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Samenvatting 
In het Regeerakkoord is opgenomen dat verschillende inkomensondersteunende 

regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. Het gaat hierbij in 

eerste instantie om de algemene tegemoetkoming Wtcg, de regeling specifieke 

zorgkosten en de korting op de eigen bijdrage AWBZ/Wmo. Verder wordt de 

compensatie voor het verplichte eigen risico (CER) afgeschaft. De 

inkomensondersteuning wordt overgeheveld naar gemeenten.  

 

De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad heeft het Nibud gevraagd om de 

inkomenseffecten van het afschaffen van deze regelingen inzichtelijk te maken. In dit 

rapport heeft het Nibud de inkomenseffecten uitgewerkt die ontstaan als de regelingen 

op dit moment zouden worden afgeschaft en hier geen gerichte inkomensonders teuning 

voor in de plaats komt. 

 

De inkomenseffecten zijn uitgewerkt voor een aantal voorbeeldhuishoudens  waarbij 

onderscheid wordt gemaakt tussen lage en hoge specifieke zorgkosten. In individuele 

gevallen of voor bepaalde groepen kunnen de inkomenseffecten afwijken van deze 

voorbeelden. 

 

Het afschaffen van de algemene tegemoetkoming Wtcg en de regeling specifieke 

zorgkosten betekent een inkomensdaling tot 4 procent voor de voorbeeldhuishoudens 

met lage zorgkosten. Bij hoge zorgkosten varieert de inkomensdaling tussen 0 en 8,5 

procent. Hierbij is rekening gehouden met eventuele gevolgen voor de toeslagen. 

Als ook rekening wordt gehouden met het wegvallen van de korting op de eigen 

bijdrage Wmo, dan is de inkomensdaling voor voorbeeldhuishoudens met lage 

zorgkosten 2 tot 4,5 procent. Bij hoge zorgkosten is de inkomensdaling 2,5 tot 8,5 

procent. 

 

De voorbeeldhuishoudens betreffen huishoudens die extramurale zorg ontvangen. Er 

zijn ook inkomenseffecten voor een intramuraal verblijvende Wajonger berekend. De 

zorgkosten wijken af van de andere voorbeeldhuishoudens, waardoor het 

inkomenseffect ook afwijkt. Het afschaffen van de algemene tegemoetkoming Wtcg en 

de regeling specifieke zorgkosten betekent een inkomensdaling van 5,5 procent. Als 

ook rekening wordt gehouden met het wegvallen van de korting op de eigen bijdrage 

AWBZ is de inkomensdaling in dit voorbeeld 13,5 procent. Het is echter waarschijnlijk 

dat de eigen bijdrage voor deze groep volgend jaar verandert, en daarmee het 

inkomenseffect. 

 

Bij deze inkomenseffecten is nog geen rekening gehouden met het afschaffen van de 

CER. Ook is geen rekening gehouden met het mogelijk vervallen van de 

tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten vanuit de Wtcg.  
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Het wegvallen van de CER zorgt voor de meeste voorbeeldhuishoudens voor een extra 

inkomensdaling van 0,5 procent. Het wegvallen van de tegemoetkoming 

arbeidsongeschikten voor een extra inkomensdaling van 2,5 procent.   
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1 Inleiding 

 

In het Regeerakkoord van VVD en PvdA dat 29 oktober 2012 is gepresenteerd is 

opgenomen dat de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de 

fiscale regeling specifieke zorgkosten en tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ) 

en de compensatie verplicht eigen risico (CER) worden afgeschaft. De regelingen 

worden per 1-1-2014 afgeschaft en ondergebracht in een maatwerkvoorziening die 

uitgevoerd gaat worden door gemeenten. Van deze besparing van 1,3 miljard euro zal 

761 worden vrijgemaakt voor gemeentelijk maatwerk.  

 

De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad heeft het Nibud gevraagd om de 

inkomenseffecten van het afschaffen van deze regelingen inzichtelijk te maken.  

 

Het Nibud presenteert regelmatig koopkrachtplaatjes waarin het volledige beleid wordt 

doorberekend. Dat is om twee redenen op dit moment nog niet mogelijk voor het 

afschaffen van deze regelingen. Ten eerste is de vervangende regeling nog niet 

uitgewerkt en ten tweede kan het koopkrachteffect pas worden berekend op het 

moment dat er meer informatie is over beleidsmaatregelen en tarieven zoals die gelden 

per 1-1-2014.  

