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Postbus 240, 3700 AE  Zeist 
Bezoekadres: Johannes Postlaan 2A,  Zeist 

Telefonisch spreekuur voor senioren 
Dinsdag- en Donderdagmorgen van 10.30 uur tot 12.30 uur 

Internet: www.acom.nl en email: info@acom.nl 
 

tel. 030-2020320 
 

K N I P S E L K R A N T 
Vanaf najaar 2022  

 
BELASTING SERVICE ACOM 
De ACOM heeft een afdeling Belastingen waarvan u gratis gebruik kunt maken. U kunt op 
dinsdagen en donderdagen tussen 9.00 uur en 12.15 uur bellen naar het centrale nummer 
tel. 030-2020320 en vragen naar Jaap de Vreede of Bas van Elk. 
 
 
HANDLEIDING NABESTAANDEN DIGITAAL 
Deze is alleen nog maar digitaal en te vinden op de website van Defensie. U kunt de 
handleiding vinden door in een zoekmachine handleiding nabestaanden defensie  in te tikken. 
Ziet u geen mogelijkheid de handleiding digitaal te gebruiken of uit te printen, dan kunt u een 
uitdraai bij de ACOM aanvragen. 
 
 
AOW EN PENSIOEN 
 
AOW 2022  
 
AOW-bedragen vanaf 1 juli 2022 
De bedragen op deze pagina gelden als u 100% AOW heeft opgebouwd.  
 
U bent getrouwd of woont samen met uw partner, beiden de AOW-leeftijd  
Bedrag per maand per persoon 
 met heffingskorting zonder heffingskorting 

Bruto * € 914,15 € 914,15 

Loonheffing € 0,00 € 175,08 

Bijdrage Zvw € 50,27 € 50,27 

Netto € 863,88 € 688,80 
* Het bruto bedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 26,38. Het bruto 
bedrag is exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is bruto € 49,51 per maand en wordt in de 
maand mei uitbetaald. 

http://www.acom.nl/
https://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/hoeveel_aow_later/index.jsp
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U partner heeft nog  niet de AOW leeftijd bereikt  
Bedrag voor u 
 met heffingskorting zonder heffingskorting 

Bruto * € 914, 15 € 914,15 

Loonheffing € 0,00 € 175,08 

Bijdrage Zvw € 50,27 € 50,27 

Netto € 863,88 € 688,80 
* Het bruto bedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 26,38. Het bruto 
bedrag is exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is bruto € 49,51 per maand en wordt in de 
maand mei uitbetaald. 
 
U woont alleen (alleenstaand) 
Bedrag per maand 

  met heffingskorting zonder heffingskorting 

Bruto * € 1.334,94 € 1.334,94 

Loonheffing € 0,00 € 255,33 

Bijdrage Zvw € 73,42 € 73,42 

Netto € 1.261,52 € 1006,19 
* Het bruto bedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 26,38. Het bruto 
bedrag is exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is bruto € 69,30 per maand en wordt in de 
maand mei uitbetaald. 
 
Uitleg van de bedragen 
 
Bruto 
Het bruto bedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 26,38 en exclusief een 
maandelijks bedrag voor het vakantiegeld. De SVB betaalt het vakantiegeld in mei. 
 
Loonheffing 
U ziet de bedragen met en zonder heffingskorting. De bedragen zonder heffingskorting gelden 
als u de korting al laat toepassen bij een ander inkomen. 
 
Bijdrage Zvw 
Deze bedraagt 5,5% van het bruto AOW-pensioen. 
 
Netto 
Dit is het bedrag dat de SVB iedere maand aan u overmaakt. 
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AOW-LEEFTIJD VOLGENS PENSIOENAKKOORD 2019 (AL 2020 INGEVOERD) 
 
Wanneer bereikt u de AOW-leeftijd? 
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat. Vanaf dat moment hebt u 
ook te maken met andere belastingtarieven en heffingskortingen. Vanaf 1 januari 2013 
verandert ieder jaar de AOW-leeftijd. Kijk in de tabel hieronder wanneer u de AOW-leeftijd 
bereikt. 
 
Uw geboortedatum AOW-leeftijd 
Na 31 augustus1955 en voor 1 juni 1956 66 + 7 maanden 
Na 31 mei 1956  en voor 1 maart 1957 66 + 10 maanden 
Na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1961 67 

 
Bent u geboren na 31 december 1960? Dan is uw AOW-leeftijd minimaal  67 jaar. Later 
wordt bekend wanneer u precies AOW krijgt. Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd afhankelijk van 
de gemiddelde levensverwachting. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt. 
 
 
ABP DEKKINGSGRAAD 
 
Actuele dekkingsgraad 
De actuele dekkingsgraad was op 31 oktober 125,5%.  
 
