
Aan de gemeenteraad Albrandswaard 
  

 
 
    
     
   
  
 

 
 
 
Uw brief van:  Ons kenmerk: 1103899 
Uw kenmerk:  Contact: M. van Wanrooij 
Bijlage(n): 2 

 
Doorkiesnummer:  

  E-mailadres: m.wanrooij@bar-organisatie.nl 
  Datum:  

    
Betreft:  Raadsinformatiebrief uitspraken Centrale Raad van Beroep inzake huishoudelijke hulp 
 

 
 

 Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl 
 

 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 18 mei 2016 richtinggevende uitspraken gedaan over de 

huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. In deze brief informeren 

wij u over de eventuele gevolgen hiervan voor de uitvoering in onze gemeente.  
 
KERNBOODSCHAP 
Onderstaand wordt in cursief de uitspraken van de CRvB weergegeven en vervolgens hoe we dit binnen 
onze gemeente geregeld hebben.  
 

1.Beslist is dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt.  

Dit hebben we geregeld binnen onze gemeente. 

 

2. Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude 

Wmo, blijven ook daarna gelden. De gemeente kan die aanspraken met toepassing van de Wmo 2015 

aanpassen aan haar nieuwe Wmo-beleid. Dit beleid moet berusten op objectief en onafhankelijk 

onderzoek naar de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis. Overleg met gecontracteerde 

zorgaanbieders en cliëntenraden is niet toereikend. In de twee Utrechtse zaken is beslist dat de 

gemeente eerst deugdelijk onderzoek moet doen, in plaats van uit te gaan van het gestelde financiële 

kader.  

In tegenstelling tot Utrecht, kennen we in onze gemeente geen standaard uren toe, maar een resultaat 

(bijvoorbeeld schoon huis). Voorafgaand daaraan heeft de klantmanager een gesprek met de klant over 

de aard van de beperkingen, de ondersteuningsbehoefte en de eigen mogelijkheden. Ook wordt de 

noodzaak beoordeeld voor het opvragen van medisch advies. Het ondersteuningsplan bepaalt op basis 

van welke resultaten welke ondersteuning nodig is. Het is aan de zorgaanbieder samen met de klant om 

hier invulling aan te geven. Om te waarborgen dat deze resultaten behaald worden, vinden er 

klanttevredenheidsonderzoeken plaats door BAR-dichtbij. Verder verzorgt BAR-dichtbij de schouw. Dit is 



 
 

een steekproef om bij de klant thuis te controleren of het resultaat ook behaald wordt. Tenslotte ziet BAR-

dichtbij er op toe dat klachten afgehandeld worden. 

 

3. In de zaak Rotterdam (14/6239 WMO) heeft de rechtbank met juistheid geoordeeld dat de door de 

gemeente gehanteerde wijze van toekenning van huishoudelijke verzorging in resultaatsgebieden een 

duidelijke maatstaf mist. De Beleidsregels noch het toekenningsbesluit verschaffen inzicht in de vraag op 

welke concrete wijze invulling wordt gegeven aan het bereiken van de resultaten een schoon en leefbaar 

huis en het kunnen beschikken over schone en draagbare kleding en hoe met de te behalen resultaten 

een als compensatie te kwalificeren resultaat van de huishoudelijke verzorging kan worden verkregen. 

Die duidelijkheid wordt ook niet verkregen uit het bij het toekenningsbesluit meegestuurde overzicht aan 

de zorgverlener waarop het toegekende budget voor de huishoudelijke hulp is vermeld.  

Het college kent huishoudelijke hulp toe in de vorm van te behalen resultaten, zogenaamde 

resultaatsgebieden. Met deze wijze van toekenning wijkt het college af van de oude manier van 

toekenning van huishoudelijke hulp aan de hand van in het beleid neergelegde huishoudelijke taken en 

normtijden. De door het college gevolgde werkwijze komt er op neer dat naar aanleiding van een 

aanvraag om huishoudelijke hulp door het college wordt onderzocht of de aanvrager beperkingen 

ondervindt bij het voeren van een huishouden die dienen te worden gecompenseerd. Als dat zo is wordt 

onder verantwoordelijkheid van het college in overleg met de aanvrager door de zorgaanbieder een 

ondersteuningsplan opgesteld. Het college kent huishoudelijke hulp toe in de vorm van op bepaalde 

huishoudelijke gebieden te behalen resultaten. Dit ondersteuningsplan maakt onderdeel uit van het 

toekenningsbesluit. In dit ondersteuningsplan dient te zijn omschreven: 

 welke activiteiten er worden verricht; 

 met welke frequentie deze werkzaamheden worden verricht en  

 of er bijzonderheden zijn. 

 

Het college geeft  opdracht aan één van de gecontracteerde zorgaanbieders om over te gaan tot 

uitvoering van de aan de aanvrager toegekende resultaatsgebieden. Het is aan de zorgaanbieder om 

ervoor zorg te dragen dat de in het ondersteuningsplan opgenomen werkzaamheden worden verricht en 

dat de toegekende resultaten worden behaald. 