Er kan wel berekend worden wat de inkomenseffecten zijn als de regelingen op dit 

moment zouden worden afgeschaft en hier geen gerichte inkomensondersteuning voor 

in de plaats komt. 

 

Huishoudens zullen de inkomenseffecten in de praktijk volgtijdelijk ervaren. De CER 

wordt namelijk aan het einde van het huidige jaar uitgekeerd. De algemene 

tegemoetkoming Wtcg wordt aan het einde van het daaropvolgende jaar uitgekeerd en 

de belastingaftrek ontvangen veel chronisch zieken ook het daaropvolgende jaar.  

 

Het is moeilijk om de gevolgen van het afschaffen van de regelingen voor alle mogelijke 

situaties in kaart te brengen. Daarvoor zijn er teveel afhankelijkheden. Zo is de hoogte 

van de eigen bijdrage Wmo niet alleen inkomensafhankelijk, maar wordt hij ook bepaald 

door het vermogen. Het afschaffen van de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten 

zorgt voor een lager belastbaar inkomen en daardoor lagere toeslagen. Bepaalde 

toeslagen hangen weer af van de kosten die daar tegenover staan, zoals de huur. 

Daarom zijn de inkomenseffecten berekend voor een aantal voorbeeldsituaties.  In 

individuele gevallen of voor bepaalde groepen kunnen de inkomenseffecten afwijken 

van deze voorbeelden. 
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2 Financiële ondersteuning voor chronisch 

zieken en gehandicapten 

 
Per 1 januari 2009 is de fiscale regeling buitengewone uitgaven (BU) afgeschaft en 

daarvoor in de plaats is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

(Wtcg) van kracht geworden. De Wtcg betreft een aantal maatregelen: 

1. Een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten  

2. Een jaarlijkse tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten 

3. Een korting op de eigen bijdrage AWBZ/Wmo 

4. Belastingaftrek van specifieke zorgkosten 

Verder zijn ter compensatie de ouderenkorting, de bruto tegemoetkoming op de AOW-

uitkering en de huurtoeslag voor ouderen verhoogd.  

 

Daarnaast kunnen chronisch zieken en gehandicapten gecompenseerd worden via de 

regeling Compensatie eigen risico (CER). 

 

In het regeerakkoord is opgenomen dat de Wtcg, de fiscale regeling voor specifieke 

zorgkosten en de CER worden afgeschaft en dat gemeenten budget krijgen om 

chronisch zieken en gehandicapten te ondersteunen.  

 

Hieronder wordt ingegaan op bovenstaande regelingen.  

2.1 Tegemoetkoming Wtcg 

De jaarlijkse tegemoetkoming is afhankelijk van leeftijd en zorggebruik. Er is een lage 

en een hoge tegemoetkoming.  

Tabel 1: Hoogte tegemoetkoming Wtcg 

 Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder 

Lage tegemoetkoming € 308 € 154 

Hoge tegemoetkoming € 514 € 360 

 

De tegemoetkoming wordt aan het eind van het jaar door het Centraal 

Administratiekantoor (CAK) uitgekeerd over het voorafgaande kalenderjaar. De 

tegemoetkoming hoeft niet aangevraagd te worden. Hij wordt automatisch op de 

bankrekening gestort als men er voor in aanmerking komt of wordt verrekend met 

verschuldigde eigen bijdragen. 

 

Per 1-1-2012 is een inkomensgrens geïntroduceerd waardoor alleen nog recht is op de 

tegemoetkoming bij een verzamelinkomen onder € 24.570 (alleenstaanden) of € 35.100 

(meerpersoonshuishoudens). Voor huishoudens met 2 of meer tegemoetkomingen 

boven de inkomensgrens vervalt 1 tegemoetkoming.  
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Per 1-1-2012 is de tegemoetkoming met 4% verlaagd en zijn er aanpassingen gedaan 

aan de afbakening van de groep mensen die recht heeft op de tegemoetkoming. 

 

In het regeerakkoord is opgenomen dat de tegemoetkoming Wtcg per 1-1-2014 wordt 

afgeschaft. Per 1-1-2015 wordt de taak naar gemeenten overgeheveld.  

