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Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen. 

Ze verschijnen in principe eens per week, doorgaans op vrijdag.  
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin. 

Begroting 2018 

 Weinig nieuw beleid in begroting 2018 
Deze week werd de begroting voor 2018 ingediend door het zittende 
kabinet.  
Deze begroting had vanwege de demissionaire status van dat 
zittende kabinet een  
‘beleidsarm’ karakter ; er waren weinig ‘echte nieuwtjes’. Dit kwam 
terug  
in de commentaren van belangenorganisaties, zoals VGN (link), en 
Divosa (link). 
Korte samenvattingen van de begrotingen van VWS en SZW zijn te 
vinden in de  
berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link). 

 Eigen risico blijft in 2018 toch € 385 per jaar  
In de begrotingsstukken van het demissionaire kabinet stond dat het 
eigen risico in 2018 
met € 15 verhoogd zou worden naar € 400 per jaar. De vier partijen 
die onderhandelen  
over een nieuw kabinet waren het daar niet mee eens en hebben 
gevraagd 
het eigen risico in 2018 op € 385 te houden. De Tweede Kamer heeft 
daar inmiddels  
in meerderheid mee ingestemd (link) (bron: Nationale Zorggids).  
Het huidige kabinet heeft vervolgens een spoedwetsvoorstel 
ingediend om dit voor elkaar  
te krijgen. Komende dinsdag behandelen zowel de Tweede als de 
Eerste Kamer  
dit wetsvoorstel. Wel gaat nu de premie voor de Zorgverzekeringswet 
in 2018  
met ca € 10 per jaar extra omhoog. Zie voor meer info deze 
 berichten op Skipr (link) 
resp. Per Saldo (link). 
Minister Schippers schreef deze week twee brieven over het eigen 
risico aan  
de Tweede Kamer; die staan hier (d.d. 21/9) en hier (d.d. 20/9). 
Ook cliëntenorganisaties deden dat. Die brief is hier te vinden (bron: 
Ieder(in)). 

http://www.vgn.nl/artikel/25896
https://www.divosa.nl/nieuws/rijksbegroting-2018-kleine-stap-de-goede-kant-op
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/vws-begroting-weinig-oog-voor-de-echte-problemen.9571630.lynkx
https://www.skipr.nl/actueel/id31882-kabinet-trekt-in-miljoenennota-veel-geld-uit-voor-verpleeghuiszorg.html
https://www.nationalezorggids.nl/zorgverzekering/nieuws/39546-kamer-akkoord-met-bevriezen-eigen-risico.html
https://www.skipr.nl/actueel/id31916-kamer-akkoord-met-bevriezen-eigen-risico.html
https://www.skipr.nl/actueel/id31916-kamer-akkoord-met-bevriezen-eigen-risico.html
https://www.pgb.nl/nieuws/debat-afzien-zorg-eigen-risico/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/09/21/kamerbrief-over-spoedbehandeling-wetsvoorstel-eigen-risico-2018
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/09/20/kamerbrief-over-feitelijke-vragen-inzake-termijn-waarop-verzekeraars-moeten-weten-wat-het-eigen-risico-in-2018-wordt
https://iederin.nl/nieuws/18094/stel-een-maximum-in-voor-zorgkosten/


 In zorgtoeslag verandert niets 

Een nieuw kabinet gaat niets veranderen in de zorgtoeslagen; dat 
heeft informateur Zalm 
vandaag bekend gemaakt. Zie daarvoor dit bericht (bron: Skipr). 

 Niet iedereen gaat er volgend jaar financieel op vooruit 

Met name mensen net boven het sociaal minimum en sommige 
Wajongers profiteren  
onvoldoende van het extra geld dat het huidige kabinet voor de 
minima heeft uitgetrokken. 
Ook heeft men last van de stijgende zorgkosten. Dat blijkt uit 
onderzoek dat het Nibud  
in opdracht van Ieder(in) heeft uitgevoerd. Zie voor meer info en het 
rapport 
dit bericht van Ieder(in). 

Wmo 

Wlz 

 NZa: zorgkantoren doe meer om wachtlijsten weg te werken 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft eerder dit jaar de 
zorgkantoren gevraagd om  
verbeterplannen te maken voor het verminderen van wachtlijsten in 
de langdurige zorg.  
De NZa heeft die verbeterplannen bestudeerd. De NZa constateert 
dat de zorgkantoren op  
de goede weg zijn, maar vindt ook dat de zorgkantoren nog meer 
kunnen doen. 
Zie voor meer info dit bericht (bron: NZa); onderaan het bericht staat 
een link naar de brief  
die de NZa hierover schreef. 

 Kabinet stelt dit jaar nog € 50 mln beschikbaar voor de langdurige zorg  

Dat blijkt uit de reactie van VWS (link) op een advies van de Nza. Het 
totale budget  
voor de langdurige zorg komt daarmee voor 2017 uit op € 19.600 
mln. 

  

Participatiewet 

 ‘Arbeidsgehandicapten moeten meer kansen krijgen’  

Deze week debatteerde de Tweede Kamer nog met staatssecretaris 
Klijnsma over  
de uitvoering van de Participatiewet. Klik hier voor een korte 

https://www.skipr.nl/actueel/id31929-zalm%3A-geen-verandering-in-zorgtoeslag.html
https://iederin.nl/nieuws/18093/mooie-koopkrachtcijfers-verhullen-stijging-zorgkosten/
https://www.nza.nl/publicaties/nieuws/Zorgkantoren-aan-zet-om-wachtenden-in-langdurige-zorg-te-helpen/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/brieven/2017/09/22/brief-over-wlz-kader-2017
https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/39536-arbeidsgehandicapten-moeten-meer-kansen-krijgen.html


samenvatting van  
dit debat (bron: Nationale Zorggids). 

Jeugdwet 

 Helft gemeenten heeft nu al financieel tekort op budget Jeugdwet 
Dat blijkt uit onderzoek waarover Binnenlands Bestuur bericht (link) 

Sociaal domein 

 Gemeenten willen meer geld voor sociaal domein 

Dat hebben zij deze week in een brief aan informateur Zalm laten 
weten. 
Dat extra geld is bedoeld om de problemen bij jeugdzorg, werk en 
zorg op te lossen. 
Meer info is te vinden in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). 
Gemeenten geven ook aan dat zij te weinig geld krijgen voor de 
uitvoering  
van de bijstand. Zie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). 

 

https://www.divosa.nl/nieuws/tekort-op-jeugdhulpbudget-bij-helft-gemeenten
http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/vng-kaart-bij-zalm-problemen-sociaal-domein-aan.9571763.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bijstandsbudget-gemeenten-weer-te-laag.9571913.lynkx

