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1. Doel rapportage 
 

Tot en met 2019 werden gegevens over Wmo-ondersteuning thuis door het CAK aan het CBS 

aangeleverd in twee bestanden, namelijk: een zorgminuten-bestand en een hulpmiddelen en 

voorzieningen-bestand. Vanaf 2020 is het Wmo abonnementstarief ingevoerd. De gegevens over het 

abonnementstarief bevatten geen informatie meer over de verschillende typen arrangementen die 

zijn afgesloten, wel bevatten ze informatie over wanneer de geregistreerde zorg is gestart en 

geëindigd. Naast deze bestanden ontvangt het CBS ook bestanden met informatie over in welke 

gevallen er een eigen bijdrage voor geleverde Wmo-zorg is gefactureerd. Dit was voor 2019 het 

geval, en ook na invoering van het abonnementstarief ontvangt het CBS een bestand over de 

gefactureerde eigen bijdrage. Wanneer personen wel zorg hebben ontvangen vanuit de Wmo maar 

geen eigen bijdrage hebben hoeven betalen, bijvoorbeeld in verband met het minimabeleid, is de 

eigen bijdrage voor deze zorg op 0,00 euro vastgesteld. 

Bij het analyseren van de Wmo abonnementstariefgegevens was een forse stijging te zien in het 

aantal unieke personen met geregistreerde zorg van 2019 op 2020. Dit beeld bleef bestaan in 2021. 

Opvallend was dat deze stijging niet waar te nemen was in het aantal unieke personen met een 

gefactureerde bijdrage in de betreffende jaren. 

Naar aanleiding van deze observaties is navraag gedaan bij het CAK om de trendbreuk toe te lichten. 

Het CAK heeft het CBS gewezen op een aantal mogelijke oorzaken, deze zijn hieronder verder 

toegelicht: 

1) Een verschil ten opzichte van de aanlevering voor invoering van het abonnementstarief is dat 

gemeenten de aanlevering van de zorgaanbieders hebben overgenomen. Tegelijkertijd is ook 

overgegaan op een ander aanleversysteem. De overgang naar de aanlevering door 

gemeenten heeft ertoe geleid dat gemeenten ook cliënten konden aanleveren waarvoor een 

vrijstelling gold, waar zorgaanbieders dit niet deden. Deze vrijstellingen betreffen individuele 

vrijstellingen in verband met bijvoorbeeld problematische schulden of ter voorkoming van 
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zorgmijding.1 Belangrijk hierin is het gegeven dat de gemeenten tot 2019 wel vrijstellingen af 

konden geven (naast het minimabeleid) en dat de zorgaanbieders vervolgens deze gegevens 

niet door leverden aan het CAK. Naar eigen zeggen is het beeld van het CAK over de 

geregistreerde zorg daardoor vanaf 2020 completer. 

2) Het CAK heeft net als het CBS geen inzage meer in het type arrangement dat is geleverd sinds 

de invoering van het abonnementstarief. Op dit punt konden zij daarom geen uitsluitsel 

geven of er een toename in een of meer specifieke typen Wmo-ondersteuning plaats heeft 

gevonden. Wel konden ze aangeven dat algemene voorzieningen binnen een duurzame 

hulpverleningsrelatie vanaf 2020 ook onder het abonnementstarief vielen, dit was voor 

invoering van het abonnementstarief niet het geval. Echter, er was geen informatie 

beschikbaar of dit daadwerkelijk tot een toename in het aantal registraties heeft geleid. 

Omdat door de geringe informatie die beschikbaar is in het Wmo abonnementstariefbestand het niet 

direct inzichtelijk gemaakt kan worden waarom een dergelijke stijging in het aantal unieke personen 

met geregistreerde zorg is veroorzaakt en het CAK ook niet meer informatie beschikbaar heeft dan 

mogelijke oorzaken, heeft het CBS zelf geprobeerd een verklaring hiervoor te vinden. Het CBS heeft 

ook gegevens over Wmo abonnementstarief beschikbaar vanuit een andere bron, namelijk de 

Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein (GMSD). De GMSD bevat niet de gegevens van alle gemeenten 

in Nederland, waardoor de dekking niet 100% is. Wel bevat de bron gegevens over het type 

arrangement dat vanuit de Wmo is geleverd, ook na 2019. Door middel van koppeling van de CAK 

Wmo-gegevens met de GMSD Wmo-gegevens op persoonsniveau kon inzichtelijk gemaakt worden of 

de stijging van geregistreerde zorg terug te brengen was tot specifieke typen Wmo-

zorgarrangementen. 

