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Voorwoord

Naar aanleiding van het rapport ‘Armoede en armoedeval’ van de Commissie Derksen 
besloot het eerste kabinet Kok om voor inkomensafhankelijke regelingen het 
belastbaar inkomen als inkomensbegrip te hanteren (tk, 1997-1998, 24515, nr 39). 
Sindsdien is er gewerkt aan het invoeren van dit inkomensbegrip als grondslag voor 
de intramurale eigen bijdragen awbz. Tegelijkertijd is er naar gestreefd om de nieuwe 
regeling eenvoudiger te maken. Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor een nieuwe 
eigen bijdrage regeling, waarbij het begrip belastbaar inkomen inmiddels is vervan-
gen door het begrip verzamelinkomen (tk, 2001-2002, 28000, nr 103).

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het 
Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht wat de financiële gevolgen zijn op indi-
vidueel niveau van de voorgestelde eigen bijdrage regeling, wie de huidige gebruikers 
zijn van intramurale awbz-voorzieningen en hoe deze groepen gebruikers zich in de 
tijd ontwikkelen en eventueel verwacht worden zich te ontwikkelen.

Voor een substantieel deel van de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt 
van een steekproefbestand bestaande uit gebruikers van intramurale awbz-voorzie-
ningen. Deze gegevens zijn bijeengebracht door een aantal verbindingskantoren en 
is ons ter beschikking gesteld door het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere 
Zorgkosten (cak). Het steekproefbestand bevat alle gegevens die zijn gebruikt voor 
het bepalen van de eigen bijdrage, aangevuld met belastbare inkomens afkomstig van 
de Belastingdienst.

De opstellers van dit rapport danken het cak voor het beschikbaar stellen van het 
gegevensbestand en de steun bij de verwerking. Tevens danken ze medewerkers van 
de afdeling Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid van het 
ministerie van vws voor de goede samenwerking gedurende de uitvoerende fase van 
het onderzoek.

Prof. dr. P. Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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1  Inleiding

De eigen bijdrage voor intramurale awbz-voorzieningen wordt met ingang van 1 
januari 2003 anders geregeld. Belangrijkste verandering hierbij is de overgang van 
netto inkomen naar het fiscale begrip verzamelinkomen als uitgangspunt voor de 
inkomensafhankelijke regeling, zoals door de Commissie Derksen in 1997 is aanbe-
volen (zie o.a. tk 1999-2000b). Het verzamelinkomen is het totaal van alle inkomsten 
uit arbeid (inclusief uitkering) en vermogen, waarop alle bron- en persoonsgebonden 
aftrekposten in mindering zijn gebracht. Het is vergelijkbaar met het belastbaar inko-
men in het oude belastingstelsel.

Het scp heeft op verzoek van het ministerie van vws enkele achtergrondberekenin-
gen gedaan.

In dit scp-werkdocument wordt verslag gedaan van deze achtergrondstudie over 
het gebruik van intramurale awbz-voorzieningen.1 Hierin komt de overgang naar de 
nieuwe eigen bijdrageregeling aan de orde en wordt een beschrijving gegeven van de 
huidige groep gebruikers naar kenmerken als leeftijd en inkomen en naar verdeling 
over voorzieningen. Ook komen ontwikkelingen in de tijd als vergrijzing en toename 
van het aantal alleenstaanden aan de orde, met hun mogelijke consequenties voor het 
voorzieningengebruik.

De zorg in Nederland is in drie compartimenten te onderscheiden. Het eerste com-
partiment bevat de langdurige zorg (de zogenaamde care) en de onverzekerbare medi-
sche risico’s. Voor de zorg binnen het eerste compartiment is iedereen verzekerd via 
de awbz. De awbz is een volksverzekering waarvoor de premie inkomensafhankelijk 
is (in 2002 10,25% over de eerste schijf van het verzamelinkomen).

Het tweede compartiment bevat kortdurende noodzakelijke geneeskundige zorg 
die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Deze zorg wordt verzekerd via het zieken-
fonds of een particuliere ziektekostenverzekering. Het derde compartiment bevat de 
zorg waarvoor iedere burger geacht wordt zich vrijwillig aanvullend te verzekeren.

Tabel 1.1 geeft een algemeen overzicht van de financiering van de awbz-sectoren 
van de zorg. Bij de ouderenzorg vallen de meeste voorzieningen binnen het eerste 
compartiment en worden dus via de awbz gefinancierd (inclusief eigen bijdragen). 
15% van de totale financiering wordt door gebruikers opgebracht via eigen betalin-
gen. Binnen de sector gehandicaptenzorg en hulpmiddelen valt een deel van de zorg 
buiten het eerste compartiment (met name hulpmiddelen), waardoor een gedeelte 
van de kosten gefinancierd wordt via de ziekenfondsen en de particuliere verzekering. 
Via eigen betalingen wordt in deze sector ongeveer 6% van de kosten gefinancierd. De 

1 Het onderzoek betreft instellingen voor verstandelijk gehandicapten, 
verpleeginstellingen, verzorgingshuizen, psychiatrische ziekenhuizen, 
gezinsvervangende tehuizen, regionale instellingen voor beschermd wonen en nog 
enkele kleinere voorzieningen. Zie ook hoofdstuk 2.
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geestelijke gezondheidszorg valt weer grotendeels binnen het eerste compartiment 
en dus binnen de awbz-fi nanciering. Een deel van de verslavingszorg en maatschap-
pelijke opvang wordt rechtstreeks door de overheid gefi nancierd en loopt niet via de 
awbz. Ruim 3% van de geestelijke gezondheidszorg wordt gefi nancierd via eigen 
betalingen.

Tabel 1.1 Financiering van de AWBZ-sectoren 2001, verdeling in procenten

verpleging, 
verzorging en 

ouderen
gehandicaptenzorg

en hulpmiddelen

geestelijke gezondheidszorg, 
verslavingszorg en maat-

schappelijke opvang

AWBZ 84,1 75,5 85,1

ZFW - 14,0 -

particuliere verze-
kering - 3,6 -

overheid 0,7 0,8 10,5

eigen betaling AWBZ 15,0 6,1 3,3

overige ontvangsten 0,2 0,0 1,0

fi nancieringsniveau 
2001 (mln euro) 8.781,6 4.292,6 3.243,2

Bron: Zorgnota 2002 (VWS, 2001)

Dit werkdocument gaat specifi ek over de intramurale awbz-voorzieningen, de 
gebruikers en de eigen bijdragen voor deze voorzieningen. Ontwikkelingen bij 
extramurale awbz-voorzieningen en andere vormen van zorg blijven dus buiten 
beschouwing. Ook wordt geen verband gelegd tussen veranderingen in het aanbod 
van voorzieningen en de gevolgen voor de intramurale zorg. Bij de ouderen kan hier 
gedacht worden aan het toenemend aantal zogenoemde beschermende woonvormen 
(zoals woonzorgcomplexen en aanleunwoningen) en persoonsgebonden budgetten 
waarmee personen zelf hulp kunnen inkopen (zie voor ontwikkelingen bij de ouderen 
bijvoorbeeld De Klerk et al., 2001). 

In het navolgende wordt de ene keer gesproken over gebruikers (bewoners/
patiënten), een andere keer over bijdrageplichtigen. Het aantal bijdrageplichtigen 
kan afwijken van het aantal gebruikers om een aantal redenen. Gebruikers die jonger 
zijn dan 18 jaar zijn geen bijdrage verschuldigd. Gedurende de eerste 365 dagen in 
een (psychiatrisch) ziekenhuis is nog geen bijdrage verschuldigd. Voor dagverblijven 
gehandicapten hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald.

Inleiding
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In hoofdstuk 2 worden de intramurale awbz-voorzieningen beschreven. De huidige 
eigen bijdrage regeling komt aan de orde alsmede de contouren van de nieuw voorge-
stelde regeling die begin 2002 naar de Tweede Kamer zijn gestuurd (tk 2001-2002). 
Hoofdstuk 3 gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen in het gebruik van de betrok-
ken voorzieningen vanaf 1990, aangevuld met verwachtingen voor de komende jaren. 
Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de bijdrageplichtigen volgens de huidige rege-
ling. Wie maakt gebruik van welke voorziening en hoe hoog is de bijdrage die deze 
persoon betaalt? Hoofdstuk 5 tenslotte vat de belangrijkste bevindingen samen.

Inleiding
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2  Intramurale AWBZ-voorzieningen en de eigen bijdrage 

regeling

2.1 De verschillende voorzieningen

Het intramurale deel van de awbz-regeling voorziet in hulp aan personen met fysieke, 
psychische of verstandelijke beperkingen, voor zover deze niet onder het ziekenfonds 
(of de particuliere verzekering) valt. Een divers aantal voorzieningen valt onder de 
intramurale awbz-zorg:
- verzorgingshuizen

Verzorgingshuizen maken sinds 2001 volwaardig deel uit van de awbz-gefinan-
cierde voorzieningen. Ze bieden verzorging, eenvoudige verpleging of begeleiding 
aan ouderen met lichamelijke, psychogeriatrische of psychosociale problemen.

- verpleeghuizen
De verpleeghuizen bieden verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling in 
verband met een lichamelijke of psychogeriatrische aandoening. Het betreft vooral 
ouderen, maar ook jongere mensen verblijven soms in een verpleeghuis. Een deel 
van de bewoners van een verpleeghuis verblijft hier vanwege een revalidatieperiode. 
Na herstel verlaten deze de instelling weer.

- instellingen voor verstandelijk gehandicapten (AIVG)
Deze sector omvat de algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten die 
woonfaciliteiten, verzorging, verpleging en dagactiviteiten bieden.

- gezinsvervangende tehuizen (GVT)
Dit type voorziening biedt huisvesting, verzorging en begeleiding, maar geen dag-
besteding. De bewoners worden verondersteld overdag van huis te zijn, naar een 
dagverblijf, school of werk.

- psychiatrische ziekenhuizen
Psychiatrische ziekenhuizen zijn voorzieningen die multidisciplinaire, intramurale 
hulpverlening leveren voor de behandeling, verpleging en verzorging van alle cate-
gorieën psychiatrische patiënten.

- Regionale instellingen voor beschermd wonen (RIBW)
ribw’s beheren meerdere beschermende woonvormen. Deze woonvormen bieden 
huisvesting en ondersteuning aan verschillende doelgroepen (ex-delinquenten, 
thuislozen, ex-verslaafden en andere psychosociaal kwetsbare personen). Naast 
begeleiding gedurende een etmaal of een gedeelte daarvan richten ze zich ook op 
algemene redzaamheid, wonen, sociale contacten en dagbesteding en/of werk.

Daarnaast behoren ook onder de intramurale regeling van de awbz:
- instellingen voor visueel gehandicapten;
- instellingen voor auditief gehandicapten;
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- enkele bijzondere instellingen en tehuizen, waaronder ‘Het Dorp’;
- langdurige ziekenhuisopname.

2.2 De huidige regeling eigen bijdrage intramurale AWBZ-voorzieningen

Bij de huidige inkomensafhankelijke regeling voor het bepalen van de zogenoemde 
‘hoge’ eigen bijdrage wordt deze zodanig bepaald, op basis van het netto (besteed-
baar) inkomen in jaar t-1, dat er altijd minimaal een vastgesteld bedrag aan zak- en 
kleedgeld overblijft.

Na het berekenen van de eigen bijdrage wordt (op verzoek van de verzekerde) boven-
dien gekeken of het huidige netto inkomen per maand verminderd met de berekende 
bijdrage minstens gelijk is aan het geldende zak- en kleedgeld (volgens de Algemene 
bijstandswet). Is dit niet het geval dan wordt de bijdrage zodanig verlaagd dat dit wel 
het geval is. De bijdrage zal daarnaast nooit meer bedragen dan 90% van de kosten 
van de instelling. Verder zal het ook nooit meer bedragen dan een vastgesteld maxi-
mum.2 Bij het bepalen van het netto (besteedbaar) inkomen wordt rekening gehouden 
met de individuele situatie van de bewoner. Dit is vormgegeven in een groot aantal 
aftrekposten.

In het hier volgende schema wordt aangegeven hoe de ‘hoge’ eigen bijdrage wordt 
berekend en met welke aftrek- en vrijlatingsposten rekening wordt gehouden.3

Bij tijdelijk verblijf in een verzorgingshuis of wanneer er sprake is van een thuiswo-
nende partner, is niet de hierbeschreven ‘hoge’ bijdrage van toepassing, maar wordt 
een ‘lage’ eigen bijdrage betaald. 

Er zijn een paar belangrijke verschillen met de ‘hoge’ eigen bijdrage:
- De ‘lage’ eigen bijdrage is niet continu afhankelijk van het bijdrageplichtig inko-

men, maar volgt een ‘schijventarief ’, waarbij minimaal eur 102,10 en maximaal 
eur 535,46 per maand wordt betaald (bedragen per 1 juli 2001).

- Het bijdrageplichtig inkomen wordt bepaald aan de hand van het inkomen in het 
voorgaande jaar zonder rekening te houden met de bovengenoemde aftrekposten 
die gelden bij de berekening van de ‘hoge’ eigen bijdrage (het zak- en kleedgeld, de 
arbeidsaftrek, kosten curator, de vrijlatingsbedragen, kosten revalidatie, de begra-
fenisvoorziening, aftrek artikel 13 en studiekosten).

Om de berekening te kunnen uitvoeren moest de gebruiker van de voorziening het 
zogenoemde bz13-formulier invullen. Dit was veel werk omdat alle posten in prin-
cipe zelf opgezocht en ingevuld moesten worden. Bovendien zijn in het bz13 som-
mige posten van schema 2.1 nog verder uitgesplitst.

2 Per 1 juli 2001 is dit voor een verzorgingshuis maximaal eur 1.708,48 en voor ander 
instellingen maximaal eur 1.561,00 per maand.

3 Zie voor aantallen bijdrageplichtigen voor wie de aftrekpost geldt en het daarmee 
gemoeide bedrag hoofdstuk 3, tabel 3.9.
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Schema 2.1 Berekening ‘hoge’ eigen bijdrage volgens huidige regeling

inkomensgegevens berekening

+ netto inkomsten uit arbeid t-1

+ netto inkomsten uit sociale uitkeringen t-1

+ overig netto inkomsten (o.a. uit vermogen) t-1

=  netto inkomen t-1

+ (op aanslag) ontvangen belastingen en premies 
volksverzekeringen in t-1 over inkomen van t-2

-/- (op aanslag) betaalde belastingen en premies volksverzekeringen 
in t-1 over inkomen van t-2

-/- premies particuliere ziektekosten (incl. WTZ en MOOZ) en 
(genormeerde) nominale ZFW-premie t-1

=  subtotaal beschikbaar inkomen t-1

-/- kosten curator/bewindvoerder

-/- 15% van netto inkomsten uit arbeid (incl. ZW) t-1

-/- studiekosten (normbedragen)

-/- zak- en kleedgelda t-1

-/- bij 65-plussers: vrijlatingsbedrag fi scale ouderenaftrekb t-1

-/- vrijlatingsbedrag tot maximaal EUR 81 (f 840)c

=  totaal beschikbaar inkomen t-1 (A)

-/- vrijlatingsbedrag hoger inkomen: 12,5% van (A)d

=  onzuiver bijdrageplichtig inkomen t-1

-/- begrafenisvoorziening (bij verzorgingshuizen)

-/- kostwinnersverplichtingen

-/- revalidatiekosten

-/- kosten opheffen eigen huishouden

-/- bij bewoning van artikel 13 voorzieningene: EUR 340 (f750)

=  in beginsel verschuldigde bijdrage per jaar vanaf juli t (=B)

check (op maandbasis):

indien huidige netto besteedbaar inkomen minus bijdrage (B:12) 
is lager dan huidige zak- en kleedgeld per maand (=C), dan:  verschuldigde bijdrage per jaar vanaf juli t: (B) - (C*12)

indien (B:12) groter is dan de maximale bijdrage of 90% van de 
kosten per maand, dan:  verschuldigde bijdrage per jaar vanaf juli t: 12 * maximale 

bijdrage of 90% van de kosten

a Het zak- en kleedgeld is afhankelijk van de leeftijd en huishoudenssituatie. Er zijn aparte bedragen voor 65-min alleenstaand, 65-min 
gehuwd/samenwonend, 65-plus alleenstaand en 65-plus gehuwd/samenwonend.
b Het vrijlatingsbedrag fi scale ouderenaftrek heeft te maken met het feit dat er voor is gekozen om de inkomensontwikkeling van speci-
fi eke sociaal-economische categorieën die in AWBZ-instellingen en verzorgingshuizen verblijven, gelijk moet lopen met de inkomens-
ontwikkeling van dezelfde categorieën die zelfstandig wonen. Vandaar dat er ook voor jonggehandicapten (zogenaamde Wajongers) een 
vergelijkbare aftrekpost is.
c Dit bedrag mag in zijn geheel worden afgetrokken, tenzij het resultaat (A) daardoor negatief zou worden. Dan wordt de aftrek beperkt 
tot het aanwezige inkomen.
d Bij een nog hoger inkomen mag een percentage van dat hogere worden afgetrokken.
e Dit betreft RIBW, GVT, Het Dorp, Amstelrade, Nieuw-Unicum of Zeehospitium.
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2.3 De voorgestelde nieuwe eigen bijdrageregeling intramurale AWBZ-voorzieningen

In 1997 heeft de Commissie Derksen aanbevolen om bij inkomensafhankelijke rege-
lingen uit te gaan van het belastbaar inkomen (tk 1999-2000b). Deze aanbeveling is 
door het toenmalig kabinet overgenomen, zodat voor de intramurale eigen bijdragen 
awbz een nieuwe regeling moest worden ontwikkeld. Eind 1999 is hiervoor een plan 
van aanpak ontwikkeld. Hierbij werden de volgende uitgangspunten gehanteerd (tk 
1999-2000a, 26800 xvi nr. 66, op cit. blz 2):

“1. Het belastbaar inkomen wordt gebruikt als grondslag voor de intramurale eigen 
bijdragen awbz, omdat dit een belangrijk element is van de harmonisatie van de 
inkomensafhankelijke regelingen.

