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 Staatsschuld in 2015: ruim 450 miljard euro. 
Dat is 60 miljard meer dan aan het begin van 
de kabinetsperiode 

 Nederland is door de grenzen die het 
stabiliteitspact  dicteert  gezakt 

 Begrotingstekort  hoger dan 3% bbp (4,2%) 
 Staatsschuld hoger dan 60% bbp 

 



 Inmiddels staat de overheid met ruim € 180 
mrd voor driemaal meer garant  aan banken, 
woningbezitters  en EU-lidstaten dan voor 
het uitbreken van de crisis.  

 Naar verwachting  zal de garantstelling voor 
EU-lidstaten oplopen tot 100 miljard 
 
 



  Zorg 74,5  
 Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt 69,9 
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 31,0  
 Gemeente- en Provinciefonds 21,1  
 Buitenlandse Zaken/Internationale Samenwerking 11,8  
 Infrastructuur en Milieu 10,7  
 Rentelasten 10,4  
 Defensie 7,2  
 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 4,2 
  Veiligheid en Justitie 10,0  
 Economische Zaken,  
 Landbouw en Innovatie 4,8  
 Financiën 1,8  
 Totaal 257,4 



 Totaal uitgaven Rijksoverheid 245,3  
 Totaal inkomsten Rijksoverheid 231,9  
 Verschil  13,4  
  lokale overheid 4,4  
 Tekort (op EMU-basis) 17,8 

 
17,8 miljard euro is 2,9% van het bbp. Dat 

betekent dus dat het kabinet verwacht het 
begrotingstekort binnen de 3% norm te 
brengen 



 Zorg vormt niet alleen de grootste kostenpost 
het is tevens de snelst stijgende kostenpost, van 
61,2 miljard dit jaar naar 74,4 aan het einde van 
de kabinetsperiode. 

 Daarmee stijgen de zorguitgaven sneller dan de 
economische groei 

 Momenteel geeft een modaal huishouden 20% 
van het inkomen uit aan zorg 

 Zonder maatregelen zal dat stijgen naar 40% 
 Oorzaken: vergrijzing, toename aantal chronisch 

zieken en nieuwe technologische 
ontwikkelingen 



 Zorgtoeslag voor modaal gezin wordt met 160 euro per jaar 
verlaagd, voor alleenstaanden met 100 euro. Voor minima met 
respectievelijk 100 en 40 euro 

 Een aantal zaken wordt uit het verzekerde pakket gehaald: 
dieetadvisering, begeleiding bij stoppen met roken, korting op 
vergoeding voor logopedie 

 Wtcg wordt inkomensafhankelijk 
 PGB wordt  vervangen door ‘vergoedingsregeling persoonlijke 

zorg’ 
 Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet je drie 

slagbomen voorbij zien te komen: 
 Er mag geen zorg in natura voorhanden zijn 
 Minimale zorgvraag van 10 uur per week 
 Er moet een onderbouwd zorgplan worden gemaakt.  
(Zorg in natura  is zorg via een instelling of leverancier die een 

contract heeft met  je zorgkantoor of je gemeente. ) 



 
Totale bezuiniging op GGZ: 593 miljoen 
 

 
  1. Invoering eigen bijdrage in de tweedelijns-GGZ en verhoging eigen 

bijdrage eerstelijns-psychologische zorg. Eerstelijns eigen bijdrage: 20 
euro per zitting. Tweedelijns 295 euro per DBC  
 

 2. Invoering eigen bijdrage verblijf  (145 euro per maand) 
 

 3. Zelf betalen no-show  GGZ   
 

 4. Verlagen aantal zittingen eerstelijnspsycholoog (van 8 naar 5)  
 

 5. Aanpassingsstoornis uit het pakket   
 
  
  

 
 



 Het reïntegratiebudget van gemeenten werd al met € 400 miljoen 
verlaagd, dat van het UWV met € 100 miljoen. 

 Wie een uitkering heeft en voor de 2e keer wordt betrapt op 
fraude, krijgt 5 jaar lang geen uitkering meer. Net als fraude met 
de kinderopvangtoeslag. Wie fraudeert met een bijstandsuitkering 
verliest die 'slechts‘ 3 maanden 

 Bij de aanvraag van uitkeringen wordt gekeken naar het inkomen 
van het totale huishouden, ook dat van inwonende kinderen. 

 Inwonende kinderen hebben geen recht meer op een eigen 
bijstandsuitkering 

 Het maandelijkse inkomensverlies van bijstandsgerechtigden kan 
in 2012 oplopen tot 25 euro 

 Gemeentelijk inkomensbeleid wordt genormeerd op 110%  van de 
bijstandsnorm. Let op: deze normering geldt NIET voor 
individuele bijzondere bijstand, maar uitsluitend voor collectieve 
regelingen 



 De Wajong gaat op slot voor gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten. Zij komen, als ze geen werk 
vinden, in de bijstand, inclusief huishoudens- en 
vermogenstoets.  

 De Wajonguitkering gaat omlaag naar 70% van 
het minimumloon voor mensen die kunnen 
werken, maar geen werk hebben.  

 Het aantal plaatsen in de sociale 
werkvoorziening (Wsw) gaat drastisch omlaag 
van 90.000 naar 30.000 arbeidsplekken. 



 Vanaf 2012 korting van 100 miljoen op huurtoeslag, 
oplopend tot 157 miljoen in 2015 

 In de praktijk: op jaarbasis  in 2012 een verlaging van 
111 euro, in 2013 160 euro 

 De laagste 20% van het inkomensgebouw betaalt nu 
al gemiddeld bijna de helft van het besteedbaar 
inkomen aan woonlasten. En vrijwel alle huishoudens 
met huurtoeslag vallen binnen deze categorie lage 
inkomens. 73 Procent van hen moet rondkomen van 
een minimuminkomen.  

 Kabinet wil dat huurders die niet meer rond kunnen 
komen op zoek gaan naar een goedkopere woning 



 Gemiddeld koopkrachtverlies voor het derde 
jaar op rij van gemiddeld 1% 

 Voor grotere gezinnen (vanaf 3 kinderen) is 
het koopkrachtverlies  minimaal 2% 
(afschaffing kindgebonden budget en 
verlaging  kinderbijslag) 