Het doel van deze rapportage is dan ook om inzichtelijk te maken waar de grote toename in 

geregistreerde Wmo-zorg thuis van 2019 op 2020 en 2021 vandaan komt.  

                                                           
1 Minimabeleid en individuele vrijstellingen zoals beschreven in de ‘Handleiding Eigen Bijdrage Wmo-Abonnementstarief 

V1’ van het CAK. 

https://www.hetcak.nl/HETCAK/media/HetCAK/Zakelijk/pdf/wmo/Handleiding-Eigen-Bijdrage-Wmo-Abonnementstarief-v1-0(003).pdf
https://www.hetcak.nl/HETCAK/media/HetCAK/Zakelijk/pdf/wmo/Handleiding-Eigen-Bijdrage-Wmo-Abonnementstarief-v1-0(003).pdf
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2. Overzicht zorg-bestand en gefactureerde eigen bijdrage-bestand 
 

Om een overzicht te krijgen van het aantal unieke personen en de stijging per jaar vanuit de 

verschillende bestanden zijn in tabel 1 en 2 de aantallen records en unieke personen weergegeven 

per jaar. Tabel 1 laat zien dat in 2020 het aantal personen met een registratie voor gebruik van Wmo-

zorg thuis fors is gestegen, terwijl een stijging van rond de 5% verwacht was op basis van de GMSD-

gegevens.2 Tabel 2 laat zien dat deze stijging niet terug te zien is voor het aantal unieke personen 

met een gefactureerde eigen bijdrage voor Wmo-zorg thuis. 

 

Tabel 1. Totaal aantal unieke records en personen per jaar met een registratie voor gebruik van 

Wmo-zorg thuis. 

Jaar Aantal records Aantal personen* Stijging tov 
voorgaande jaar (%) 

Bestand** 

2018 778.375 618.320 . Optelling van zorgmin en H&V 

2019 850.055 678.480 9,7 Optelling van zorgmin en H&V 

2020 891.600 799.575 17,8 Wmo AT 

2021 962.940 848.095 6,1 Wmo AT 
*Aantal unieke personen met een geldig record (CBKSoortnummer = R). Aantallen wijken af van Statlinetabel ‘Gebruik 

bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen’ omdat niet gecorrigeerd is voor inschrijving in de BRP, leeftijd >17 jaar en 

type arrangement verblijf & opvang. 

**zorgmin = zorgminuten; H&V = Hulpmiddelen & Voorzieningen; Wmo AT = Wmo abonnementstarief 

    

Tabel 2. Totaal aantal unieke records en personen per jaar met een gefactureerde eigen bijdrage 

voor Wmo-zorg thuis. 

Jaar Aantal records Aantal personen* Stijging tov 
voorgaande jaar (%) 

Bestand** 

2018 . 520.400 . Optelling van zorgmin en H&V 

2019 6.191.925 559.325 7,5 Optelling van zorgmin en H&V 

2020 4.966.565 603.560 7,9 Wmo AT 

2021 6.054.020 630.040 4,4 Wmo AT 
*Aantal unieke personen met CBKSoortnummer = R 

**zorgmin = zorgminuten; H&V = Hulpmiddelen & Voorzieningen; Wmo AT = Wmo abonnementstarief 

 

In figuur 1 is tevens te zien dat de toename in aantal personen met een registratie voor gebruik van 

Wmo-zorg thuis niet terug te zien is in het gefactureerde eigenbijdrage bestand. 

