
Aankondiging bijeenkomst : De Wmo, de CRvB en Mensenrechten.  

 

Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam 

Datum: 3 november 2016, 9.00 – 13.00 uur 

 

Inleiding 

Gemeenten zijn op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015) 

verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met 

een beperking, en of chronische problemen. Uitgangspunt van de wet is dat gemeenten slechts 

ondersteuning bieden voor zover nodig. Om die behoefte bij de burger te peilen en te vertalen in 

noodzakelijke hulp hebben gemeenten een ruime bevoegdheid gekregen van de wetgever.  

In een spraakmakende uitspraak van 18 mei jl. heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich 

uitgelaten over de rol van de gemeenten bij de uitvoering van die wet. Concreet betekent deze 

uitspraak dat gemeenten geen beleidsvrijheid hebben om huishoudelijk zorg buiten de Wmo te 

houden. Huishoudelijke zorg is een algemene Wmo voorziening die voor vergoeding in aanmerking 

komt. Maar wat betekent deze uitspraak voor de burger en de uitvoeringspraktijk? 

 

Themabijeenkomst  

N.a.v. deze CRvB uitspraak organiseert de Erasmus Universiteit Rotterdam een themabijeenkomst 

met als thema: ‘de Wmo, de CRvB en mensenrechten’. Voor deze bijeenkomst worden verschillende 

sprekers uitgenodigd die zich kritisch uitlaten over de betekenis van deze recente uitspraak. Vragen 

die aan bod komen, betreffen onder meer: 

- Wat zijn de consequenties van deze uitspraak voor de uitvoeringspraktijk?  

 

- Wanneer schieten gemeenten tekort in het waarborgen van een passende 

maatwerkvoorziening, en wat zijn de consequenties voor de burger?  

 

- Hoe ‘hard’ is die verplichting van gemeenten te voorzien in een maatwerkvoorziening 

afgestemd op de behoefte en persoonskenmerken van het individu?  

 

- Hoe verhoudt de uitspraak van de CRvB zich tot internationale mensenrechten, waaronder 

het recht op privéleven (art. 8 EVRM), sociale zorg (art 14. ESH) en (zelfstandig) wonen (art. 

19 VN Gehandicaptenverdrag)? 

 

Doelgroep 

Deze bijeenkomst is bestemd voor juristen en beleidsmakers betrokken bij de Wmo. Andere 

geïnteresseerden zijn eveneens va harte welkom 

 

Organisatie 



Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de sectie Recht van de Gezondheidszorg, instituut 

Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam. Contactpersoon: André 

den Exter (denexter@bmg.eur.nl).  

 

Aanmelding 

Voor het bijwonen van deze bijeenkomst dient men zich vooraf aan te melden onder 

denexter@bmg.eur.nl Aanmelding kan tot uiterlijk 15 oktober 2016. Aan deelname zijn geen kosten 

verbonden. Na afloop wordt u uitgenodigd voor een informele lunch.    

 

Programma 

 

9.00 uur ontvangst 

9.15 Welkom en Inleiding 

 

André den Exter, Erasmus Universiteit Rotterdam 

 

9.30 Sprekers (tbd) 

 

Bernard de Leest, Zumpolle Advocaten  

Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam 

Anika Timmerman, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 

Ineke Boerefijn, College voor de Rechten van de Mens 

Gijsbert Vonk, hoogleraar sociale zekerheidsrecht, Universiteit Groningen 

 

Discussie en vragen 

12.45 uur afsluiting en lunch 
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