2. De eigen bijdrage wordt gebaseerd op zo actueel mogelijke inkomensgegevens.
3. Eenvoud bij de regeling die bijdraagt aan transparante en eenvoudige uitvoering, 

en die administratieve lasten zoveel mogelijk beperkt. De huidige aftrekposten 
vergroten de complexiteit en deze zullen met het oog op vereenvoudiging van de 
regeling worden bezien.

4. De bijdrageplichtigen die een ‘hoge’ intramurale bijdrage betalen, beschikken na 
het betalen van de eigen bijdrage minimaal over het bedrag van het zak- en kleed-
geld en de huidige overige aftrekposten.

5. Bij het opnieuw vaststellen van de eigen bijdrage na het jaarlijkse inkomensonder-
zoek, wordt een daling van het resterende besteedbaar inkomen zoveel mogelijk 
voorkomen.

6. Bij een gelijk bijdrageplichtig inkomen wordt zoveel mogelijk dezelfde bijdrage 
betaald.

7. Het vrij besteedbaar inkomen (na het betalen van de eigen bijdrage) van mensen 
die in een awbz-instelling of verzorgingshuis verblijven, loopt in de tijd gezien in 
procentuele of nominale termen gelijk op met dat van vergelijkbare categorieën 
buiten de awbz.”

Bij deze uitgangspunten doet zich het dilemma voor, dat ze doorgaans niet gelijktijdig 
volledig kunnen worden gerealiseerd. Er wordt gestreefd naar een zo evenwichtig 
mogelijke weging van elk van de uitgangspunten.

Bijkomend probleem bij de vormgeving van een nieuwe regeling is de belasting-
herziening per 1 januari 2001. Het oude ‘belastbaar inkomen’ is bij deze herziening 
omgezet in ‘verzamelinkomen’ en op een aantal punten inhoudelijk veranderd. Bij het 
analyseren van nieuwe bijdrageregelingen moet dus ook rekening worden gehouden 
met de effecten van het nieuwe belastingstelsel.

Om de nieuwe regeling te kunnen beoordelen op bovenstaande punten is een data-
bestand samengesteld waarmee varianten kunnen worden doorberekend. Het betreft 
een steekproef onder vijf zorgkantoren, die een representatief beeld voor de totale 
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populatie oplevert.4 Deze zorgkantoren hebben informatie aangeleverd voor het vast-
stellen van de bijdragen per 1 juli 2000. Aan dit bestand heeft het cak belastinggege-
vens toegevoegd over de (toen nog van toepassing zijnde) belastbare inkomens van de 
betreffende bewoners en hun eventuele partner.

Een voorstel voor een nieuwe bijdrageregeling is in januari 2002 naar de Tweede 
Kamer gestuurd (tk, 2001-2002, kamerstuk 28000 XVI nr. 103). Uitgangspunt bij de 
nieuwe regeling is dat er sprake is van een eenmalige vaststelling van het inkomen. 
Vervolgens zal door middel van een jaarlijkse indexering aanpassing van de eigen 
bijdrage plaatsvinden. In principe verandert de bijdrage dus niet als er een inkomens-
wijziging plaatsvindt, tenzij het nieuwe inkomen verminderd met de eigen bijdrage 
lager uitvalt dan het zak- en kleedgeld.

Omdat de overgang van het huidige naar het nieuwe systeem tot inkomenseffecten 
kan leiden worden zittende bewoners pas na vier jaar ondergebracht in het nieuwe 
systeem. Tot die tijd wordt de te betalen eigen bijdrage berekend door indexering van 
de huidige bijdrage. De bijdrage wordt verhoogd met het percentage van de Wet mini-
mumloon en minimumvakantiebijslag (wmm) die onder meer het minimumloon en 
de wettelijke stijging van de aow regelt. Als de bewoner denkt dat hij of zij volgens de 
nieuwe regeling minder zou moeten betalen kan op verzoek een berekening worden 
gemaakt volgens de nieuwe regeling.

De nieuwe regeling wordt eenvoudiger, waardoor de bewoner van een instelling 
niet jaarlijks meer een ingewikkeld inkomensformulier (bz13) hoeft in te vullen. De 
bewoner hoeft alleen maar naam, adres, woonplaats, geboortedatum en sofinum-
mer op te geven en moet aangeven of er sprake is van een ziekenfonds- of particuliere 
verzekering en of er sprake is van inkomen uit tegenwoordige arbeid. Bij de belasting-
dienst worden vervolgens het verzamelinkomen en de betaalde belasting opgevraagd.

Door uit te gaan van het verzamelinkomen kunnen een aantal aftrekposten in de 
huidige regeling die fiscaal aftrekbaar zijn worden geschrapt. Bewoners die in de 
oude regeling aanspraak maken op de aftrekpost voor revalidatie en/of onderhouds-
verplichtingen voor minderjarige kinderen worden in de nieuwe regeling ter com-
pensatie ondergebracht bij de ‘lage’ eigen bijdrage in plaats van de ‘hoge’. Daarnaast 
wordt de regeling voor onderhoudsverplichting uitgebreid voor studerende kinderen 
waarvoor studiefinanciering wordt ontvangen. Huishoudens die in de oude rege-
ling aanspraak maakten op de aftrek voor opheffen eigen huishouden hebben in de 
nieuwe regeling geen aparte behandeling nodig, omdat voor iedereen in de nieuwe 
regeling een ‘wachttijd’ gaat gelden van 6 maanden: gedurende de eerste 6 maanden 
van het verblijf in een instelling is de ‘lage’ eigen bijdrage verschuldigd.

De nieuwe ‘hoge’ eigen bijdrage kan als volgt worden berekend:

4 Uit hoofdstuk 4 blijkt dat de verdeling van de steekproef naar type voorziening, eigen 
bijdrage, leeftijd en geslacht niet veel afwijkt van de landelijke verdeling.
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Schema 2.2 Berekening van de ‘hoge’ eigen bijdrage volgens de nieuw voorgestelde 
regeling

bron

verzamelinkomen belastingdienst

-/- belasting belastingdienst

-/- ziektekosten rekenregel

procentuele ZFW-premiea

nominale ZFW-premie

particuliere SPP-premieb

= netto inkomen

-/- zak & kleedgeld normbedragen

-/- vrijlating inkomen uit tegenwoordige arbeid bijdrageplichtige

= beschikbaar inkomen

-/- vast bedrag vrijlating normbedrag

-/- procentuele vrijlating (12,5%) boven minimaal inkomen rekenregel

= bijdrage op jaarbasis

a in tegenstelling tot de huidige regeling berekend op basis van het verzamelinkomen
b in tegenstelling tot de huidige regeling een normbedrag voor alle particulier verzekerden 

Ook de berekening van de ‘lage’ eigen bijdrage gaat veranderen. In de huidige rege-
ling wordt deze bepaald met behulp van een ‘schijventarief ’ (met een vastgesteld 
maximum). Dit bedraagt in de praktijk 9 tot 15% van het belastbaar inkomen. In 
de nieuwe regeling zal de ‘lage’ eigen bijdrage een vast percentage van 10% van het 
verzamelinkomen bedragen, waarbij het maximum wordt gehandhaafd. Om inko-
menseffecten tegen te gaan worden ook hier voor alle bijdrageplichtigen de eenmaal 
vastgestelde bijdragen jaarlijks geïndexeerd.

Samenvattend kan geconstateerd worden dat in de nieuwe regeling de toepassing 
van aftrekposten en de functie van zak- en kleedgeld en vrijlatingsbedragen ongeveer 
hetzelfde blijft. Wel vervallen enkele aftrekposten, omdat deze al verwerkt zijn in het 
verzamelinkomen. Wanneer bewoners van intramurale instellingen recht hebben op 
enkele andere aftrekposten (zoals revalidatieaftrek, opheffen eigen huishouden en 
kostwinnersverplichtingen) wordt in de nieuwe regeling geen ‘hoge’, maar een ‘lage’ 
eigen bijdrage opgelegd. De aftrekposten voor inkomsten uit arbeid, vrijlatingbedra-
gen bij een hoger inkomen en de 340 euro bij zogenoemde artikel 13 voorzieningen 
blijven gehandhaafd.
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3  Ontwikkelingen in het gebruik van de voorzieningen

3.1 Inleiding

Om het effect van de nieuwe eigen bijdrage regeling voor intramurale awbz-voor-
zieningen te kunnen beoordelen is het nodig om inzicht te hebben in de individuele 
effecten ten opzichte van de oude regeling, alsmede de te verwachte ontwikkeling in 
de samenstelling van de bewonersgroepen. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het 
eerste aspect, in dit hoofdstuk worden gegevens gepresenteerd met betrekking tot 
ontwikkelingen in de tijd van gebruikers van de voorzieningen.
In bijlage A wordt uitgebreidere achtergrondinformatie gegeven in verband met het 
gebruik van intramurale awbz-voorzieningen.

3.2 Bewoners van instellingen

In de tabellen 3.1 en 3.2 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in het 
gebruik van de belangrijkste awbz-voorzieningen en de door deze gebruikers opge-
brachte eigen betalingen. Tabel 3.1 geeft het beeld voor de specifieke ouderenvoor-
zieningen. Een klein deel van de bewoners van verpleeghuizen is jonger dan 65 jaar 
(ruim 7% in 2000). Hun aandeel in de totale eigen betalingen van verpleeghuizen is 
relatief nog iets minder (6%). Het aantal bijdrageplichtigen personen jonger dan 65 
jaar steeg in de periode 1990-2000 met 1,2% per jaar, terwijl het aantal ouder dan 65 
jaar toenam met 2% gemiddeld per jaar. Voor de verzorgingshuizen zijn op basis van 
deze gegevens geen groeicijfers te geven, omdat deze pas sinds 1997 onder de awbz-
financiering vallen.
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Tabel 3.1 Aantal bijdrageplichtigen en betaalde eigen bijdrage voor verpleeghuizen naar 
leeftijd en verzorgingshuizen

verpleeghuizen verzorgingshuizena

tot 65 jaar 65 jaar of ouder

jaar aantal (x 1000)
bedrag 

(in mln. euro) aantal (x 1000)
bedrag

(in mln. euro) aantal (x 1000)
bedrag 

(in mln. euro)

1990 3,9 11,7 45,3 198,6

1991 4,0 11,8 46,4 207,3

1992 3,7 12,0 46,2 218,4

1993 3,9 13,1 45,7 229,7

1994 4,1 13,8 47,7 237,5

1995 3,9 13,6 48,6 246,5

1996 4,2 14,7 48,9 252,2

1997 3,9 16,4 18,7 286,1 109,0 683,2

1998 4,0 19,0 49,3 310,2 110,7 728,9

1999 b b 53,6b 330,4b 112,4 789,4

2000 4,4 20,8 55,5 337,1 115,8 813,2

a verzorgingshuizen vallen sinds 1997 onder de AWBZ-voorzieningen
b voor 1999 is geen verdeling naar leeftijd bekend, bij 65 jaar of ouder staat het totaal
Bron: Jaarverslag CAK-BZ, diverse jaren.

In tabel 3.2 valt te zien dat het verloop in het aantal bijdrageplichtigen van de ove-
rige voorzieningen varieert. Het aantal bewoners van instellingen voor verstandelijk 
gehandicapten stijgt licht met ongeveer 2% per jaar. Het intramurale gebruik van psy-
chiatrische ziekenhuizen daalt (met ongeveer 4% per jaar), terwijl de stijging in het 
gebruik van gezinsvervangende tehuizen en ribw’s stijgt met respectievelijk 13 en 4% 
per jaar (gemiddeld in de periode 1990-2000).
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Tabel 3.2 Aantal bijdrageplichtigen en betaalde eigen bijdragen enkele intramurale AWBZ-voor-
zieningen

instellingen voor 
verstandelijk 

gehandicapten
gezinsvervangende 

tehuizen
psychiatrische 
ziekenhuizen RIBW

jaar
aantal 

(x 1000)
bedrag 

(in mln. euro)
aantal

(x 1000)
bedrag 

(in mln. euro)
aantal

 (x 1000)
bedrag 

(in mln. euro)
aantal 

(x 1000)
bedrag 

(in mln. euro)

1990 27,5 114,7 a a 16,0 62,1 a a

1991 27,9 119,9 14,8 67,8 16,2 63,0 3,1 12,1

1992 28,3 126,5 15,2 71,9 13,4 63,4 2,9 13,6

1993 28,7 133,0 15,7 76,3 12,9 63,7 3,0 14,8

1994 29,2 139,0 16,3 80,7 12,7 63,2 3,3 16,4

1995 29,6 142,1 16,8 84,3 12,3 61,8 3,5 17,6

1996 29,5 144,6 16,7 85,6 11,9 60,0 3,5 18,2

1997 29,5 148,7 16,4 86,7 11,4 61,0 3,7 19,4

1998 29,7 153,2 16,7 89,2 11,6 65,8 4,2 23,4

1999 30,9 160,0 16,7 90,8 12,6b 72,6b 4,6 24,0

2000 29,0 157,9 16,6 94,8 10,6 66,4 4,4 26,8

a deze voorziening werd nog niet apart geregistreerd, maar viel onder ‘overige’.
b voor 1999 inclusief de onder de AWBZ vallende algemene ziekenhuiszorg.
Bron: Jaarverslag CAK-BZ, diverse jaren.

In het volgende kunnen de gebruikscijfers per voorziening afwijken van het aantal 
bijdrageplichtigen in bovenstaande tabellen. Dit is deels omdat het aantal bijdrage-
plichtigen niet overeenkomt met het totaal aantal gebruikers (bewoners onder de 18 
jaar hebben bijvoorbeeld geen bijdrageplicht) en deels omdat de gegevens uit andere 
bronnen komen, waarbij de defi nities van de voorzieningen enigszins af kunnen 
wijken. Ook kunnen verschillen optreden door een ander meettijdstip.

De tabellen 3.3 en 3.4 geven een beeld van het gebruik van de ouderenvoorzieningen. 
In de afgelopen 10 jaar is het aantal bewoners van verzorgingshuizen afgenomen (met 
ongeveer 2% per jaar). Voor alle groepen bewoners geldt dat het aantal in deze peri-
ode afnam, behalve bij de vrouwen van 85 jaar of ouder. Deze groep beslaat inmiddels 
bijna de helft van het totaal aantal bewoners. De grootste afname in bewoners zit bij 
de ‘jongere’ groepen, maar ook het aantal oude mannen van boven de 85 jaar dat in 
een verzorgingshuis woont is afgenomen. Totaal bleef het aantal 85-plussers in ver-
zorgingshuizen gelijk.
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Tabel 3.3 Bewoners van verzorgingshuizen naar leeftijd en geslacht op 
1 januari, 1990 en 2000

tot en met 64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 jaar of ouder totaal

totaal:

1990 683 9.999 58.806 61.601 131.089

2000 206 6.012 39.215 61.632 107.065

mannen:

1990 236 2.907 13.969 13.743 30.855

2000 87 1.181 9.194 11.484 22.577

vrouwen:

1990 447 7.092 44.837 47.858 100.234

2000 119 4.200 30.021 50.148 84.488

Bron: CBS

Bij de verpleeghuizen zien we met uitzondering van de 65-74 jarige vrouwen over de 
hele linie een stijging van het aantal bewoners. De relatief grootste stijging zit in de 
jongste (tot 64 jaar) en de oudste (85 jaar of ouder) leeftijdsgroepen. De stijging in het 
aantal bewoners van 65 jaar en ouder is ongeveer gelijk aan of lager dan de stijging in 
de vergelijkbare bevolkingsgroep. Het aantal bewoners jonger dan 65 jaar neemt ster-
ker toe dan de bevolking. De totale groei van bewoners van verpleeghuizen is onge-
veer het dubbele van de groei van de bevolking.
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Tabel 3.4 Bewoners van verpleeghuizen naar leeftijd en geslacht op 
1 januari, 1990 en 2000.

tot en met 64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 jaar of ouder totaal

totaal:

1990 3.590 7.193 20.994 18.117 49.893

2000 4.352 7.812 22.767 21.737 56.668

mannen:

1990 1.720 2.701 5.412 3.387 13.220

2000 2.204 3.363 6.215 3.682 15.464

vrouwen:

1990 1.870 4.492 15.582 14.730 36.673

2000 2.148 4.449 16.553 18.054 41.204

Bron: Prismant (voorheen SIG) 

Tabel 3.5 geeft een verdeling naar leeftijd van het aantal bewoners van algemene 
instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Het aantal mannen is groter dan het 
aantal vrouwen, behalve bij 65-plussers. Het aandeel van bewoners in de leeftijds-
klasse 40-64 jaar stijgt relatief het snelst, van ongeveer 36% in 1992 naar bijna 44% in 
1999. Het aantal bewoners van 20 tot 24 jaar neemt het sterkst af.