De door het college gehanteerde wijze van toekenning van huishoudelijke hulp in resultaatsgebieden  

heeft een duidelijke maatstaf. Een duidelijke maatstaf is vereist ingevolge de uitspraak van de Centrale 

Raad van Beroep ECLI:NL:CRVB:2016:1491. Deze uitspraak heeft betrekking op de systematiek van 

toekenning in resultaatsgebieden. Het toekenningsbesluit (waarvan het ondersteuningsplan onderdeel 

uitmaakt) verschaft inzicht in de vraag op welke concrete wijze invulling wordt gegeven aan het bereiken 

van de resultaten een schoon en leefbaar huis en hoe met de te behalen resultaten een als compensatie 

te kwalificeren resultaat van de huishoudelijke hulp kan worden verkregen. Door de totstandkoming van 

een ondersteuningsplan als onderdeel van de toekenningsbeschikking wordt ook maatwerk geleverd. Op 

bijzondere omstandigheden kan dan ook adequaat worden ingespeeld.  

In de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep ECLI:NL:CRVB:2016:1402 wordt gerefereerd aan de 

factor tijd. In deze uitspraak staat de systematiek voor huishoudelijke hulp van de gemeente Utrecht 

centraal. Deze systematiek bestaat uit een basismodule van 78 uur per jaar. Indien noodzakelijk kan 

worden afgeweken van deze standaard. De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat deze basismodule 



 

 

van 78 uur niet berust op objectief onderzoek naar de tijd die nodig is voor ondersteuning bij het 

schoonmaken. De norm van 78 uur is ingegeven door het financiële kader dat de gemeente Utrecht 

hiervoor wilde inzetten, terwijl er juist een objectief onderzoek naar noodzakelijke handelingen – en de 

frequentie waarmee zij moeten worden verricht- die resulteren in voor een huishouden verantwoord 

resultaat. In de door het college gehanteerd systematiek vindt voorafgaand aan de toekenning juist een 

onderzoek plaats (vastgelegd in het ondersteuningsplan) dat maatgevend is voor de toekenning. De te 

verrichten activiteiten en frequentie hiervan zijn in deze systematiek leidend. Het is de aanvrager na 

toekenning duidelijk wat hij of zij kan verwachten.  

 

Naar aanleiding van de behandeling van de bezwaarschriften rond de herindicaties is deze procedure 

ontwikkeld en opgenomen in de werkinstructies. Dit betekent dat er toekenningsbesluiten in het verleden 

genomen zijn waaraan geen ondersteuningsplan ten grondslag ligt.  

Voor zover tegen deze besluiten geen bezwaarschrift is ingediend hebben deze besluiten formele 

rechtskracht verkregen d.w.z. dat deze besluiten zowel wat betreft de procedure als naar inhoud geacht 

worden rechtmatig te zijn. 

 

4.In de zaak van Aa en Hunze is beslist dat een gemeente huishoudelijke hulp mag aanbieden in de vorm 

van een algemene voorziening. Aanvullend hierop moet een op de persoon afgestemde 

maatwerkvoorziening worden aangeboden, indien dat nodig is voor de zelfredzaamheid. De gemeente Aa 

en Hunze mocht haar inwoner echter niet verwijzen naar de algemene voorziening ‘schoonmaken huis’, 

omdat de algemene voorziening van Aa en Hunze niet voldoet aan de eisen van de Wmo 2015.  

De verstrekkingenbeleid huishoudelijke hulp voldoet aan de eisen van de Wmo 2015. Op basis van 

onderzoek wordt bekeken welke voorziening passend is bij de gevraagde ondersteuning. Als met een 

algemene voorziening de aanvrager niet adequaat geholpen is, wordt een maatwerkvoorziening 

geboden.  

 

5.De CRvB geeft ten slotte aan dat de hoogte van een eventuele bijdrage in de kosten die de cliënt is 

verschuldigd voor een algemene voorziening moet zijn vastgelegd in de Wmo-verordening. Ook een 

eventuele korting op de bijdrage van de algemene voorziening dient in de Wmo-verordening  te zijn 

bepaald. Het is volgens de CRvB niet toegestaan dit te delegeren aan het college. 

Als gevolg hiervan dient artikel 7 van de Verordening Wmo aangepast te worden. Hierin is de delegatie 

bepaling naar het College van B&W opgenomen. Verder is in de Regeling Ziektekosten, HH en 

Verhuiskosten opgenomen dat voor klanten tot 130% van het minimum een tegemoetkoming mogelijk is 

in de vorm van een persoonsvolgend budget. Ook dit onderdeel dient overgeheveld te worden naar de 

Verordening Wmo. Een voorstel hieromtrent zal na de zomer richting raad gaan. Deze aanpassing heeft 

geen gevolgen voor onze inwoners. 
 