2.2 Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (Wtcg) 

Mensen die recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV en 

minstens 35 procent arbeidsongeschikt zijn, krijgen van het UWV een bedrag van 342 

euro. Ondanks dat de tegemoetkoming deel uitmaakt van de Wtcg, die per 1-1-2014 

wordt afgeschaft, blijft deze tegemoetkoming in 2014 bestaan. In paragraaf 3.3 is 

weergegeven wat het inkomenseffect is als de tegemoetkoming zou worden afgeschaft.  

2.3 Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo 

De eigen bijdrage voor extramurale Wmo-zorg bedraagt € 18,60 per 4 weken voor een 

alleenstaande en € 26,60 voor een meerpersoonshuishouden plus 15 procent over het 

deel van het verzamelinkomen dat meer bedraagt dan het drempelinkomen.  

Tabel 2: Drempelinkomen eigen bijdrage Wmo 

 Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder 

Alleenstaande € 23.208 € 16.257 

Meerpersoonshuishouden €28.733  € 22.676 

 

De korting op de eigen bijdrage voor het verblijf in een intramurale instelling bedraagt 

16% voor 65-minners en 8% voor 65-plussers. De korting op de eigen bijdrage voor 

extramurale AWBZ / Wmo zorg bedraagt 33%. Het CAK brengt de korting sinds 2010 

direct in mindering op de eigen bijdrage. 

 

Vanaf 1-1-2013 geldt een hogere eigen bijdrage voor mensen met vermogen. Om de 

bijdrage te berekenen wordt 8% van het box-3-vermogen opgeteld bij het inkomen 

waarover de eigen bijdrage wordt berekend. 

 

In het Regeerakkoord is opgenomen dat de intramurale eigen bijdrage AWBZ wordt 

verhoogd tot de zak- en kleedgeldnorm. Inmiddels blijkt uit een brief die staatssecretaris 

Van Rijn op 25 april 2013 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd dat het kabinet 

voornemens is om de intramurale eigen bijdrage beperkter te verhogen dan in het 

Regeerakkoord is opgenomen.  

 

Per 1-1-2014 wordt de korting op de eigen bijdrage voor intramurale AWBZ-zorg 

afgeschaft. De korting op de eigen bijdrage voor extramurale AWBZ/Wmo-zorg 

verdwijnt per 1-1-2015. 
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2.4 Fiscale regeling voor specifieke zorgkosten 

Met de fiscale regeling voor specifieke zorgkosten is het mogelijk om bepaalde uitgaven 

in verband met zorg als persoonsgebonden aftrekposten op te voeren bij de 

belastingaangifte. De fiscale regeling van de Wtcg is beperkter dan de voormalige 

Buitengewone uitgavenregeling. Er gelden geen forfaitaire aftrekbedragen meer voor de 

huisapotheek, ouderen, arbeidsongeschikten en chronisch zieken. Hulpmiddelen voor 

visuele ondersteuning, de eigen bijdrage AWBZ / Wmo, de premies voor de aanvullende 

verzekering, overlijden, bevalling en adoptie komen niet meer voor aftrek in 

aanmerking. 

 

De fiscale regeling van de Wtcg kent een aantal uitgaven voor specifieke zorgkosten die 

wel voor belastingaftrek in aanmerking komen: 

 Genees- en heelkundige hulp 

 Reiskosten i.v.m. ziekenbezoek 

 Vervoer 

 Voorgeschreven medicijnen 

 Hulpmiddelen 

 Vervoer 

 Dieetkosten 

 Extra uitgaven voor kleding en beddengoed 

 (Woning)aanpassingen 

 Extra gezinshulp 

Alleen die kosten komen voor belastingaftrek in aanmerking die boven het 

drempelbedrag uitkomen. Het drempelbedrag is 1,65% van het verzamelinkomen tot 

€ 38.000. Voor het inkomensdeel daarboven geldt een percentage van 5,75%.  

 

Als het verzamelinkomen van een huishouden minder is dan de bovengrens van de 

tweede belastingschijf, dan mogen bovenstaande uitgaven met uitzondering van de 

eerste twee uitgaven met 2,13 vermenigvuldigd worden.  

Per 1-1-2010 is de vermenigvuldigingsfactor voor 65-minners afgebouwd van 113% 

naar 77% en per 1-1-2011 naar 40%.  

 

Bij de invoering van de Wtcg zijn de bruto AOW tegemoetkoming en de algemene 

ouderenkorting verhoogd, ter compensatie van het verlies van de vaste aftrek voor 

ouderdom in de buitengewone uitgavenregeling. De alleenstaande ouderenkorting werd 

juist verlaagd. 

