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Geachte leden van de Tweede Kamer, 
 
Op Prinsjesdag heeft het kabinet haar nadere plannen voor ombuigingen in de AWBZ gepresenteerd 
(zie de brief van VWS aan de Tweede Kamer, ‘Uitwerking pakketmaatregel 2009’, van 16-09-2008, 
kenmerk DLZ/ZI-U-2877632). De pakketmaatregel begeleiding houdt in dat de aanspraak op de 
AWBZ-functie begeleiding wordt aangescherpt. Circa 200.000 cliënten zullen hiertoe opnieuw worden 
geïndiceerd. In de bijgaande Factsheet geven we een eerste impressie van de maatregel en de 
gevolgen. 
 
Vóór de zomervakantie heeft het kabinet een glasheldere AWBZ-polis aangekondigd. Nu moeten we 
constateren dat die helderheid er voorlopig niet is, niet voor de burger en niet voor de uitvoerende 
instanties. De indicatiecriteria worden per 1 januari 2009 aangescherpt, maar wat dat voor 
verschillende groepen burgers betekent, zal pas werkende weg duidelijk worden. Het kabinet gaat de 
gevolgen van de plannen monitoren en zal daarover pas rond de zomer van 2009 meer duidelijkheid 
kunnen bieden. 
 
Desalniettemin gaat het nieuwe regime al op 1 januari 2009 in, zowel voor nieuwe cliënten als voor in 
2009 geherïndiceerde "oude" cliënten. Het kabinet zegt te verwachten dat gemeenten vanaf dat 
moment hun verantwoordelijkheid nemen en passende alternatieven aan zullen bieden. De burger 
wordt dus met een onduidelijke boodschap verwezen naar andere "loketten", die zich bij gebrek aan 
informatie en voldoende voorbereidingstijd niet op deze nieuwe doelgroep hebben kunnen 
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voorbereiden. Wij hebben het kabinet laten weten deze handelwijze en dit tijdpad bestuurlijk 
onuitvoerbaar te vinden. Wij lichten dat graag toe. 
 
In totaal zijn volgens de gegevens van VWS 200.000 mensen mede afhankelijk van één of andere 
vorm van AWBZ-begeleiding. Zij hebben - in de woorden van VWS - lichte, matige of ernstige 
beperkingen. Onder mensen met lichte beperkingen worden o.a. verstaan ouderen met beginnende 
dementie, beginnend geheugenverlies en beginnende ouderdomsklachten. Maar ook licht verstandelijk 
gehandicapten en mensen met een psychiatrische aandoening die nu stabiel zijn, worden hiertoe 
gerekend. In bijgaande factsheet worden enkele getroffen groepen nader beschreven. 
Van al deze mensen vervalt de begeleiding. Dus niet alleen de begeleiding die gericht is op 
participatie, maar ook de begeleiding gericht op hun zelfredzaamheid. Zij worden geacht hun eigen 
verantwoordelijkheid te nemen, al dan niet met steun van hun omgeving en/of de gemeente. 
 
De mensen met zware of matige beperkingen ontvangen voortaan alleen begeleiding die op 
zelfredzaamheid is gericht. Voor participatie zullen zij ook hun heil elders moeten zoeken. 
De grens tussen participatie en zelfredzaamheid is echter moeilijk te trekken. Uit de brief van de 
staatssecretaris blijkt dat ook begeleiding bij het eten en drinken, wassen, kleden, kleding verzorgen en 
bij depressie en angst niet langer tot het AWBZ-domein zal behoren. Veel van deze activiteiten horen 
eerder bij het behoud van de zelfredzaamheid dan bij de participatie.  
Evenzeer is het onduidelijk wat precies onder lichte beperkingen zal worden verstaan. De indicaties 
van het CIZ zullen dat pas in de loop van 2009 uitwijzen. 
 
Het kabinet heeft aangekondigd alle cliënten te herindiceren. Naar schatting zal dertig procent van de 
huidige cliënten alle hulp kwijtraken. Van de overigen zal een deel van de begeleiding vervallen. Voor 
mensen wier indicatie in 2009 afloopt, vervalt de AWBZ-voorziening direct na een negatief 
indicatiebesluit, zonder overgangstermijn. Er is niet geregeld dat iemand hen dan met raad en daad 
terzijde staat. Er is niet altijd naaste familie aanwezig om dat te doen. Het betekent dat voor bepaalde 
groepen de continuiteit van zorg niet gegarandeerd is. Als er lacunes ontstaan kan dat verergering van 
klachten, terugval en zwaardere zorg tot gevolg hebben. 
 