Beleidsdekkingsgraad 
Op 31 oktober was de beleidsdekkingsgraad 118,1 %. Voor de meeste besluiten moeten we 
gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad over de 
laatste 12 maanden.  De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of waardeoverdracht naar 
of van een andere pensioenuitvoerder mogelijk is. En of ABP de pensioenen kan verhogen 
(indexatie).  Maar de beleidsdekkingsgraad speelt ook een rol bij de vraag of ABP de 
pensioenen moet verlagen. Of ABP moet verlagen, is afhankelijk van de 
beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad. 
 
De beleidsdekkingsgraad van de laatste 12 maanden 
De beleidsdekkingsgraad berekenen we met de dekkingsgraden van de afgelopen 12 
maanden. 
 
Maanden Dekkingsgraad                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

november 2021 104,3% 
december 2021 110,6% 
januari 2022 108,2% 
februari 2022 111,3% 
maart 2022 117,4% 
april 2022 123,0% 
mei 2022 125,1% 
juni 2022 122,7% 
juli 2022 119,6% 
augustus 2022 125,6% 
september 2022 124,2%  
oktober 2022 125,5%  
Gemiddelde van 12 maanden 118,1%  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/pensioen_en_andere_uitkeringen/u_hebt_de_aow_leeftijd_bereikt/belastingtarieven
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/pensioen_en_andere_uitkeringen/u_hebt_de_aow_leeftijd_bereikt/heffingskortingen_aow/heffingskortingen
https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/dekkingsgraad/#accordion-item-tcm203-176761-1
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De pensioenen worden met 2,39% verhoogd 
23 juni 2022 

ABP heeft besloten om de pensioenen te verhogen. Dit doen we met 2,39%. Dit 
percentage is de prijsstijging in de periode van september 2020 tot september 
2021. Ons bestuur voert dit besluit vanaf 1 juli uit. We kunnen dat doen omdat de 
overheid de regels vanaf 1 juli heeft aangepast, vooruitlopend op het nieuwe 
pensioenstelsel. En omdat ABP er financieel goed voor staat. De afgelopen jaren 
konden we de pensioenen helaas niet verhogen. Dit kan nu wel. Het 
verantwoordingsorgaan adviseerde positief over dit besluit. 

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: "We hebben steeds gezegd: als we de 
pensioenen kunnen en mogen verhogen, dan gaan we dat doen, mits dat op een 
evenwichtige manier kan. Onze deelnemers hebben lang moeten wachten op een 
verhoging. Het is dan ook goed dat we het nu kunnen doen. Per 1 juli stijgt voor onze 
deelnemers het pensioen of de pensioenaanspraak met 2,39%. Ik ben blij dat het kan en 
dat we de verhoging ook meteen in juli kunnen doorvoeren. Eind vorig jaar kon dat niet 
omdat de financiële positie dat niet toeliet. Nu kan een tussentijdse verhoging 
plaatsvinden omdat de overheid, in aanloop naar het nieuwe stelsel, de regels onlangs 
versoepeld heeft en onze financiële positie verbeterd is. Eind dit jaar kijken we of we de 
pensioenen in 2023 kunnen verhogen. Daarbij kijken we naar onze financiële situatie 
van eind oktober en de prijsstijging in 2022. Welke verhoging hierbij past bepalen we 
door naar de belangen van alle groepen deelnemers te kijken." 

De verhoging geldt voor iedereen 
Het pensioen dat uw (oud-)werknemers tot 1 januari 2022 hebben opgebouwd, 
wordt verhoogd. Vanaf 1 juli 2022 zien zij op MijnABP wat deze verhoging 
betekent voor het opgebouwde pensioen.  

Iedereen die al pensioen ontvangt van ABP krijgt het verhoogde pensioen vanaf 
juli. Zij vinden het nieuwe bedrag ook vanaf 1 juli op MijnABP. Later die maand 
ontvangen zij een betaalspecificatie met het nieuwe pensioenbedrag. En omdat 
het niet mogelijk was om hen de eerste zes maanden van het jaar een verhoging 
te geven, ontvangen zij ook een nabetaling. Deze nabetaling krijgen ze tegelijk 
met het pensioen in juli. 
Eind dit jaar kijken we of we de pensioenen in 2023 kunnen verhogen 
Of we mogen verhogen hangt af van onze financiële situatie van eind oktober. Welke 
verhoging hier vervolgens bij past, bepalen we niet alleen door naar de prijsstijging in 
2022 te kijken, maar ook door rekening te houden met de belangen van alle groepen 
deelnemers. 

De premie verandert niet 
De hoogte van de pensioenpremie wordt tussentijds niet gewijzigd. In het najaar 
beslissen we over de premie voor 2023. We beslissen dan ook over het mogelijk 
wegvallen van de huidige premieopslag van 1,5%-punt. Met die premieopslag wordt een 
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bijdrage geleverd aan het herstel van de financiële situatie als deze niet goed genoeg is. 
Het wegvallen van de premieopslag hangt onder andere af van de benodigde premie en 
de dan geldende wet- en regelgeving. 