 
Als door de belastingaftrek van specifieke zorgkosten weinig of geen belasting betaald 

hoeft te worden, dan kan het zijn dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op het 

volledige bedrag aan heffingskortingen waar recht op is. De Belastingdienst maakt dan 

een berekening zonder aftrek van specifieke zorgkosten en betaald het bedrag aan 

heffingskortingen uit via een teruggaaf. In het regeerakkoord is opgenomen dat deze 
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Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten verdwijnt met de fiscale regeling voor 

specifieke zorgkosten. 

2.5 Compensatie eigen risico 

Chronisch zieken en gehandicapten betalen door hoge zorgkosten vaak het volledige 

verplichte eigen risico van de zorgverzekering. Door de regeling Compensatie eigen 

risico (CER) betaalt de overheid een deel van het verplichte eigen risico terug. De CER 

bedraagt voor 2013 99 euro en wordt door het CAK in december uitgekeerd. 

In het regeerakkoord is opgenomen dat de CER per 1-1-2014 wordt afgeschaft. Het 

inkomenseffect van het afschaffen van de CER is weergegeven in paragraaf 3 .3. 
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3 Inkomenseffecten  

Hieronder volgt een overzicht van de effecten van het afschaffen van verschillende 

regelingen ter inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten voor een 

aantal voorbeeldsituaties. Het gaat hierbij alleen om de vier genummerde regelingen uit 

hoofdstuk 2 en de CER. We gaan er vanuit dat de overige maatregelen die zijn 

ingevoerd bij of na de invoering van de Wtcg ongewijzigd blijven. 

 

Het is de bedoeling dat gemeenten chronisch zieken en gehandicapten (financieel) 

meer gaan ondersteunen. Hoe dit precies zal worden vormgegeven is momenteel nog 

onduidelijk en dat is hieronder dan ook niet meegenomen.  

 

Het afschaffen van de regelingen werkt niet alleen door in het inkomen, maar ook in de 

uitgaven, bijvoorbeeld de hoogte van de eigen bijdrage. Voor het gemak wordt hier 

gesproken van inkomenseffecten. 

3.1 Voorbeeldhuishoudens 

Het Nibud heeft de afgelopen jaren met Prinsjesdag koopkrachtberekeningen gemaakt 

voor een aantal voorbeelden van chronisch zieken en gehandicapten. Het meest recent 

met Prinsjesdag 2012. Deze voorbeeldsituaties zijn samen met de CG-Raad opgesteld 

en geven een beeld van een aantal veel voorkomende situaties. Hieronder wordt voor 

deze voorbeeldsituaties inzichtelijk gemaakt wat het effect is van het afscha ffen van de 

tegemoetkoming Wtcg en de korting op de eigen bijdrage. 

 

Bij de voorbeeldsituaties is onderscheid gemaakt tussen lage en hoge zorgkosten. 

Hierbij gaat het om specifieke zorgkosten van 500 en 1.000 euro die voor 

vermenigvuldiging in aanmerking komen. Zie voor een overzicht van de 

voorbeeldsituaties en de kosten de tabel in bijlage 1. 

 

We gaan er vanuit dat de situaties met lage zorgkosten recht hebben op de lage 

tegemoetkoming en de situaties met hoge zorgkosten op de hoge tegemoetkoming.   

We gaan uit van één rechthebbende per huishouden. We gaan er vanuit dat de 

zorgbehoevende het volledige minimale verplichte eigen risico voor de zorgverzekering 

kwijt is. 

 

Voor de huishoudens is het aantal uren zorg per week niet eerder gespecificeerd. Dat is 

eerder niet nodig geweest. Voor de koopkrachtberekeningen, waarbij het verschil in 

eigen bijdrage van jaar op jaar wordt meegenomen, maakt het absolute bedrag immers 

niet uit. Voor deze nulmeting is ook geen keuze gemaakt voor het type en aantal uren 

zorggebruik. De maximale periodebijdrage is berekend en er wordt een invulling 

gegeven van het zorggebruik dat hiermee gepaard kan gaan. 
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3.2 Inkomenseffecten afschaffen Wtcg 

In de onderstaande tabel staan bedragen van de verschillende regelingen 

weergegeven. 