TOT SLOT 

Momenteel is landelijk discussie ontstaan over hoe de uitspraken van de CRvB geïnterpreteerd dienen te 

worden. In de bijlage zijn hierover de brieven van de VNG en het ministerie van VWS opgenomen. Na 

zorgvuldige juridische toetsing en de vertaling van de uitspraken naar onze uitvoeringspraktijk, zijn wij tot 

de conclusie gekomen dat de uitspraken van de CRvB  vooralsnog geen gevolgen hebben voor onze 

klanten en onze uitvoeringspraktijk. Wel zal de Verordening maatschappelijke ondersteuning aangepast 



 
 

moeten worden. Wij blijven de landelijke discussie in deze volgen en komen hierop bij de raad terug 

wanneer dit leidt tot gewijzigde inzichten. 

 

Bijlagen: 
1. Uitspraken Centrale Raad van Beroep betreffende de Wmo 2015 (1103927) 
2. WMO uitspraken Centrale raad van Beroep 18 mei 2016 (1103925) 
  

 
 
  

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

Hans Cats drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 
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Geacht college,  

 

Op 18 mei jl. heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een aantal leidende 

uitspraken gedaan over de Wmo 20151. De belangrijkste punten die uit de 

gewezen uitspraken voortvloeien zijn:  

 

 Huishoudelijke hulp is een voorziening die onder de Wmo 2015 valt; onder het 

voeren van een gestructureerd huishouden valt mede de zorg voor het schoon 

en op orde houden van het huishouden, alsook het kunnen beschikken over 

schoon beddengoed en schone kleding.  

 Het doorverwijzen van inwoners naar private schoonmaakondersteuning 

 betreft geen algemene voorziening in de zin van de Wmo 2015. 

 Een maatwerkvoorziening in de vorm van modules is onder 

voorwaarden toegestaan. De normen van deze modules moeten zijn gebaseerd 

op objectief onderzoek. Indien uit het onderzoek voortvloeit dat in het concrete 

geval maatwerk geboden dient te worden, kan niet worden volstaan met 

standaardoplossingen (dit betekent: onderzoek in het individuele geval en zo 

nodig afwijken). 

 De toekenning van huishoudelijke verzorging, overeenkomstig artikel 4 van de 

(oude) Wmo 2007, in resultaatsgebieden ‘een schoon en leefbaar huis’ vereist 

een duidelijke maatstaf; de gemeente moet vastleggen welke concrete 

ondersteuning wordt geboden om het resultaat te bereiken. 

 

De CRvB bevestigt daarmee een aantal belangrijke vereisten die uit de Wmo 2015 

voortvloeien.  

 

In deze brief ga ik in op voornoemde punten en de consequenties die deze voor 

uw lokale beleid en de uitvoering daarvan kunnen hebben. De verdiepende 

analyse voor uw gemeente is primair aan u. Ik vraag u de uitspraken van de CRvB 

goed te bestuderen en voor zover nodig uw verordening, beleid(regels) en 

uitvoering daarvan hiermee in overeenstemming te brengen. Voor een aantal 

gemeenten zal dit betekenen dat de gemeenteraad nieuwe besluiten moet nemen. 

Ik vind het belangrijk dat deze aanpassingen op de kortst mogelijke termijn 

                                                
1 ECLI:NL:CRVB:2016:1402, ECLI:NL:CRVB:2016:1403 en ECLI:NL:CRVB:2016:1404,      

   ECLI:NL:CRVB:2016:1491 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2016:1402&keyword=ECLI%3aNL%3aCRVB%3a2016%3a1402
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2016:1403&keyword=ECLI%3aNL%3aCRVB%3a2016%3a1403
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2016:1404&keyword=%22ECLI%3aNL%3aCRVB%3a2016%3a1404%22
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2016:1491&keyword=ECLI%3aNL%3aCRVB%3a2016%3a1491
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worden doorgevoerd, zodat uw inwoners niet onnodig lang in onzekerheid 

verkeren. Het belang van de cliënt en diens ondersteuning dient voorop te staan, 

voorkomen moet worden dat cliënten zich in deze periode alsnog genoodzaakt 

voelen zich tot de rechter te wenden.  

 

Uitspraken CRvB  

De hoogste bestuursrechter heeft vier heldere uitspraken gedaan. De uitspraken 

scheppen een duidelijk kader en geven richting aan de uitvoering van de wet die 

ik beoogd en uitgedragen heb. Voornoemde uitspraken laten zien waar de essentie 

van de Wmo 2015 over gaat; het leveren van passende maatschappelijke 

ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft. Op hoofdlijnen komen de vier 

uitspraken op het volgende neer.  

 

- Huishoudelijke hulp is een prestatie die onder de Wmo 2015 valt. 