 
ALGEMENE INFORMATIE ZORGVERZEKERING 

 
Van de website van de Rijksoverheid 
 
WAT VERANDERT ER IN HET BASISPAKKET VAN DE ZORGVERZEKERING 
IN 2022? 
Per 1 januari 2022 wordt het basispakket uitgebreid. De hoogte van het eigen risico blijft € 
385. De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal € 250. 
 
Uitbreiding basispakket zorgverzekering 
 
In 2022 zijn er 2 wijzigingen in het basispakket:  
 
Vergoeding van verblijf in de buurt van het ziekenhuis bij CAR-T-celtherapie 
Sinds 1 mei 2020 zit CAR-T-celtherapie in het basispakket. Er zijn een aantal 
expertziekenhuizen die deze behandeling aanbieden. Patiënten moeten na de behandeling 1 
maand in of in de buurt van een expertziekenhuis verblijven. Dit moet omdat er ernstige 
complicaties kunnen optreden na de behandeling. 
Voor patiënten die verder dan 1 uur van een expertziekenhuis wonen, is het belangrijk dat ze 
ongeveer 2 weken in de buurt van het expertziekenhuis verblijven (bijvoorbeeld in een hotel 
of vakantiewoning). Vanaf 1 januari 2022 wordt dit verblijf tot een bepaalde hoogte vergoed 
vanuit het basispakket. 
De eerste 2 weken na de behandeling verblijft de patiënt in het expertziekenhuis. In de 2 
weken daarna is opname in het ziekenhuis niet meer nodig, maar is het wel belangrijk dat de 
patiënt binnen 1 uur in het expertziekenhuis kan zijn als er complicaties zijn. 
 
Declareren van elektriciteitskosten bij ademhalingsondersteuning 
Patiënten kunnen hun elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning thuis 
voortaan rechtstreeks declareren bij hun zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars hebben 
op hun website een declaratieformulier staan. 
 
 
 
 
KOOPKRACHT, AOW EN PENSIOEN 
 
VRIJE SECTOR HUREN WEER DUURDER 
11 maart 2022  Van de website woonbond.nl 
 
Huren in de vrije sector was voor huurders die een nieuwe huurwoning betrokken in 2021 
ruim zes procent duurder dan in 2020. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Makelaars 
Vereniging (NVM). 
De vrije sector is de afgelopen jaren gegroeid als kool en telt inmiddels 600.000 woningen. 
Ongeveer 18% van de huursector.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wanneer-eigen-bijdrage-zorgverzekering
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Leg aanvangshuren aan banden 
De stijgende huurprijzen onderstrepen dat het hoognodig is om de aanvangshuurprijzen aan 
banden te leggen in de vrije sector. De Woonbond wil dat ook hier een maximale huurprijs 
gaat gelden die samenhangt met de kwaliteit van de woning.  
De stijgende huurprijzen onderstrepen dat het hoognodig is om de aanvangshuurprijzen aan 
banden te leggen in de vrije sector. De Woonbond wil dat ook hier een maximale huurprijs 
gaat gelden die samenhangt met de kwaliteit van de woning.  
 
Enorme jaarlijkse huurverhoging 2023 dreigt 
Voor de jaarlijkse huurverhoging wordt altijd het inflatiecijfer van het voorgaande jaar 
gebruikt. Onder het huidige overheidsbeleid kunnen de meeste sociale huurders een maximale 
huurverhoging krijgen die gelijk is aan de inflatie. Voor de vrije sector geldt een maximum 
van inflatie plus één procent. De hoge inflatie van 2022 gaat bij gelijkblijvend 
overheidsbeleid dus voor enorme problemen zorgen in 2023. 
 
Zonder ingrijpen wordt dit ramp 
Woordvoerder Marcel Trip: ‘Met de huidige inflatie stelt de rem op huurverhogingen in de 
vrije sector helemaal niets meer voor. Hetzelfde geldt uiteraard voor de sociale sector. Als er 
niet wordt ingegrepen dreigt er een ramp.’ 
 
Minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge gaat in april met de Woonbond en andere 
partijen in gesprek over de huurverhoging van 2023. Overigens staat er voor 2024 al een 
huurbevriezing in het regeerakkoord. 
 
 
 
Persbericht 
WOONBOND: LEG PRIJZEN VRIJE SECTOR AAN BANDEN 
21 april 2022 
 
De huurprijzen in de vrije sector stegen afgelopen kwartaal met bijna zeven  procent ten 
opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die verhuurmakelaar Pararius vandaag bekend 
maakt. Volgens de Woonbond is dit het zoveelste signaal dat huurders in de vrije sector 
beschermd moeten gaan worden tegen woekerprijzen. 
  
