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Op het gebied van de zorg vinden momenteel in Nederland grote veranderingen 
plaats. De centrale rol van de landelijke overheid wordt voor een belangrijk deel 
overgedragen aan de gemeentelijke overheid. Echter een deel van de besluiten over 
deze beoogde decentralisatie wordt ook weer ingetrokken. Voor veel leden van OB zal 
het bij tijd en wijle onduidelijk zijn hoe de verantwoordelijkheden voor de zorg nu 
zijn belegd. Goed om te weten of dit ook invloed heeft op de financiële regelingen 
van OB. 
 
Ons bestuur hoeft u niet omstandig uit te leggen dat de zorgkosten in Nederland de 
laatste jaren een bijna exponentiële groei ondergaan. De begroting van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) krijgt jaarlijks veruit het grootste budget 
toegewezen van alle departementen. Dit torenhoge bedrag moet beslist omlaag worden 
bijgesteld en  om vooral maar te kunnen bezuinigen worden er veel aanpassingen in de 
zorg voorgesteld. De media geven volop informatie over deze noodzakelijk geachte 
aanpassingen. 
 
De belangrijkste wetten op het gebied van de zorg zijn momenteel de AWBZ (algemene 
wet bijzondere ziektekosten) en de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Via de 
AWBZ wordt de bijzondere zorg geregeld: persoonlijke verzorging en verpleging, bege-
leiding en behandeling, verblijf in een zorginstelling. De uitvoering vindt plaats ‘in 
natura’ of via een PGB (persoonsgebonden budget). De AWBZ is nu volop in het nieuws 
omdat er sprake is van een aanvullende eigen bijdrage aan de AWBZ in het kader van 
zorg naar vermogen. Voor de bepaling van de eigen bijdrage van een bewoner van een 
verzorgings- of verpleeginrichting telt vanaf 2013 niet alleen het inkomen maar ook het 
vermogen mee. De discussies hierover zijn nog niet geluwd. De AWBZ blijft van kracht 
voor de ‘zwaardere’ zorg. De lichtere zorg gaat evenwel m.i.v. 2015 naar de WMO en 
naar de gemeenten. 
 
De uitvoeringsregelingen van de WMO worden vanaf 1 januari 2015 voor een deel 
gedecentraliseerd van de landelijke overheid naar de gemeenten. De lichte gevallen van 
de AWBZ, de volledige jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg vallen toe aan de 
gemeentelijke overheid.  Ook de huishoudelijke hulp in het kader van de WMO berust bij 
de gemeenten. Verder veranderen de eisen voor huishoudelijke hulp via de WMO: om 
vanaf 2015 hiervoor in aanmerking te komen moet u de huishoudelijke hulp dringend 
nodig hebben en deze niet zelf kunnen betalen. Er zal tevens een uitgebreider beroep 
moeten worden gedaan op o.a. mantelzorg: het kabinet spreekt sinds 2013 van een 
participatiesamenleving, waarin de zorg mede toevalt aan familie, buren en vrienden. 
 
Wat verandert er hierdoor aan de regelingen van OB: de bekende RTT (regeling 
tegemoetkoming thuiszorg) en de RRZ (regeling reiskosten ziekenhuisbezoek)?  
Ons bestuur kan u geruststellen: de beide regelingen blijven ongewijzigd van kracht en u 
kunt hier gebruik van blijven maken.  