Tabel 3.5 Bewoners van algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten 
naar leeftijd en geslacht 1992 en 1999.

tot en met 19 jaar 20 - 29 jaar 30 - 39 jaar 40 - 64 jaar 65 jaar of ouder totaal

totaal:

1992 3.150 6.810 8.200 11.680 2.300 32.140

1999 3.230 4.500 8.640 15.260 2.580 34.710

mannen:

1992 1.910 3.940 4.810 6.480 1.130 18.270

1999 2.100 2.990 5.040 8.280 1.210 19.620

vrouwen:

1992 1.230 2.870 3.390 5.200 1.170 13.860

1999 1.120 2.010 3.600 6.980 1.370 15.080

Bron: LRZ, SCP-bewerking
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Voor de gezinsvervangende tehuizen is de leeftijdverdeling in beperktere mate 
beschikbaar dan voor de eerder beschreven voorzieningen. 

Tabel 3.6 geeft de leeftijdverdeling van bewoners van gezinsvervangende tehuizen 
en de gemiddelde verblijfsduur. In de afgelopen 10 jaar is er niet veel veranderd in de 
leeftijdverdeling. Het grootste deel van de bewoners is tussen de 25 en 49 jaar, onge-
veer 23% is tussen 50 en 64 jaar. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 43 jaar, terwijl de 
gemiddelde verblijfsduur 10 jaar is.

Tabel 3.6 Verdeling van bewoners gezinsvervangende tehuizen naar leeftijd (in 
procenten) en gemiddelde verblijfsduur 1990-1998.

tot en met 24 jaar 25 - 49 jaar 50 - 64 jaar 65 jaar of ouder
gemiddelde 

leeftijd
gemiddelde 

verblijfsduur

1990 5,3 63,8 23,4 7,5 43,6 10,2

1991 5,0 63,7 23,3 8,0 43,9 10,4

1992 8,5 63,0 21,5 7,0 42,8 9,9

1993 7,1 63,0 22,2 7,7 43,5 10,2

1994 7,3 64,4 21,0 7,3 43,2 10,5

1995 9,7 61,5 21,3 7,4 42,9 10,6

1996 8,5 61,8 21,7 8,0 43,4 10,1

1997 8 60 23 9 43,8 10,8

1998 7 57 26 10 44 11

Bron: Gebruikers geïnventariseerd (VGN en NZi) 

Voor de twee voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg staan in fi guren 3.1 en 
3.2 de verdeling van het aantal bijdrageplichtigen naar leeftijd.

Het aantal intramurale patiënten van psychiatrische ziekenhuizen neemt af. De 
leeftijdsverdeling van het afnemende aantal patiënten verandert niet veel (fi guur 3.1). 
Ongeveer 38% van de patiënten is 65 jaar of ouder, 25% is tussen de 50 en de 64 jaar. 
het aandeel van de jongere leeftijdsgroepen neemt af. In 1990 bestond 25% van de 
bijdrageplichtigen uit personen onder 40 jaar, in 2000 was dit nog maar ruim 19%.
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Figuur 3.1 Verdeling van aantal bijdrageplichtige patiënten van psychiatrische zieken-
huizen naar leeftijd, 1990-2000

Bron: jaarverslag CAK (diverse jaren)

Bij de ribw’s (fi guur 3.2)  neemt het aantal bijdrageplichtigen toe. Ruim 20% van de 
bewoners is 65 jaar of ouder. Ongeveer 28% is tussen 50 en 64 jaar. De verhoudingen 
naar leeftijd veranderen niet veel tussen 1991 en 2000. 

Figuur 3.2 Verdeling van het aantal bijdrageplichtige bewoners van RIBW’s naar leef-
tijd, 1991-2000

Bron: jaarverslag CAK (diverse jaren)
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3.3 Demografi sche ontwikkelingen 1990-2010

De zorg voor ouderen is vooral gevoelig voor demografi sche ontwikkelingen. Het 
aantal ouderen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Ook de komende tijd zal 
het aantal ouderen versneld toenemen.

De relatieve groei in de bevolking zat de afgelopen 10 jaar vooral bij vrouwen van 
85 jaar en ouder en bij mannen tussen 75 en 84 jaar. Zie fi guur 3.3 en bijlage A. De 
komende tien jaar wordt een iets andere ontwikkeling verwacht. De groep mannen 
van 85 jaar of ouder zal relatief het snelst groeien, terwijl de groep 55 tot 64-jarigen in 
aantal snel zal toenemen. De snelle groei van het aantal vrouwen van 85 jaar of ouder 
zwakt iets af.

Figuur 3.3 Bevolkingsontwikkeling naar leeftijdsklassen (55 jaar of ouder) en geslacht, 1990-
2010, aantallen x 1000

Bron: CBS bevolkingsstatistiek en -prognose

In fi guur 3.4 wordt een overzicht gegeven van de verwachte ontwikkeling van perso-
nen met een verstandelijke beperking naar leeftijd, zoals die door het scp regelmatig 
wordt berekend in het kader van de rapportage gehandicapten.

Gemiddeld genomen is de stijging van het aantal verstandelijk gehandicapten heel 
matig: nog geen 2 procent per jaar. Het aantal oudere gehandicapten (vanaf 40 jaar) 
neemt toe, terwijl het aantal jongere gehandicapten afneemt. Het aantal gehandicapte 
mannen is wat groter dan het aantal gehandicapte vrouwen, terwijl het aantal ernstig 
gehandicapten iets hoger ligt dan het aantal licht gehandicapten. De ontwikkeling in 
het aantal gehandicapten is voor mannen en vrouwen niet erg verschillend. De groei 
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in het aantal ernstig verstandelijk gehandicapten ligt iets hoger dan de groei in het 
aantal licht gehandicapten (zie bijlage A).

Figuur 3.4 Verdeling van het aantal gehandicapten naar leeftijd, 1990-2010

Bron: Maas et al (1988) en LRZ, SCP-bewerking

3.4 Ten slotte

In het voorgaande is een algemeen beeld gegeven van de gebruikers van intramurale 
awbz-instellingen. Mede op basis van bijlage A, waarin wat meer gedetailleerd op de 
achtergrond van het gebruik wordt ingegaan, kunnen een aantal conclusies worden 
getrokken.

Op basis van de geschetste ontwikkelingen kan een indicatie worden gegeven van 
de invloed van de bevolkingsontwikkeling op het toekomstige gebruik van een aantal 
voorzieningen.

Met betrekking tot het aantal ouderen in de bevolking is de verwachte ontwikkeling 
voor de komende periode hier en daar iets anders dan de gerealiseerde ontwikkeling 
in de afgelopen 10 jaar. Het aantal oudere mannen (65+) groeit sneller, met name de 
groep die 85 jaar of ouder is. De groep die de afgelopen periode het snelst groeide 
(vrouwen van 85 jaar of ouder) zal de komende periode iets minder snel groeien. 
De groei in de oudere bevolking zal wellicht niet zo’n grote invloed hebben op het 
gebruik van de ouderenvoorzieningen. De groep van 85-plussers is nog relatief klein 
en de snel groeiende groep van 55-64 jaar maakt relatief weinig gebruik van de voor-
zieningen. Een sterke groei op basis van de leeftijdsontwikkeling in de bevolking zal 
dus pas later plaats vinden.
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Aangezien alleenstaanden vaker een beroep doen op hulp van een intramurale instel-
ling is ook de ontwikkeling in het aantal alleenstaande huishoudens van belang. De 
groei van het aantal alleenstaanden in de komende tien jaar is hoger dan in de afgelo-
pen periode, maar niet anders dan die van het totaal aantal huishoudens. De verhou-
ding tussen het aantal oudere alleenstaanden en het aantal samenwonende ouderen 
verandert nauwelijks. Ook deze ontwikkeling is dus geen reden om te veronderstellen 
dat de ontwikkeling in het gebruik van de ouderenvoorzieningen de komende periode 
anders zal zijn dan in de afgelopen periode.

Met betrekking tot verstandelijk gehandicapten kan ook gebruik worden gemaakt 
van een raming. Het totaal aantal verstandelijk gehandicapten zal niet veel groeien, 
maar onderscheiden naar leeftijd zijn er grote verschillen. Het aantal oudere ver-
standelijk gehandicapten (waarbij we hier de grens bij 40 jaar leggen) neemt relatief 
sterk toe. Ongeveer de helft van het aantal bewoners van algemene instellingen is 40 
jaar of ouder. Ook woont de meerderheid van deze leeftijdsgroep in een instelling. 
Aangezien het aandeel van verstandelijk gehandicapten dat in een instelling verblijft 
in de afgelopen periode redelijk stabiel was, kan verwacht worden dat het aantal 
bewoners van algemene instellingen de komende periode zal blijven toenemen.

Voor de andere beschreven voorzieningen (gezinsvervangende tehuizen, psychia-
trische ziekenhuizen en ribw’s) is het moeilijk om een verwachting uit te spreken 
op basis van gesignaleerde ontwikkelingen. Er zijn geen aanwijzingen (noch in de 
gegevens, noch in de literatuur) dat er ontwikkelingen zijn die aanleiding geven tot 
een verandering in de waargenomen trend. Timmermans spreekt de verwachting uit 
dat het aantal ouderen dat een beroep zal doen op de geestelijke gezondheidszorg zal 
stijgen door veranderende leefstijlen, waardoor de ouderen eerder zullen accepteren 
dat hun klachten veroorzaakt worden door psychische problemen (Timmermans 
2000, blz 21-22). In eerste instantie zal dit waarschijnlijk niet leiden tot een grotere 
vraag naar intramurale ggz-hulp.
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4  De gebruikers van intramurale AWBZ-voorzieningen en 

hun eigen bijdragen

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de populatie awbz-bijdrageplichtigen in het jaar 2000 naar 
achtergrondkenmerken als leeftijd en huishoudenstype, naar verdeling over voorzie-
ningen en naar inkomen en eigen bijdrage. Ook wordt aandacht geschonken aan de 
nieuwe eigen bijdrage regeling.

Hiertoe wordt zoveel mogelijk geput uit integrale tellingen van bijdrageplichtigen 
(bijvoorbeeld via het cak-jaarverslag). Waar dit niet mogelijk was, is gebruikgemaakt 
van het steekproefbestand cak van bijdrageplichtigen van 1 juli 2000, opgehoogd met 
een vast verhoudingsgetal naar het populatietotaal van ultimo 2000.5 Dit is een steek-
proef onder vijf zorgkantoren, die een representatief beeld voor de totale populatie 
oplevert. De zorgkantoren hebben voor dit steekproefbestand informatie aangeleverd 
voor het vaststellen van de eigen bijdragen per 1 juli 2000. Dit zijn in eerste instantie 
de inkomenscomponenten van het bz13-inkomensformulier, de hoogte en het type 
van de eigen bijdrage. Ook bevat het bestand achtergrondvariabelen als leeftijd en 
burgerlijke staat en enige andere inkomenscomponenten die door een extra enquête 
zijn opgevraagd. Aan dit bestand zijn door medewerking van de Belastingdienst 
belastbare inkomens van de betreffende bewoners en hun eventuele partner toege-
voegd.

Voor inkomensinformatie is ook teruggevallen op het Inkomens Panelonderzoek 
(ipo) van het cbs. Dit bestand bevat informatie van de belastingdienst over de inko-
mens van personen en huishoudens. Daarnaast is bekend of zij een particulier huis-
houden vormen, in een verzorgingshuis wonen of in een ander type instelling ver-
blijven. De laatste jaargang van het ipo die op dit moment beschikbaar is, stamt van 
1999. Het ipo bleek overigens niet bruikbaar om eigen bijdragen awbz te berekenen.6

5 Het steekproefbestand cak kan alleen een goede beschrijving van de werkelijke 
situatie in 2000 opleveren wanneer het representatief is voor de populatie awbz-
bijdrageplichtigen. Daarom worden waar mogelijk gegevens uit registraties en uit de 
steekproef naast elkaar weergegeven ter vergelijking.
Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van de gehele steekproef. De eigen 
bijdragen en inkomensgegevens zijn echter niet voor iedereen beschikbaar en niet 
altijd reproduceerbaar. Voor zover het deze variabelen betreft is gerekend met de 
beschikbare gegevens. Voor de eigen bijdrage geeft dit een uitval van minder dan 1%, bij 
inkomensgegevens is de uitval ernstiger, soms meer dan 15%.

6 Er zijn problemen verbonden aan het gebruik van het ipo door het lage aantal 
bruikbare waarnemingen en door problemen met de afbakening. Bovendien is de grens 
tussen ‘hoge’ en ‘lage’ bijdragen niet scherp, en kan een aantal voor de berekening 
noodzakelijke posten niet of slechts ruw worden benaderd.
Een berekening, waarbij alle niet-zelfstandige huishoudens in het ipo als ‘hoge’ 
bijdrageplichtige worden opgevat, onbekende aftrekposten worden genegeerd en 
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4.2 Verdeling naar voorzieningen en demografi sche kenmerken

Tabel 4.1 geeft de verdelingen van personen en eigen bijdragen naar type voorziening.

Tabel 4.1 Aantal bijdrageplichtigen en betaalde bijdrage naar voorziening volgens jaarverslag 
CAK-BZ 2000 en volgens steekproefbestand CAK (aantallen x 1000, bedragen x miljoenen 
euro’s, aandelen in%)

voorziening jaarverslag CAK-BZ (ultimo) 2000 steekproefbestand CAK

bijdrageplichtigen eigen bijdrage bijdrageplichtigen eigen bijdrage

aantal aandeela bedrag aandeelb aandeela aandeelb

verzorgingshuizen 115,2 48,5 813,2 53,3 48,6 54,6

verpleeghuizen 60,0 25,3 357,9 23,5 24,2 23,8

instellingen voor verstandelijk 
gehandicapten 29,0 12,2 157,9 10,3 12,0 9,3

gezinsvervangende tehuizen 
(GVT) 16,6 7,0 94,8 6,2 8,6 7,1

psychiatrische ziekenhuizen 10,6 4,5 66,3 4,3 3,8 3,2

regionale instellingen voor 
beschermd wonen (RIBW) 4,4 1,9 26,8 1,8 2,6 1,9

overige 1,6 0,7 8,5 0,6 0,2 0,1

ziekenhuizen 0,7 0,3 3,4 0,2 - -

instellingen voor auditief 
gehandicapten 0,2 0,1 0,8 0,0 - -

instellingen voor visueel 
gehandicapten 0,1 0,0 0,3 0,0 - -

overige 0,7 0,3 4,1 0,3 - -

totaal 237,4 100,0 1525,5 100,0 100,0 100,0

a als percentage van het totaal aantal bijdrageplichtigen.
b als percentage van de totaal opgebrachte eigen bijdragen
Bron: Jaarverslag CAK-BZ 2000, Steekproefbestand CAK

Zowel naar aantal bijdrageplichtigen als naar eigen bijdrage-opbrengst nemen de 
verzorgingshuizen het grootste deel in (ongeveer de helft), gevolgd door de verpleeg-
huizen (ongeveer een kwart) en de instellingen voor verstandelijk gehandicapten 
(ruim 10%).

voor de artikel 13 aftrek een gemiddelde wordt gehanteerd, geeft als resultaat dat 
de gemiddelde eigen bijdrage tot op 1% nauwkeurig overeenkomt met die van het 
cak-bestand. Echter, reeds bij indelingen naar deelgroepen (bijvoorbeeld gehuwd/
ongehuwd en wel/geen verzorgingshuis) blijken de verschillen op te lopen tot zo’n 
10%. Dit zal te maken hebben met de eerder genoemde beperkingen van het ipo, al valt 
ook niet uit te sluiten dat het bz13 formulier soms niet correct is ingevuld.
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De aandelen bijdrageplichtigen in het steekproefbestand cak sporen over het alge-
meen redelijk met die in de nationale cijfers. De afwijking is voor alle voorzieningen 
minder dan een procentpunt, behalve voor verpleeghuizen (1,1 procentpunt) en 
gezinsvervangende tehuizen (gvt, 1,5 procentpunt). Het totaal van de eigen bijdragen 
in de steekproef is na ophoging 1.557 miljoen euro op basis van ultimo 2000, tegen-
over 1.526 miljoen in het jaarverslag voor het kalenderjaar 2000.7

De verdeling van eigen bijdragen vertoont iets grotere afwijkingen dan die van de 
aantallen bijdrageplichtigen: meer dan een procentpunt bij verzorgingshuizen (1,3), 
instellingen voor verstandelijk gehandicapten (1,0) en psychiatrische ziekenhuizen 
(1,1). Over het algemeen zijn de verschillen echter niet erg groot.8

De verdeling naar leeftijd en geslacht is vermeld in tabel 4.2. De 65-plus groep is hier 
nog niet verder opgesplitst omdat het cak-bz jaarverslag hierover geen informatie 
geeft.