‘De vastgoedsector roept jaar na jaar dat ze geen strobreed in de weg gelegd moet worden 
zodat ze meer gaan aanbieden en dat het dan vanzelf betaalbaar wordt. Inmiddels is ongeveer 
een derde van de huursector in commerciële handen. Bij particuliere aanbieders in de vrije 
sector gaat het vaak om woningen die voorheen een lagere huurprijs hadden, of die als 
betaalbare koopwoning door een belegger zijn opgekocht om duur te verhuren. Daar gaat 
helemaal niemand betaalbaarder van huren,’ aldus Woonbondwoordvoerder Marcel Trip. 
 
In Nederland hebben we een puntenstelsel waarmee de kwaliteit van een woning (denk aantal 
vierkante meters, de WOZ-waarde, het energielabel) leidt tot een maximaal toegestane 
huurprijs. Dit geldt alleen voor woningen die tot de €763,- worden aangeboden. De 
Woonbond pleit ervoor om het puntenstelsel door te trekken tot boven die huurgrens. Op die 
manier gaan appartementjes die nu net boven die grens vallen niet meer voor gigantische 
prijzen in de verhuur.  
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Het kabinet wil de huurprijzen, in ieder geval voor de zogenaamde ‘middenhuur’, wel aan 
banden leggen. Het is nog onduidelijk op welke manier. Minister De Jonge spreekt deze 
maand in zijn programma ‘Betaalbaar wonen’ over de regulering van de middenhuur. 
 
 
 
NOS Nieuws• 19 augustus 2022, 08:00 

CPB: koopkracht hard onderuit, 
armoede neemt toe 
Zonder nieuw beleid daalt de koopkracht van huishoudens dit jaar met 6,8 procent, 
om volgend jaar met 0,6 procent slechts licht te herstellen. Dat staat in ramingen van 
het Centraal Planbureau (CPB) voor het komende anderhalf jaar. Het CPB zegt op 
basis van beschikbare gegevens dat de verwachting zeker sinds de jaren 90 niet zo 
somber was. 

De koopkrachtcijfers zijn van belang voor de besluitvorming van het kabinet over de 
begroting voor volgend jaar. Hoeveel de koopkracht daadwerkelijk gaat dalen is dus 
nog afwachten, omdat er momenteel een stevige politieke discussie gevoerd wordt 
over hoe de koopkrachtklap te dempen. 

Op Prinsjesdag publiceert het Centraal Planbureau een update van deze 
verwachtingen. Daarin nemen de onderzoekers mee wat de impact is van het extra 
beleid van het kabinet om huishoudens eventueel te compenseren. 

"Ik heb dit nog nooit eerder gezien. het zijn dramatische cijfers", zegt CPB-directeur 
Pieter Hasekamp. "Zeker voor de mensen die het al moeilijk hebben en straks hun 
energierekening niet meer kunnen betalen." 

Armoede neemt toe 

De inflatie blijft langere tijd hoog: voor dit jaar verwacht het CPB een inflatie van 9,9 
procent, en voor 2023 4,3 procent. Hierdoor neemt de armoede toe. Er is steeds 
meer geld nodig om aan de basisbehoeften te kunnen voldoen, terwijl de inkomens 
beperkt stijgen. 

Het aandeel personen in armoede stijgt volgend jaar tot 7,6 procent. Voor kinderen is 
dat zelfs 9,5 procent. Dit is volgens het CPB een onderschatting, omdat energie voor 
lagere inkomens een groter aandeel in de uitgaven is. 

Volgens Hasekamp kan de overheid zich bij het compenseren het beste op de 
laagste inkomens richten. "Ik denk niet dat de overheid iedereen kan compenseren. 
Er is ook een rol voor sociale partners wat betreft loonontwikkeling." 

In de koopkrachtvoorspelling houdt het CPB rekening met verwachte ontwikkeling 
van de lonen, de inflatie en het kabinetsbeleid tot dusver. 
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De cijfers van vandaag zeggen niet direct iets over de persoonlijke situatie van 
mensen. Het CPB houdt bij zijn berekeningen van de koopkracht geen rekening met 
veranderingen in het leven van mensen, zoals een nieuwe baan, ontslag en meer of 
minder werken. 

 
Nibud: groeiend aantal huishoudens zit financieel klem 
PERSBERICHT 
Gepubliceerd op:15 juli 2022 
Een groeiend aantal huishoudens zit financieel klem vanwege de gestegen kosten. Voor het 
eerst sinds jaren ziet het Nibud dat de huishoudelijke uitgaven enorm stijgen. Deze stijging 
komt bovenop de vaste lasten, die al eerder flink stegen. De druk van deze twee 
uitgavenposten op de begroting is dusdanig groot dat huishoudens iedere maand steevast geld 
tekortkomen. 
 
