
 

 

Analyse CPB doorrekeningen voor de gehandicaptenzorg 

Het CPB heeft de verkiezingsprogramma’s van de belangrijkste partijen doorgerekend. Alleen de 

PVV en 50+ hebben geen gegevens aangeleverd en zijn daarom niet meegenomen. De VGN 

heeft de belangrijkste maatregelen die voor de sector van belang zijn op een rijtje gezet. 

 

CPB doorrekening 

De maatregelen worden door het CPB doorgerekend ten opzichte van het basispad. Dit is de 

ontwikkeling van de economie als er verder geen maatregelen worden getroffen en het 

ingezette beleid doorloopt. Voor de doorrekening moeten partijen specifieker aangeven wat zij 

van plan zijn dan vaak in de verkiezingsprogramma’s staat. Hierdoor geeft het CPB rapport 

meer inzicht in wat de partijen willen.  

In de doorrekening wordt de investering of de bezuiniging in 2021 aangegeven. Sommige 

maatregelen hebben pas later effect, waardoor in de tabel 0 als uitgave staat.  

 

Uitkomsten voor de gehandicaptensector 

In onderstaande tabel hebben wij de belangrijkste maatregelen voor onze sector op een rijtje 

gezet. Vrijwel alle partijen gaan voor meerjarenafspraken met de zorgkantoren, hiermee wordt 

een bezuiniging ingeboekt. Een aantal partijen wil dit combineren met een objectief 

verdeelmodel voor de regionale contracteerruimte. De effecten hiervan vinden pas na 2021 

plaats. Daarnaast zijn meerdere partijen voorstander van een overhead- en ziekteverzuimnorm 

en willen daar de tarieven aan koppelen. Ook dit leidt tot een bezuiniging. Beide maatregelen 

zouden leiden tot een bezuiniging van ongeveer €300 miljoen, Wlz breed. 

Investeringen in de gehandicaptenzorg worden alleen door de SGP en GroenLinks genoemd en 

lijkt daarmee niet erg waarschijnlijk in de volgende kabinetsperiode. Dit geldt ook voor 

persoonsvolgende bekostiging met landelijk geüniformeerde tarieven. Er is wel een grote 

meerderheid voor extra investeringen in de ouderenzorg. 

Een aantal partijen is voorstander van scheiden van wonen en zorg. Dit leidt tot een 

verschuiving van kosten van de zorg naar uitgaven in het sociaal domein en levert per saldo 

weinig op. 

Verder zien we dat de meeste partijen wel iets meer willen uitgeven aan de Wmo en Jeugdwet. 

Wat betreft de arbeidsmarkt zien we dat veel partijen willen investeren in meer beschutte 

werkplekken. Daarnaast worden maatregelen aangekondigd in de loonkostensubsidies. Tot slot 

willen veel partijen flexibilsering van de AOW leeftijd. 

 

Meer info 

De volledige doorrekening van het CPB vindt in de rapportage Keuzes in Kaart. 

  

http://www.cpb.nl/publicatie/keuzes-in-kaart-2018-2021


 

 

Uitgaven in miljarden ten 

opzichte van het CPB basispad

Zorg

meerjarige contracten -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2

objectief verdeelmodel regionale 

contracteerruimte, korting slechtst 

presterende regio's

0,0 0,0

scheiden wonen zorg* -0,1 -0,1 -0,1

persoonsvolgende bekostiging, 

landelijk geuniformeerde tarieven

0,3

indicatiestelling door 

zorgaanbieder

0,4

V&V ZZP 1-3 naar verzorgingshuis 0,3

bezettingsnorm verpleeghuis 0,6 1,9 1,9 1,7 1,9

tarieven afh. van overhead en 

ziekteverzuimnorm

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

verhoging contracteerruimte GHZ 0,4

intensivering ouderenzorg 0,5 0,5 0,3

intensivering langdurige zorg incl 

GHZ

0,2

eigen betalingen Wlz 0,0 0,0 -0,3 0,2 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0

verhoging rijksbijdrage 

Wmo/Jeugd

0,5 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2

knelpuntenfonds Wmo/Jeugdwet 

voor uitvoering uniforme landelijke 

regels indicatiestelling en inkoop

0,9

Preventiefonds 

gemeenten/verzekeraars

0,2 0,5

intensivering wijkverpleging 0,1 0,3

curatieve zorg wordt centrale 

voorziening, hoofdlijnenakkoord 

voor oa wijkverpleging

1,2

hoofdlijnenakkoord wijkverpleging -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1

GGZ in aparte wet, voorziening 

uitgevoerd door zorgkantoren

0,0

Arbeidsmarktbeleid

meer beschutte werkplekken 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

vervanging loonkosten-subsidies 

door loondispensatie -0,1

-0,1 -0,1

meer budget voor loon-

kostenoordeel ouderen en mensen 

met arbeidsbeperking 1,5

0,1

afschaffen loonkostensubsidies -0,3

intensiveren loonkostensubsidies 1,5

quotum voor 

arbeidsgehandicapten

0,0 0,0

AOW leeftijd verlagen 3,1

AOW leeftijd flexibel 0,4 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,3

AOW leeftijd geleidelijker omhoog -0,7

overheidsuitgaven aan zorg 0,5 3,2 11,0 -0,2 4,7 0,0 -0,6 0,2 6,3

werkgelegenheid zorgsector 0,1% 0,0% 1,4% 0,4% 0,6% -0,1% -0,3% 0,0% 1,0%

* dit betreft netto opbrengst: besparing Wlz en uitgaven sociale zekerheid