     

                                                           
2 Zie MLZ-Statlinetabel https://mlzopendata.cbs.nl/#/MLZ/nl/dataset/40085NED/table?dl=722AD. In GSMSD 
worden de algemene voorzieningen binnen een duurzame hulpverleningsrelatie vanaf 2020 overigens niet 
meegeteld. 
 

https://mlzopendata.cbs.nl/#/MLZ/nl/dataset/40060NED/table?dl=722A5
https://mlzopendata.cbs.nl/#/MLZ/nl/dataset/40060NED/table?dl=722A5
https://mlzopendata.cbs.nl/#/MLZ/nl/dataset/40085NED/table?dl=722AD
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Figuur 1. Weergave van aantal unieke personen met Wmo-zorg thuis en gefactureerde eigen bijdrage 

per jaar.* 
*NB. In 2019 omvat dit een combinatie van personen uit het zorgminuten en het hulpmiddelen & voorzieningen bestand.  

 

 

3. Spreiding in jaar 
 

De spreiding van het aantal personen met een registratie voor gebruik van Wmo-zorg thuis 

gedurende het jaar is per maand bekeken. Op deze manier is te zien of de verdeling gedurende het 

jaar gelijkmatig is of dat er uitschieters zijn in specifieke maanden. Als er uitschieters zijn dient 

gekeken te worden waarom dit het geval is. Figuur 2 laat zien dat de spreiding voor de jaren 2018-

2021 naar verwachting is. Er is een gelijkmatige stijging te zien. Voor 2018 en 2019 is een extra 

datapunt op 13 maanden aanwezig, dit komt doordat de spreiding voor deze jaren per zorgperiode (4 

weken) is bepaald in plaats van per maand. Hierdoor ligt de lijn een fractie lager dan wanneer exact 

per maand zou zijn gekeken. Ook wordt de daling in periode 13 daardoor veroorzaakt en niet omdat 

er opeens een grotere afname van het aantal zorgregistraties aan het einde van het jaar is. In figuur 2 

is tevens te zien dat het aantal zorgregistraties in 2020 en 2021 een stuk hoger ligt dat in de eerdere 

jaren. In de zorgregistraties is geen effect te zien van de lockdowns als gevolg van Corona. I het 

gefactureerde eigen bijdragebestand is wel te zien dat gedurende een paar maanden in 2020 geen 

eigen bijdrage is gefactureerd, maar omdat het hier voornamelijk om langdurig zorggebruikers gaat, 

is het totaal aantal personen met een gefactureerde eigen bijdrage in jaar niet afwijkend van andere 

jaren. 
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Figuur 2. De spreiding van het aantal registraties van gebruik Wmo-zorg thuis per jaar, 

uitgesplitst naar zorgperiode (4 weken) in 2018 en 2019 en naar maand in 2020 en 2021. 

 

 

4. Dekking gemeenten 
 

Om uit te kunnen sluiten dat de stijging van het geregistreerd aantal personen met een gebruik van 

Wmo-zorg thuis in 2020 en 2021 veroorzaakt wordt door een of meer gemeenten is gekeken naar 

het percentage personen met een registratie voor gebruik van Wmo-zorg thuis per gemeente. Hierbij 

is rekening gehouden met het wegvallen / samenvoegen en/of ontstaan van nieuwe gemeenten. Ter 

vergelijking zijn de jaren 2018 en 2019 meegenomen. De analyses laten zien dat voor alle jaren door 

alle gemeenten gegevens aangeleverd zijn. Elk jaar is er een tiental registraties op een oude 

gemeentecode gedaan, deze zijn meegenomen in de analyses. Het percentage personen met Wmo-

zorg thuis varieerde, na correctie voor het aantal inwoners in de betreffende gemeente, van 0-6% 

met mediaan 3% voor 2018, 0-7%, mediaan 3% in 2019, 1-10%, mediaan 5 in 2020 en 1-9%, mediaan 

4% in 2021. Er is geen extreem afwijkende gemeente te zien. 
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5. Personen volgen van 2018-2021 
 

Om te kijken wat er rondom de jaarovergangen tussen 2018 en 2021 gebeurd is gekeken of personen 

met een registratie voor gebruik van Wmo-zorg thuis in december van het ene jaar, na de 

jaarovergang nog steeds een registratie voor gebruik van Wmo-zorg thuis hebben (Figuur 3). In 2020, 

is de implementatie van het Wmo-abonnementstarief bij het CAK enigszins vertraagd op gang 

gekomen. Hierdoor is de registratie later op gang gekomen en voornamelijk te zien in de tweede 

helft van het jaar. Dit zou echter geen gevolgen moeten hebben voor de totale aantallen die gebruik 

maken van Wmo-ondersteuning. Eenzelfde patroon is volgens het CAK zichtbaar voor de facturering. 