Niet alleen lage inkomens, ook huishoudens met een inkomen boven modaal duiken in de 
min. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van het Nibud. Het instituut heeft nieuwe 
voorbeeldbegrotingen opgesteld die inzicht geven in de huidige bestedingsmogelijkheden. 
 
Uitgaven gestegen met € 188 
Het Nibud verwacht dat momenteel één op de drie huishoudens worstelt met het rond krijgen 
van de begroting. Uit de berekeningen van het Nibud blijkt dat de totale uitgaven van een 
gezin met een inkomen van 2 keer modaal met € 188 zijn gestegen in vergelijking met vorig 
jaar januari. Deze stijging komt vooral door de energiekosten die met € 128 zijn gestegen (bij 
gelijkblijvend verbruik). De boodschappen zijn voor dit gezin zo’n € 55 duurder geworden. 
Een alleenstaande met een bijstandsuitkering in een niet energiezuinige woning (label E) ziet 
zijn energierekening ondanks de btw-verlaging verdubbelen naar bijna € 200 (bij 
gelijkblijvend verbruik). In de supermarkt is deze alleenstaande maandelijks € 30 meer kwijt 
vergeleken met vorig jaar.  
 
Ruim 70 procent inkomen op aan vaste lasten 
De zorgen bij het Nibud zijn groot. Idealiter is een huishouden niet meer dan de helft van het 
inkomen kwijt aan de vaste lasten, afhankelijk van het inkomen en de woonsituatie. 
De uitgaven aan wonen, vervoer en boodschappen zijn momenteel zo hoog dat het menig 
huishouden niet meer lukt om alle rekeningen te betalen. Als meer dan 70 procent van het 
inkomen iedere maand vast opgaat, blijft er nauwelijks budget over om geld opzij te zetten 
voor minder frequente uitgaven aan kleding, zorg of het opbouwen van een buffer. 

 
We zouden graag zien dat de stress van de keukentafel naar de bestuurstafel gaat. 

Arjan Vliegenthart, Nibud-directeur 
 
Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Hierdoor hebben huishoudens iedere maand het gevoel 
te moeten puzzelen met te weinig stukjes. De financiële stress die hen dit geeft is enorm. We 
zouden graag zien dat deze stress van de keukentafel naar de bestuurstafel gaat, omdat 
mensen dit niet meer zelf kunnen oplossen. De extra verhoging van de energiecompensatie 
van € 500 bovenop de € 800 is zeer welkom, maar niet genoeg.’ 



9 
 

 
Structureel financiële stress 
De financiële stress heerst momenteel vooral nog onder de lagere inkomensgroepen. Hoe 
hoger het inkomen, hoe meer financiële ruimte en hoe meer er te schuiven is met potjes geld. 
Maar ook onder hogere inkomensgroepen is de stress aan het toenemen. 
We zien huishoudens diverse bezuinigingstactieken toepassen. De meeste beginnen met het 
interen op het spaargeld en passen de kaasschaafmethode toe, dat wil zeggen dat ze zoveel 
mogelijk hetzelfde blijven doen, maar dan goedkoper. Als dit niet meer toereikend is, 
schrappen huishoudens uitgaven zoals abonnementen en uitjes. 

 
We maken ons grote zorgen. Mensen zijn creatief, maar niemand houdt dit lang vol. 

Arjan Vliegenthart, Nibud-directeur 
 
Vliegenhart: ‘We maken ons grote zorgen. Mensen zijn creatief, maar niemand houdt dit lang 
vol. Bovendien blijven de gevolgen hiervan ons nog lang achtervolgen, want mensen bouwen 
schulden op en hebben straks geen buffer meer. Hierdoor zijn ze nog lange tijd financieel 
kwetsbaar.’ 
 
Leven weer betaalbaar 
Het Nibud vindt het belangrijk dat de oorzaak van de geldproblemen wordt aangepakt. ‘Er is 
hoe dan ook meer ruimte in de portemonnee nodig’, aldus Vliegenthart. ‘Het leven moet weer 
betaalbaar worden. Iedereen is het daarover eens. Drastische problemen vragen om drastische 
oplossingen.’ 
‘Frankrijk heeft bijvoorbeeld de energiekostenstijging een halt toegeroepen door een 
maximumbedrag op de energierekening te zetten. Ook België kent een sociaal tarief op 
energie. Zoiets helpt de consument, omdat je dan weet waar je financieel aan toe bent.’ 
•  

Dossier: Koopkracht en betaalbaarheid 
Prijzen lopen hard op, maar lonen en uitkeringen blijven achter. Lees hier waar het Nibud 
voor pleit. 
 

