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Vragen & Antwoorden – Ontwikkeltafel Wmo Beschermd Wonen 

 
1. Het is niet reëel bij de huidige Wlz-overgang het principe van de laatste maand toe te passen en 

wel om de volgende redenen: 
- in 2019 is afgesproken dat een laatste maand niet wordt toegepast als de cliënt een aansluitend 

arrangement krijgt. In 3.5.1. sub 2 van het declaratieprotocol 2020 staat: “De maand waarin de 
ondersteuning is beëindigd, is niet declarabel. Dit is niet van toepassing wanneer aansluitend 
een Wmo- dan wel Wmo Beschermd Wonen-product, zoals vermeld in bijlage 1, aan dezelfde 
aanbieder wordt toegewezen.” Wij realiseren ons dat bij deze overgang sprake is van een 
verlenging met een WMO-arrangement, maar zouden het niet reëel vinden als dit artikel 
gebruikt wordt om de laatste maand toe te passen. De gedachte bij de introductie van dit artikel 
was dat als zorg gecontinueerd wordt, het onredelijk is dat de zorgaanbieder met een 
onbetaalde maand wordt geconfronteerd enkel omdat een indicatie verloopt en deze verlengd 
wordt. Bij al deze cliënten is sprake van opeenvolgende en aansluitende indicaties. In ons geval 
zou dit een verlies van ca. €500.000,- betekenen; 

- gedachte achter het laatste maand principe is dat cliënten ergens gedurende de startmaand 
instromen en gedurende de eindmaand uitstromen. Geacht wordt dat in de startmaand en de 
eindmaand je gemiddeld maar 1 maand kosten hebt en daarom wordt van deze 2 maanden 
maar 1 maand vergoed. Echter de aanbieder heeft alle naar de Wlz vertrekkende cliënten 
gedurende de gehele eindmaand 2020 in zorg, dus hier gaat dit principe van middeling niet op. 
Aangezien het chronische cliënten betreft waren deze deels al bij de overgang AWBZ naar 
WMO in 2015 in zorg, m.a.w. er is bij deze cliënten ook sprake van een volledige startmaand. 

 
Bovengenoemde argumenten lijken ons reden om in dit geval op basis van de beginselen van behoorlijk 
bestuur i.h.b. redelijkheid en billijkheid af te zien van het laatste maand principe. Mede om te voorkomen 
dat nu acties worden ondernomen die straks weer moeten worden teruggedraaid, brengen we dit 
nogmaals onder de aandacht.  
 

Antwoord 

Bij beëindiging van zorg wordt volgens de declaratieregels de laatste maanddeclaratie niet uitbetaald. 
Dit in verband met de afspraak dat de eerste maand van zorg volledig wordt uitbetaald. De zorg wordt 
onder de Wlz echter gecontinueerd waardoor de laatste maand in dit geval wel declarabel is en wordt 
uitbetaald. 
 
De maand waarin de ondersteuning is beëindigd, is niet declarabel. Dit is niet van toepassing 
wanneer cliënten die tot en met 31 december 2020 actief zijn aangemeld vanwege de Wlz-migratie 
bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en aan hen een aansluitende Wlz-indicatie is toegewezen. 
Als een cliënt niet actief is aangemeld tot en met 31 december 2020, dan is sprake van de laatste 
maand en is deze niet declarabel. 
 

 
2. Als Beschermd Wonen aanbieder zit ik ver boven het etmaalplafond omdat de gemeente cliënten 

aanbiedt die met spoed opgenomen moeten worden. Cliënten gaan nu over naar de Wlz en een 
aantal cliënten blijven over. Die cliënten moeten wij begeleiden voor het degressieve tarief. Dat is 
zuur. Dit betekent dat ik voor volgend jaar geen nieuwe cliënten meer zal aannemen. Tijdens de 
ontwikkeltafel is toegezegd dat een rekenvoorbeeld voor het degressieve tarief in relatie tot de Wlz-
uitname. Wat betekent het als een heel groot gedeelte boven het degressieve tarief al werkzaam 
was en nu een groot gedeelte naar de Wlz gaat? 

 

Antwoord 

De uitstroom van Wmo Beschermd Wonen naar Wlz wordt berekend overeenkomstig de systematiek 
van het Rijk met betrekking tot de uitnamen van het gemeentefonds in verband met de voornoemde 
uitstroom. Bij de bepaling van het etmaalplafond 2021 worden van de betreffende cliënten die 
uitstromen naar Wlz de gerealiseerde etmalen in 2020 (uitgaande van een gemiddelde van 30,42 
etmalen per gedeclareerde maand) niet meegenomen. Het etmaalplafond 2021 zal worden 
vastgesteld op 85% van de gedeclareerde cq. betaalde zorg betrekking hebbende op het jaar 2020, 
exclusief de etmalen van cliënten die uitstromen naar Wlz. 
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Rekenvoorbeelden bepaling etmaalplafond 2021 i.r.t. correctie voor uitstroom WLZ 
   

