarief is 
gebaseerd op de gedachte dat cliënten minder overheadkosten hebben dan aanbieders van hulp in 
natura.
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oude aw bz-tarieven en de te lage door het scp bewerkte c a k-tarieven. Dat de bewerkte 
c a k-tarieven lager zijn dan de werkelijk in rekening gebrachte tarieven blijkt uit de tarie-
fenquête van het scp (egh ’09/’10): de door het scp bewerkte c a k-tarieven waren voor 
2009 gemiddeld €18,80 en de door het scp bij gemeenten opgevraagde werkelijke tarie-
ven gemiddeld €19,66. In de praktijk bleken de werkelijke tarieven in 2009 dus hoger uit 
te vallen dan de tarieven die gemeenten aan het c a k doorgeven voor de berekening van 
de eigen bijdragen, ook na de scp-bewerking.
De gemiddelde tarieven voor hh1-hulp zijn na gematigde stijgingen vanaf 2006 in 2009 
(+7,6%) en 2010 (+19,1%) weer fors opgelopen.8 De forse stijging in 2010 heeft te maken 
met het duidelijke verbod voor thuiszorginstellingen om in natura voorzieningen te 
leveren via een (goedkope) alfahulp. Alfahulp mocht vanaf 2010 alleen nog worden gele-
verd met behulp van de nieuw ingevoerde financiële vergoeding voor de alfahulp (soort 
pgb).
De hh2-tarieven zijn aanvankelijk fors gedaald en later licht gedaald, maar in 2010 
nemen we ook hier een prijsstijging waar van 3,3%.
De prijsstijgingen in 2010 en deels in 2009 hebben vermoedelijk te maken met de door 
het scp al voorziene ontwikkeling dat de tarieven in 2010 meer op kostprijsniveau 
zouden worden gebracht. Voor het op kostprijsniveau brengen van de tarieven zou een 
tariefstijging van circa 15% noodzakelijk zijn. In 2009 heeft inmiddels een gemiddelde 
tariefstijging van 1,5% plaatsgevonden en in 2010 van 11,0%. Per saldo zijn de gemiddelde 
tarieven voor huishoudelijke hulp in natura in de periode 2005-2010 toch nog met 7,8% 
gedaald.

De gerealiseerde uitgaven kunnen globaal worden ontleed in een volume-effect, een 
prijseffect en een productmixeffect voor de hulp in natura (tabel 6). Het jaar 2005 vormt 
hierbij wederom het referentiepunt. Het volume-effect heeft betrekking op de toe-
name van het totaal aantal hulpuren, het prijseffect op de prijzen van de afzonderlijke 
zorgproducten en het productmixeffect op de gewijzigde volumeverhouding tussen de 
onderscheiden zorgproducten (zie tabel 5). Deze decompositie kan alleen worden uit-
gevoerd voor de hulp in natura. Bij de pgb’s is aangenomen dat de verwachte groei kan 
worden gebaseerd op dezelfde volume- en prijsindices als die van de hulp in natura.

8 Bij het prijseffect voor 2009 is rekening gehouden met de onderschatting van de c ak-tarieven met 
gemiddeld 5,4% (8,0% = 13,4% - 5,4%).



22

advies over he t wmo-bud ge t huishoudeli jke hulp vo or 2012

Tabel 6

Decompositie van uitgaven naar prijs- en volume-effecten, 2005-2010

  
verwachte 
groei

gereali-
seerde 
groei

verschil
in groei

verwachte 
groei

gereali-
seerde 
groei

verschil 
in groei

van 2005 naar 2010 toelichting (%) (%) (%)
bedrag 
(mln.)

bedrag 
(mln.)

bedrag 
(mln.)

volumegroei zorg in 
natura uren hh1+hh2 12,4 7,1 -5,2 148,7 85,8 -62,9
prijsstijging zorg in 
natura 

hh1 en hh2 
afzonderlijk 12,1 -4,1 -16,2 145,4 -49,5 -194,8

productmix zorg in 
natura 

van hh2 naar 
hh1 0,0 -3,7 -3,7 0,0 -43,9 -43,9

statistisch
kruisterm in 
natura 1,5 -0,6 -2,1 18,0 -6,7 -24,7

pgb 26,0 105,9 79,9 32,3 131,8 99,5
eigen bijdragen 26,0 2,1 -23,9 -51,2 -4,2 47,0
restpost 0,0 0,0 77,6 77,6