De CRvB komt tot het oordeel dat de wetsgeschiedenis geen enkel 

aanknopingspunt bevat waarbij de wetgever heeft willen breken met de (oude) 

Wmo 2007 en evenmin dat het voeren van een gestructureerd huishouden als 

bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wmo 2015 niet mede de zorg voor het schoon en 

op orde houden van het huishouden zou omvatten, alsook de zorg voor het 

kunnen beschikken over schoon beddengoed en schone kleding2.  

 

- Algemene voorziening vs. maatwerkvoorziening 

Nu de CRvB tot het oordeel is gekomen dat huishoudelijke hulp een prestatie is 

die onder de Wmo 2015 valt, is het aan u om te bezien of deze prestatie in de 

vorm van een algemene voorziening en of een maatwerkvoorziening wordt 

aangeboden. De CRvB komt tot het oordeel dat wanneer een algemene 

voorziening voorhanden is, deze als basisvoorziening voorliggend kan zijn op 

een eventueel in aanvulling daarop te verstrekken maatwerkvoorziening. Op het 

moment dat in de gemeente huishoudelijke hulp in de vorm van een algemene 

voorziening wordt aangeboden, dient onderzocht te worden of die algemene 

voorziening voor betrokkene ook financieel haalbaar is. De eventueel te heffen 

eigen bijdrage voor de algemene voorziening dient door de gemeenteraad in de 

verordening te worden vastgelegd.  

 

- Het doorverwijzen van een cliënt naar private schoonmaakondersteuning betreft 

geen algemene voorziening zoals bedoeld onder de Wmo 2015. 

Uit de tekst en toelichting van artikel 1.1.1 van de Wmo 20153 volgt dat een 

aanbieder zich jegens het college verbindt om een algemene voorziening te 

leveren. Een derde die zich uitsluitend jegens de cliënt verbindt tot het leveren 

van bepaalde activiteiten, diensten of zaken betreft in dit verband geen 

aanbieder in de zin van de Wmo 2015. Indien de gemeente een cliënt verwijst 

naar private schoonmaakondersteuning en er alleen een contract bestaat tussen 

het schoonmaakbedrijf en de cliënt, betreft de huishoudelijke hulp geen 

voorziening in de zin van de Wmo 20154.  

 

- Het toekennen van standaardmodules dient te berusten op een gedegen 

onderzoek van het individuele geval en waarnodig dient van de standaard 

afgeweken te kunnen worden.  

Reeds in eerdere uitspraken heeft de CRvB geoordeeld dat een college van 

                                                
2 ECLI:NL:CRVB:2016:1402, ECLI:NL:CRVB:2016:1403 
3 De aanbieder betreft een natuurlijk persoon of rechtspersoon die jegens het college 
gehouden is een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening te leveren.  
4 ECLI:NL:CRVB:2016:1404 
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burgemeester en wethouders bevoegd is om ter invulling van het begrip schoon 

en leefbaar huis beleidsregels vast te stellen5. Deze regels mogen echter niet 

willekeurig zijn en dienen te berusten op objectieve criteria steunend op 

deugdelijk onderzoek (verricht door derden die geen belang hebben bij de 

uitkomst). Dit onderzoek moet inzicht bieden in de vraag welk niveau van 

schoon voor een huishouden verantwoord is, welke concrete activiteiten 

daarvoor verricht moeten worden, hoeveel tijd daarvoor nodig is en met welke 

frequentie deze activiteiten verricht moeten worden om te kunnen spreken van 

een schone en leefbare woning. Hetzelfde geldt voor prestaties die gericht zijn 

op het kunnen beschikken over schone en draagbare kleding en schoon 

beddengoed. Wanneer bij het opstellen van dergelijke regels wordt voldaan aan 

deze vereisten kan van modules gebruik worden gemaakt. Daarbij wordt door de 

CRvB opgemerkt dat de toepassing van modules moet berusten op een 

onderzoek naar alle van belang zijnde feiten en omstandigheden van het 

individuele geval en dat bovendien vaste lijn moet zijn dat van een module 

wordt afgeweken indien de noodzaak daartoe blijkt uit het onderzoek. Voor 

iedere cliënt geldt dus dat indien het onderzoek uitwijst dat in het concrete geval 

maatwerk moet worden geboden, niet kan worden volstaan met 

standaardoplossingen6.  

 

- Het toekennen van huishoudelijke verzorging in resultaatgebieden dient een 

duidelijke maatstaf te bevatten. 

Hoewel de CRvB uitspraak heeft gedaan over de (oude) Wmo 2007 is deze 

uitspraak ook van belang voor de uitvoering van de huidige wet. De CRvB 

oordeelt dat het toekennen van huishoudelijke verzorging in resultaatsgebieden 

een duidelijke maatstaf mist in de toepassing in de betreffende beleidsregels 

terwijl ook het toekenningbesluit geen inzicht verschaft in de vraag op welke 

concrete wijze invulling wordt gegeven aan het bereiken van de resultaten een 

schoon en leefbaar huis en het kunnen beschikken over schone en draagbare 

kleding. Bovendien wordt ook niet duidelijk hoe met de te behalen resultaten 

een als compensatie te kwalificeren resultaat van de huishoudelijke verzorging 

kan worden verkregen. De gemeente moet vastleggen welke concrete zorg 

wordt geboden om het resultaat te bereiken7. 