Van 2018 op 2019 behouden de meeste personen een registratie voor gebruik van Wmo-zorg thuis, 

namelijk 96%. Het percentage is voor de overgang van 2019 op 2020 met 93% iets lager en hersteld 

zich weer van 2020 op 2021 naar 97%. Ook is hier qua aantallen wederom de forse stijging te zien in 

registraties van december 2019 op december 2020. 

In figuur 4 is het aantal personen rondom de jaarovergangen met zowel een registratie voor Wmo-

zorg thuis als een gefactureerde eigen bijdrage weergegeven. Opvallend is dat hier de jaarovergang 

van 2019 op 2020 met een doorstroom van 84% een stuk lager is dan bij de jaarovergang ervoor en 

erna (beiden 91%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Aantal personen met een registratie voor gebruik van Wmo-zorg thuis van december in het 

eerstgenoemde jaar op het volgende jaar. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Figuur 4. Aantal personen met een registratie voor gebruik van Wmo-zorg thuis en een 

gefactureerde eigen bijdrage van december in het eerstgenoemde jaar op het volgende jaar. 
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6. Verschillende typen zorgarrangementen in 2019-2021 
 

Nadat begin 2020 is overgegaan op de nieuwe manier van registratie uitgevoerd en aangeleverd door 

de gemeenten in plaats van door de zorgaanbieders is bij het CAK geen informatie meer beschikbaar 

over het type zorgarrangement dat personen hebben ontvangen. Vanuit de GMSD is dit nog wel 

beschikbaar, alleen zijn de Wmo gegevens vanuit de GMSD niet beschikbaar voor alle gemeenten. 

Om inzicht te krijgen in de typen zorgarrangementen die vanuit de Wmo-zorg thuis zijn geregistreerd 

zijn de CAK-gegevens gekoppeld met de GMSD-gegevens voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Het jaar 

2018 is hier buiten beschouwing gelaten omdat de focus met name op de overgang van 2019 op 

2020 ligt en een eerder jaar hier niet veel aan toevoegt. Er valt door deze koppeling onderscheid te 

maken tussen personen per zorgarrangement, waarbij de arrangementen met verblijf (15 t/m 18) 

buiten beschouwing zijn gelaten (Tabel 3). Een persoon kan in deze tabel bij meerdere 

arrangementen voorkomen, omdat personen gebruik kunnen maken van meerdere soorten zorg 

tegelijk. Doordat gemeenten op vrijwillige basis gegevens aanleveren voor de GMSD geeft deze bron 

veelal geen volledige landelijke dekking en kan deze dekking van jaar op jaar verschillen. is een 

categorie met type arrangement ‘onbekend’ alleen gevuld voor het CAK in de tabellen 3-5. Voor deze 

personen was geen koppeling mogelijk met de GMSD-gegevens. 

 

Tabel 3. Alle personen met een registratie voor gebruik van Wmo-zorg thuis vanuit bronnen CAK en 

GMSD*, uitgesplitst naar type arrangement. 

Type arrangement CAK GMSD CAK GMSD CAK GMSD 

  2019 2020 2021 

NULL Onbekend 56.550 0 43.410 0 60.480 0 

1 Hulp bij huishouden 379.375 414.740 461.130 480.340 476.200 489.645 

2 Begeleiding 158.155 184.665 181.470 198.385 180.365 195.710 

3 Persoonlijke verzorging 3.680 4.035 3.825 3.985 3.640 3.790 

4 Kortdurend verblijf 1.850 2.465 1.530 1.925 1.320 1.690 

5 Woondiensten 3.290 6.230 3.430 6.340 3.135 6.155 

6 
Overige ondersteuning 
gericht op het 
huishouden/gezin of individu 

1.785 2.330 1.130 2.270 1.505 2.980 

7 Dagbesteding 63.730 78.480 67.410 78.775 63.000 72.540 

8 Vervoersdiensten 83.795 162.300 100.435 181.525 102.990 177.935 

9 
Overige groepsgerichte 
ondersteuning 

25 25 0 5 0 0 

10 
Overige 
maatwerkarrangementen 

57.560 75.115 55.535 69.205 60.920 75.790 

11 Rolstoelen 68.245 142.945 81.730 143.090 82.715 134.680 

12 Vervoersvoorzieningen 236.105 499.730 288.975 516.385 297.725 514.090 

13 Woonvoorzieningen 92.985 140.400 121.055 153.425 128.065 155.975 

14 Overige hulpmiddelen 6.015 9.030 1.610 2.465 2.200 3.015 

88 Generieke toewijzing  - -  -  -  1.425 2.870 

 
Totaal (som; geen unieke 
personen) 