Bron: scp

Uit tabel 6 blijkt dat de gerealiseerde volumegroei van zorg in natura in de periode 2005-
2010 (7,1%) duidelijk is achtergebleven op de verwachte volumegroei op basis van de 
gehanteerde volume-index (12,4%). Wanneer echter ook de ontwikkeling van het pgb in 
volumetermen wordt vertaald (zie tabel 5), dan ontstaat een omgekeerd beeld: de gerea-
liseerde volumegroei (19,8%) is dan groter dan de verwachte volumegroei (12,4%).
Op basis van de voorgeschreven indexatie kon tussen 2005 en 2010 een prijsstijging 
van hulp in natura van 12,1% worden verwacht. In werkelijkheid zijn de prijzen in deze 
 periode met 4,1% gedaald. Per saldo is de prijsdaling in aanzienlijke mate − voor een 
bedrag van 194,8 miljoen euro − verantwoordelijk voor een lager uitgavenniveau.
De verandering van de productmix leidt in 2010 tot 43,9 miljoen euro aan lagere uitgaven 
dan verwacht. De pgb’s op basis van de hier gerapporteerde cijfers zijn aanzienlijk sterker 
gestegen dan verwacht. Zij dragen voor 99,5 miljoen euro bij aan hogere uitgaven dan 
verwacht. De lagere uitgaven voor hulp in natura overheersen echter. De eigen bijdragen 
ten slotte, hebben de ontwikkeling van de netto-uitgaven verhoogd (47 mln. euro) omdat 
de eigen bijdragen lager zijn uitgevallen dan verwacht. De verwachte ontwikkeling van 
de eigen bijdrage is gebaseerd op de groei van het zorgvolume en de uurprijzen (1,124 × 
1,121). Er is dus geen rekening gehouden met de inkomensontwikkeling bij cliënten.
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6 Beschrijving van gerealiseerde tekorten en 
overschotten in 2010

De gerealiseerde uitgaven, tekorten en geïnde eigen bijdragen kunnen worden gerela-
teerd aan kenmerken van gemeenten. De gemeenten hebben volgens de hier gebruikte 
voorlopige cijfers het hun in 2010 toegemeten budget iets minder dan volledig (ongewo-
gen gemiddelde 98,2%) gebruikt. Het aandeel van het budget dat gemeenten besteden, 
verschilt per gemeente. In tabel 7 zijn deze verschillen uitgesplitst naar gemeentegroot-
te, gemiddelde kostprijs en productmix.

Tabel 7

Enkele productie- en uitgavenkenmerken naar gemeentekenmerken, 2010 (in mln. euro’s)

aantal uitgaven per aandeel eigen
aandeel 
 budget

kenmerk indeling gemeenten 75-plusser (€) bijdragen (%) besteed (%)

alle gemeenten 430 44,9 14,1 98,2

gemeentegrootte
dorpen/stadjes < 20.000 170 42,0 13,8 95,0
kleine steden 20.000-50.000 191 45,3 14,3 100,9
middelgrote steden 50.000-100.000 43 50,0 14,4 96,4
grote steden 100.000-250.000 22 52,2 13,4 103,0
zeer grote steden > 250.000 4 51,6 11,0 101,7

kostprijs
lage tarieven < € 17,50 17 42,3 15,8 75,4
enigszins lage tarieven € 17,50 - € 20,00 37 42,3 13,5 92,7
gemiddelde tarieven € 20,00 - € 22,50 243 44,8 14,3 97,0
enigszins hoge tarieven € 22,50 - € 25,00 116 46,0 13,7 105,1
hoge tarieven > € 25,00 17 46,5 13,0 102,8

producten
relatief veel hh1 < 40% 66 46,3 14,0 102,5
enigszins veel hh1 40%-60% 120 45,6 14,5 98,1
enigszins veel hh2 60%-80% 179 44,3 13,9 96,6
relatief veel hh2 > 80% 65 43,7 13,8 98,5

Bron: bzk en cbs (scp-bewerking; ongewogen, d.w.z. dat elke gemeente even zwaar weegt, 
onafhankelijk van de gemeentegrootte)
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De bestedingsverschillen lopen uiteen van 95% (bij de dorpen/stadjes) tot 103% (bij de 
grote steden). Uit de onderverdeling naar tariefklasse blijkt dat gemeenten met relatief 
lage tarieven het meeste overhouden van het hen toegemeten budget voor huishoude-
lijke hulp. Een uitzondering vormen gemeenten met hoge tarieven. De verschillen naar 
productmix zijn betrekkelijk gering.