Nieuw systeem nodig 
‘Niet weten waar je aan toe bent, maakt rondkomen in Nederland zo lastig. Bijvoorbeeld door 
de huur- en zorgtoeslag die je als voorschot krijgt en mogelijk moet terugbetalen. Er is een 
geheel nieuw inkomensondersteuningssysteem nodig.’ 
‘Zo krijgen wij nu geluiden van mensen die de eerste € 800 energiecompensatie hebben 
gekregen en daardoor niet meer in aanmerking komen voor de kwijtschelding van de 
gemeentelijke belastingen. Mensen moeten dan zelf weer contact opnemen met de gemeente 
om dat ongedaan te maken. Daar worden we bij het Nibud moedeloos van. Mensen die recht 
hebben op energiecompensatie, hebben al stress genoeg en zouden zoiets helemaal niet op 
hun bordje moeten krijgen.’ 
 
 
Koopkracht en Energietoeslag 
15 juli 2022/in Actueel, Algemeen, Koopkracht/door Koepel Gepensioneerden 

In juni heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
belangenorganisaties opgeroepen de bestaande energietoeslag breed onder de 
aandacht te brengen van belanghebbenden, De energietoeslag is een eenmalige 

https://www.nibud.nl/dossiers/koopkracht-betaalbaarheid/
https://www.nibud.nl/dossiers/koopkracht-betaalbaarheid/
https://www.nibud.nl/dossiers/koopkracht-betaalbaarheid/
https://www.nibud.nl/dossiers/koopkracht-betaalbaarheid/
https://www.koepelgepensioneerden.nl/dossier/actueel/
https://www.koepelgepensioneerden.nl/dossier/algemeen/
https://www.koepelgepensioneerden.nl/dossier/koopkracht/
https://www.koepelgepensioneerden.nl/author/beheerder/
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uitkering aan huishoudens met een laag inkomen. De regeling wordt uitgevoerd door 
de gemeenten. Huishoudens die al bekend zijn bij de gemeente omdat zij al in 
aanmerking komen voor bepaalde financiële ondersteuning hoeven niets te doen. Zij 
ontvangen de toeslag automatisch. De toeslag bedraagt momenteel € 800 en wordt 
mogelijk later dit jaar nog eens met € 500 verhoogd. 

In aanmerking komen huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal 
minimum, hoewel gemeenten ook een hogere grens kunnen hanteren. De centrale 
overheid heeft richtlijnen gegeven, waar gemeenten van af kunnen wijken en dat ook 
blijken te doen. Die richtlijnen als een pakket voorlichtingstools zijn hier te vinden. 

Het sociaal minimum is een bedrag gekoppeld aan de bijstandsnorm en voor 
pensioengerechtigden bedraagt die vanaf 1 juli 2022: € 1.577,34 voor gehuwden en € 
1.164,39 voor alleenstaanden. Bedragen zijn per maand en exclusief vakantietoeslag. 
Dit verhogen tot 120% resulteert in afgrond € 1.893 resp. 1.397. Teruggerekend komt 
dat dan neer op een aanvullend pensioen van ongeveer € 117, resp. 136 bovenop de 
reguliere AOW. Dit zijn bruto bedragen per maand. De laatstgenoemde bedragen 
kunnen van geval tot geval afwijken met als belangrijkste oorzaken een ander door de 
gemeente gehanteerd percentage (b.v. 130%), of een onvolledige AOW-opbouw. Het is 
niet verplicht een vermogenstoets door te voeren, dat wordt overgelaten aan de 
gemeenten. 

Volgens het CBS zou maximaal een klein miljoen (13%) van de huishoudens, waarvan 
380.000 (18%) met gepensioneerden aan het 120-procentcriterium voldoen. Tot op 
heden blijft dat aantal kennelijk achter, reden voor de hiervoor vermelde oproep van 
het ministerie. Dat achterblijven wordt mogelijk veroorzaakt door verschillen waarmee 
de richtlijn lokale invulling heeft verkregen. Het is daardoor niet goed mogelijk 
hierover landelijk geldende informatie te verspreiden. Het is voor huishoudens met een 
wat lager inkomen daarom verstandig te beginnen bij de informatie die de eigen 
gemeente over dit onderwerp verschaft. 

 
 
 
 ANBO 10 JUNI 2022 
Verhoging AOW laten betalen door AOW’er is bizar 
 
De Seniorencoalitie vindt het ronduit bizar dat het kabinet de extra verhoging van de 
AOW deels wil laten betalen door de AOW’ers zelf. In een brief aan de Tweede Kamer 
roept de Seniorencoalitie op om een alternatieve financiering te vinden die niet ten 
koste gaat van de koopkracht van ouderen. 
 
ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM (de vier partijen in de 
Seniorencoalitie) zijn blij dat het kabinet heeft ingezien dat het loslaten van de volledige 
koppeling van de AOW met het minimumloon een slecht plan was. Het minimumloon 
gaat in drie stappen met 7,5% extra omhoog. De AOW nu dus ook. 
Die extra verhoging van de AOW kost uiteraard geld. Het kabinet heeft nu bedacht om 
de kosten deels te halen uit de inkomensondersteuning AOW. Deze krijgt iedere AOW’er 

https://www.letsmail.nl/t/r-i-tyhkhlht-l-d/
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elke maand automatisch uitgekeerd bij de AOW. Op dit moment gaat het om € 26,38 per 
maand. 
 
Sigaar 
Het kabinet wil deze ondersteuning verminderen. Dat betekent dat de kosten met name 
worden verhaald op senioren die het niet breed hebben. De Seniorencoalitie vindt dat te 
gek voor woorden. Het is een schoolvoorbeeld van een sigaar uit eigen doos. Het kan 
toch niet zo zijn dat het een doel op zich is om financieel kwetsbare senioren linksom of 
rechtsom toch in hun portemonnee te blijven raken? 
De Tweede Kamer praat volgende week woensdag (15 juni) over het plan. Vandaag gaat 
een brief van de Seniorencoalitie naar de Kamerleden, waarin ze worden opgeroepen de 
AOW-verhoging via een andere weg te financieren, die niet ten koste gaat van de 
koopkracht van ouderen. 
 
 
 
ANBO 19 AUGUSTUS 2022 
Rampzalige koopkrachtcijfers onderstrepen noodzaak AOW-
verhoging 
 
Het is dringend noodzakelijk dat het kabinet gepensioneerden tegemoetkomt door de 
AOW te verhogen en de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) niet af te schaffen. Dat 
bevestigt de augustusraming 2022 van het Centraal Planbureau (CPB). 
Door de exploderende prijzen gaat de koopkracht van gepensioneerden dit jaar hard 
onderuit. De verwachting voor 2023 laat een zeer bescheiden stijging zien, maar dit 
onder de veronderstelling dat de inflatie meer dan halveert. Dit zal echter nog maar 
moeten blijken. 
 
Leven wordt onbetaalbaar 
Het CPB heeft vandaag de nieuwste economische cijfers gepubliceerd. Deze vormen de 
basis voor de augustusbesluitvorming waarin het kabinet tot koopkrachtmaatregelen 
moet komen voor Prinsjesdag. Het mag geen verrassing zijn, de koopkracht ontwikkelt 
zich in 2022 rampzalig. De koopkracht van zowel gepensioneerden als werkenden komt 
in 2022 gemiddeld 6,8% lager uit dan in 2021! Dat komt door de hogere kosten van het 
levensonderhoud. In 2022 zijn we hier gemiddeld 9,9% meer aan kwijt. 
 
Vooral de kosten van energie zijn flink gestegen. De laagste inkomens zijn daarvoor in 
2022 deels gecompenseerd. Zij profiteerden van de energietoeslag. Deze is echter 
éénmalig, dus in 2023 zal deze groep daardoor extra hard worden getroffen. Daarnaast 
zal voor een steeds grotere groep middeninkomens de energierekening onbetaalbaar 
gaan worden.   
 
Onmiddellijke extra verhoging Wml en AOW in 2023 
De koopkracht moet dus worden gerepareerd, zeker ook voor de lagere inkomens. De 
Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, NOOM en Koepel Gepensioneerden) wil daarom dat 
het kabinet meteen al in januari 2023 volledig overgaat tot de oorspronkelijk voor 2023-
2025 geplande verhoging van het minimumloon met 7,5% en niet in drie stappen. Door 
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de koppeling stijgen dan de AOW en andere uitkeringen mee met het minimumloon. 
Mensen die het nodig hebben worden op die manier snel en eenvoudig geholpen. Want 
de nood is nu aan de man. Voor senioren is het des te meer nodig omdat zij al jarenlang 
onderaan de koopkrachtlijstjes bungelen en hun pensioen niet geïndexeerd zagen 
worden. 
 
Haal IOAOW-afschaffing van tafel 
De voorgenomen afschaffing van de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) is slecht 
voor de inkomensontwikkeling vanaf 2023. Mensen ontvangen de IOAOW nu nog in de 
vorm van een extra bedrag dat alle AOW-gerechtigden bovenop hun AOW-uitkering 
ontvangen. De huidige vooruitzichten zijn reden te meer om de IOAOW-
tegemoetkoming te laten voortbestaan. 
 
Verruim mogelijkheden pensioenindexatie 
Voor veel gepensioneerden kan de koopkracht verder worden gerepareerd door een 
verhoging van het aanvullende pensioen. Vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel 
moeten pensioenfondsen dan de mogelijkheid krijgen om al vanaf 2023 de pensioenen 
eerder te mogen verhogen dan nu het geval is. 
 