 

Oproep aan u 

Ik roep u op om uw verantwoordelijkheid te nemen en binnen uw gemeente op de 

kortst mogelijke termijn te bezien of de uitspraken van de CRvB aanleiding zijn om 

uw verordening, beleid(sregels) en de uitvoering daarvan aan te passen en 

daarmee de wet na te leven. 

 

Ongeacht de door u gemaakte keuzes ten aanzien van de vormgeving van de 

ondersteuning en het karakter van de financiering (pxq model; 

resultaatbekostiging) geldt dat uw afweging dient te berusten op een gedegen 

onderzoek van het individuele geval. In het individueel geval kan ondersteuning in 

de vorm van een module een uitkomst zijn, echter in alle gevallen moet bij de 

toekenning rekening gehouden zijn met de individuele omstandigheden van de 

cliënt. De module is niet de norm, maar een passende bijdrage die erop gericht is 

dat iemand zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven.  

Mocht u werken met (standaard)modules dan dienen deze geobjectiveerd en 

                                                
5 ECLI:NL:CRVB:2015:4262 en ECLI:NL:CRVB:2016:430. 
6 ECLI:NL:CRVB:2016:1402, ECLI:NL:CRVB:2016:1403 
7 ECLI:NL:CRVB:2016:1491 
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deugdelijk onderbouwd te zijn. Daar waar u als gemeente de ondersteuning als 

resultaat heeft gedefinieerd moet u ervoor zorgen dat wordt vastgelegd met welke 

concrete ondersteuning dit resultaat wordt bereikt. 

 

Voor zover de uitspraken van de CRvB voor u aanleiding zijn uw huidige beleid aan 

te passen is het van groot belang hierover helder te communiceren met uw 

inwoners. U zult daarbij aanvullende acties moeten ondernemen om deze (nieuwe 

of gewijzigde) voorzieningen aan uw burgers te kunnen bieden. Deze acties 

houden mijn inziens ook in dat u zult bezien hoe u tegemoet kunt komen aan 

inwoners die een afwijzing op hun aanvraag hebben ontvangen voor 

ondersteuning op basis van bestaand beleid dat strijdig is met de uitspraken van 

de CRvB, ook al hebben zij daartegen geen bezwaar gemaakt of beroep ingesteld. 

Uiteraard geldt deze oproep ook voor cliënten die zich momenteel nog in 

procedures bevinden. Om te voorkomen dat cliënten lang in onzekerheid blijven 

en zich genoodzaakt voelen hun recht te gaan halen bij de rechter is het aan u om 

snel duidelijkheid aan uw inwoners te geven en de vereisten die uit de Wmo 2015 

voorvloeien na te leven. Ik verwacht in dit kader dat u met uw inwoners in 

gesprek zult gaan om te bekijken welke ondersteuning op dit moment passend is, 

daarbij wellicht vooruitlopend op nog te ontwikkelen c.q. vast te stellen beleid. Op 

deze manier wordt aan kwetsbare mensen zo spoedig mogelijk de voor hen 

noodzakelijke ondersteuning geboden en kunnen onnodige procedures of nieuwe 

rechtszaken zoveel mogelijk worden voorkomen. In dit kader juich ik ook 

initiatieven als de lokale ombudsfunctie van harte toe om eventuele geschillen 

tussen cliënt en uw gemeente op een laagdrempelige manier aan de voorkant op 

te lossen, zodat de gang naar de rechter in zoveel mogelijk situaties voorkomen 

kan worden. 

 

Mijn dringende oproep aan u is om uw verantwoordelijkheid te nemen in 

overeenstemming met de uitspraken van de CRvB en het in deze brief daarover 

gestelde. In dit kader zal ik op de voet volgen of de uitspraken van de CRvB, en 

daarmee de kern van de wet, voldoende (snel) opvolging krijgen en waar nodig zal 

ik in het kader van het interbestuurlijk toezicht in contact treden met individuele 

gemeenten.  

 

Tot slot 

Met de uitspraken van de CRvB heeft u duidelijkheid gekregen over de 

interpretatie van de wet door de hoogste bestuursrechter. Ik vind het belangrijk 

om te benoemen dat (ook) de CRvB grote beleidsvrijheid toekent aan gemeenten 

bij de uitvoering van de Wmo 2015. De CRvB refereert in zijn uitspraken aan de 

wetsgeschiedenis die stelt dat de te treffen maatwerkoplossingen heel divers van 

aard kunnen zijn. Eén oplossing bestaat niet. Meerdere wegen kunnen leiden naar 

Rome. Voor ieder van deze wegen geldt dat voldaan moet worden aan datgene 

wat in de Wmo 2015 is bepaald en de regels van de Algemene wet bestuursrecht.  