Tabel 8

Gemeenten naar bestede budgetten voor huishoudelijke hulp, 2010

 aantal gemeenten aandeel (%)

besteding < 75% 71 17
besteding 75-90% 90 21
besteding 90-100% 69 16
besteding 100-110% 77 18
besteding 110-125% 75 17
besteding > 125% 48 11

totaal 430 100

Bron: bzk en cbs (scp-bewerking)

Van het totaal aantal gemeenten besteedt ruim de helft (54%) minder dan het in 2010 
toegekend budget besteed en 17% minder dan 75% van dit budget. Iets minder dan de 
helft (46%) besteedt meer dan het budget en 11% meer dan 125% van het budget.
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7 Gemeentelijke enquête tarieven huishoudelijke hulp 
en pgb-uitgaven

In het definitieve advies voor het budget van 2011 heeft het scp aangegeven dat er 
onzekerheden zitten in de berekende uitgaven voor hulp in natura en het door het scp 
berekende pgb-bedrag. Deze onzekerheden vloeien voort uit de opgaven die de gemeen-
ten doen over tarieven en volumina van verleende hulp aan het c a k .
Het c a k ontvangt gegevens over geleverde hulp in natura van de zorgaanbieders en 
gegevens over in rekening te brengen eigen bijdragen van gemeenten. Voor de bereke-
ning van de eigen bijdragen dienen gemeenten uurtarieven aan te leveren. In de Wmo 
zijn bij besluit (a m v b) wel eisen gesteld aan de gegevens die gemeenten voor de eigen 
bijdrage moeten aanleveren, maar deze eisen hebben niet betrekking op de uurtarie-
ven. Gemeenten zijn vrij om lagere tarieven aan te leveren dan die in rekening worden 
gebracht bij de zorgaanbieders. Het is zelfs mogelijk om gebruik te maken van het lage 
verstektarief dat het c a k hanteert wanneer gemeenten geen uurtarieven aanleveren 
(€12,60 in 2009) of om zelfs nog lagere tarieven te leveren. In 2009 werd door het c a k bij 
63 gemeenten gebruikgemaakt van dit verstektarief, dat zowel bij hh1-hulp als hh2-hulp 
in rekening is gebracht. Hieronder bevinden zich ook grote gemeenten. Tevens waren 
er enkele gemeenten die tarieven rond de tien euro aan het c a k leverden. Het scp heeft 
hiervoor in de vorige adviezen, mede op basis van externe data, gecorrigeerd. Deze cor-
recties leken op het eerste gezicht steeds afdoende te zijn.
In welke mate gemeenten aan het c a k uurtarieven leveren die afwijken van de tarieven 
die zorgaanbieders in rekening brengen, valt zonder aanvullende informatie moeilijk te 
bepalen. Het scp heeft daarom in het vorige advies aangeraden om onderzoek te doen 
naar de hoogte van de werkelijk door zorgaanbieders in rekening gebrachte tarieven 
voor huishoudelijke hulp en de werkelijk uitgekeerde pgb’s. Hiertoe is door het scp eind 
2010 een getrapte enquête uitgestuurd onder alle gemeenten in Nederland: de Enquête 
Gemeentelijke pgb-uitgaven en tarieven huishoudelijke hulp (egh ’09/’10).
In de eerste fase is aan alle gemeenten in december een (papieren) vragenlijst gestuurd 
met vragen over de hoogte van de pgb-uitgaven voor huishoudelijk hulp in het jaar 2009 
en de verwachte pgb-uitgaven voor het jaar 2010. Hiernaast is gevraagd of de tarieven 
die aan het c a k zijn doorgegeven, gelijk zijn aan de tarieven die de zorgaanbieders de 
gemeenten in rekening hebben gebracht.
De gemeenten die hebben aangegeven dat de genoemde tarieven verschillen, zijn vervol-
gens in februari uitgenodigd voor het invullen van een uitgebreidere (online) vragenlijst. 
In deze vragenlijst is gevraagd welke soorten huishoudelijk hulp de gemeente aanbiedt, 
of er verschillende tarieven per zorgaanbieder worden gehanteerd, en zo ja, wat de tarie-
ven per zorgaanbieder zijn. Tevens is er gevraagd of de tarieven tussentijds gewijzigd zijn 
en op welke datum.
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In totaal hebben 391 gemeenten medewerking verleend aan dit onderzoek (zie tabel 9). 
Van de deelnemende gemeenten, hebben 225 gemeenten aangegeven dat ze voor zorg-
aanbieders en het c a k dezelfde tarieven in 2009 hebben gehanteerd en 224 gemeenten 
hebben dat aangegeven voor 2010. De non-respons bij het tariefgedeelte is 37 en bij het 
pgb-gedeelte 39.9 Dit komt omdat twee gemeenten hebben aangegeven er voor te kiezen 
om de pgb-gegevens wegens beperking in hun registratie niet te verstrekken. De respons 
op de hele enquête komt uit op 91%.

