
  

Niet-gebruik voorzieningen door 
ouderen



  

Koopkracht senioren 

● Het CPB berekent jaarlijks de verwachte 
koopkrachtontwikkeling.

● CPB: de statische koopkracht van 
gepensioneerden neemt in de periode 2018-
2021 jaarlijks gemiddeld met 0,2% af. 



  

Wat is koopkracht?

● Koopkracht geeft aan wat huishoudens met 
hun inkomen kunnen kopen

● Waardoor verandert koopkracht?
● Veranderingen in het persoonlijk leven van 

mensen (bijv. baanverlies)
● Externe factoren: overheidsbeleid, inflatie en 

de ontwikkeling van de lonen



  

Statische en dynamische 
koopkracht koopkracht

● De verandering door externe invloeden  
noemen we de statische koopkracht

● Veranderingen in het persoonlijk leven 
noemen we de dynamische koopkracht

● Het CPB kijkt alleen naar de statische 
koopkracht 



  

In een plaatje



  

Vooronderstellingen

● Het CPB hanteert bij de berekening van de 
koopkracht vooronderstellingen

● O.a: mensen maken gebruik van elke 
toeslag/regeling waar ze recht op hebben

● Dat is echter lang niet altijd ook daadwerkelijk 
het geval



  

Regels zorgtoeslag

● U bent 18 jaar of ouder.
● U heeft een Nederlandse zorgverzekering.
● Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.
● U heeft de Nederlandse nationaliteit of een 

geldige verblijfsvergunning.
● Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.



  

Inkomen en vermogen

● Alleenstaande: inkomen maximaal € 28.720 
● Alleenstaande: vermogen maximaal € 113.415
● Toeslagpartner: inkomen maximaal € 35.996
● Toeslagpartner: vermogen maximaal € 

143.412



  

Hoogte zorgtoeslag 

● Alleenstaanden: bij inkomen lager dan € 
20.500 recht op maximaal 94 euro per maand

● Met toeslagpartner:  bij inkomen lager dan € 
20.500 gezamenlijk maximaal  € 176 



  

Voorwaarden huurtoeslag

● U heeft de Nederlandse nationaliteit of een 
geldige verblijfsvergunning

● U bent 18 jaar of ouder
● U huurt een zelfstandige woonruimte in 

Nederland (huurtoeslag wordt per adres 
toegekend, niet per persoon

● De huur mag niet te hoog zijn. In 2018 is de 
grens € 710,68

● U staat ingeschreven op het adres waarvoor u 
huurtoeslag aanvraagt 



  

Inkomen en vermogen

● Maximaal inkomen huurtoeslag 
eenpersoonshuishouden: € 22.400 (jonger dan 
AOW-leeftijd) of € 22.375 (ouder dan AOW-
leeftijd)

● Maximaal inkomen huurtoeslag 
meerpersoonshuishouden: € 30.400

● Let op: het gaat om het bruto belastbaar 
inkomen, dus vóór aftrek belastingen en 
premies



  

Onderzoek Regioplan

● Maximaal 10% van de senioren die recht had 
op zorgtoeslag, maakte daar in 2016 geen 
gebruik van

● Opmerkelijk: in 2014 was dat nog 7%, een 
stijging dus van 14% 

● 55-65 is percentage niet-gebruik het hoogst
● 65-75 neem het licht af
● 75-85 neemt het sterk af



  

Huurtoeslag

● Maximaal 17 procent van de 
seniorenhuishoudens ontving in 2016 geen 
huurtoeslag, terwijl zij hier op basis van hun 
inkomen en vermogen wel recht op lijken te 
hebben

● 85-plussers laten de huurtoeslag het vaakst 
liggen



  

Conclusies

● Eén op tien 55-plus huishoudens laat mogelijk 
recht op zorgtoeslag liggen

● Eén op zes 55-plus huishoudens laat mogelijk 
recht op huurtoeslag liggen

● Het aantal seniorenhuishoudens dat geen 
zorgtoeslag ontvangt, terwijl zij hier op basis 
van hun inkomen en vermogen wel recht op 
lijken te hebben is in 2016 fors toegenomen 
ten opzichte van 2014 (met 32 %).



  

Kabinet

● D66 heeft over dit rapport vragen gesteld aan 
het kabinet

● Het kabinet erkent dat niet-gebruik een 
probleem is

● Kabinet gaat eerst zelf onderzoek en bekijkt 
dan of het nodig is zelf maatregelen te nemen
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