
 

 

Tarievenoverzicht Wmo 2018 
 
 
Wanneer een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) wordt toegekend, dan geldt hiervoor meestal een eigen bijdrage, welke in 4-weke-
lijkse termijnen wordt geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). De gemeente 
Beek meldt de (volledige) kostprijs van de voorziening bij het CAK. Het CAK berekent vervol-
gens op basis van inkomen welke eigen bijdrage over dit bedrag verschuldigd is. 
 
Wanneer een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo wordt toegekend, dan bestaat er 
een keuzevrijheid tussen Zorg in Natura (ZIN) en een Persoonsgebonden budget (Pgb). De 
Pgb-bedragen zijn doorgaans afgeleid van de ZIN-tarieven en worden via de Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB) rechtstreeks uitbetaald aan de zorgverlener. 
 
Om inzicht te geven in de bedragen die aan het CAK worden doorgegeven en om inzicht te 
geven in de hoogte van een Pgb, is onderstaand tarievenoverzicht opgesteld. 
 
 
Maatwerkvoorziening Ondersteuning 
 
De maatwerkvoorziening Ondersteuning is de maatwerkvoorziening die voortkomt uit de 
voormalige (AWBZ-)indicaties Begeleiding Individueel en/of Begeleiding Groep (dagbeste-
ding). Deze voorziening wordt toegekend in de vorm van een arrangement.   
Het Pgb-bedrag voor de maatwerkvoorziening Ondersteuning wordt op basis van de tarie-
ven Zorg in Natura (ZIN) berekend. Wordt de ondersteuning geleverd door iemand uit het 
sociale netwerk, dan wordt het Pgb-bedrag op 90% van het ZIN-tarief vastgesteld. Wordt de 
ondersteuning geleverd door een professionele zorgverlener of instantie met een inschrij-
ving in de Kamer van Koophandel, dan wordt het Pgb-bedrag op 95% van het ZIN-tarief 
vastgesteld. 
 
Voor de maatwerkvoorziening  Ondersteuning gelden de volgende tarieven: 
 

 Zorg in Na-
tura (ZIN) 

 

Pgb 90% Pgb 95% 

Per 4 weken 
(CAK) 

 

Per 4 weken 
(CAK) 

Per maand 
(SVB) 

Per 4 weken 
(CAK) 

Per maand 
(SVB) 

Arr. 1 € 243,54 € 219,18 € 237,45 € 231,36 € 250,64 
Arr. 2 € 274,62 € 247,16 € 267,76 € 260,89 € 282,63 
Arr. 3 € 310,90 € 279,81 € 303,12 € 295,35 € 319,96 
Arr. 4 € 663,24 € 596,92 € 646,66 € 630,08 € 682,59 
Arr. 5 € 673,61 € 606,25 € 656,77 € 639,93 € 693,25 
Arr. 6 € 735,79 € 662,21 € 717,39 € 699,00 € 757,25 
Arr. 7 € 984,50 € 886,05 € 959,89 € 935,28 € 1.013,22 
Arr. 8 € 1.036,32 € 932,69 € 1.010,41 € 984,50 € 1.066,55 
Arr. 9 € 1.062,23 € 956,01 € 1.035,67 € 1.009,12 € 1.093,21 
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Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning 
 
De indicatie voor Huishoudelijke Ondersteuning is gesteld in de vorm van uren en minuten. 
Bij Zorg in Natura is de aanlevering aan het CAK afhankelijk van de omvang van de indicatie 
en het uurtarief van de gekozen aanbieder. 
 
Bij een  Pgb is de aanlevering aan CAK en SVB afhankelijk van de omvang van de indicatie en 
gelden de volgende uurtarieven: 
 
€ 16,02 indien de cliënt een basisindicatie voor hulp bij het huishouden heeft; 
€ 18,37  indien de cliënt een plusindicatie voor hulp bij het huishouden heeft en de zorg 

geleverd wordt door een zorgaanbieder of door een ZZP-er. 
 
 
 
Overige Maatwerkvoorzieningen 
 
Voor overige maatwerkvoorzieningen, zoals een woningaanpassing of een vervoersvoorzie-
ning, geldt dat de kostprijs van de voorziening afhankelijk is van de aard van de voorziening 
en de individuele situatie. De kostprijs van deze voorziening wordt aan de hand van offertes 
bepaald en kan dus niet in een tarievenoverzicht worden opgenomen. 