Tabel 9

Respons enquête gemeentelijke tarieven en pgb-uitgaven huishoudelijk hulp 2009 en 2010

2009 2010

aantal gemeenten 430 430

pgb ingevuld 391 391
-non-respons pgb 39 39

tarieven cak gelijk aan tarieven zorgaanbiedersa 225 224
tarieven cak ongelijk aan tarieven zorgaanbieders 168 169
non-respons tarieven 37 37

a Enkele gemeenten hebben wel pgb-bedragen, maar geen tarieven ingevuld of hebben de 
tariefinformatie onvolledig ingevuld. De pgb-gegevens van deze gemeenten zijn echter wel 
meegenomen in de berekeningen.

De uikomsten op basis van de tarieven uit de gemeente-enquête van het scp en de 
verschillen met de uitkomsten op basis van de (door het scp bewerkte/gecorrigeerde) 
c a k-tarieven zijn weergegeven in tabel 10.

Tabel 10

De gemiddelde tarieven voor huishoudelijke hulp in 2009 en 2010 op basis van c ak-registratie en 

scp-enquête

scp-tarief is cak-tarief scp-tarief verschilt van cak-tarief
c ak eigenbijdrage tarief scp kostprijstarief

tarief hh1 tarief hh2 tarief hh1 tarief hh2 tarief hh1 tarief hh2

2009 17,26 22,45 16,64 21,44 18,44 22,80
2010 20,54 23,07 17,34 21,5 20,94 23,48

Bron: egh ’09/’10 (scp-bewerking)

9 In deze responscijfers zijn ook aanvullende gegevens meegenomen die sgbo (onderdeel van bmc 
Groep) voor negen gemeenten geleverd heeft.
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De tabel maakt duidelijk dat in de 170 gemeenten waar de c a k-tarieven verschillen van 
de scp-tarieven de verschillen substantieel zijn. In 2009 was het hh1 tarief volgens de 
scp-enquête €1,80 hoger dan het overeenkomstige c a k-tarief en het hh2-tarief €1,36 
hoger. In 2010 zijn de verschillen nog groter. Volgens de scp -enquête was het hh1-tarief 
in 2010 €3,60 hoger dan het overeenkomstige c a k-tarief en het hh2-tarief €1,98 hoger. 
In de bijlage is een grafisch overzicht van de tarieven opgenomen.
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8 Indexering op basis van de volumeontwikkeling

Het macrobudget voor 2012 wordt vastgesteld op basis van de gerealiseerde uitgaven 
in 2010 en op basis van de verwachte volume- en prijsontwikkeling in de periode 2010-
2012. De indexering op basis van de volumeontwikkeling wordt de reële indexering 
genoemd en is bedoeld om compensatie te bieden voor de ontwikkeling van de ver-
wachte vraag naar huishoudelijke hulp. De volumeontwikkeling is conform de afspraken 
in het bestuurlijk overleg gebaseerd op het aantal thuiswonende 75-plussers. Dit cijfer 
is niet direct beschikbaar op basis van bestaande registratie en dient te worden geschat. 
Hiervoor zijn een aantal rekenregels ontwikkeld die worden toegepast op bestaande 
openbare registraties van personen in instellingen.10 De gekozen benadering leidt tot 
een volumegroei van 4,76% in de periode 2010-2012 (tabel 11).