 

Samen met de VNG zal ik bezien of, en hoe we u praktische ondersteuning kunnen 

bieden met de uitvoering van de uitspraken van de CRvB, waarbij de door u inge-

slagen weg met betrekking tot de vernieuwing gerealiseerd blijft. De spelregels die 

ANBO heeft opgesteld met betrekking tot het doen van een zorgvuldig onderzoek 

kunnen hierbij van pas komen. Deze spelregels beschrijven het kader met normen 

waaraan het proces van melding tot en met maatwerkvoorziening moet voldoen, 

welke normen u kunnen helpen bij het vormgeven van een zorgvuldige toegang 

tot de Wmo 2015 voor uw inwoners.  

 

https://www.anbo.nl/sites/default/files/uploads/spelregels_wmo_2015.pdf
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Een afschrift van deze brief zal aan uw gemeenteraad en Tweede Kamer worden 

gezonden.  

 

Hoogachtend, 

 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

 

 

 

 

drs. M.J. van Rijn 
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Wmo-uitspraken Centrale Raad 

van Beroep 18 mei 2016 

ons kenmerk 

ECSD/U201600868 

Lbr. 16/042 

datum 

3 juni 2016 

Samenvatting 

 

De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei jl. uitspraak gedaan in drie zaken over 

huishoudelijke hulp op grond van de Wmo 2015 en één uitspraak in een zaak op grond van de 

Wmo 2007. 

 

Kern van de uitspraken is: 

 

 De huishoudelijke hulp is een voorziening die onder de Wmo 2015 valt. 

 Toekenning van huishoudelijke hulp in de vorm van (standaard)modules is toegestaan, 

op voorwaarde dat het aantal uren huishoudelijke hulp in de standaardmodules is 

gebaseerd  op objectieve criteria voortkomend uit deugdelijk en onafhankelijk 

onderzoek. Indien blijkt dat de standaardmodule niet passend is moet maatwerk 

geboden worden. 

 Het doorverwijzen van inwoners naar private schoonmaakondersteuning is geen 

algemene voorziening in de zin van de Wmo 2015. 

 Toekenning van huishoudelijke hulp, overeenkomstig artikel 4 van de Wmo 2007, in 

resultaatsgebieden “een schoon en leefbaar huis” vereist een duidelijke maatstaf.  

Een aantal gemeenten zal het beleid moeten aanpassen naar aanleiding van de uitspraken. De 

mate waarin het beleid moet worden aangepast verschilt per gemeente, afhankelijk van de wijze 

waarop zij hun beleid hebben ingericht. In deze brief gaat de VNG in op de vraag wat de 

uitspraken betekenen voor het Wmo-beleid. We houden op 15 en 16 juni twee werkateliers voor 

gemeenten waarin de verschillende reparatiemogelijkheden zullen worden besproken. De 

opbrengst van deze werkateliers zullen wij in een vervolg-ledenbrief “reparatiemogelijkheden 

gemeentelijk beleid” opnemen en verspreiden. De VNG zal de modelverordening Wmo 2015 

waar nodig aanpassen in verband met de uitspraken van de Centrale Raad.  



 

 

 

 

Aan de leden 
 
 

 

 

 
 
informatiecentrum tel. 

 (070) 373 8393 

uw kenmerk bijlage(n) 

1 

betreft 

Wmo uitspraken van de 

Centrale Raad van Beroep op 

18 mei 2016 

ons kenmerk 

ECSD/U201600868 

Lbr. 16/042 

 

datum 

3 juni 2016 

 

Geacht college en gemeenteraad, 

 

 

Inleiding 

De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei jl. uitspraak gedaan in drie zaken over 

huishoudelijke hulp op grond van de Wmo 2015 en één uitspraak in een zaak op grond van de 

Wmo 2007.  

De uitspraken hebben betrekking  op het beleid van de gemeenten Utrecht en Aa en Hunze 

(Wmo 2015) en de gemeente Rotterdam (Wmo 2007). In deze brief reageren we op de 

uitspraken gereageerd en gaan we in op de vraag wat de uitspraken betekenen voor het Wmo-

beleid. 

In de bijlage bij deze ledenbrief  gaan we per overweging van de Centrale Raad van Beroep 

(CRvB) dieper in op de consequenties voor het gemeentelijke beleid. 

 

De uitspraken kort samengevat   

 

gemeente Utrecht (uitspraak in twee zaken) 

De CRvB heeft geoordeeld dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt omdat dit deel 

uitmaakt van een gestructureerd huishouden. Een maatwerkvoorziening in de vorm van modules 

is toegestaan. Wel oordeelt de Centrale Raad dat het aantal uren huishoudelijke hulp in de 

standaardmodules gebaseerd moeten zijn op objectieve criteria voortkomend uit deugdelijk 

onderzoek verricht door onafhankelijke derden. Pas als dat onderzoek is verricht, kan de 

bestuursrechter beoordelen of het beleid in redelijkheid is vastgesteld. Vervolgens is de vraag of 

de op basis van het beleid verleende maatwerkvoorziening een passende bijdrage levert aan de 

zelfredzaamheid en participatie van de cliënt.  