Tabel 4.2 Aantal bijdrageplichtigen naar leeftijd en geslacht 
volgens jaarverslag CAK-BZ 2000 en volgens steekproefbes-
tand CAK (aantallen x 1000)

leeftijd jaarverslag CAK-BZ 2000 steekproefbestand CAK

% aantal % aantal man vrouw

18,19 0,5 1,2 0,5 1,1 0,6 0,5

20-29 3,8 9,0 4,3 10,2 5,9 4,3

30-39 5,8 13,8 6,2 14,7 8,2 6,5

40-49 6,4 15,1 6,9 16,4 8,7 7,6

50-59 5,4 12,8 5,7 13,5 7,3 6,2

60-64 2,3 5,5 2,1 5,0 2,7 2,2

65+ 75,8 180,0 74,4 176,7 37,9 138,6

totaal 100,0 237,5 100,0 237,5 71,4 166,0

Bron: Jaarverslag CAK-BZ 2000, Steekproefbestand CAK

7 Hierbij moet worden bedacht, dat de jaar op jaar stijging van de totaalopbrengst in de 
periode 1998 tot 2000 steeds zo’n 55 miljoen euro was. Dit hangt voornamelijk samen 
met de stijging van het aantal bijdrageplichtigen. Als we corrigeren voor het verschil 
in het totaal aantal bijdrageplichtigen gemiddeld over het kalenderjaar 2000 en ultimo 
2000, is het verschil tussen steekproef en registratie in de orde van 10 miljoen euro, dus 
ongeveer 0,7%.

8 De categorie >overige’ is een kleinere groep gespecialiseerde voorzieningen die minder 
uniform verspreid zijn over het land. De steekproef is getrokken binnen een selecte 
groep regio’s en daarmee gevoelig voor regionale verschillen.
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De 65-plus groep neemt ongeveer driekwart van het totaal in beslag. De combinatie 
geslacht/leeftijd maakt zichtbaar dat mannen licht in de meerderheid zijn bij alle leef-
tijdsgroepen onder de 65 jaar, maar dat er bij de 65-plus groep ruim 3,5 maal zoveel 
vrouwen als mannen zijn.

Naar leeftijd bezien wijkt de omvang van de 65-plus groep in de steekproef het meest 
af van het geregistreerde aantal. Deels hangt dit samen met de omvang van de groep, 
maar er is ook een andere verklaring. In de periode 1999-2000 zijn namelijk vooral de 
verzorgings- en verpleeghuizen sterk gegroeid (samen met 7,5 duizend personen), 
en de steekproef dateert van 1 juli 2000 en de registratie van ultimo 2000. De overige 
verschillen zijn hooguit ruim duizend personen per leeftijdsgroep.

In tabel 4.3 wordt nader ingegaan op de leeftijdsverdeling van de 65-plussers. Deze 
staat niet vermeld in het cak-verslag, maar is voor de grootste betrokken voorzienin-
gen (verzorgingshuizen en verpleeghuizen) bekend uit andere bronnen.

Tabel 4.3 Percentage bijdrageplichtigen naar leeftijd binnen ver-
zorgingshuizen en beschermende woonvormen volgens steek-
proefbestand CAK en volgens registraties

registraties 1-1-2000 steekproefbestand CAK

verzorgingshuis verpleeghuis verzorgingshuis verpleeghuis

< 65 jaar 0,2 7,7 0,4 6,5

65-74 jaar 5,6 13,8 4,8 12,0

75-84 jaar 36,6 40,2 33,4 39,9

85-89 jaar 32,0 22,4 32,0 24,2

 90 jaar 25,6 15,9 29,4 17,4

totaal 100,0 100,0 100,0 100,0

Bron: Steekproefbestand CAK, Statistiek verzorgingshuizen (CBS) en Jaarboek verpleeghui-
zen (SIG)

De leeftijdsverdelingen bij verzorgingshuizen en verpleeghuizen vertonen globaal 
dezelfde trekken. De 75-89 jarigen nemen ruwweg tweederde van het totaal in. In 
verpleeghuizen vinden we relatief meer ‘jongeren’, zowel onder als net boven de 65 
jaar. Dit algemene beeld komt ook naar voren uit de steekproef, met hier en daar wat 
kleine verschillen. 

In fi guur 4.1 is de verdeling van de bijdrageplichtigen naar leeftijd en voorziening te 
zien, volgens het steekproefbestand cak (in bijlage C is de bijbehorende tabel C1 te 
vinden).
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Figuur 4.1 Verdeling van het aantal bijdrageplichtigen naar leeftijd en voorziening 
en de gemiddelde leeftijd per voorziening

Bron: steekproefbestand CAK

De verdeling naar burgerlijke staat is te vinden in fi guur 4.2.

Figuur 4.2 Verdeling van het aantal bijdrageplichtigen naar burgerlijke staat en voorzie-
ning

Bron: steekproefbestand CAK
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Ongehuwden vormen met 90% de overgrote meerderheid van de bijdrageplichtigen. 
Bij de meeste voorzieningen is de verhouding (minstens) even scheef, behalve bij 
verpleeghuizen waar ongehuwden ‘slechts’ 80% van het totaal vormen.

4.3 Inkomens en eigen bijdragen in de huidige regeling

Inkomens en eigen bijdragen awbz hangen met elkaar samen. De hoogte van de 
eigen bijdrage hangt met diverse factoren samen: de hoogte van het (netto) inkomen 
en van eventuele aftrekposten, de burgerlijk staat van de bijdrageplichtige, het type 
instelling en uiteraard of het een ‘lage’ of een ‘hoge’ bijdrage betreft. Schema 4.1 
geeft een indruk van de berekening van de ‘hoge’ eigen bijdrage voor ongehuwde en 
gehuwde 65-plussers die alleen beschikken over een (volledige) aow-uitkering.

Schema 4.1 Berekening ‘hoge’ eigen bijdrage (2000) voor 65-plussers met verschillende inko-
mensniveau’s in 1999 (in euro’s)

ongehuwd gehuwd

volledige AOW
volledige AOW 
plus 5000 euroa volledige AOW

volledige AOW 
plus 5000 euroa

netto inkomen 8.732 12.689 12.368 20.371

-/- nominale ZFW-premie 188 188 375 375

beschikbaar inkomen 8.544 12.501 11.992 19.996

-/- zak- en kleedgeld 2.695 2.695 4.138 4.138

totaal beschikbaar inkomen 5.849 9.806 7.854 15.858

lage vrijlatingsgrens (5.848) (5.848) (7.556) (7.556)

hoge vrijlatingsgrens (6.229) (6.229) (7.937) (7.937)

aftrek 2 828 298 1.371

onzuiver bijdrageplichtig inkomen 5.848 8.978 7.556 14.486

bijdrageplichtig inkomen per maand 487 748 630 1.207

a Standaardindeling CPB; bij ongehuwden is uitgegaan van de volledige AOW plus bruto 5.000 euro, bij gehuwden van volledige AOW 
plus bruto 5.000 euro per partner.
Bron: Sociaal Memo 2 (2001) (SCP-bewerking)

Het netto inkomen is het bedrag dat de bijdrageplichtige ‘schoon’ ontvangt op 
de bank- of girorekening. Hiervan wordt de verplichte nominale premie voor het 
Ziekenfonds afgetrokken, waaruit het ‘beschikbaar inkomen’ resulteert. In de bere-
kening wordt het zak- en kleedgeld vervolgens buiten beschouwing gelaten. Van het 
resterende bedrag, het ‘totaal beschikbaar inkomen’, wordt het deel tot aan de lage 
vrijlatingsgrens volledig opgeëist. Dit komt globaal overeen met de hoogte van de 
aow-uitkering. Daarboven is het gedeelte tot aan de hoge vrijlatingsgrens (eur 381) 
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geheel vrijgesteld, en daar weer boven wordt 12,5% van het inkomen vrijgelaten. 
Personen met aow-uitkering houden per saldo het zak- en kleedgeld of iets meer 
over. Als ze in een zogenoemde ‘artikel 13’ instelling verblijven is er nog een extra 
vrijstelling van toepassing.

Indien een ongehuwde boven de aow nog 5.000 euro bruto ontvangt, valt dit netto 
bijna 4.000 euro hoger uit. De eigen bijdrage awbz stijgt dan echter met meer dan 
3.000 euro, zodat er per saldo minder dan 1.000 euro toename resteert. Bij gehuwden 
levert een gezamenlijke bruto toename met 10.000 euro op netto niveau 8.000 euro 
meer op. De eigen bijdrage stijgt voor hen met bijna 7.000 euro, zodat daar ruim 
1.000 euro overblijft.

Voor een algemene indruk van de welvaartspositie van bijdrageplichtigen wordt eerst 
een vergelijking van inkomens van zelfstandig wonenden en personen in tehuizen 
gepresenteerd op basis van het Inkomens Panelonderzoek (ipo) van het cbs. Binnen 
het ipo is alleen de bevolking in verzorgingshuizen redelijk af te bakenen. Omdat 
deze voornamelijk uit 65-plussers bestaat, is alleen voor deze leeftijdsgroep nagegaan 
in hoeverre de inkomens van personen in tehuizen afwijken van die van zelfstandig 
wonende personen.9 In deze vergelijking zijn de inkomens gebruikt als indicator van 
de herkomst van personen, om te bepalen welke inkomensgroepen de verzorgings-
huizen bevolken. De inkomens zijn om deze reden berekend zonder aftrek van de 
eigen bijdrage awbz, en geven dus niet het uiteindelijke vrij besteedbare inkomen 
weer.

Tabel 4.4 Verdeling van 65-plussers in verzorgingshuizen en zelfstandig 
wonende 65-plussers, naar klassen van het gestandaardiseerde besteed-
bare inkomen per maand  vòòr aftrek van eigen bijdrage AWBZa, 1999 
(verticaal gepercenteerd)

zelfstandig wonende personen

verzorgingshuis ongecorrigeerd
 met dezelfde kenmerken als 

de verzorgingshuispopulatieb

< 700 euro 38 6 11

700-850 euro 34 20 27

850-1.000 euro 10 21 23

1.000-1.300 euro 9 21 16

> 1.300 euro 8 32 23

a Het gebruikelijke inkomen heeft verschillende welvaartswaarde voor verschillende huishoudenstypen.
 Via standaardisatie zijn de inkomens van niet-alleenstaanden vergelijkbaar gemaakt met die van alleen-
staanden. Hierbij is gecorrigeerd voor verschillen in kosten die verschillende typen huishoudens maken. 
Zie hiervoor onder meer (SCP/CBS, 1998).
b Hier is de populatie zelfstandig wonenden vergelijkbaar gemaakt met de verzorgingshuizen wat betreft 
samenstelling voor de kenmerken huishoudensvorm, leeftijd en geslacht.
Bron: CBS (IPO’99) SCP-bewerking

9 Deze analyse is analoog aan die in de Rapportage ouderen 2001 (De Klerk et al. 2001).
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Uit tabel 4.4 blijkt dat ouderen in verzorgingshuizen, vergeleken met zelfstandig 
wonende ouderen, veel vaker afkomstig zijn uit bevolkingsgroepen met een (zeer) 
laag inkomen (kolom 1 versus kolom 2).10 Voor een deel hangt dit samen met achter-
grondkenmerken. Alleenstaanden en ouderen hebben bijvoorbeeld aan de ene kant 
een lager inkomen en anderzijds een grotere kans om niet meer zelfstandig te kunnen 
wonen. Uit de tabel blijkt echter ook dat, zelfs als we corrigeren voor dit samenstel-
lingseffect, het nog steeds de lagere inkomens zijn die vaker in een verzorgingshuis 
voorkomen (kolom 1 versus kolom 3). Uit berekeningen voor eerdere jaren blijkt 
dat dit effect in elk geval vanaf 1990 in ongeveer dezelfde mate aanwezig is (zie tabel 
C3 in Bijlage C). Mogelijk houdt dit verband met het prijseffect (de te betalen eigen 
bijdrage is hoger voor mensen met hogere inkomens, die bovendien vaker een eigen 
woning met relatief lage lasten hebben), met de grotere keuzemogelijkheden van 
hogere inkomensgroepen of met hun vaak betere woonomstandigheden. Voor deze 
veronderstellingen ontbreekt echter vooralsnog enig bewijs.

Tabel 4.5 geeft de gemiddelde inkomens en eigen bijdragen weer naar instelling en 
burgerlijke staat. Zowel belastbaar als netto inkomen worden vermeld. Ter vergelij-
king is ook het belastbaar inkomen van zelfstandig wonenden opgenomen, op basis 
van het ipo.

10 In deze berekening is doelbewust afgezien van de eigen bijdrage, die een vergelijking 
moeilijker zou maken omdat bewoners van tehuizen ook geld besparen door lagere 
woonkosten. Wel valt af te leiden dat het meestal de relatief ‘armen’ onder de ouderen 
zijn die in een verzorgingshuis terechtkomen. 

werkdocument 85.indd 24-6-2002, 10:0136



36 De gebruikers van intramurale AWBZ-voorzieningen en hun eigen bijdrage 37De gebruikers van intramurale AWBZ-voorzieningen en hun eigen bijdrage

Tabel 4.5 Inkomen (1999) en eigen bijdrage (2000) per jaar van bijdrageplichtigen naar voorzie-
ning en burgerlijke staat volgens steekproefbestand CAK en volgens IPO 1999 (x 1000 euro)

voorziening
gezamenlijk belastbaar 

inkomenb
gezamenlijk netto 

inkomen bz13c
aandeel ‘lage’ 

bijdrage (%)
gem. eigen 

bijdrage
standaarddeviatie 

eigen bijdrage

ongehuwden (90% van de 
bijdrageplichtigen) 11,4 10,6 1 6,6 2,9

verzorgingshuizen 11,6 11,3 1 7,2 2,7

verpleeghuizen 12,3 11,8 5 7,4 3,6

instellingen voor verstandelijk 
gehandicapten 9,9 8,2 0 5,1 1,2

GVT 11,5 9,1 0 5,4 1,5

psychiatrische ziekenhuizen 10,2 9,9 0 5,6 3,4

RIBW 9,5 8,9 0 4,7 2,9

overige 8,6 8,1 1 4,0 3,1

zelfstandig wonendena 15,0 - - - -

gehuwden (10% van 
de bijdrageplichtigen) 18,3 15,5 50 5,7 4,2

verzorgingshuizen 16,3 12,5 6 8,9 3,4

verpleeghuizen 19,6 18,0 89 3,0 2,7

instellingen voor verstandelijk 
gehandicapten - - - - -

GVT 23,6 16,5 32 8,2 4,5

psychiatrische ziekenhuizen 24,8 21,0 97 2,7 1,6

RIBW 24,9 18,2 62 6,0 4,9

overige - - - - -

zelfstandig wonendena 33,1 - - - -

a Op basis van het IPO 1999, ongecorrigeerd voor samenstellingseffecten.
b In 2000 is met terugwerkende kracht de jonggehandicaptenaftrek ingevoerd voor personen met een WAJONG-uitkering. Dit is wel 
verwerkt in het belastbaar inkomen 1999 maar niet in het netto inkomen BZ13.
c Het netto inkomen ontbreekt vrij vaak in het steekproefbestand CAK (bij de bijdragecategorieën standaard/uitval/vrijstelling zelfs in 
54% van de gevallen, samen bijna 4 duizend personen). Bij deze personen heeft het CAK de bijdrage op grond van andere informatie 
bepaald. Deze kolom bevat de gemiddeldes van de ingevulde netto inkomens. 
Bron: Steekproefbestand CAK 

Instellingsbewoners hebben gemiddeld lagere inkomens dan zelfstandig wonenden. 
Bij ongehuwden hebben bijdrageplichtigen in verpleeghuizen gemiddeld het hoogste 
inkomen. Het ligt op 82% van het niveau van een zelfstandig wonende ongehuwde. 
Ze worden gevolgd door de groep in verzorgingshuizen met een inkomen dat afhan-
kelijk van het inkomensbegrip 5 tot 7% lager ligt. Gemiddeld is het inkomen van 
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ongehuwden het laagst in instellingen voor verstandelijk gehandicapten, ribw en 
overige voorzieningen.