Tabel 11

Volumeontwikkeling van de huishoudelijke hulp (aantal thuiswonende 75-plussers)

Per 1 januari 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

bevolking 75-plus 1.033.172 1.055.249 1.075.895 1.100.332 1.120.546 1.143.821 1.166.986 1.191.682
institutionele huis-
houdens 75-plus -145.664 -144.200 -142.937 -146.303 -144.463 -146.505 -144.555 -146.921
huiswonende 
 bevolking 75-plus 887.508 911.050 932.958 954.030 976.084 997.316 1.022.431 1.044.761

volumeontwikkeling 
(% groei per jaar)  2,65 2,40 2,26 2,31 2,18 2,52 2,18

volume-index 
(2010=100) 88,99 91,35 93,55 95,66 97,87 100,00 102,52 104,76

Bron: scp

Deze groei heeft overwegend een demografische achtergrond (vergrijzing). Alle ge-
hanteerde bevolkingscijfers voor 2011 en 2012 zijn overigens gebaseerd op prognoses. 
Definitieve cijfers voor 2012 komen op zijn vroegst in 2013 beschikbaar.
Voor de prijsindex (nominale indexering) voor de jaren 2011 en 2012 wordt in dit voor-
lopig advies uitgegaan van een gewogen prijsstijging van 2% per jaar (bof v 2009). In 
het definitieve advies voor 2012 (augustus 2011) zal de prijsstijging voor 2011 vervangen 
 worden door een door v ws aangeleverde prijsstijging.11

10 Het betreft personen in verzorgings- en verpleeghuizen en personen in instellingen voor 
 gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en overige instellingen (waaronder kloosters, 
 gevangenissen).

11 Met het ministerie van v ws is afgesproken dat de definitieve prijsstijging voor jaar t begin augus-
tus van jaar t door het ministerie van v ws beschikbaar wordt gesteld.



inde xering op ba sis van de volumeont wikkel ing

29  

In dit voorlopig advies zijn de uitgaven voor 2010 gebaseerd op de gecumuleerde kwar-
taalcijfers die de gemeenten via i v 3-formulieren aan het cbs verstrekken. Het defini-
tieve budget voor 2012 wordt in augustus 2011 vastgesteld op basis van de voorlopige 
rekeningcijfers (i v 3) van gemeenten over 2010 en de hierboven beschreven volume- en 
prijs indices. Ook het definitieve advies maakt dus voor het vaststellen van het budget 
2012 geen gebruik van de definitieve rekeningcijfers 2010. Die laatste worden immers pas 
maart/april 2012 opgeleverd.
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9 Het macrobudget huishoudelijke hulp voor 2012

Bij de berekening van het macrobudget voor 2012 wordt in dit advies niet ingegaan op 
de mogelijke invloed van beleidsontwikkelingen of maatschappelijke ontwikkelingen 
in de periode 2010-2012 omdat deze vermoedelijk niet van invloed zijn op het vast te 
stellen macrobudget voor 2012. Bij de vorige advisering is rekening gehouden met de 
invoering van de financiële vergoeding per 1 januari 2010, ter vervanging van de alfahulp 
die voorheen door thuiszorgaanbieders werd aangeboden, de financiële problemen bij 
thuiszorgaanbieders als gevolg van het aanbieden van zorg in natura onder de kostprijs, 
en de gevolgen van de pakketmaatregel aw bz per 1 januari 2009 voor de huishoudelijke 
hulp. Aangenomen wordt dat deze ontwikkelingen zijn verdisconteerd in de gerealiseer-
de uitgaven voor huishoudelijke hulp in 2010.

Het budget voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo voor 2012 wordt gebaseerd 
op de gerealiseerde uitgaven van twee jaar daarvoor. Vervolgens wordt op de gereali-
seerde uitgaven een volume- en prijsindex voor de tussenliggende twee jaar gezet. De 
volume-index is gebaseerd op de geschatte ontwikkeling van het aantal thuiswonende 
75-plussers (tabel 11) en de prijsontwikkeling wordt door het ministerie van v ws aange-
reikt. Het op deze wijze vastgestelde bedrag vormt het bindend advies voor het budget 
voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo. Dit budget voor 2012 komt, bij een 
realisatie van 1319,9 miljoen euro in 2010, na indexatie uit op 1430,9 miljoen euro (tabel 
12).