1.213.145 1.722.490 1.412.675 1.838.120 1.465.685 1.836.865 

*De aantallen per arrangement voor de GMSD verschillen enigszins van de Statline-tabel ‘’ omdat de huidige koppeling op basis van   

de CAK-populatie is gedaan. 
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Tabel 4 en 5 en bijbehorende figuren 5 en 6 geven dezelfde verdeling weer als Tabel 3, maar dan 

voor respectievelijk personen per arrangement met een gefactureerde eigen bijdrage en personen 

per arrangement zonder gefactureerde eigen bijdrage. De laatste groep (Tabel 5, Figuur 6) is met 

name interessant omdat hierin de groep te zien is die de trendbreuk van 2019 op 2020 veroorzaakt. 

Ten opzichte van 2019 zijn er in 2020 en 2021 meer personen die wel een registratie hebben voor 

gebruik van Wmo-zorg thuis in het zorgbestand, maar niet in het gefactureerde eigen bijdrage 

bestand. De forse stijging (nagenoeg verdubbeld in 2019-2020) is te zien bij vervoersvoorzieningen, 

vervoersdiensten, hulp bij huishouden en woonvoorzieningen. Dit zijn echter de typen ondersteuning 

die het meeste voorkomen, dus voor de stijging in aantal registraties in het zorgbestand is niet een of 

meerdere type arrangementen aan te wijzen. Waarom deze personen uiteindelijk geen 

gefactureerde eigen bijdrage hebben ontvangen is uit de beschikbare gegevens niet op te maken. 

Mogelijk valt dit te verklaren door vrijstelling die zijn afgegeven door de gemeenten (zie ook 

paragraaf ‘Doel rapportage’). Omdat in 2019 personen voorkomen met een registratie voor gebruik 

van Wmo-zorg thuis waarvoor een eigen bijdrage is gefactureerd, maar ook een tweede registratie 

waarbij geen eigen bijdrage is gefactureerd telt voor 2019 het totaal van arrangementen van tabel 4 

en tabel 5 op tot meer dan het aantal in tabel 4. Dit gaat echter maar om <0,2% van het totaal aantal 

arrangementen in tabel 3. 

 

Tabel 4. Alle personen met een registratie voor gebruik van Wmo-zorg thuis en een gefactureerde 

eigen bijdrage, uitgesplitst naar type arrangement. 

Type arrangement 2019 2020 2021 

NULL Onbekend 37.730 27.400 30.310 

1 Hulp bij huishouden 349.155 383.690 398.930 

2 Begeleiding 132.605 143.570 139.825 

3 Persoonlijke verzorging 3.105 3.315 3.160 

4 Kortdurend verblijf 1.505 1.150 955 

5 Woondiensten 2.690 2.695 2.355 

6 
Overige ondersteuning gericht 
op het huishouden/gezin of 
individu 

1.610 825 1.140 

7 Dagbesteding 54.785 53.290 49.850 

8 Vervoersdiensten 72.415 75.235 75.840 

9 
Overige groepsgerichte 
ondersteuning 

20 - - 

10 
Overige 
maatwerkarrangementen 

49.960 42.520 46.125 

11 Rolstoelen 46.900 47.905 46.445 

12 Vervoersvoorzieningen 192.120 204.385 205.570 

13 Woonvoorzieningen 72.070 81.260 83.875 

14 Overige hulpmiddelen 4.540 1.145 1.505 

88 Generieke toewijzing  - -  1.100 

 
Totaal (som; geen unieke 
personen)aal 

1.021.210 1.068.385 1.086.985 

 

 

 



 

9 
 

Tabel 5. Alle personen met een registratie voor gebruik van Wmo-zorg thuis zonder gefactureerde 

eigen bijdrage, uitgesplitst naar type arrangement. 