Gehuwden komen vooral voor in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook bij hen 
zijn gemiddeld gesproken de hoogste inkomens te vinden in de verpleeghuizen, zo’n 
15% hoger dan bij verzorgingshuizen (op basis van belastbaar inkomen), maar niet 
hoger dan 75% van het inkomen van zelfstandig wonende gehuwden.

De gemiddelde eigen bijdrage hangt af van diverse factoren en volgt maar gedeeltelijk 
het inkomenspatroon. Verschillen in de verhouding tussen de typen eigen bijdragen 
spelen hier een grote rol. Allereerst komt de ‘lage’ eigen bijdrage zeer weinig voor bij 
ongehuwden. De ‘lage’ bijdrage geldt voor gesplitste huishoudens (met een partner 
nog zelfstandig wonend) maar ook voor tijdelijke opname. De eerste situatie is voor 
ongehuwden uiteraard nooit van toepassing, maar ook de tweede situatie komt ken-
nelijk weinig voor. Opvallend is verder het verschil bij gehuwden in de twee grootste 
voorzieningen: in verzorgingshuizen betaalt slechts 6% van deze bijdrageplichtigen 
een ‘lage’ bijdrage; in verpleeghuizen is dit percentage 89%. Dit verklaart waarom 
gehuwden in het verpleeghuis ondanks hun hogere inkomen toch een lagere eigen 
bijdrage betalen.

werkdocument 85.indd 24-6-2002, 10:0138



38 De gebruikers van intramurale AWBZ-voorzieningen en hun eigen bijdrage 39De gebruikers van intramurale AWBZ-voorzieningen en hun eigen bijdrage

Tabel 4.6 Eigen bijdrage (x 1.000 euro) naar inkomensklasse van het belastbaar inkomen (in 
euro) per jaar

inkomensklasse aandeel personen (%) gemiddelde eigen bijdrage standaarddeviatie eigen bijdrage

‘hoge’ eigen bijdrage 100,0 6,9 2,8

0 of negatief 1,5 5,4 ,0

0 tot 5.000 1,3 3,3 2,7

5.000 tot 7.500 2,6 4,5 2,2

7.500 tot 10.000 31,3 5,8 1,2

10.000 tot 12.500 38,3 6,1 1,3

12.500 tot 15.000 11,2 8,0 1,8

15.000 of meer 13,7 11,6 4,0

‘lage’ eigen bijdrage 100,0 2,0 0,9

0 of negatief 0,3 - -

0 tot 5.000 0,3 - -

5.000 tot 7.500 1,3 1,4 0,5

7.500 tot 10.000 7,1 1,3 0,2

10.000 tot 12.500 13,4 1,3 0,3

12.500 tot 15.000 22,3 1,5 0,4

15.000 of meer 55,3 2,5 0,9

Bron: Steekproefbestand CAK 

Uit tabel 4.6 blijkt dat de ‘hoge’ eigen bijdrage gemiddeld 3,5 maal hoger is dan de 
‘lage’ eigen bijdrage. Dit geldt ook per inkomensklasse, behalve voor de laagste en 
hoogste klassen. De ‘hoge’ eigen bijdrage in de laagste inkomensklasse is veel groter 
dan verwacht zou worden volgens het patroon bij de andere klassen. Dit heeft te 
maken met het verschil tussen het netto inkomen van het bz13-inkomensformulier en 
het belastbaar inkomen, dat door aftrekposten lager kan zijn. Bij de hoogste klassen 
kan het verschil tussen de eigen bijdragetypen worden verklaard uit de verschillen in 
maximum bijdragen.

4.4 Aftrekposten in de huidige regeling

Verschillende aftrekposten kunnen in de huidige eigen bijdrageregeling leiden tot een 
lagere bijdrage. Tabel 4.7 geeft hiervan een beknopt overzicht. Sommige groepen zijn 
te klein om een betrouwbaar beeld van het gemiddelde bedrag te geven.

werkdocument 85.indd 24-6-2002, 10:0139



40 De gebruikers van intramurale AWBZ-voorzieningen en hun eigen bijdrage 41De gebruikers van intramurale AWBZ-voorzieningen en hun eigen bijdrage

Tabel 4.7 Aftrekposten en vrijlatingsbedragen eigen bijdrageregeling

aftrekpost
relevant type 

eigen bijdrage
percentage gebruikers (als deel 

van alle bijdrageplichtigen)a
gemiddeld bedrag 

gebruikers per jaar (euro)

kosten curator hoog 0,7 270

totaal onderhoudsuitkeringen hoog/laag 0,1 3660

waarvan:

onderhoud echtgenote hoog/laag 0,1 3860

overig hoog/laag 0,0 -

kosten revalidatie hoog 0,7 3330

waarvan:

kosten opheffen eigen huishouden hoog 0,6 3430

overig hoog 0,1 -

begrafenisvoorziening hoog 0,1 610

betaalde alimentatie hoog/laag 0,1 5710

particuliere ziektekostenpremie hoog/laag 12,8 1050

studiekosten hoog 0,1 -

arbeidsinkomen hoog 3,3 1420

a als deel van de groep potentiële gebruikers
Bron: Steekproefbestand CAK

Uit tabel 4.7 blijkt dat de particuliere ziektekostenpremie het meest voorkomt als 
aftrekpost (bijna 13%, gemiddeld bedrag 1.050 euro). De aftrek arbeidsinkomen komt 
op de tweede plaats met een frequentie van ruim 3% en een gemiddeld bedrag van 
ruim 1.400 euro. De andere aftrekposten komen elk apart bij hooguit 0,7% van de bij-
drageplichtigen voor. Ze variëren wel sterk in de gemiddelde hoogte, waarbij betaalde 
alimentatie opvalt door de combinatie van een lage frequentie (0,1%) en een hoog 
gemiddelde (ongeveer 5.700 euro).

De cumulatie van meerdere aftrekposten per bijdrageplichtige is, afgezien van de 
particuliere ziektekostenpremie en de aftrek arbeidsinkomen, zeer beperkt: minder 
dan 0,1% heeft hiermee te maken.

De verdeling van aftrekposten naar kenmerken van de bijdrageplichtigen is in het 
algemeen niet homogeen. Voor de posten met een bereik van meer dan 0,1% is beke-
ken hoe de gebruikscijfers zijn verdeeld naar burgerlijke staat, bijdragetype, leeftijd 
(onder of boven 65 jaar), geslacht, voorziening en inkomen. Alleen de gevallen met 
een signifi cante afwijking van meer dan 5 procentpunten zijn vermeld.

Particuliere ziektekostenpremie komt meer voor bij gehuwden (20%), vooral als 
daarvan slechts een partner is opgenomen (26%). Bij 65-plussers is het aandeel met 
16% wat hoger dan gemiddeld, bij 65-minners is het aandeel juist laag met 2,5%. Bij 
verpleeg- en ook wel verzorgingshuizen komt deze aftrekpost vaker voor (19% en 
15%), bij psychiatrische ziekenhuizen iets minder (9%) en bij andere voorzieningen 
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nog veel minder (hooguit 3%). De scheefheid naar inkomen is enorm, wat voortvloeit 
uit de regels voor toelating in het ziekenfonds. Naar netto inkomen bezien is het aan-
deel 2 tot 6% in de klassen tot 10 duizend euro oplopend tot 60% in de klasse vanaf 
15 duizend euro. Naar belastbaar inkomen is het beeld hetzelfde, zij het wat minder 
uitgesproken.

Arbeidsinkomen komt uiteraard vooral voor bij 65-minners (12%) en nauwelijks 
bij 65-plussers. De post wordt verder veel aangetroffen in gvt’s (28%) en in mindere 
mate in ribw’s (9%). Zoals verwacht is het gebruik van deze aftrekpost wat hoger 
bij hogere inkomens (tot zo’n 11%), maar juist weer wat minder bij de hoogste inko-
mens. Waar bij zelfstandig wonende huishoudens inkomen uit arbeid de hoogste 
inkomensgroepen domineert, zijn het hier juist de pensioenen van ooit gezonde per-
sonen die hoger uitkomen dan de arbeidsinkomsten van huidige intramurale bewo-
ners.

Een kanttekening is op zijn plaats bij de particuliere ziektekostenpremie. Deze post 
komt wel het meeste voor, maar de invloed moet ook weer niet worden overschat. De 
post komt vooral voor bij hoge inkomens, en dit verkleint de invloed op de te betalen 
eigen bijdrage.11 

Het blijkt bij 40% van de particulier verzekerden voor de eigen bijdrage hooguit 10 
euro per maand uit te maken of de aftrekpost wel of niet wordt toegepast. Forfaitair 
behandelen van de aftrekpost door voor alle particulier verzekerden de premie stan-
daardpakketpolis toe te passen, levert een nog kleiner effect op: voor 54% van de par-
ticulier verzekerden is het effect dan kleiner dan 10 euro per maand.

In de regeling awbz speelt de fiscale aftrek buitengewone lasten (voor onder meer 
ziektekosten) een bijzondere rol. Als iemand al langer een eigen bijdrage awbz 
betaalt, kan hij het verzorgingsdeel van de awbz-bijdrage uit een vorig jaar, voorzover 
boven een bepaalde drempel, als buitengewone last opvoeren. Hiermee kan een soort 
kringloopeffect optreden. Er wordt namelijk niet alleen belasting bespaard, maar er 
zijn ook gevolgen voor de te betalen eigen bijdrage awbz in het volgende tijdvak.

In de huidige regeling leidt de aftrek tot een lagere heffing inkomstenbelasting, 
zodoende tot een hoger netto inkomen bz13 en dus tot een hogere eigen bijdrage 
awbz in het nieuwe tijdvak. In de nieuwe regeling eigen bijdragen awbz is het effect 
net de andere kant op. Daar leidt de aftrekmogelijkheid tot een lagere grondslag, 
omdat het verzamelinkomen erdoor wordt verlaagd, en zodoende tot een lagere eigen 
bijdrage awbz in het volgende tijdvak.

Het steekproefbestand cak bevat geen informatie over de aftrek buitengewone 
lasten. In het ipo van 1999 blijkt de groep niet-zelfstandige huishoudens gemiddeld 
234 euro per jaar af te trekken.

11 Vanaf een bepaald inkomen betaalt de bijdrageplichtige de maximum bijdrage, en 
zolang de aftrekpost particuliere ziektekostenpremie het bijdrageplichtig inkomen 
niet onder deze grens brengt, heeft de aftrekpost geen effect op te betalen bijdrage. 
Bovendien is de ‘lage’ bijdrage in klassen ingedeeld, hetgeen de gevoeligheid verder 
verkleint.
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4.5 Simulatie van de nieuwe regeling

De nieuwe eigen bijdrage regeling geldt vanaf 2003 voor nieuwe gebruikers. Voor 
huidige gebruikers is een overgangsregeling ontworpen die in elk geval vier jaar lang 
geldig is. Hierbij wordt de bijdrage volgens de huidige regeling uit 2002 berekend en 
vervolgens geïndexeerd naar het niveau van 2003. De bijdrageplichtige kan wel, als 
het inkomen verminderd met de eigen bijdrage lager uitvalt dan het zak- en kleedgeld, 
vragen om een herberekening. Maar een berekening van koopkrachteffecten van de 
nieuwe regeling in 2003 is dus niet op zijn plaats, omdat bijna niemand in 2003 daad-
werkelijk van de oude naar de nieuwe regeling overgaat.

In deze paragraaf wordt om twee redenen toch nader ingegaan op de verschillen 
tussen de oude en de nieuwe regeling. In de eerste plaats heeft de nieuwe regeling 
effect op de groep bijdrageplichtigen als geheel. Ook al zijn er in de eerste vier jaar 
zeer weinig individuen die de overgang ‘meemaken’, de groep gaat langzaam maar 
zeker over van de oude naar de nieuwe regeling naarmate er meer bijdrageplichtigen 
onder de nieuwe regeling vallen. In de tweede plaats zullen na vier jaar de huidige 
gebruikers in principe toch onder de nieuwe regeling gaan vallen. Schommelingen 
van de eigen bijdragen van individuen in de loop der tijd moeten zoveel mogelijk 
worden voorkomen.

In dit verband is van belang te weten hoeveel bijdrageplichtigen na vier jaar tijd nog 
steeds in een intramurale awbz-voorziening verkeren. Uit Verpleeghuiszorg in cijfers 
1992-1996 (nvvz/nzi) blijkt dat in verpleeghuizen de gemiddelde verblijfsduur van 
aanwezige patiënten in 1996 2,7 jaar bedroeg. Meer dan een derde verbleef korter dan 
een jaar, aan de andere kant verbleef een behoorlijke groep (11%) al zes tot tien jaar in 
deze instellingen, en een klein deel (4%) nog langer.

Uit een berekening op basis van het Onderzoek naar Ouderen in Instellingen 2000 
blijkt dat de verblijfsduren in verzorgingshuizen flink hoger liggen, met een gemid-
delde van ongeveer 3,8 jaar. Daar verbleef een vijfde korter dan een jaar, tegen 17% zes 
tot tien jaar en bijna 9% tien jaar of langer. Overigens geldt dit voor de groep ‘aanwe-
zigen’, die niet precies overeenkomt met de groep bijdrageplichtigen.

Uit vgn (2001) blijkt dat de zogeheten cliënten van Instellingen voor verstandelijk 
gehandicapten op 31 december 1999 een gemiddelde zorgduur hadden van bijna 18 
jaar. Ruim 80% van hen verbleef reeds vijf jaar of langer in de instelling. Bij gezinsver-
vangende tehuizen (gvt’s) bedroeg dit percentage 68.

Er is dus waarschijnlijk een substantiële groep die na vier jaar nog steeds bijdrage-
plichtig is. Die groep kan bovendien nog groter zijn als we rekening houden met stro-
men tussen voorzieningen. Volgens Verpleeghuizen in cijfers (Prismant en Arcares, 
1999) kennen de verpleeghuizen bijvoorbeeld circa 12% instroom vanuit verzorgings-
huizen, en circa 7% uitstroom naar verzorgingshuizen.
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Ook is het van belang te zien hoeveel van de huidige gebruikers van voorzieningen 
een inkomensverandering meemaken binnen vier jaar tijd. Het ipo is de enige gege-
vensbron om uitspraken te doen over de inkomensontwikkeling van bijdrageplichti-
gen in de awbz. Deze bron is echter om meerdere redenen niet geheel zonder proble-
men.12 Slechts met de nodige voorzichtigheid kan daarom op basis van het ipo een 
uitspraak worden gedaan over de jaar-op-jaar ontwikkelingen van bijdrageplichtigen.

Als we uitgaan van de intramurale bevolking in 1998, blijkt dat ruwweg 20% van 
deze personen in 1999 niet meer als intramurale bewoner in het ipo aanwezig is 
(overlijdt of wordt weer zelfstandig). Verder kent 65% van de betrokkenen een inko-
mensontwikkeling tussen de -10 en +10%, gecorrigeerd voor de ontwikkeling van 
de consumentenprijsindex. Een inkomensontwikkeling onder de -10% komt bijna 
tweemaal zoveel voor als een ontwikkeling boven de +10%. Overigens heeft 5% geen 
positief inkomen in 1998, zodat voor hen de berekening van een procentuele inko-
mensontwikkeling niet zinvol is.

Als we op dezelfde wijze kijken naar de ontwikkeling in de jaren 1995 en 1999, 
blijkt dat 55% verdwijnt (overlijdt of weer zelfstandig), dat ongeveer 30% een inko-
mensontwikkeling tussen de -10 en +10% meemaakt (gecorrigeerd voor consumen-
tenindex) en dat 5% geen positief inkomen in 1995 heeft. Ook hier zijn er tweemaal 
zoveel personen met een sterker negatieve ontwikkeling (onder de -10%) dan met een 
sterker positieve ontwikkeling (meer dan +10%).

Over het geheel is er dus een aanwijzing dat na een periode van vier jaar nog 45% 
van de bijdrageplichtigen in een voorziening vertoeft. Van hen heeft een meerderheid 
van tweederde een inkomen dat hooguit 10% afwijkt van het aanvangsinkomen. Bij 
een bandbreedte van 10% zouden zij dus niet in aanmerking komen voor herbereke-
ning van de eigen bijdrage. Van degenen die wel buiten een dergelijke bandbreedte 
vallen heeft weer ongeveer tweederde een negatieve inkomensontwikkeling.