 

 



 

De CRvB heeft aangegeven dat zolang de uitkomsten van het onderzoek naar de 

standaardmodules ontbreken zij in zaken over huishoudelijke hulp op grond van de Wmo 2015 

zelf in de zaak zal voorzien door aansluiting te zoeken bij de voorlaatste indicatie van de cliënt, 

dan wel bij de normen van het CIZ Protocol Huishoudelijke Verzorging. 

 

Uitspraak gemeente Aa en Hunze 

De CRvB kwalificeert een voorziening waarbij een cliënt zelf moet contracteren met een 

zorgaanbieder niet  als een ‘algemene voorziening’ in de zin van de Wmo 2015. Het is aan het 

college om met zorgaanbieders afspraken te maken over voorzieningen voor huishoudelijke hulp.  

Een  bijdrage in de kosten voor een algemene voorziening is mogelijk, mits dit in een verordening 

is bepaald. De bijdrage kan, anders dan de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening, niet 

inkomensafhankelijk zijn, maar de Raad kan wel bepalen dat bepaalde doelgroepen een korting 

op de bijdrage in de kosten krijgen.  De vaststelling mag niet aan het college worden 

gedelegeerd. Daarnaast blijkt uit de uitspraken dat onderzocht moet worden of de algemene 

voorziening voor de cliënt ook financieel haalbaar is.  

 

Uitspraak gemeente Rotterdam 

 Uit die uitspraak blijkt dat de toekenning van huishoudelijke verzorging in resultaatsgebieden 

een duidelijke maatstaf mist als niet duidelijk uit de beleidsregels en de beschikking blijktop 

welke wijze concrete invulling wordt gegeven aan het bereiken van de resultaten van een schoon 

en leefbaar huis. Deze uitspraak kan van belang zijn, ook onder de Wmo 2015, omdat 

verschillende gemeenten in het kader van de Wmo 2015 ook resultaatgericht indiceren. 

 

Overweging VNG 

De VNG vindt het geen verrassing dat de rechter heeft geoordeeld dat huishoudelijke hulp onder 

de Wmo 2015 valt. Hoewel de wet en een uitspraak van de  Rechtbank Zeeland-West Brabant 1 

Rechtbank zeeland-West-Brabant (07-01-2016, ECLI:NL:RBZWB:2016: 9, 10, 11 en 13) 

ruimte lieten voor een andere interpretatie, is het oordeel van de rechter – ook vanuit 

maatschappelijk oogpunt –  begrijpelijk.  

 

De uitspraken hebben betrekking op zaken waarbij appellanten onder de Wmo 2007 meer uren 

geïndiceerd hadden gekregen en onder de Wmo 2015 minder kregen, zonder dat hun situatie 

was veranderd. De Centrale Raad erkent de vrijheid van het gemeentebestuur op het beleid aan 

te passen, maar zegt erbij dat deze wordt beperkt door artikel 2.3.5. derde lid waarin staat dat de 

voorziening  een passende bijdrage moet leveren aan de zelfredzaamheid en participatie.  

De CRvB lijkt verder een andere toetsingsmaatstaf te hanteren dan onder de Wmo 2007. De 

CRvB stelt niet meer de compensatieplicht centraal, maar de vraag of gemeenten een passende 

bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en participatie. Daarbij overweegt de Centrale Raad 

ook expliciet dat de verplichting een maatwerkvoorziening te bieden niet zo ver gaat dat de 

aanvrager in exact dezelfde positie wordt gebracht dan waarin hij verkeerde voor hij de 



 

ondersteuning nodig had. Omdat in de zaken die op 18 mei zijn gewezen nog geen individuele 

beoordeling heeft plaatsgevonden, is het afwachten hoe de nadere invulling van dit criterium in 

individuele zaken door de Centrale Raad wordt toegepast.     

 

Het ontwikkelen van nieuwe normtijden voor een schoon huis gebaseerd op onafhankelijk 

objectief onderzoek, zal niet eenvoudig zijn. “Een schoon huis” is ook een subjectief begrip. Het 

CIZ-indicatieprotocol “Huishoudelijke verzorging” dat de Centrale Raad wel als objectief en 

onafhankelijk beschouwt, dateert al uit de tijd dat de huishoudelijke hulp nog onder de AWBZ 

viel. Mogelijk kunnen innovatieve hulpmiddelen ertoe bijdragen dat normtijden voor een schoon 

huis scherper kunnen worden bepaald.  

