REGEERAKKOORD
BEZUINIGINGSMAATREGELEN SOCIALE ZEKERHEID EN
ZORG
Sociale Zekerheid en werk
•

Een WWB-uitkering mag geweigerd worden als de kans op werk door gedrag en ander
inkomen beperkt is

•
•

De vrijstelling van sollicitatieplicht voor ouders met kinderen tot 5 jaar wordt beperkt
Er komt een wettelijke plicht tot ‘tegenprestatie naar vermogen’ voor een bijstandsuitkering

•

WWB, Wajong en WSW gaan op in één regeling (‘onderkant’) die ondergebracht wordt bij
de gemeente. Voor wie nu in de WSW zit, verandert er niets. Wajong blijft voor duurzaam
en volledig arbeidsongeschikten.
Re-integratie wordt alleen nog selectief ingezet voor kwetsbare groepen

•
•
•
•

•
•

Bijstand voor inwonenden wordt afgeschaft. De ‘partnertoets’ wordt een ‘huishoudtoets’
De Wet Investeren Jongeren wordt aangescherpt. Wie nog recht heeft op studiefinanciering
moet dat aanvragen. School gaat voor bijstand. De sancties worden verzwaard
Er komt een grens aan inkomensondersteunende maatregelen door de gemeenten. De
minimanorm wordt maximaal 110% van het minimumloon. Dit moet armoedeval
voorkomen
Het handhavingsbeleid wordt aangescherpt: uitkeringsfraude wordt standaard bestraft met
het inhouden van de uitkering voor drie maanden
De WWB-uitkering wordt vanaf 2012 gedurende 20 jaar in stappen afgebouwd naar
uiteindelijk een verlaging van € 2000,- netto per jaar (dat is ruim 10% van de huidige
uitkeringshoogte). Het is het gevolg van het afschaffen van de dubbele heffingskorting die
wordt toegepast op het zogenaamde referentieminimumloon (de minimumnorm van de
WWB-uitkering is afgeleid van het referentieminimumloon)

•

De Wet Vazalo, die het combineren van werk en zorg voor alleenstaande ouders moest
vereenvoudigen, is geschrapt. (was aangenomen, maar nog niet ingevoerd)
De zelfstandige verblijfsvergunning van huwelijksmigranten wordt pas na 5 in plaats van 3

•
•

jaar verstrekt. Dit moet in de WWB besparingen opleveren.
De AOW-leeftijd gaat in 2020 omhoog naar 66 jaar
De lonen voor de collectieve sector (ambtenaren) worden bevroren

•

Z.O.Z.

Zorg en kosten kinderen
•

De dagbesteding en begeleiding van de AWBZ gaan naar de WMO. Na de eerste
transitiekosten (overgang) volgt een besparing van 140 miljoen euro

•
•

De Zorgtoeslag wordt verlaagd
Het basispakket van de zorgverzekering wordt beperkt: de eerste 15 behandelingen voor
fysiotherapie zijn voor eigen rekening, vergoeding van verschillende medicijnen (zoals
anti-depressiva) wordt gebonden aan een maximum aantal, daarboven moet zelf betaald

•

worden. Alle behandelingen voor lichamelijke en psychische aandoeningen ‘die eerder als
ongemak dan als ziekte gekenschetst worden’ verdwijnen uit het pakket
GGZ-clienten moeten de kosten voor een gesprek/behandeling zelf betalen als ze niet zijn
komen opdagen

•
•

De eigen bijdrage voor de 1e lijn zorg wordt verhoogd
Er wordt een eigen bijdrage voor de 2e lijns zorg ingevoerd

•
•
•

De eigen bijdrage voor kinderopvang wordt verhoogd
De kinderbijslag vanaf het derde kind wordt bevroren op het niveau van 2009
De verhoging van het kindgebonden budget in 2011 wordt in 2012 weer teruggedraaid. De

•

bijdrage wordt vervolgens ook vanaf 2012 tot en met 2015 bevroren en niet meer aangepast
aan de inflatie
Er wordt een sociaal leenstelsel voor het hoger onderwijs (master opleidingen) ingevoerd.
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