De verschillen tussen de oude en de nieuwe regeling zijn berekend op basis van het 
steekproefbestand cak.13 Huidige gebruikers van voorzieningen betalen in 2003 de 
geïndexeerde bijdrage van het tijdvak 1 juli 2001- 31 december 2002. Deze bijdrage is 
bepaald op basis van het inkomen in het kalenderjaar 2000. Nieuwe gebruikers gaan in 
2003 een bijdrage betalen die is berekend op basis van het verzamelinkomen van 2001.

12 In de eerste plaats is de afbakening awbz-intramuraal versus andere vormen van 
intramuraal wonen (bijvoorbeeld kloosterlingen) niet exact mogelijk. De afgebakende 
groep is hierdoor te groot. Aan de andere kant zullen veel tijdelijke bewoners (‘lage’ 
bijdrage) door de belastingdienst als zelfstandige bewoners zijn aangemerkt, wat juist 
tot een onderschatting van de groep leidt. Per saldo komt de totale groep intramuralen 
in het ipo overeen met ongeveer 195 duizend personen op nationaal niveau in 1999, een 
onderschatting van zo’n 35 duizend in vergelijking met het cak-jaarverslag. 
In de tweede plaats telt de groep niet-zelfstandig wonenden in de het ipo ongeveer 
1.400 personen. Dit is voor statistische uitspraken een vrij kleine basis.

13 Het scp heeft ter controle van zijn eigen rekenmodel de eigen bijdragen in het 
steekproefbestand  herberekend op basis van de inkomensgegevens in de steekproef. In 
99% van de gevallen wijken de geleverde en de herberekende eigen bijdrage minder dan 
een gulden van elkaar af. De simulaties later in deze publicatie zijn gedaan met deze 
99% ‘geldige’ gevallen.
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Bij de vergelijking van huidige en nieuwe gebruikers op basis van het steekproef-
bestand doet zich allereerst het probleem voor dat niet bekend is hoe lang de bijdra-
geplichtige al in de voorziening woont. Oude en nieuwe gebruikers zijn dus niet te 
onderscheiden. Daarom zijn ter vergelijking van de oude en de nieuwe regeling twee 
situaties gesimuleerd: een waarin iedereen als ‘oude gebruiker’ wordt behandeld, en 
een met iedereen als ‘nieuwe gebruiker’.

Vervolgens zijn over de grondslagen voor beide berekeningen aannames gedaan, 
omdat het bestand alleen inkomensinformatie over het jaar 1999 bevat. De steekproef 
(in werkelijkheid uit 2000) is gebruikt als een benadering van de populatie in het jaar 
2003, en de inkomens zijn omgerekend voor de te simuleren situaties.

Voor de berekening waarin allen als ‘oude’ gebruikers zijn opgevat is de inkomens-
informatie uit 1999 omgerekend naar 2000 door de inkomens op te hogen met het 
wmm-percentage (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag).14 Volgens de 
huidige regeling is met dit inkomen de eigen bijdrage berekend, en deze is via indexa-
tie (ophoging met het wmm-percentage) omgerekend tot de bijdrage voor ‘oude’ 
gebruikers 2003.

De berekening van ‘nieuwe’ gebruikers is lastiger en minder zeker in zijn uitkom-
sten. Hier is namelijk het verzamelinkomen 2001 nodig, terwijl het steekproefbestand 
cak alleen belastinggegevens over 1999 bevat, dus van twee jaar voor de belasting-
herziening. Het analoge begrip uit het oude belastingstelsel, het belastbaar inkomen, 
moest dus worden omgerekend naar het verzamelinkomen. Bijlage B gaat hier dieper 
op in.

Met het gehele steekproefbestand cak zijn nu twee situaties vergeleken: de aanname 
dat allen ‘oude’ gebruikers zijn versus de aanname dat allen ‘nieuwe’ gebruikers zijn. 
De ‘nieuwe’ situatie is berekend op basis van de gesimuleerde belastinggegevens van 
2001, dus met het nieuwe belastingstelsel. Een tussenstap waarbij de regeling wordt 
doorgerekend op basis van het oude belastingstelsel, is op zichzelf denkbaar. Echter, 
dan moeten verdere aannames worden gedaan over de vormgeving van het oude 
belastingstelsel, indien dit in 2001 zou hebben gegolden. Bovendien is het nieuwe 
belastingstelsel hier opgevat als een vast gegeven.

Hierbij moet nogmaals worden bedacht, dat dit niet de werkelijkheid op individueel 
niveau weergeeft, maar een die op groepsniveau en op termijn relevant is. Het beeld is 
inclusief degenen, die in verband met het schrappen van aftrekposten nu een ‘lage’ in 
plaats van een ‘hoge’ eigen bijdrage betalen. Deze groep is circa 0,6% van het totaal, 

14 Bij personen met een wajong-uitkering vereiste de bepaling van het inkomen 2000 
nog een extra aanpassing. De jonggehandicaptenaftrek, die met terugwerkende kracht 
geldig was vanaf 1999, is namelijk pas in 2000 opgenomen in de loonbelasting. Het 
inkomen 2000 is hiervoor gecorrigeerd. Omdat de aftrek met terugwerkende kracht in 
1999 gold, konden wajong-ers in 2000 het belastingvoordeel over 1999 terugvragen 
via een T-biljet. In de eigen bijdrageregeling awbz is hiervoor gecompenseerd door een 
extra verhoging van het zak- en kleedgeld. Omdat beide laatste zaken elkaar doelbewust 
neutraliseren, zijn ze geen van beide in de simulatie betrokken.
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circa 1.500 personen op nationaal niveau. Slechts bij psychiatrische ziekenhuizen is 
hun aandeel van enige betekenis (4%).

Tabel 4.8 Hoogte en verandering in gemiddelde eigen bijdrage (afgerond op tien-
tallen euro’s per jaar) naar voorziening, leeftijd, burgerlijke staat en type bijdragea

eigen bijdrage

‘huidig’ ‘nieuw’ verschil

voorziening

verzorgingshuizen 7850 7820 -40

verpleeghuizen 6950 6750 -200

instellingen voor verstandelijk gehandicapten 5460 5210 -250

GVT’s 5770 5790 30

psychiatrische ziekenhuizen 6310 6110 -200

RIBW’s 5580 5590 10

leeftijd

tot 44 5180 5040 -130

45-64 5880 5720 -160

65-74 6540 6520 -20

75-79 7110 7010 -100

80-84 7660 7570 -90

85-89 7860 7760 -100

90 of ouder 7800 7710 -90

burgerlijke staat

ongehuwd 7140 7030 -110

gehuwd 6140 6110 -40

bijdragetype

‘laag’ 2140 2090 -50

‘hoog’ 7380 7310 -80

van ‘hoog’ in huidige regeling naar ‘laag’ in nieuwe regeling 5500 1570 -3930

allen 7050 6950 -100

a Dit is het gesimuleerde effect in het jaar 2003, indien alle ‘oude’ gebruikers  in een keer ‘nieuwe’ gebruikers 
zouden worden.
Bron: steekproefbestand CAK (SCP-bewerking) 

Tabel 4.8 vergelijkt de twee hypothetische situaties dat allen ‘oude’ gebruikers zijn 
en dat allen ‘nieuwe’ gebruikers zijn in 2003. Alle verschillen worden hier afgerond 
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weergegeven op tientallen euro’s. Het verschil in de gemiddelde eigen bijdrage (eur 
-100) is circa -1,5%. Naar groepen bezien lopen de verschillen uiteen van eur -250 
bij verpleeghuizen tot eur +30 bij gvt’s, afgezien van de groep die van ‘hoog’ naar 
‘laag’ gaat in verband met het afschaffen van aftrekposten. Het patroon van de gemid-
delde eigen bijdrage naar de vier kenmerken blijft echter geheel behouden. Uiteraard 
gaat het hier wel om groepsgemiddelden, binnen de groepen is variatie aanwezig bij 
niveaus van de bijdragen en bij de verschillen tussen ‘huidige’ en ‘nieuwe’ eigen bij-
dragen.

Tabel 4.9 Hoogte en verandering in gemiddelde eigen bijdrage naar netto in-
komen volgens het BZ13 formulier (afgerond op tientallen euro’s per jaar)a

eigen bijdrage

hoogte netto inkomenb ‘huidig’ ‘nieuw’ verschil

‘lage’ eigen bijdrage 2140 2090 -50

 5.000 of minder - - -

 5.000 tot 7.500 - - -

7.500 tot 10.000 1280 1120 -160

10.000 tot 12.500 1280 1300 20

12.500 tot 15.000 1410 1550 140

15.000 of meer 2660 2530 -130

‘hoge’ eigen bijdrage 7380 7310 -80

 5.000 of minder 1390 1310 -80

 5.000 tot 7.500 4960 4940 -20

7.500 tot 10.000 5900 5950 50

10.000 tot 12.500 7290 7300 10

12.500 tot 15.000 9110 9020 -90

15.000 of meer 13380 12570 -800

van ‘hoog’ in huidige regeling naar ‘laag’ in nieuwe regeling 5500 1570 -3930

 5.000 of minder                                  - - -

 5.000 tot 7.500 - - -

7.500 tot 10.000 3260 1130 -2140

10.000 tot 12.500 4160 1260 -2890

12.500 tot 15.000 5180 1590 -3590

15.000 of meer 10030 2430 -7600

allen 7050 6950 -100

a Dit is het gesimuleerde effect in het jaar 2003, indien alle ‘oude’ gebruikers in een keer ‘nieuwe’ zouden worden.
b Voor ongeveer 12% van de personen in de steekproef is het netto inkomen niet beschikbaar. Zij zitten vooral in 
speciale categorieën (standaardbijdrage, vrijstelling, uitval) waardoor vertekening mogelijk is.
Bron: steekproefbestand CAK (SCP-bewerking) 
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Tabel 4.9 vergelijkt de gemiddelde eigen bijdrage naar inkomensklasse. Bij de inter-
pretatie van deze tabel doen zich twee problemen voor. Allereerst is de gekozen 
inkomensindicator (netto inkomen bz13) niet voor alle personen in de steekproef 
beschikbaar, zoals al eerder gemeld. Vooral bij lage en hoge inkomens is het netto 
inkomen niet ingevuld omdat men dan vaak standaardbedragen betaalt (het maxi-
mum voor hoge inkomens of juist een laag bedrag voor inkomens op minimumni-
veau). Dit levert dus een selectieve uitval op. Ten tweede is het de vraag welk inkomen 
men zou willen kiezen als referentie, omdat het hier een stelselwijziging betreft waar-
bij de gekozen (inkomens)grondslag juist verandert. Het netto inkomen is hier geko-
zen omdat het beter past bij de uitgangssituatie en omdat het een niet gesimuleerd 
gegeven betreft. 

Bij de ‘hoge’ eigen bijdrage valt op dat de hoogste inkomensgroep fl ink minder 
gaat betalen. Kennelijk valt hun inkomen in de nieuwe regeling lager uit, wellicht 
door aftrekposten in het belastingstelsel. Bij de ‘lage’ eigen bijdrage zijn er plussen en 
minnen, ondanks dat de nieuwe regeling een vrij laag eigen bijdrage percentage kent 
(10%, lager dan het feitelijk gemiddelde van de huidige regeling). De lage en hoge 
inkomensklassen hebben hier voordeel.

Het patroon van de eigen bijdragen naar inkomensklasse blijft bij de ‘hoge’ eigen 
bijdrage globaal gesproken intact. Bij de ‘lage’ bijdrage komt het patroon iets meer in 
overeenstemming met de inkomensverschillen.

Figuur 4.3 ten slotte geeft de verdeling weer van de verschillen tussen huidige en 
nieuwe eigen bijdrage per bijdrageplichtige.

Figuur 4.3 Verdeling van bijdrageplichtigen naar verschil huidige en nieuwe bijdrage

FIGUREN_0306 fig4.3 18-6-2002
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Uit de figuur blijkt dat de meeste bijdrageplichtigen (61%) een toename van de eigen 
bijdrage van hooguit 600 euro per jaar zouden ondervinden indien ze in een keer van 
de huidige naar de nieuwe regeling zouden moeten overstappen. De groep hierbuiten 
is vrij breed gespreid. Aan de onderkant, met een afname van meer dan 1500 euro per 
jaar, bevindt zich een vrij grote groep (6,5%). Waarschijnlijk zijn fiscale aftrekposten 
hiervoor grotendeels verantwoordelijk, naast de kleine groep (0,6%) bijdrageplichti-
gen die van een ‘hoge’ naar een ‘lage’ bijdrage gaan. Aan de bovenkant bevindt zich 
nog een groep van bijna 2% met een toename van 1500 of meer euro per jaar. Naar 
verzamelinkomen bezien zijn dit vaak hogere inkomens. Naar netto inkomen uit de 
huidige regeling zijn het relatief vaak hogere inkomens, maar ook de lagere inkomens 
zijn (licht) oververtegenwoordigd. Middeninkomens komen hier (dus) relatief weinig 
voor.

4.6 Ten slotte

Ongeveer de helft van de awbz-bijdrageplichtigen bevindt zich in verzorgingshuizen 
en ongeveer een kwart in verpleeghuizen. Van de overige voorzieningen zijn de instel-
lingen voor verstandelijk gehandicapten met 12% nog het grootst. Driekwart van de 
bijdrageplichtigen is 65 jaar of ouder, en 90% is ongehuwd.

De instellingsbewoners zijn gemiddeld genomen afkomstig uit de lagere inko-
mensgroepen. Tussen de voorzieningen bestaan wel verschillen, maar van elke voor-
ziening is het gemiddelde lager dan dat van zelfstandig wonenden.

De huidige eigen bijdrageregeling heeft het netto inkomen van het bz13-formulier als 
grondslag. In de nieuwe regeling wordt het verzamelinkomen de grondslag en verval-
len een aantal aftrekposten. De wijziging is gesimuleerd op een steekproefbestand 
van awbz-bijdrageplichtigen, waarbij een aantal sterke aannames moesten worden 
gedaan. Een rechtstreekse berekening van koopkrachteffecten is bij deze stelsel-
wijziging niet op zijn plaats. Huidige gebruikers vallen namelijk nog vier jaar lang 
onder een overgangsregeling, waarbij de oude bijdrage wordt geïndexeerd. Voor deze 
gebruikers zal op termijn bekeken moeten worden of er nadelige koopkrachteffecten 
te verwachten zijn wanneer de overgangsregeling vervalt. Wellicht zou dan de rege-
ling voor deze gebruikers kunnen worden aangepast. 

Op groepsniveau is gekeken naar gemiddelde effecten. Over het algemeen zijn 
deze effecten per groep niet al te groot. Bovendien blijven de patronen van de eigen 
bijdrage naar kenmerken intact. Wel betaalt de hoogste inkomensklasse hij de ‘hoge’ 
bijdrage iets minder, en komt het patroon bij de ‘lage’ eigen bijdrage iets meer in lijn 
te liggen met het inkomen. 

De verschillen in eigen bijdragen lopen wel behoorlijk uiteen. Ruim de helft zou 
te maken krijgen met een toename van 200 tot 600 euro per jaar indien de nieuwe 
regeling in een keer zou worden ingevoerd. Daarbuiten heeft de verdeling vrij brede 
staarten.
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5  Afsluiting

Met ingang van 1 januari komt er een nieuwe inkomensafhankelijke regeling voor de 
eigen bijdrage intramurale awbz-voorzieningen. Deze zal niet meer gebaseerd zijn op 
het netto inkomen zoals voorheen, maar op het verzamelinkomen (voorheen belast-
baar inkomen). 

Naar aanleiding van deze overgang naar een nieuwe regeling wordt in dit werkdocu-
ment verslag gedaan van een achtergrondstudie naar gebruikers van deze instellingen.

Eind 2000 waren er bijna 240.000 gebruikers van intramurale awbz-instellingen die 
een eigen bijdrage verschuldigd waren. Ongeveer de helft hiervan woonde in een ver-
zorgingshuis en een kwart in een verpleeghuis. Van de overige voorzieningen worden 
de gehandicapteninstellingen het meest gebruikt (12% bijdrageplichtigen in alge-
mene instellingen voor gehandicapten en 7% in gezinsvervangende tehuizen).

Wanneer wordt gekeken naar ontwikkelingen in de tijd blijkt dat er weinig beweging 
zit in het gebruik van voorzieningen. Alleen bij de verzorgingshuizen zien we een 
afname van het aandeel bewoners ten opzichte van de bevolking. Bij de overige grote 
voorzieningen houdt de ontwikkeling van het aantal bewoners naar leeftijd gelijke 
tred met de bevolkingsontwikkeling of de ontwikkeling van het aantal gehandicapten.

Ook in de komende jaren zullen er geen grote verschuivingen plaatsvinden in de 
samenstelling van de bewonersgroep van intramurale voorzieningen.