Tabel 3: Regelingen in euro’s per jaar 

 Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder 

Lage tegemoetkoming Wtcg*
 

€ 308 € 154 

Hoge tegemoetkoming Wtcg*
 

€ 514 € 360 

CER € 99 € 99 

Korting extramurale eigen bijdrage Wmo** 33%  33% 

Noot: * Tot het drempelinkomen. ** per 1-1-2015 

 

De korting van de maximale periodebijdrage Wmo bedraagt minimaal 81 euro per jaar 

voor alleenstaanden (33% van 18,60 * 13 perioden) en 114 euro voor 

meerpersoonshuishoudens (33% van 26,60 * 13 perioden). 

 

Het afschaffen van de Regeling specifieke zorgkosten kan gevolgen hebben voor de 

hoogte van de toeslagen. Het toetsingsinkomen is immers gebaseerd op het belastbaar 

inkomen min persoonsgebonden aftrek. Voor wat betreft de zorgtoeslag betreffen dit 

situaties met hoge specifieke zorgkosten en een bovenminimaal inkomen.  

Voor wat betreft de huurtoeslag is dat sterk afhankelijk van de hoogte van de huur. Er is 

gerekend met een rekenhuur waarvoor het subsidiabele deel voor 100 procent vergoed 

wordt (kwaliteitskortingsgrens).  

Een hoger verzamelinkomen kan op termijn ook doorwerken in de hoogte van de eigen 

bijdrage die uitgaat van het verzamelinkomen van twee jaar geleden.  

 

In tabel 4 staan de inkomenseffecten en de kosten van de voorgenomen maatregelen 

voor de voorbeeldsituaties met specifieke zorgkosten van 500 euro. Het eerste 

voorbeeldhuishouden, een alleenstaande met een WIA-uitkering van 20.000 euro bruto 

per jaar, heeft in totaal 634 euro minder. Het grootste deel hiervan (308 euro) betreft de 

algemene tegemoetkoming Wtcg. Verder 153 euro voor het wegvallen van de 

belastingaftrek voor specifieke zorgkosten en 173 euro aan toeslagen. 634 euro minder 

betekent een inkomensdaling van 4 procent. Als ook rekening wordt gehouden met een 

eigen bijdrage Wmo, dan betekent het vervallen van de korting een extra daling van 81 

euro. Het inkomenseffect is dan -4,5 procent. 

 

Doordat de mogelijke vergoeding via gemeenten niet in de berekening is betrokken gaat 

het hierbij uitdrukkelijk om een inkomenseffect en geen volledig koopkrachtplaatje.  

 

Sommige voorbeeldsituaties hebben vanwege hun inkomen geen recht op de 

tegemoetkoming Wtcg en/of ondervinden geen daling van toeslagen. 

 



 

  11 / Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten  

De inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg varieert voor de 

voorbeeldhuishoudens met specifieke zorgkosten van 500 euro van -4,0 tot 0 procent. 

Als ook rekening wordt gehouden met het wegvallen van de korting op de eigen 

bijdrage Wmo, dan varieert het inkomenseffect van -4,5 tot -2 procent. 

Tabel 4: Kosten afschaffen Wtcg (500 euro specifieke zorgkosten; bedragen per jaar) 

    Wtcg  
specifieke 

zorgkosten 
Toeslagen Totaal 

inkomens 
effect (%) 

Korting 
EB* 

Totaal 
inkomens 
effect (%) 

1 Alleenstaand, WIA 308  153 173 634 -4,0% 81 715 -4,5% 

2 Alleenstaand, WWB 308  171 0 479 -3,5% 81 560 -4,0% 

3 Alleenstaand, 130% WWB 308  151 138 597 -3,5% 81 678 -4,0% 

4 Alleenstaand, modaal 0  68 0 68 -0,5% 420 488 -2,0% 

5 Paar, WWB 308  142 0 450 -2,0% 115 565 -3,0% 

6 Paar, 130% WWB 308  121 101 530 -2,5% 115 645 -3,0% 

7 Paar, 1,5 x modaal 0  22 0 22 0,0% 929 951 -2,5% 

8 Paar, 2 kinderen, WWB 308  142 0 450 -2,0% 115 565 -2,5% 

9 Paar, 2 kinderen, 130% WWB 308  121 104 533 -2,0% 115 648 -2,5% 

10 
Paar, 2 kinderen, 1,5 x 
modaal 

0  0 0 0 0,0% 929 929 -2,5% 

11 
Alleenstaande, 65+, AOW-
uitkering 

154  160 0 314 -2,0% 81 395 -2,5% 

12 
Alleenstaande, 65+, AOW + € 
5.000 pensioen 

154  144 316 614 -3,0% 195 809 -4,0% 

13 
Alleenstaande, 65+, AOW + € 
15.000 pensioen 

0  142 52 194 -1,0% 695 889 -3,5% 

14 Paar, 65+, AOW-uitkering 154  143 0 297 -1,5% 115 412 -2,0% 

15 
Paar, 65+ , AOW + € 10.000 
pensioen 

154  111 51 316 -1,0% 426 742 -2,5% 

16 
Paar, 65+, AOW + € 30.000 
pensioen 

0  0 0 0 0,0% 1426 1426 -4,0% 

* per 1-1-2015 

 