Bepaling etmaalplafond 2021 WMO BW 
incl. correctie voor uitstroom WLZ 

14550 16550 17550 Totaal 
aantal 

etmalen  
Beschermd 

Wonen Basis 
Beschermd 

Wonen Licht 

Beschermd 
Wonen  

Toeslag licht 

Productie 2020 (declaraties) (€) € 684.640,00 € 544.973,00 € 18.610,00   

Maandtarief 2020 (€) € 4.279,00 € 3.811,00 € 1.861,00   

Maanden 2020 (aantal) 160  143  10    

Etmalen 2020 (aantal) o.b.v. 30,42 etmalen per maand 4.867  4.350  304  9.521  

          

Uitstroom WLZ         

Productie 2020 van cliënten die uitstromen naar WLZ (declaraties) (€) € 213.950,00 € 0,00 € 0,00   

Maandtarief 2020 (€) € 4.279,00 € 3.811,00 € 1.861,00   

Maanden 2020 van cliënten die uitstromen naar WLZ  (aantal) 50        

Etmalen 2020 van cliënten die uitstromen naar WLZ (aantal) o.b.v. 30,42 etmalen per maand 1.521  0  0  1.521  

        

Etmalen 2020 excl. cliënten die uitstromen naar WLZ       8.000  

Etmaalplafond 2021: 85%        6.800  

 
 
 
 
 
 
 
     



Pagina 3 van 4 

Bepaling etmaalplafond 2021 WMO BW 
incl. correctie voor uitstroom WLZ 

14550 16550 17550 Totaal 
aantal 

etmalen  
Beschermd 

Wonen Basis 
Beschermd 

Wonen Licht 

Beschermd 
Wonen  

Toeslag licht 

Productie 2020 (declaraties) (€) € 684.640,00 € 544.973,00 € 18.610,00   

Maandtarief 2020 (€) € 4.279,00 € 3.811,00 € 1.861,00   

Maanden 2020 (aantal) 160  143  10    

Etmalen 2020 (aantal) o.b.v. 30,42 etmalen per maand 4.867  4.350  304  9.521  

          

Uitstroom WLZ         

Productie 2020 van cliënten die uitstromen naar WLZ (declaraties) (€) € 513.480,00 € 0,00 € 0,00   

Maandtarief 2020 (€) € 4.279,00 € 3.811,00 € 1.861,00   

Maanden 2020 van cliënten die uitstromen naar WLZ  (aantal) 120        

Etmalen 2020 van cliënten die uitstromen naar WLZ (aantal) o.b.v. 30,42 etmalen per maand 3.650  0  0  3.650  

        

Etmalen 2020 excl. cliënten die uitstromen naar WLZ       5.871  

Etmaalplafond 2021: 85%        4.990  
 
Toelichting Rekenvoorbeeld 
Het etmaalplafond 2021 wordt gebaseerd op 85% van de gerealiseerde etmalen in het jaar 2020 voor de producten Beschermd Wonen Licht (16550) en Basis 
(14550) incl. Toeslag Licht (17550) rekening houdend met de bijstelling naar aanleiding van de uitstroom van cliënten naar Wlz.   
1) Op basis van de gedeclareerde cq. betaalde zorg van de voornoemde producten, betrekking hebbende op het jaar 2020, wordt bepaald hoeveel maanden 

er zijn gerealiseerd. Uitgaande van een gemiddelde van 30,42 etmalen per gedeclareerde maand, wordt vervolgens berekend hoeveel etmalen het betreft. 
2) De uitstroom van Wmo Beschermd Wonen naar Wlz wordt berekend overeenkomstig de systematiek van het Rijk met betrekking tot de uitnamen van het 

gemeentefonds in verband met de uitstroom naar Wlz. In aansluiting hierop worden bij de bepaling van het etmaalplafond 2021 de gerealiseerde etmalen 
2020 van cliënten die uitstromen naar Wlz niet meegenomen. Op basis van de gedeclareerde cq. betaalde zorg van de cliënten die uitstromen naar Wlz op 
voornoemde producten voor 2020, wordt bepaald hoeveel maanden dit betreft. Uitgaande van een gemiddelde van 30,42 etmalen per gedeclareerde maand, 
wordt het aantal etmalen met betrekking tot cliënten die uitstromen naar Wlz berekend.  

De gerealiseerde etmalen 2020 zoals onder 1) bepaald worden verminderd met de etmalen 2020 van cliënten die uitstromen naar Wlz zoals onder 2) berekend. 
Het etmaalplafond 2021 is vervolgens 85% van het resterende saldo etmalen. 
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3. Voor nieuwe aanbieders zijn de aanvullende voorwaarden (m.b.t. het vaststellen van de 
etmaalgrens en het degressief tarief) ontmoedigend en niet haalbaar, omdat het etmaalplafond 
gebaseerd wordt op de productie van het vorig jaar (85% van voorgaand jaar); voor nieuwkomers 
is dit 85% van 0 = 0. Dit betekent in de praktijk dat een nieuwkomer een tarief krijgt van 50% van 
het tarief. Dit is niet reëel en haalbaar en staat op dit moment de start die vanuit de inhoud gewenst 
is, in de weg. Daarom vragen we u om voor nieuwkomers een uitzondering te maken, dan wel in 
overleg met de betreffende aanbieder een werkend etmaalplafond af te spreken waarboven het 
degressief tarief pas in werking treedt.   

 

Antwoord 

Dit beleid is in 2017 ingevoerd en wordt voor 2021 gecontinueerd.  
 

 