Er is gebleken dat bewoners van verzorgingshuizen vaker een lager inkomen hebben 
dan zelfstandig wonende personen van 65 jaar of ouder. Het aandeel ouderen met 
een hoog inkomen in verzorgingshuizen is de afgelopen 10 jaar ook nauwelijks ver-
anderd. De verwachting voor de komende periode is dat de inkomens van 65-plussers 
zich niet drastisch zullen wijzigen. Het aantal ouderen met een goed aanvullend pen-
sioen neemt weliswaar toe, maar de inkomsten uit vermogen nemen af (zie bijvoor-
beeld Timmermans, 2000). Het effect op het gebruik van intramurale voorzieningen 
zal dan ook niet groot zijn.

In hoofdstuk 4 is gebleken dat de nieuwe bijdrageregeling geen grote schokken te 
weeg zal brengen in de gemiddeld te betalen eigen bijdrage voor verschillende groe-
pen gebruikers van de voorzieningen. Mede gezien het feit dat voor huidige gebrui-
kers de komende vier jaar een overgangsregeling geldt waarbij de huidige bijdrage 
wordt geïndexeerd, zal de overgang naar het nieuwe stelsel waarschijnlijk geleidelijk 
en zonder grote sprongen in te betalen eigen bijdragen verlopen. Wel is het van 
belang dat voor personen die langdurig in een instelling verblijven (dit geldt vooral 
voor de verstandelijk gehandicapten) wordt nagegaan of er na afschaffing van de over-
gangsregeling nadelige koopkrachteffecten zullen ontstaan.
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Bijlage A Achtergronden bij het gebruik van voorzieningen

A1  Inleiding

Timmermans (2000) geeft een overzicht van de rol die bepaalde determinanten spelen 
bij de behoefte aan zorg, het gebruik van hulp en het gebruik van awbz-zorg. 

De totale behoefte aan zorg van mensen met fysieke, psychische of verstandelijke 
beperkingen wordt bepaald door demografische ontwikkelingen, de gezondheidstoe-
stand (mede bepaald door sociaal-economische positie) en preventie.

Het gebruik van hulp wordt bepaald door de ‘thuistechnologie’(hulpmiddelen en 
woningaanpassingen) en de mate waarin informele zorg beschikbaar is. 

Het gebruik van awbz-zorg is afhankelijk van de financiële positie van de zorgbe-
hoevende persoon, de leefstijl, de visies op de maatschappelijke positie van gehandi-
capten en de kwaliteit van de voorzieningen.

In de volgende paragrafen zal worden ingegaan op een aantal van de genoemde 
determinanten die kwantificeerbaar zijn.
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In tabel A1 geeft een overzicht van het verschil in gebruikers en bijdrageplichtigen 
volgens het cak voor 1995 (het laatste jaar waarover het cak naast het aantal bijdra-
geplichtigen ook het aantal patiënten registreerde).

Tabel A1 Het aantal patiënten op 30 september 1995 en het aantal bijdrageplichtigen ultimo 
1995 voor een aantal AWBZ-instellingen

tot en met 
17 jaar

18 - 19 
jaar

20 - 29 
jaar

30 - 39 
jaar

40 - 49 
jaar

50 - 64 
jaar

65 jaar 
of ouder totaal

verpleeginstellingen

patiënten 57 21 186 361 742 2.645 49.153 53.165

bijdrageplichtigen 0 40 274 376 726 2.495 48.588 52.499

instellingen voor verstandelijk 
gehandicapten

patiënten 4.090 1.080 6.040 7.956 6.953 4.960 2.316 33.395

bijdrageplichtigen 0 1.004 6.140 8.003 7.099 4.957 2.420 29.623

gezinsvervangende tehuizen

patiënten 21 101 3.127 4.232 4.354 3.542 1.283 16.660

bijdrageplichtigen 0 111 3.053 4.231 4.412 3.561 1.431 16.799

psychiatrische ziekenhuizen

patiënten 861 330 3.211 3.854 3.990 4.640 6.298 23.184

bijdrageplichtigen 0 45 873 1.449 2.081 3.048 4.841 12.337

RIBW

patiënten 1 17 510 858 949 1.065 738 4.138

bijdrageplichtigen 0 14 367 673 781 948 741 3.524

overige instellingen

patiënten 641 155 265 233 367 388 397 2.446

bijdrageplichtigen 0 76 276 225 327 355 377 1.636

Bron: CAK-BZ, jaarverslag 1995

Bijlage A
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A2 Ouderen en de voorzieningen voor ouderen

De zorg voor ouderen is vooral gevoelig voor demografi sche ontwikkelingen. Het 
aantal ouderen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Ook de komende tijd zal 
het aantal ouderen versneld toenemen.

De relatieve groei in de bevolking zat de afgelopen 10 jaar vooral bij vrouwen van 85 
jaar en ouder en bij mannen tussen 75 en 84 jaar. Zie tabel A2. De komende tien jaar 
wordt een iets andere ontwikkeling verwacht. De groep mannen van 85 jaar of ouder 
zal relatief het snelst groeien, terwijl de groep 55 tot 64-jarigen in aantal snel zal toe-
nemen. De snelle groei van het aantal vrouwen van 85 jaar of ouder zwakt iets af.

Tabel A2 Bevolkingsontwikkeling naar leeftijd, 1990-2000-2010 x 1000

tot en met 54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 jaar of ouder totaal 

1990 11.589 1.398 1.097 631 177 14.893

2000 12.129 1.583 1.195 732 226 15.864

2010 12.200 2.166 1.381 826 291 16.864

% groei per jaar 0,3 2,2 1,2 1,3 2,5 0,6

mannen:

1990 5.920 679 482 227 50 7.359

2000 6.173 794 548 274 58 7.846

2010 6.181 1.089 665 337 85 8.358

% groei per jaar 0,2 2,4 1,6 2,0 2,7 0,6

vrouwen:

1990 5.669 719 615 404 127 7.534

2000 5.956 789 647 458 167 8.018

2010 6.019 1.076 716 489 206 8.506

% groei per jaar 0,3 2,0 0,8 1,0 2,4 0,6

Bron: CBS statistiek van de bevolking; 2010 prognoses. 
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Tabel A3 geeft een beeld van de ontwikkeling in het aantal huishoudens. Tussen 1995 
en 2010 stijgt het totale aantal huishoudens met ongeveer 1%. Tot 2000 iets meer, 
daarna gemiddeld iets minder per jaar. Snelle groei wordt vooral gevonden bij de 85+ 
huishoudens, zowel bij de alleenstaanden als bij de samenwonenden. Daarnaast zit er 
een relatief sterke groei bij de groep alleenstaanden van 55-64 jaar. Wat betreft leeftijd 
komt dit overeen met de groepen die een sterke groei vertonen bij de bevolkingsprog-
nose.

Tabel A3 Huishoudensontwikkeling naar leeftijd en samenstelling, 1995-2000-2010, 
aantallen x 1000

tot en met 54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 jaar of ouder totaal 

1995 4.276 859 766 458 111 6.469

2000 4.443 952 778 520 131 6.823

2010 4.442 1.322 896 595 198 7.454

% groei per jaar 0,2 2,9 1,1 1,8 4,2 0,9

alleenstaand:

1995 1.243 212 302 270 82 2.109

2000 1.334 251 306 307 100 2.299

2010 1.496 402 342 340 151 2.730

% groei per jaar 1,3 4,2 0,8 1,6 5,3 1,7

samenwonend:

1995 3.033 647 464 188 29 4.360

2000 3.109 701 472 213 31 4.524

2010 2.947 920 554 255 48 4.724

% groei per jaar -0,2 2,4 1,2 2,2 3,9 0,5

Bron: CBS, vanaf 2000 prognoses. 
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Omdat alleenstaanden relatief eerder een beroep op hulp zullen doen dan samen-
wonenden, wordt in tabel A4 een overzicht gegeven van het aandeel alleenstaanden 
in de bevolking naar leeftijd en geslacht. Ook hier zit de grootste groei in de eerder 
genoemde leeftijdscategorieën: 55- 64 jaar en 85 jaar of ouder. Vooral de relatief 
sterke verwachte groei van alleenstaande mannen in deze leeftijdscategorieën valt hier 
op.

Tabel A4 Ontwikkeling van alleenstaanden naar leeftijd en geslacht, 1995-2000-2010, 
aantallen x 1000

tot en met 54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 jaar of ouder totaal 

1995 1.243 212 302 270 82 2.109

2000 1.334 251 306 307 100 2.299

2010 1.496 402 342 340 151 2.730

% groei per jaar 1,3 4,2 0,8 1,6 4,3 1,7

mannen:

1995 718 80 68 48 16 931

2000 781 100 80 58 20 1.038

2010 868 181 114 81 30 1.275

% groei per jaar 1,3 5,4 3,3 3,5 4,5 2,1

vrouwen:

1995 525 133 233 221 120 1.178

2000 553 151 226 249 82 1.262

2010 627 222 228 259 66 1.456

% groei per jaar 1,2 3,5 -0,2 1,1 4,3 1,4

Bron: CBS, vanaf 2000 prognoses.

Bijlage A
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De volgende tabellen geven een beeld van het gebruik van de ouderenvoorzieningen. 
In tabel A5 betreft het de bewoners van verzorgingshuizen, in tabel A6 de bewoners 
van verpleeghuizen. In de afgelopen 10 jaar is het aantal bewoners van verzorgings-
huizen afgenomen (met ongeveer 2% per jaar). Voor alle groepen bewoners geldt dat 
het aantal in deze periode afnam, behalve bij de vrouwen van 85 jaar of ouder. Deze 
groep beslaat inmiddels bijna de helft van het totaal aantal bewoners. De grootste 
afname in bewoners zit bij de ‘jongere’ groepen, maar ook het aantal oude mannen 
van boven de 85 jaar dat in een verzorgingshuis woont is afgenomen. Totaal bleef het 
aantal 85-plussers in verzorgingshuizen gelijk.

Tabel A5 Bewoners van verzorgingshuizen naar leeftijd en geslacht op 
1 januari, 1990 en 2000.

tot en met 64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 jaar of ouder totaal

totaal:

1990 683 9.999 58.806 61.601 131.089

2000 206 6.012 39.215 61.632 107.065

% groei per jaar -11,3 -5,0 -4,0 0,0 -2,0

mannen:

1990 236 2.907 13.969 13.743 30.855

2000 87 1.181 9.194 11.484 22.577

% groei per jaar -9,5 -4,6 -4,1 -1,8 -3,1

vrouwen:

1990 447 7.092 44.837 47.858 100.234

2000 119 4.200 30.021 50.148 84.488

% groei per jaar -12,4 -5,1 -3,9 0,5 -1,7

Bron: CBS 

Bijlage A
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Bij de verpleeghuizen zien we met uitzondering van de 65-74 jarige vrouwen over de 
hele linie een stijging van het aantal bewoners. De relatief grootste stijging zit in de 
jongste (tot 64 jaar) en de oudste (85 jaar of ouder) leeftijdsgroepen. De stijging in het 
aantal bewoners van 65 jaar en ouder is ongeveer gelijk aan of lager dan de stijging in 
de vergelijkbare bevolkingsgroep. Het aantal bewoners jonger dan 65 jaar neemt ster-
ker toe dan de bevolking. De totale groei van bewoners van verpleeghuizen is onge-
veer het dubbele van de groei van de bevolking.

Tabel A6 Bewoners van verpleeghuizen naar leeftijd en geslacht op 1 janu-
ari, 1990 en 2000.

tot en met 64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 jaar of ouder totaal

totaal:

1990 3.590 7.193 20.994 18.117 49.893

2000 4.352 7.812 22.767 21.737 56.668

% groei per jaar 1,9 0,8 0,8 1,8 1,3

mannen:

1990 1.720 2.701 5.412 3.387 13.220

2000 2.204 3.363 6.215 3.682 15.464

% groei per jaar 2,5 2,2 1,4 0,8 1,6

vrouwen:

1990 1.870 4.492 15.582 14.730 36.673

2000 2.148 4.449 16.553 18.054 41.204

% groei per jaar 1,4 -0,1 0,6 2,1 1,2

Bron: Prismant (voorheen SIG) 

In de volgende tabel is te zien wat bovenstaande betekent voor het aandeel in de 
bevolking dat wordt gevormd door verzorgingshuis- en verpleeghuisbewoners (tabel 
A7). In 1990 woonde 4,0% van de mannen en 8,7% van de vrouwen van 65 jaar of 
ouder in een verzorgingshuis. In 2000 is dit nog maar 2,6 respectievelijk 6,6%. Eerder 
is gebleken dat alleen het aantal vrouwen van 85 jaar of ouder licht toe is genomen. 
Dit betekent dat het aandeel in de bevolking van deze groep dat een verzorgingshuis 
bewoont ‘slechts’ is gedaald met 7,5% (van 37,5% in 1990 naar 30,0% in 2000). De 
andere groepen zagen het aandeel sterk dalen.

De aandelen in de bevolking van verpleeghuisbewoners zijn redelijk stabiel 
geweest in de afgelopen 10 jaar. De relatief sterke groei van ‘jonge’ verpleeghuisbewo-
ners (jonger dan 65 jaar) heeft hier geen zichtbare invloed op door het kleine aandeel 
in de bevolking jonger dan 65 jaar. De verschuivingen zijn vrij klein en komen vooral 
voor bij de oudere vrouwen (een lichte daling van het aandeel).
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Tabel A7 Aandeel bewoners van verzorgingshuizen en verpleeghuizen in de bevolking naar 
geslacht en leeftijd, in procenten, 1 januari 1990 en 2000 a

jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 jaar of ouder totaal 65 jaar of ouder

mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen

verzorgingshuizen

1990 0,6 1,2 6,2 11,1 27,5 37,5 4,0 8,7

2000 0,3 0,6 3,4 6,6 19,7 30,0 2,6 6,6

verpleeghuizen

1990 0,6 0,7 2,4 3,9 6,8 11,6 1,5 3,0

2000 0,6 0,7 2,3 3,6 6,3 10,8 1,5 3,1

a De leeftijdsgroep tot en met 64 jaar is weggelaten gezien het zeer geringe aandeel.
Bron: CBS en Prismant

Een belangrijke determinant van gezondheid en ziekte is de sociaal-economische 
positie. Volgens Timmermans (2000) is er nog steeds onduidelijkheid over het ver-
band tussen sociaal-economische positie tijdens de levensloop en de gezondheid op 
oudere leeftijd. Hij concludeert dat het aannemelijk is dat ouderen in de toekomst 
naar verhouding minder vaak ernstig gehandicapt zullen zijn en daardoor minder 
vraag uit zullen oefenen naar awbz-voorzieningen (Timmermans 2000, blz 13). In 
een aantal westerse landen doet dit verschijnsel zich al voor (Jacobzone et al. 2000).

In de rapportage ouderen 2001 is te zien dat het opleidingsniveau van ouderen in 
instellingen lager is dan dat van zelfstandig wonende ouderen (De Klerk 2001, blz 
18). Lager opgeleiden hebben blijkbaar een grotere kans om in een tehuis terecht te 
komen dan hoger opgeleiden. Meer dan de helft van de tehuisbewoners heeft slechts 
basisonderwijs voltooid. Dit komt overeen met het verschijnsel dat lager opgeleiden 
vaker te maken hebben met lichamelijk beperkingen dan hoger opgeleiden. Hoger 
opgeleiden zijn daarnaast waarschijnlijk beter in staat om andere manieren van hulp 
te organiseren. Bij de ouderen van 85 jaar of ouder is het verschil kleiner. Blijkbaar is 
op een gegeven moment de opname in een instelling niet meer af te wenden. 

A3 Gehandicapten en de gehandicaptenvoorzieningen

In tabel A8 wordt een overzicht gegeven van de verwachte ontwikkeling van perso-
nen met een verstandelijke beperking naar leeftijd, zoals die door het scp regelmatig 
wordt berekend in het kader van de rapportage gehandicapten.

Gemiddeld genomen is de stijging van het aantal verstandelijk gehandicapten heel 
matig: nog geen 2 procent per jaar. Het aantal oudere gehandicapten (vanaf 40 jaar) 
neemt toe, terwijl het aantal jongere gehandicapten afneemt. Het aantal gehandicapte 
mannen is wat groter dan het aantal gehandicapte vrouwen, terwijl het aantal ernstig 
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gehandicapten iets hoger ligt dan het aantal licht gehandicapten. De ontwikkeling in 
het aantal gehandicapten is voor mannen en vrouwen niet erg verschillend. De groei 
in het aantal ernstig verstandelijk gehandicapten ligt iets hoger dan de groei in het 
aantal licht gehandicapten.