Type arrangement 2019 2020 2021 

NULL Onbekend 18.900 16.010 30.170 

1 Hulp bij huishouden 30.525 77.440 77.270 

2 Begeleiding 26.065 37.900 40.540 

3 Persoonlijke verzorging 580 510 480 

4 Kortdurend verblijf 355 380 365 

5 Woondiensten 605 740 780 

6 
Overige ondersteuning gericht 
op het huishouden/gezin of 
individu 

180 305 365 

7 Dagbesteding 9.045 14.120 13.150 

8 Vervoersdiensten 11.465 25.195 27.150 

9 
Overige groepsgerichte 
ondersteuning 

5 - - 

10 
Overige 
maatwerkarrangementen 

7.710 13.015 14.795 

11 Rolstoelen 21.420 33.825 36.275 

12 Vervoersvoorzieningen 44.210 84.590 92.155 

13 Woonvoorzieningen 20.995 39.795 44.190 

14 Overige hulpmiddelen 1.490 465 695 

88 Generieke toewijzing  -  - 325 

 
Totaal (som; geen unieke 
personen) 

193.550 344.290 378.705 
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Figuur 5. Alle personen met een registratie voor gebruik van Wmo-zorg thuis en een gefactureerde 

eigen bijdrage, uitgesplitst naar type arrangement. 

 

Figuur 6. Alle personen met een registratie voor gebruik van Wmo-zorg thuis zonder gefactureerde 

eigen bijdrage, uitgesplitst naar type arrangement. 
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7. Conclusie 
 

In dit rapport is dieper ingegaan op de verschillen in het aantal personen dat een registratie voor 

gebruik van Wmo-zorg thuis heeft van 2019 op 2020. In 2020 was het aantal personen met een 

dergelijke registratie plotseling een stuk hoger dan in 2019, dit was niet terug te zien in de bestanden 

voor de gefactureerde eigen bijdrage. De jaren 2018 en 2021 zijn ook meegenomen in de analyses 

om een completer beeld te schetsen. De toename die te zien is in het aantal personen met een 

registratie voor gebruik van Wmo-zorg thuis van 2019 op 2020 was niet terug te zien in het aantal 

personen in dezelfde jaren vanuit het gefactureerde eigen bijdrage-bestand. Ook zagen we dat de 

zorgregistraties netjes verspreid lagen door het jaar heen en dat alle gemeenten alle jaren gegevens 

hebben aangeleverd. Ook waren er geen uitschieters te zien wanneer werd gekeken naar het aantal 

geregistreerd Wmo-zorg thuis gebruikers per gemeente, na correctie voor het aantal inwoners per 

gemeente. 

De doorstroom van personen met een registratie voor gebruik van Wmo-zorg thuis van december 

van het ene jaar op het daarop volgende jaar laat zien dat van 2019 op 2020 een lager percentage 

doorstroomde (93% ten opzichte van 96% voor 2018 op 2019 en 97% voor 2020 op 2021). Wanneer 

naar personen met zowel een registratie als een gefactureerde eigen bijdrage wordt gekeken is een 

nog lagere doorstroom van 2019 op 2020 te zien (84% ten opzichte van 91% voor zowel 2018 op 

2019 als voor 2020 op 2021). 

Om verder te onderzoeken of bepaalde typen zorgarrangementen voor de stijging in het aantal 

registraties voor gebruik van Wmo-zorg thuis hebben gezorgd zijn de CAK-gegevens gekoppeld aan 

de GMSD-gegevens. Deze bevatten nog wel informatie over het type zorgarrangement dat is 

afgenomen, echter heeft geen volledige dekking van gemeenten. Wel kan het ons van informatie 

voorzien of de stijging in specifieke arrangementen plaats heeft gevonden. Te zien was dat personen 

met enkel een registratie voor gebruik van Wmo-zorg thuis en geen gefactureerde eigen bijdrage in 

zowel 2020 als in 2021 met name oververtegenwoordigd waren in de categorieën 

vervoersvoorzieningen, hulp bij huishouden, vervoersdiensten en woonvoorzieningen. Mogelijk 

hebben gemeenten hiervoor meer individuele vrijstellingen toegewezen. 

 

 


