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Taak ministerie van Financiën

Kerntaak: Bewaken van de schatkist &

werken aan een financieel gezond Nederland

• Rijksbegroting: het huishoudboekje van de overheid op orde

• Daarnaast: stimuleren goede werking financiële markten, beheer 
staatsleningen, staatsdeelnemingen, goed Europees monetair 
beleid, fiscaal beleid en de belastingdienst
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Hoeveel uren/weken/maanden zorg kun je leveren voor...
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Welke uitgaven betreft het?
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Inhoud

1. Het begrotingsbeleid

2. De zorguitgaven (kort)

3. Beheersing van de zorguitgaven
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Deel 1. Het begrotingsbeleid 
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De kern van het begrotingsbeleid
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Doelstellingen van begrotingsbeleid

Doelen

• Beheersing van de overheidsfinanciën

• Economische stabiliteit

• Efficiënt inzetten van middelen
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Basisprincipes van begrotingsbeleid in een plaatje
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Onderhandelen in de praktijk

1. Departementen dienen in het voorjaar bij de minister van 

Financiën een brief in met beleidswensen en mee- en 

tegenvallers

2. Minister van Financiën voert gesprekken met de betrokken 

vakministers (een-op-een)

3. Besluitvorming in Ministerraad. Resultaat komt naar buiten op 

Prinsjesdag in Miljoenennota.
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Deel 2. De zorguitgaven (kort)
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De zorguitgaven: waar gaat dit geld naartoe?
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Zorgverzekeringswet Wet langdurige zorg Beschermd Wonen Overig

€ 55 miljard € 30 miljard € 2 miljard € 12 miljard

Daarnaast ruim € 6 mld
Wmo en Jeugd bij 

gemeenten



Zorguitgaven nemen fors toe
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Groei zorguitgaven verdringt andere uitgaven
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Waarom groeien de zorguitgaven?
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Deel 3. Beheersing van de zorguitgaven

- Wat doet het huidige kabinet hieraan?

- Wat kunnen we op de lange termijn doen?
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Wat doet het kabinet om de zorguitgaven te beheersen?

In het Regeerakkoord verschillende maatregelen op de zorg:
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Structureel

1. Hoofdlijnenakkoorden -1,9 mld

2. Genees- en hulpmiddelen -0,5 mld

3. Verlaging eigen betalingen
(bijv. eigen risico niet verhogen)

0,7 mld

4. Overige uitgaven
(bijv. meer uitgeven aan preventie)

0,3 mld

5. Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2,1 mld



Maar: Regeerakkoord buigt trend niet om
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Conclusie: beheersing zorguitgaven blijft een uitdaging
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Veel adviezen, maar geen ‘silver bullet’

• Advies SER en WRR

• Advies NZA en ZiNL

• Commissie zorg voor thuiswonende ouderen

• Zorgkeuzes in Kaart: maatregelen politieke partijen uitwerken 
door VWS, FIN en CPB

• Brede maatschappelijke heroverwegingen

Twee discussies uitgelicht:

- Advies Studiegroep Begrotingsruimte (SBR)

- Advies Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
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SBR: Ongelijke behandeling zorguitgaven
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WRR: Politieke keuzes nodig over afbakening zorg

voettekst22



Vragen en discussie

Vragen?

Discussie:

• (Studiegroep Begrotingsruimte) De zorg krijgt automatisch geld 
voor kwaliteitsverhoging. Dat geldt niet voor andere publieke 
sectoren. Is dat eerlijk? Zo nee, wat moeten we daar aan doen?

• (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) De politiek 
moet moeilijke keuzes maken over wat nog collectief wordt 
vergoed, gegeven steeds verder oplopende tekorten van 
personeel, geld en maatschappelijk draagvlak. Maar hoe kan dat 
praktisch mogelijk worden gemaakt?
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De coronauitgaven - VWS24

Extra slide: Coronauitgaven VWS

2020 2021