Tabel A8 De ontwikkeling van het aantal verstandelijk gehandicapten naar leeftijd en geslacht en 
mate van handicap, 1990-2010

tot en met 19 jaar 20-29 jaar 30-39 jaar 40-64 jaar 65 jaar of ouder totaal

1990 32.300 26.200 18.900 19.400 2.800 99.580

2000 32.000 19.900 20.400 27.000 3.600 102.900

2010 34.400 19.000 15.500 33.100 4.500 106.500

% groei per jaar 0,3 -1,6 -1,0 2,7 2,4 0,3

mannen

1990 19.400 14.900 10.000 11.500 1.500 57.300

2000 19.100 11.800 11.100 15.700 1.900 59.600

2010 20.500 11.100 8.900 19.200 2.600 62.300

% groei per jaar 0,3 -1,5 -0,6 2,6 3,0 0,4

vrouwen

1990 12.900 11.300 8.900 7.900 1.400 42.300

2000 13.000 8.100 9.300 11.300 1.700 43.400

2010 13.900 7.900 6.600 14.000 1.900 44.200

% groei per jaar 0,4 -1,8 -1,5 2,9 1,6 0,2

licht gehandicapt

1990 17.700 14.200 8.300 8.400 0.900 49.500

2000 17.800 11.600 9.100 10.000 1.000 49.600

2010 19.200 11.500 7.700 11.400 1.200 51.000

% groei per jaar 0,4 -1,1 -0,4 1,6 1,4 0,1

ernstig gehandicapt

1990 14.500 11.900 10.600 11.100 1.900 50.100

2000 14.200 8.400 11.300 17.000 2.500 53.400

2010 15.200 7.500 7.9000 21.700 3.200 55.500

% groei per jaar 0,2 -2,3 -1,5 3,4 2,8 0,5

Bron: Maas et al (1988) en LRZ, SCP-bewerking

Tabel A9 geeft een verdeling naar leeftijd van het aantal bewoners van algemene 
instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Het aantal mannen is groter dan het 
aantal vrouwen, behalve bij 65-plussers. Het aandeel van bewoners in de leeftijds-
klasse 40-64 jaar stijgt relatief het snelst, van ongeveer 36% in 1992 naar bijna 44% in 
1999. Het aantal bewoners van 20 tot 24 jaar neemt het sterkst af.
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Tabel A9 Bewoners van algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten naar leef-
tijd en geslacht 1992 en 1999

tot en met 19 jaar 20 - 29 jaar 30 - 39 jaar 40 - 64 jaar 65 jaar of ouder totaal

totaal:

1992 3.150 6.810 8.200 11.680 2.300 32.140

1999 3.230 4.500 8.640 15.260 2.580 34.710

% stijging per jaar 0,4 -4,3 0,7 3,9 1,7 1,1

mannen:

1992 1.910 3.940 4.810 6.480 1.130 18.270

1999 2.100 2.990 5.040 8.280 1.210 19.620

% stijging per jaar 1,3 -3,9 0,7 3,6 1,0 1,0

vrouwen:

1992 1.230 2.870 3.390 5.200 1.170 13.860

1999 1.120 2.010 3.600 6.980 1.370 15.080

% stijging per jaar -1,3 -5,0 0,8 4,3 2,3 1,2

Bron: LRZ, SCP-bewerking 

Het aantal gehandicapten dat bewoner is van een algemene instelling voor verstande-
lijk gehandicapten is ongeveer 34% van het totaal aantal verstandelijk gehandicapten 
(tabel A10). Dit aandeel is in de beschouwde periode stabiel. Van de jonge gehandi-
capten (tot en met 19 jaar) woont ongeveer 10% in een instelling. Met de leeftijd loopt 
dit percentage op tot ongeveer 70% voor mannen van 65 jaar of ouder en ongeveer 
80% bij vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep.

Tabel A10 Aandeel bewoners van algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten in het 
totaal aantal geschatte verstandelijk gehandicapten naar geslacht en leeftijd, in procenten, 1992 
en 1999 

tot en met 19 jaar 20-29 jaar 30-39 jaar 40-64 jaar 65 jaar of ouder totaal

jaar mannen
vrou-

wen mannen
vrou-

wen mannen
vrou-

wen mannen
vrou-

wen mannen
vrou-

wen mannen
vrou-

wen

1992 10 10 26 26 46 36 53 61 73 79 32 33

1999 11 9 25 24 46 38 54 64 66 82 33 35

Bron: Maas et al (1988) en LRZ, SCP-bewerking 

Voor de gezinsvervangende tehuizen is de leeftijdverdeling in beperktere mate 
beschikbaar dan voor de eerder beschreven voorzieningen. 
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Tabel A11 geeft de leeftijdverdeling van bewoners van gezinsvervangende tehuizen 
en de gemiddelde verblijfsduur. In de afgelopen 10 jaar is er niet veel veranderd in de 
leeftijdverdeling. Het grootste deel van de bewoners is tussen de 25 en 49 jaar, onge-
veer 23% is tussen 50 en 64 jaar. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 43 jaar, terwijl de 
gemiddelde verblijfsduur 10 jaar is.

Tabel A11 Verdeling van bewoners gezinsvervangende tehuizen naar leeftijd (in procenten) en 
gemiddelde verblijfsduur 1990-1998

tot en met 24 jaar 25 - 49 jaar 50 - 64 jaar 65 jaar of ouder gemiddelde leeftijd gemiddelde verblijfsduur

1990 5,3 63,8 23,4 7,5 43,6 10,2

1991 5,0 63,7 23,3 8,0 43,9 10,4

1992 8,5 63,0 21,5 7,0 42,8 9,9

1993 7,1 63,0 22,2 7,7 43,5 10,2

1994 7,3 64,4 21,0 7,3 43,2 10,5

1995 9,7 61,5 21,3 7,4 42,9 10,6

1996 8,5 61,8 21,7 8,0 43,4 10,1

1997 8 60 23 9 43,8 10,8

1998 7 57 26 10 44 11

Bron: Gebruikers geïnventariseerd (VGN en NZi)  

A4  Psychiatrische ziekenhuizen en RIBW’s

Voor de twee voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg staan in tabellen A12 
en A13 de verdeling van het aantal bijdrageplichtigen naar leeftijd.

Zoals al eerder is vermeld neemt het aantal intramurale patiënten van psychiatrische 
ziekenhuizen af. De leeftijdsverdeling van het afnemende aantal patiënten verandert 
niet veel (tabel A12). Ongeveer 38% van de patiënten is 65 jaar of ouder, 25% is tussen 
de 50 en de 64 jaar. het aandeel van de jongere leeftijdsgroepen neemt af. In 1990 
bestond 25% van de bijdrageplichtigen uit personen onder 40 jaar, in 2000 was dit 
nog maar ruim 19%.
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Tabel A12 Verdeling van het aantal bijdrageplichtigen voor psychiatrische ziekenhuizen naar 
leeftijd (in procenten), 1990-2000

18 - 19 jaar 20 - 29 jaar 30 - 39 jaar 40 - 49 jaar 50 - 64 jaar 65 jaar of ouder totaal (aantal)

1990 0,6 10,4 14,0 14,0 25,2 35,9 16.001

1991 0,7 10,6 14,3 14,5 24,6 35,1 16.208

1992 0,4 6,7 11,3 14,6 26,0 41,0 13.367

1993 0,4 7,0 11,6 15,2 25,6 40,3 12.925

1994 0,4 7,0 11,9 16,1 25,1 39,5 12.746

1995 0,4 7,1 11,7 16,9 24,7 39,2 12.337

1996 0,3 7,0 11,8 17,0 25,1 38,9 11.928

1997 0,4 6,8 11,9 16,9 25,1 38,8 11.409

1998 0,1 6,8 12,1 16,4 25,1 38,9 11.599

1999a

2000 0,1 7,1 12,1 16,5 25,7 38,0 10.616

a onbekend
Bron: jaarverslag CAK-BZ (diverse jaren) 

Bij de ribw’s (tabel A13)  neemt het aantal bijdrageplichtigen toe. Ruim 20% van de 
bewoners is 65 jaar of ouder. Ongeveer 28% is tussen 50 en 64 jaar. De verhoudingen 
naar leeftijd veranderen niet veel tussen 1991 en 2000.

Tabel A13 Verdeling van het aantal bijdrageplichtigen voor RIBW’s naar leeftijd (in procen-
ten), 1991-2000

18 - 19 jaar 20 - 29 jaar 30 - 39 jaar 40 - 49 jaar 50 - 64 jaar 65 jaar of ouder totaal (aantal)

1991 0,1 11,7 19,7 20,3 28,9 19,3 3.101

1992 0,3 9,9 18,0 20,0 28,1 23,7 2.872

1993 0,3 10,7 17,8 21,1 27,5 22,5 3.031

1994 0,3 10,8 18,2 21,8 26,6 22,3 3.337

1995 0,4 10,4 19,1 22,2 26,9 21,0 3.524

1996 0,3 11,0 18,0 21,9 27,8 20,9 3.544

1997 0,3 11,0 18,4 21,1 28,0 21,2 3.651

1998 0,5 10,5 16,8 20,1 27,5 24,6 4.207

1999a

2000 0,5 11,8 17,2 20,6 27,9 22,0 4.387

a onbekend
Bron: Jaarverslag CAK-BZ (diverse jaren). 
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Bijlage B Berekening eigen bijdrage onder nieuwe stelsel

Eerst is het belastbaar inkomen 1999 opgehoogd naar 2001 met behulp van het wmm-
percentage. Vervolgens zijn de definitieverschillen tussen belastbaar en verzamel-
inkomen en tussen de heffingsberekening zo goed mogelijk verrekend. De grootste 
verschillen zitten in het onderbrengen van inkomen in meerdere boxen (box 1 voor 
arbeid, eigen woning en persoonsgebonden aftrek, box 2 voor het weinig voorko-
mende inkomen uit aanmerkelijk belang en box 3 voor vermogen) en de vervanging 
van een aantal aftrekposten door heffingskortingen. Bovendien zijn de heffingstarie-
ven gewijzigd.

De volgende wijzigingen zijn op het steekproefbestand uitgevoerd:
De arbeidskostenaftrek moest worden omgezet in een arbeidskorting.

Dit is in de steekproef gedaan gedifferentieerd naar leeftijd, type inkomen (huidige 
arbeid, vroegere arbeid en wajong-uitkering) en hoogte inkomen.

De intelling van rente en dividend in het belastbaar inkomen moest ongedaan worden gemaakt en 
vermogen moest in het nieuwe stelsel in box 3 worden verrekend door middel van de vermogensren-
dementsheffing. 

In de steekproef zijn rente en dividend (afkomstig uit het bz13-gedeelte) eerst 
gebruikt om te berekenen in hoeverre dit boven de vrijstellingen uitkwam in het 
oude stelsel. Dit gedeelte boven de vrijstelling is in mindering gebracht. Vervolgens 
is van beide posten de grondslag benaderd door de aanname dat de opbrengst 
gelijk is aan 4,6%, de ‘lange rente’ uit de Macro-Economische Verkenning (cpb, 
2001).15 Deze grondslag is in box 3 verwerkt. Voor zover deze boven de vrijstelling 
uitkomt, is het fictieve rendement (4%) ingeteld bij het verzamelinkomen.

Naast het verzamelinkomen moest ook de heffing worden herberekend.
Dit is gebeurd volgens de nieuwe schijftarieven, die afhangen van inkomen en 
leeftijd in box 1 en volgens een vast percentage (30%) over het fictieve rendement 
uit box 3. Op de heffing is vervolgens de heffingskorting in mindering gebracht, 
gedifferentieerd naar leeftijd en huishoudenssamenstelling, en met inbegrip van 
de arbeidskorting.

De eigen bijdrage AWBZ kan (deels) in mindering komen op het verzamelinkomen.
Impliciet is deze aftrekpost al verwerkt in het belastbaar inkomen 1999. Expliciete 
informatie per bijdrageplichtige over gebruik en hoogte van de aftrekpost ont-
breekt echter. Daarom is geen poging ondernomen dit aspect mee te nemen in de 
simulatie.

15 Dit is een vrij sterke aanname, omdat op individueel niveau de verhouding tussen 
opbrengst en vermogen helemaal niet bekend is. Een extra simulatie met een 
gesimuleerde opbrengst van de helft, dus 2,3% (die in de berekening dezelfde 
vermogensopbrengst moet verklaren en daarom leidt tot een hoger vermogen!), leidt 
in de verdere berekening tot een opbrengststijging van de eigen bijdrage met meer dan 
1%.
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Het resulterende verzamelinkomen voor 2001 is de grondslag voor de ‘lage’ eigen 
bijdrage. Overigens worden in de nieuwe regeling alle gebruikers van de (voormalige) 
aftrekposten revalidatiekosten en onderhoud kinderen ondergebracht in deze ‘lage’ 
eigen bijdrage.

Voor de ‘hoge’ eigen bijdrage is de berekening hiermee echter nog niet klaar. Hier 
is eerst de heffing op het verzamelinkomen in mindering gebracht. Vervolgens is de 
ziektekostenpremie hiervan afgetrokken. Deze is berekend op basis van de verzeke-
ringsvorm, conform de geplande regelgeving. Bij zfw-verzekerden wordt het verza-
melinkomen uit 2001 als grondslag gebruikt. Bij 65-minners wordt zowel het werkne-
mers- als het werkgeversdeel berekend, met als bijzonderheid een correctie voor het 
feit dat het werkgeversdeel al in het verzamelinkomen vervat is. De nominale premie 
wordt hieraan toegevoegd. Bij particulier verzekerden is de premie gelijkgesteld aan 
die van de standaardpakketpolis.

Vervolgens zijn de zak- en kleedgeldbedragen en de vrijlatingsbedragen toegepast 
uit de nieuwe regeling.
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Bijlage C Enkele aanvullende tabellen

Tabel C1 Aantal bijdrageplichtigen naar leeftijd en voorziening volgens steekproefbestand CAK 
(aantallen x 1000)

leeftijdscategorie

voorziening 18-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-74 75-84 85-89 90+

verzorgingshuizen 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 5,6 38,5 37,0 34,0

verpleeghuizen 0,3 0,4 0,6 1,4 1,2 6,9 22,9 13,9 10,0

instellingen voor verstandelijk gehandicapten 5,8 6,9 7,6 5,1 1,2 1,4 0,5 0,0 0,0

GVT 3,5 5,0 5,1 4,0 1,1 1,3 0,4 0,0 0,0

psychiatrische ziekenhuizen 0,7 1,2 1,6 1,7 0,7 1,5 1,3 0,2 0,1

RIBW 0,9 1,2 1,5 1,2 0,5 0,7 0,3 0,0 0,0

overige 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

 

totaal 11,3 14,7 16,3 13,5 5,0 17,4 63,9 51,3 44,1

Bron: Steekproefbestand CAK

Tabel C2 Aantal bijdrageplichtigen naar burgerlijke staat 
en voorziening volgens steekproefbestand CAK (aantallen 
x 1000)

voorziening ongehuwda gehuwd

verzorgingshuizen 104,7 10,9

verpleeghuizen 45,6 11,8

instellingen voor verstandelijk gehandicapten 28,4 0,0

GVT 20,2 0,2

psychiatrische ziekenhuizen 8,7 0,4

RIBW 6,0 0,2

overige 0,5 0,0

totaal 214,0 23,5

a inclusief verweduwd
Bron: Steekproefbestand CAK
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Tabel C3 Verdeling van zelfstandig wonende 65-plussers en 65-plussers in verzorgingshuizen, 
naar klassen van het gestandaardiseerde besteedbare inkomen per maand in 1990, 1994, 1998 en 
1999 (verticaal gepercenteerd, omgerekend naar euro’s van 1999)

zelfstandig wonende 
personen van 65 jaar of 

ouder

zelfstandig wonende perso-
nen van 65 jaar of ouder met 

dezelfde kenmerken als de 
verzorgingshuispopulatiea verzorgingshuis

1990

< 700 euro 14 23 57

700-850 euro 24 27 21

850-1.000 euro 16 16 8

1.000-1.300 euro 18 14 8

> 1.300 euro 28 21 7

1994

< 700 euro 13 21 57

700-850 euro 24 29 22

850-1.000 euro 17 16 8

1.000-1.300 euro 18 13 6

> 1.300 euro 28 21 7

1998

< 700 euro 6 22 40

700-850 euro 21 18 33

850-1.000 euro 21 21 10

1.000-1.300 euro 21 28 9

> 1.300 euro 31 11 8

1999

< 700 euro 6 11 38

700-850 euro 20 27 34

850-1.000 euro 21 23 10

1.000-1.300 euro 21 16 9

> 1.300 euro 32 23 8

a Hier is de populatie zelfstandig wonenden vergelijkbaar gemaakt met de verzorgingshuizen qua samenstelling voor de kenmerken 
huishoudensvorm, leeftijd en geslacht.
Bron: CBS (IPO’99) SCP-bewerking
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