Vanzelfsprekend heeft de Centrale Raad in zijn uitspraken bij de beoordeling van het beleid van 

de gemeenten geen rekening gehouden met de door het Rijk opgelegde bezuinigingen. De 

Centrale Raad toetst aan de wet. Voor de gemeenten resteert echter de moeilijke opdracht om 

met een krimpend budget alle cliënten te ondersteunen van wie na zorgvuldig onderzoek is 

vastgesteld dat huishoudelijke hulp een passende bijdrage levert aan het langer zelfstandig 

kunnen blijven wonen en waarvan ook is vastgesteld dat daar niet op een andere manier in kan 

worden voorzien.  

 

De Centrale Raad heeft de weg van het omvormen van maatwerkvoorziening tot algemene 

voorziening niet afgesloten maar wel aan strengere regels gebonden. Dit maakt een aanpassing 

van de modelverordening op dit punt noodzakelijk. Onduidelijk is bovendien nog op welke wijze 

een gemeente dient te onderzoeken of de algemene voorziening voor de cliënt ook financieel 

haalbaar is en wat de reikwijdte is van die onderzoeksplicht. Hopelijk komt daar op korte termijn 

in andere uitspraken duidelijkheid over.   

Vanuit juridisch perspectief gezien is het niet verrassend dat de CRvB zelf in de zaak heeft 

voorzien. Bestuursrechters willen conflicten zoveel mogelijk finaal beslechten. Het betreft 

bovendien een tijdelijke voorziening. Zodra er nieuw beleid is vastgesteld op basis van objectieve 

criteria voorkomend uit onafhankelijk onderzoek, kan de gemeente een nieuwe 

maatwerkvoorziening indiceren. 

 

De VNG heeft uit de uitspraak van de Centrale Raad niet geconstateerd dat resultaatgericht 

indiceren en beschikt niet meer mogelijk zou zijn. Wel blijkt uit de uitspraak dat in de 

beleidsregels en de beschikking duidelijk moet zijn op welke concrete wijze invulling wordt 

gegeven aan het bereiken van de resultaten van een schoon en leefbaar huis en het kunnen 

beschikken over schone en draagbare kleding en hoe met de te behalen resultaten een 

passende bijdrage aan de zelfredzaamheid en participatie (vertaald naar de Wmo 2015) kan 

worden geleverd. Dat kan praktisch gezien betekenen dat het zorg – of ondersteuningsplan dat 

de cliënt met de aanbieder maakt, voldoende concreet is en onderdeel dient uit te maken van de 

beschikking. Het betekent volgens ons niet dat er per definitie weer in uren zou moeten worden 

geïndiceerd. 



 

 

Reparatie van gemeentelijk beleid 

De gemeenten die hun beleid naar aanleiding van de uitspraken zullen moeten wijzigen worden 

geconfronteerd met een aantal vragen:   

 

• Wanneer laten we het nieuwe beleid ingaan? 

• Hoe behandelen we in de tussentijd aanvragen van nieuwe cliënten? 

• Hoe gaan we om met lopende bezwaar- en beroepsprocedures? 

• Cliënten zullen naar aanleiding van de uitspraken (opnieuw) een melding kunnen doen 

en/of aanvraag kunnen indienen. Hoe daarmee om te gaan?  

 

Gemeenten zullen hierin al naar gelang hun situatie een eigen afweging moeten maken, waarbij 

ook de politieke en maatschappelijke context binnen de gemeente moet worden meegewogen. 

Het strekt te ver om daar in deze ledenbrief op in te gaan. Wij zullen binnen enkele weken een 

aanvullende ledenbrief sturen waarin we gemeenten die het betreft, handvatten bieden om hun 

beleid te repareren.  

 

Vervolg/ondersteuningsaanbod aan gemeenten 

De VNG heeft op 15 en 16 juni 2016, afhankelijk van de belangstelling bij gemeenten, twee 

werkateliers gepland over de consequenties van de uitspraken. Daarbij komen ook de onder 

“reparatie van gemeentelijk beleid” genoemde vragen uitgebreid aan de orde. 

Advocatenkantoor Pels Rijcken, dat het beleid van de gemeente Utrecht en de gemeente 

Rotterdam heeft verdedigd bij de CRvB, levert een inhoudelijke bijdrage aan de werkateliers. 

Meer informatie is te vinden in de VNG-agenda (Wmo 2015) op onze website. Gemeenten 

kunnen zich vanaf 3 juni aanmelden. De opbrengst van deze werkateliers zullen wij in een 

vervolg ledenbrief “reparatiemogelijkheden gemeentelijk beleid” opnemen en verspreiden. De 

VNG zal de modelverordening Wmo waar nodig aanpassen in verband met de uitspraken van de 

Centrale Raad. We verwachten de aanpassing in de tweede helft van juli 2016 gereed te 

hebben. 

 

Hoogachtend, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

J. Kriens 

Voorzitter directieraad 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/agenda
http://www.vng.nl/
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