Gemeenten hebben zich er de afgelopen jaren voorstander van getoond de AWBZ-begeleidingsfunctie 
naar de Wmo over te brengen. Maar niet op deze manier. Het opvangen door gemeenten van deze 
nieuwe doelgroepen vereist voorbereidingstijd en adequate informatie. Het is niet zo dat al deze 
afgewezen personen eenvoudigweg met bestaande welzijnsvoorzieningen opgevangen kunnen 
worden. Voor sommige van de boven genoemde doelgroepen blijft een individuele benadering 
noodzakelijk en mogen er geen lacunes ontstaan. Daarvoor moeten gemeenten de betreffende 
mensen in beeld krijgen, beleid maken, liefst in samenspraak met het veld, uitvoerders contracteren en 
instrueren en naar burgers communiceren. De 3 maanden die het kabinetsbesluit gemeenten hiervoor 
laat, zijn absoluut onvoldoende. Zeker nu geheel onduidelijk is wat de effecten in de praktijk zijn. De 
mededeling van het kabinet dat het maar om weinig mensen gaat en dat er meestal geen individuele 
hulp geboden hoeft te worden, is geen adequaat antwoord op het overgangsprobleem. Gemeenten 
kennen hun verantwoordelijkheden, maar vinden het onverantwoord om hun burgers op deze wijze 
letterlijk het bos in gestuurd te zien worden. 
 
Het kabinet heeft toegezegd de andere domeinen financieel te compenseren. Er is voor volgend jaar 
50 miljoen euro uitgetrokken, te verdelen tussen gemeenten en jeugdzorg. Structureel zal het gaan om 
150 miljoen. Ambtelijk begrepen wij dat de middelen ook ingezet kunnen worden voor schrijnende 
gevallen of categorieën in de AWBZ zelf. Onduidelijk is of dit bedrag genoeg is en wat er gebeurt als 
het niet genoeg is. VWS heeft aangegeven dat gemeenten alleen activiteiten vergoed krijgen die 
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volgens VWS tot de publieke verantwoordelijkheid gerekend moeten worden. Die beslissing gaat VWS 
echter pas in de loop van 2009 nemen, als het CIZ op streek is met de herindicaties. Gemeenten 
kunnen dus in de loop van 2009 vernemen dat ze "te sociaal" zijn geweest en de voorzieningen niet 
vergoed krijgen. 
 
Onze conclusie is dat de maatregel overhaast wordt doorgevoerd. Burgers die hun AWBZ-voorziening 
kwijt raken, wordt niet duidelijk verteld of zij voortaan zelf een oplossing moeten vinden of dat zij bij 
andere instanties terecht kunnen. Er dreigt voor bepaalde groepen een discontinuiteit in de zorg, met 
als risico dat de zorgvraag in de praktijk toeneemt en uiteindelijk leidt tot voortijdige vraag naar zorg in 
een intramurale setting. Gemeenten hebben onvoldoende informatie en voorbereidingstijd om de 
nieuwe doelgroepen goed op te vangen. Het traject dat het kabinet wil volgen is onzorgvuldig naar 
burgers en in strijd met normale bestuurlijke omgangsvormen. 
 
Wij pleiten er voor om meer tijd te nemen voor de overgang. De omslag van denken in individuele 
AWBZ-rechten naar eigen verantwoordelijkheid en collectieve welzijnsachtige oplossingen vereist tijd. 
Wat in 10 jaar is scheefgegroeid kan niet in 3 maanden worden rechtgezet. Het kabinet moet preciezer 
in kaart brengen om wie het gaat, wat de problematiek is en welke alternatieven geboden 
kunnen/moeten worden door welke partijen. Bij het bedenken van alternatieven zullen gemeenten én 
professionals een rol moeten en willen spelen. 
 
Minimaal is het nodig dat het jaar 2009 een overgangsjaar wordt voor alle betreffende burgers. Ook 
mensen wier bestaande AWBZ-indicatie afloopt zouden tot 1/1/2010 hun AWBZ-begeleiding moeten 
behouden. De herindicatie-operatie door het CIZ kan daarbij gewoon starten in 2009, zodat de 
gewenste duidelijkheid over de gevolgen in 2009 ontstaat. Alleen zou de effectuering van eventuele 
negatieve indicatiebesluiten opgeschoven moeten worden tot 1 januari 2010. Dan ontstaat tijd voor 
inzicht in de getroffen groepen en tijd om alternatieven te bedenken en te organiseren. 
 
We hopen dat u het bovenstaande in uw overleg met het kabinet zult willen betrekken. Indien u 
behoefte heeft aan specifieke inhoudelijke informatie of toelichting, dan kunt u contact opnemen met 
ons Wmo-team, via Bob van der Meijden (bob.vandermeijden@vng.nl) en Joke Regouw 
(joke.regouw@vng.nl). 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
Mevrouw mr. S.E. Korthuis, 
lid directieraad 
 
 
 
 