Tabel 12

Macrobudget voor huishoudelijke hulp in 2012 volgens het bindend advies (in mln. euro’s)

 2010 2011 2012

budget huishoudelijke hulp 2010 (voor correcties, na nacalculaties) 1327,3   

indexering (%) 4,06 4,18
q: volumecomponent (reële indexatie) 2,52 2,18
p: prijscomponent (nominale indexatie) 1,54 2,00

netto gerealiseerde uitgaven huishoudelijke hulp 1319,9

totaal budget huishoudelijke hulp 2012   1430,9

Bron: scp

Dit jaar zal worden afgezien van een niet-bindend advies. Het scp is van mening dat er in 
de jaren 2011 en 2012 geen beleidsmatige of maatschappelijke ontwikkelingen plaatsvin-
den die substantieel van invloed zijn op de hoogte van het benodigde macrobudget voor 
huishoudelijke hulp in 2012. In de vorige adviezen werd onder meer rekening gehouden 



he t m acrobud ge t huishoudeli jke hulp vo or 2012

31  

met het productmixeffect, het alfaschuifeffect en het kostprijseffect. De productmix van 
hh1- en hh2-hulp is inmiddels gestabiliseerd, de financiële vergoeding voor alfahulp 
is per 1 oktober 2010 ingevoerd en de prijzen van de huishoudelijke hulp zijn inmiddels 
nagenoeg op kostprijsniveau gekomen (nodig was 15%, gerealiseerd is 12,5%). Dit bete-
kent dat geen van de genoemde drie effecten voor de bepaling van het macrobudget 2012 
op basis van de realisatie 2010 nog van substantiële betekenis is.
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Bijlage 1:  Opdracht definitief advies over het 
macrobudget voor huishoudelijke hulp

Het definitief advies over het macrobudget Wmo voor huishoudelijke hulp is samen-
gesteld uit vier onderdelen:
1 Een bindend advies, in de vorm van een berekening, over de vaststelling van het 

 macrobudget huishoudelijke hulp voor het jaar t+1 op basis van indexering van de 
realisatie in het jaar t-1.

2 Een niet-bindend advies, in de vorm van een inhoudelijke toets, over de passendheid 
van het aldus berekende budget huishoudelijke hulp voor het jaar t+1, met het oog op 
beleidsontwikkelingen en maatschappelijke ontwikkelingen.

3 Een niet-bindend advies, in de vorm van een inhoudelijke toets, over de macro- 

omvang van het totale Wmo-budget en de effecten van het compensatiebeginsel en 
de pgb-verplichting.

4 Een niet-bindend advies, in de vorm van signalering, wanneer het onderzoek naar de 
voorgaande drie punten indicaties oplevert over mogelijke ontoereikendheid van het 
verdeelmodel voor de nieuwe Wmo-middelen.

Hieronder wordt de opdracht aan de onafhankelijke derde nader toegelicht. 
Deze  opdracht is door het bov f van 17 oktober 2007 vastgesteld en bijgesteld in het over-
leg van 1 april 2009.

Advies over de vaststelling van het macrobudget huishoudelijke hulp
Het scp berekent in jaar t het budget huishoudelijke hulp voor jaar t+1 aan de hand 
van een rekenkundige formule die rekening houdt met de realisatie in jaar t-1. 
De indexering van de integratie-uitkering voor de huishoudelijke hulp in de Wmo is 
conform de afspraak in het bof v gebaseerd op een volume- en een prijscomponent. 
De volume component (reële indexering) is gebaseerd op de ontwikkeling van het aan-
tal thuiswonende 75-plussers. De prijscomponent (nominale indexering) was voor de 
vaststelling van het macrobudget voor 2009 gebaseerd op de geraamde waarden voor de 
arbeidskosten en de materiële kosten volgens de meest recente cpb-ramingen. Voor de 
raming van het budget voor 2010 en volgende jaren wordt op verzoek van het bestuurlijk 
overleg uitgegaan van een gemiddelde gewogen prijsstijging van 2% per jaar. Deze waar-
de is gebaseerd op de gemiddelde gewogen prijsontwikkeling van de afgelopen vijf jaar 
(2004-2008). Op basis van de werkelijke uitgaven van de gemeenten in het afgelopen jaar 
(t-1) berekent het scp het budget voor het komende jaar (t+1).