In tabel 4 is onder andere het effect weergegeven van het wegvallen van de korting van 

de maximale periodebijdrage. De hoogste bedragen zien we bij de situaties 7, 10 en 16. 

Het afschaffen van de korting op de eigen bijdrage betekent voor deze situaties een 

extra kostenpost van respectievelijk 929 euro en 1.426 euro. Dit kan minder zijn al naar 

gelang het aantal uren zorggebruik en het uurtarief. Om een voorbeeld te geven: Bij een 

korting van 1.426 euro in situatie 17 bedraagt de totale eigen bijdrage zonder korting 

4.279 euro per jaar. Bij 6 uur huishoudelijke verzorging à € 13,60 (tarief CAK) per week 

is de eigen bijdrage 4.243 euro per jaar.  
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In tabel 5 staan de inkomenseffecten c.q. kosten voor situaties met specifieke 

zorgkosten van 1.000 euro.  

Tabel 5: Kosten afschaffen Wtcg (1.000 euro specifieke zorgkosten; bedragen per jaar) 

    Wtcg  
Specifieke 
zorgkosten 

Toeslagen Totaal % 
Korting 

EB* 
Totaal % 

1 Alleenstaand, WIA 514  394 497 1405 -8,5% 81 1486 -8,5% 

2 Alleenstaand, WWB 514  431 0 945 -6,5% 81 1026 -7,0% 

3 Alleenstaand, 130% WWB 514  410 367 1291 -7,5% 81 1372 -8,0% 

4 Alleenstaand, modaal 0  362 0 362 -1,5% 420 782 -3,5% 

5 Paar, WWB 514  402 0 916 -4,5% 115 1031 -5,0% 

6 
Paar, 130% WWB, 
dieetkosten 

514  562 476 1552 -6,5% 115 1667 -7,0% 

7 Paar, 1,5 x modaal 0  0 0 0 0,0% 929 929 -2,5% 

8 Paar, 2 kinderen, WWB 514  402 0 916 -4,0% 115 1031 -4,5% 

9 
Paar, 2 kinderen, 130% 
WWB 

514  415 353 1282 -5,0% 115 1397 -5,0% 

10 
Paar, 2 kinderen, 1,5 x 
modaal 

0  0 0 0 0,0% 929 929 -2,5% 

11 
Alleenstaande, 65+, AOW-
uitkering 

360  363 0 723 -4,5% 81 804 -5,0% 

12 
Alleenstaande, 65+, AOW + 
€ 5.000 pensioen 

360  347 737 1444 -7,5% 195 1639 -8,5% 

13 
Alleenstaande, 65+, AOW + 
€ 15.000 pensioen 

0  399 144 543 -2,0% 695 1238 -5,0% 

14 Paar, 65+, AOW-uitkering 360  334 0 694 -3,0% 115 809 -3,5% 

15 
Paar, 65+ , AOW + € 10.000 
pensioen 

360  302 180 842 -3,0% 426 1268 -4,5% 

16 
Paar, 65+, AOW + € 30.000 
pensioen 

0  128 0 128 -0,5% 1426 1554 -4,0% 

17 Alleenstaande, intramuraal 308  480 0 788 -5,5% 1128** 1916 -13,5% 

* per 1-1-2015. ** per 1-1-2014 

 

De inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg varieert voor de 

voorbeeldhuishoudens met specifiek zorgkosten van 1.000 euro van -8,5 tot 0 procent. 

Als ook rekening wordt gehouden met het wegvallen van de korting op de eigen 

bijdrage Wmo, dan varieert het inkomenseffect van -8,5 tot -2,5 procent.  

 

In situatie 6 is het vooral het wegvallen van de persoonsgebonden aftrek van de 

dieetkosten als specifieke zorgkosten die het hoge bedrag verklaren.  

