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Wat is de status van dit voorstel tot aanpassing van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp 
vanaf 1 januari 2025? 
Dit is een voorstel van het kabinet op basis van in het coalitieakkoord gemaakte afspraken. Begin 
november 2022 start er een openbare internetconsultatie waarbij iedereen die dat wil kan reageren 
op de voorgenomen wetsaanpassing (www.internetconsultatie.nl). Ook gaat het kabinet nog in 
gesprek met gemeenten, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties en zal de wet voor advies aan de 
Raad van State worden voorgelegd. De Tweede en Eerste Kamer zullen uiteindelijk een beslissing 
moeten nemen over de invoering. 
 
Voor wie zal de voorgenomen aanpassing gaan gelden?  
Praktisch betekent de voorgenomen aanpassing dat de meeste huishoudens een eigen bijdrage van 
€19 per maand blijven betalen. Bij huishoudens met een inkomen boven 185% van het sociaal 
minimum zal de eigen bijdrage geleidelijk stijgen naarmate het inkomen hoger wordt (in 2021 was 
185% van het sociaal minimum voor een alleenstaande AOW’er circa €30.000). Voor een huishouden 
met een inkomen van €1.000 boven dat grensbedrag zal de maandelijkse eigen bijdrage circa €6,70 
hoger zijn. Vanaf een inkomen van circa €66.000 gaat de maximum eigen bijdrage gelden van €255 
per maand. Deze bedragen kunnen mogelijk nog wel veranderen op basis van de indexatie. 
 
Per wanneer geldt dit?  
Het gaat om voorgenomen beleid waarover nog een definitieve beslissing moet worden genomen. 
Het voorstel van het kabinet is om de aanpassing per 1 januari 2025 door te voeren. 
 
Waarom is dit nodig?  
Sinds de invoering van het abonnementstarief is het beroep op de Wmo voor huishoudelijke hulp 
sterk toegenomen. Onder mensen met een hoger inkomen is de procentuele groei het sterkst. Dit 
leidt ertoe dat de toegankelijkheid van Wmo-voorzieningen voor inwoners in een kwetsbare 
financiële of persoonlijke situatie onder druk komt te staan. Daarom is in het coalitieakkoord 
afgesproken om een passende eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp in te voeren. Met deze 
passende eigen bijdrage wordt meer rekening gehouden met de financiële draagkracht van 
huishoudens.  
 
Waar kunt u terecht als u wilt reageren op het voorstel van het kabinet? 
De eerste stap naar wetgeving is een internetconsultatie. Geïnteresseerden kunnen suggesties doen 
om de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van de voorstellen te verbeteren. Het voorstel komt begin 
november 2022 op www.internetconsultatie.nl te staan. Dan kunt u op het voorstel reageren. 
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