Advies over de passendheid van het macrobudget huishoudelijke hulp
Het scp brengt jaarlijks advies uit naar aanleiding van de vraag of het berekende budget 
voor de huishoudelijke hulp passend is in verband met relevante beleidswijzigingen en 
maatschappelijke ontwikkelingen die zich nog niet in realisaties hebben vertaald. Het 
scp zal hierbij rekening houden met specifieke omstandigheden die op het moment 
van het opstellen van het advies voldoende concreet zijn en die relevant zijn voor het 
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 Wmo-budget voor huishoudelijke hulp voor het jaar waarvoor wordt geadviseerd. 
 Wanneer beleidsontwikkelingen (wijziging in wet- en regelgeving) financiële gevolgen 
hebben voor de provincies of gemeenten is tevens artikel 2 van de Financiële ver-
houdingswet in het geding, waarin staat dat deze gevolgen door het rijk moeten worden 
opgevangen.
De gevolgen van het jaarlijkse scp-advies voor het budget t+1 worden in het bestuurlijk 
overleg gewogen. De uitkomsten van deze weging kunnen leiden tot aanpassing van het 
op basis van de scp-berekening vastgestelde macrobudget. Daarbij kunnen ook de door 
bestuurlijk overleg bestaande indexeringsregels worden aangepast.

Advies over de totale omvang van het Wmo-budget
De gemeente is bij uitvoering van de Wmo gehouden aan het compensatiebeginsel. 
Dit beginsel verplicht de gemeenten om mensen die beperkingen ondervinden in zelf-
redzaamheid en maatschappelijke participatie, voorzieningen te bieden die hen in staat 
stellen om een huishouden te voeren (huishoudelijke hulp), zich te verplaatsen in en om 
de woning (woningaanpassingen, mobiliteitsvoorzieningen) en zich lokaal te verplaat-
sen om aan het maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen (vervoersvoorzieningen).
Dit deel van het advies gaat dus over alle Wmo-activiteiten die gericht zijn op het 
be vorderen van de maatschappelijke participatie van mensen met beperkingen. Van-
wege de samenhang tussen de Wmo en de andere onderdelen van het Gemeentefonds, 
worden het scp en de opstellers van het Periodiek Onderhouds Rapport (por) voor het 
Gemeentefonds verzocht om hun bevindingen op elkaar af te stemmen. Ook de uitkom-
sten van deze weging kunnen leiden tot aanpassing van het op basis van de scp-bereke-
ning vastgestelde macrobudget voor t+1.

Advies over de toereikendheid van het verdeelmodel
Het scp kan als onafhankelijke derde bij het voorbereiden van de hiervoor genoemde 
adviezen ontwikkelingen signaleren of factoren waarnemen die kunnen duiden op 
onvolkomenheden in het gehanteerde verdeelmodel. Wanneer bijvoorbeeld bepaalde 
factoren onvoldoende zijn verdisconteerd in het macrobudget, kan dat ook gevolgen 
hebben voor het verdeelmodel. In dat geval zal het scp daarvan melding maken in zijn 
jaarlijkse advisering aan het kabinet. Op dit punt heeft het scp vooral een signalerings-
functie. De beheerders van het Gemeentefonds kunnen deze signalen benutten in het 
reguliere onderhoud van de verdeling van de middelen in het Gemeentefonds. Hierbij 
wordt een integrale afweging gemaakt met de andere clusters in het Gemeentefonds en 
de normen die gelden voor verdeelmaatstaven.
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Bijlage 2:  Tarieven huishoudelijke hulp 2009 en 2010

Deze bijlage bevat de door het scp bewerkte uurtarieven voor huishoudelijke hulp op 
basis van de door het scp gehouden enquête onder gemeenten over de door zorgaanbie-
ders in rekening gebrachte tarieven voor huishoudelijke hulp.

Figuur B2.1

Uurtarieven huishoudelijke hulp 1 (hh1) van gemeenten (eenvoudig), 2009
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Figuur B2.2

Uurtarieven huishoudelijke hulp 2 (hh2) van gemeenten (eenvoudig en organisatie), 2009
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Figuur B2.3

Uurtarieven huishoudelijke hulp 1 (hh1) van gemeenten (eenvoudig), 2010
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Figuur B2.4

Uurtarieven huishoudelijke hulp 2 (hh2) van gemeenten (eenvoudig en organisatie), 2010
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