 
De situatie die het grootste bedrag voor toeslagen moet inleveren is situatie 12; de 

alleenstaande met een AOW-uitkering en een aanvullend pensioen van 5.000 euro. 

Omdat het huishouden vanwege het lage inkomen recht heeft op de volledige 

zorgtoeslag gaat het hierbij om de huurtoeslag. 
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Naast de voorbeeldhuishoudens uit tabel 4 is in tabel 5 ook de situatie voor een 

intramuraal verblijvende Wajonger opgenomen. De specificatie van de zorgvraag is 

uitgewerkt in het rapport “Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers” 

(Nibud, 2013) en wijkt af van de zorgvraag van de andere voorbeeldhuishoudens.  

Het inkomenseffect van het wegvallen van de algemene tegemoetkoming Wtcg en de 

aftrek specifieke zorgkosten betekent een inkomensdaling van 5,5 procent. De eigen 

bijdrage AWBZ is hoger dan de eigen bijdrage voor de andere voorbeeldhuishoudens, 

waardoor het wegvallen van de korting een relatief groot inkomenseffect veroorzaakt (in 

dit geval in totaal -13,5 procent). Waarschijnlijk verandert de eigen bijdrage voor 

intramurale zorg per 1-1-2014 waardoor dit inkomenseffect er anders uit kan komen te 

zien. 

3.3 Inkomenseffecten afschaffen CER en 

tegemoetkoming arbeidsongeschikten (Wtcg) 

Het afschaffen van de CER is niet opgenomen in de inkomenseffecten in de vorige 

paragraaf. Daarnaast maakt de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten deel uit van 

de Wtcg, die per 1-1-2014 afgeschaft wordt. Deze tegemoetkoming bl ijft in 2014 nog 

wel bestaan. Onduidelijk is nog of de regeling daarna nog blijft bestaan. 

 

In tabellen 6 en 7 zijn de inkomenseffecten van het afschaffen van de CER en de 

tegemoetkoming arbeidsongeschikten opgenomen.  

Het wegvallen van de CER zorgt voor de meeste voorbeeldhuishoudens voor een extra 

inkomenseffect van -0,5 procent. Het moeten wegvallen van de tegemoetkoming 

arbeidsongeschikten voor een extra inkomenseffect van -2,5 procent. 
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Tabel 6: Kosten afschaffen Wtcg, incl. CER en teg. AO (500 euro specifieke zorgkosten; bedragen per jaar) 

    Wtcg 
specifieke 

zorgkstn 
Toeslagen CER Totaal 

inkomens 
effect (%) 

Korting 
EB* 

Totaal % 

1 Alleenstaand, WIA 650** 153 173 99 1075 -6,5% 81 1156 -7,0% 

2 Alleenstaand, WWB 308 171 0 99 578 -4,0% 81 659 -4,5% 

3 Alleenstaand, 130% WWB 308 151 138 99 696 -4,0% 81 777 -4,5% 

4 Alleenstaand, modaal 0 68 0 99 167 -0,5% 420 587 -2,5% 

5 Paar, WWB 308 142 0 99 549 -2,5% 115 664 -3,5% 

6 Paar, 130% WWB 308 121 101 99 629 -2,5% 115 744 -3,0% 

7 Paar, 1,5 x modaal 0 22 0 99 121 -0,5% 929 1050 -3,0% 

8 Paar, 2 kinderen, WWB 308 142 0 99 549 -2,5% 115 664 -3,0% 

9 Paar, 2 kinderen, 130% WWB 308 121 104 99 632 -2,5% 115 747 -3,0% 

10 
Paar, 2 kinderen, 1,5 x 
modaal 

0 0 0 99 99 -0,5% 929 1028 -3,0% 

11 
Alleenstaande, 65+, AOW-
uitkering 

154 160 0 99 413 -2,5% 81 494 -3,0% 

12 
Alleenstaande, 65+, AOW + € 
5.000 pensioen 

154 144 316 99 713 -3,5% 195 908 -5,0% 

13 
Alleenstaande, 65+, AOW + € 
15.000 pensioen 

0 142 52 99 293 -1,0% 695 988 -4,0% 

14 Paar, 65+, AOW-uitkering 154 143 0 99 396 -2,0% 115 511 -2,5% 

15 
Paar, 65+ , AOW + € 10.000 
pensioen 

154 111 51 99 415 -1,5% 426 841 -3,0% 

16 
Paar, 65+, AOW + € 30.000 
pensioen 

0 0 0 99 99 -0,5% 1426 1525 -4,0% 

* per 1-1-2015. **  incl. tegemoetkoming arbeidsongeschiktheid (Wtcg) 
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Tabel 7: Kosten afschaffen Wtcg, incl. CER en teg. AO (1.000 euro specifieke zorgkosten; bedragen per jaar) 

    Wtcg 
Fiscale 

regeling 
Toeslagen CER Totaal % 

Korting 
EB* 

Totaal % 

1 Alleenstaand, WIA 856** 394 497 99 1846 -11,0% 81 1927 -11,5% 

2 Alleenstaand, WWB 514 431 0 99 1044 -7,0% 81 1125 -7,5% 

3 Alleenstaand, 130% WWB 514 410 367 99 1390 -8,0% 81 1471 -8,5% 

4 Alleenstaand, modaal 0 362 0 99 461 -2,0% 420 881 -3,5% 

5 Paar, WWB 514 402 0 99 1015 -5,0% 115 1130 -5,5% 

6 
Paar, 130% WWB, 
dieetkosten 

514 562 476 99 1651 -7,0% 115 1766 -7,5% 

7 Paar, 1,5 x modaal 0 0 0 99 99 -0,5% 929 1028 -3,0% 

8 Paar, 2 kinderen, WWB 514 402 0 99 1015 -4,5% 115 1130 -4,5% 

9 
Paar, 2 kinderen, 130% 
WWB 

514 415 353 99 1381 -5,0% 115 1496 -5,5% 

10 
Paar, 2 kinderen, 1,5 x 
modaal 

0 0 0 99 99 -0,5% 929 1028 -3,0% 

11 
Alleenstaande, 65+, AOW-
uitkering 

360 363 0 99 822 -5,0% 81 903 -5,5% 

12 
Alleenstaande, 65+, AOW + 
€ 5.000 pensioen 

360 347 737 99 1543 -8,0% 195 1738 -9,0% 

13 
Alleenstaande, 65+, AOW + 
€ 15.000 pensioen 

0 399 144 99 642 -2,5% 695 1337 -5,5% 

14 Paar, 65+, AOW-uitkering 360 334 0 99 793 -3,5% 115 908 -4,0% 

15 
Paar, 65+ , AOW + € 10.000 
pensioen 

360 302 180 99 941 -3,5% 426 1367 -5,0% 

16 
Paar, 65+, AOW + € 30.000 
pensioen 

0 128 0 99 227 -0,5% 1426 1653 -4,5% 

17 Alleenstaande, intramuraal 650** 480 0 99 1229 -9,0% 1128 2357 -17,0% 

* per 1-1-2015. ** incl. tegemoetkoming arbeidsongeschiktheid (Wtcg) 
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Bijlage 1: Voorbeeldsituaties 

  Lage zorgkosten Hoge zorgkosten 

1 Alleenstaand, WAO Specifieke zorgkosten € 500 Specifieke zorgkosten €1.000 

2 Alleenstaand, WWB-uitkering “ “ 

3 Alleenstaand, 130% “ “ 

4 Alleenstaand, € 34.000 “ “ 

5 Paar, WWB-uitkering “ “ 

6 Paar, 130%, glutenvrij dieet “ 1 volwassene glutenvrij dieet 

7 Paar, 130%, eigen bijdrage WMO “ Specifieke zorgkosten €1.000 

8 Paar, 1,5 x modaal “ 1 volwassene glutenvrij dieet 

9 Paar, 2 kinderen, WWB-uitkering “ Specifieke zorgkosten €1.000 

10 Paar, 2 kinderen, 130% “ “ 

11 Paar, 2 kinderen, 1,5 x modaal “ “ 

12 Alleenstaande, 65+, AOW-uitkering WMO “ “ 

13 Alleenstaande, 65+, AOW + € 5.000 pensioen WMO “ “ 

14 Alleenstaande, 65+, AOW + € 15.000 pensioen 

WMO 

“ “ 

15 Paar, 65+, AOW-uitkering WMO “ “ 

16 Paar, 65+ , AOW + € 10.000 pensioen WMO “ “ 

17 Paar, 65+, AOW + € 30.000 pensioen WMO “ “ 

18 Alleenstaande, intramuraal 1 - 

1. specificatie zorgkosten conform rapport “Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers, Nibud, 2013  

 