 
 
BELASTINGZAKEN 
 
 
CONSUMENTENBOND 18 AUGUSTUS 2022 
Ellen Kloor, Expert Geld & Verzekering 
 
Verandering vermogensbelasting en de aangifte 
Al jaren is er veel onvrede over de vermogensbelasting. Iedereen met meer dan 
€50.000 spaargeld betaalt vermogensbelasting. Maar de rente op spaargeld is 
bijna nul of zelfs negatief. Volgens de hoogste rechter in ons land is dat 
oneerlijk. De huidige regels zijn afgekeurd. Maar wat betekent dat voor je oude 
en nieuwe belastingaangiftes?   
 
Wat is vermogensbelasting? 
Je betaalt vermogensbelasting over je vermogen in Box 3. Bijvoorbeeld als je 
spaargeld, beleggingen of een tweede huis hebt. Deze belasting heet 
vermogensrendementsheffing maar wordt meestal vermogensbelasting, box 3-
belasting of spaartax genoemd.  
 
Heffingsvrije vermogen 
Niet het hele box 3-vermogen wordt belast. In 2022 is de eerste €50.650 per 
persoon vrijgesteld. Dit heet het heffingsvrije vermogen. Wie groen spaart en/of 
groen belegt, komt in aanmerking voor een extra heffingsvrij vermogen van 
€61.215 (2022). 
 
Rendement op vermogen 
De Belastingdienst gaat ervan uit dat je vermogen jaarlijks een bepaald 
rendement oplevert. Bijvoorbeeld rente op je spaarrekening of dividend op je 
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beleggingen. De Belastingdienst rekende voor het bepalen van de hoogte van de 
vermogensbelasting niet met het echte rendement, maar met percentages die de 
wetgever heeft bedacht, een fictief rendement. 
Bij een vermogen boven de €50.650, zou je voor 2022 in ieder geval 0,56% 
belasting moeten betalen. De Belastingdienst neemt aan dat je vermogen uit een 
bepaalde mix van spaargeld en beleggingen bestaat. Bijvoorbeeld 67% spaargeld 
en 33% beleggingen. 
 
Uitspraak Hoge Raad 
Veel mensen hebben wel spaargeld maar geen beleggingen. En de rente op 
spaarrekeningen is al jaren bijna nul of zelfs negatief. Dus betaal je meer 
vermogensbelasting dan je aan rente ontvangt. Dat vindt de Hoge Raad 
oneerlijk. 
De Hoge Raad heeft daarom in december 2021 de huidige regels voor het 
berekenen van vermogensbelasting afgekeurd. Op basis van deze uitspraak moet 
de Belastingdienst met het werkelijke rendement gaan rekenen. Dus over 
spaargeld bijvoorbeeld 0%. 
 
Bekendmaking nieuwe regels 
Op 28 april 2022 heeft het kabinet meer duidelijkheid verschaft. Maar nog niet 
voor alle jaren. 
 
Jaren 2017 tot en met 2022  
Voor de jaren 2017 tot en met 2022 wordt de ‘forfaitaire spaarvariant’ toegepast. 
Dit betekent dat voor de berekening van de belasting van box 3 nog steeds 
gewerkt wordt met een fictief rendement. Maar de nieuw bedachte 
rentepercentages sluiten wel beter aan bij het werkelijke rendement dat de 
meeste mensen over het spaargeld krijgen. 
 
Jaren na 2022  
Voor de toekomstige jaren heeft het kabinet nog geen besluit genomen. Met 
Prinsjesdag wordt er een voorstel ingediend voor de jaren 2023 en 2024. De 
verwachting is dat het voorstel al eerder bekend is. Voor de jaren na 2025 wordt 
de belastingheffing pas later bekend gemaakt. De heffing gaat dan over het 
werkelijke rendement. 

• Waarom wordt niet het werkelijke rendement gebruikt, zoals de Hoge 
Raad voorschrijft? 

• Hoe bereken ik mijn belasting volgens de nieuwe regels? 
• Rekenvoorbeelden vermogensbelasting nieuwe belastingregels 

 

 
Gevolgen voor aangifte 2021 
Vanaf 22 augustus start de Belastingdienst met het versturen van de definitieve 
aanslagen inkomstenbelasting voor mensen met box 3-vermogen. Ze versturen 
deze aanslagen gefaseerd. De Belastingdienst verwacht half december de laatste 
definitieve aanslagen inkomstenbelasting te verzenden. Ze doen dit om 
overbelasting bij de Belastingdienst te voorkomen. 
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Nieuwe regels over vermogensbelasting inclusief 
voorbeeld 
Van de website van de Belastingdienst 

 
Nieuwe berekening box 3-inkomen, hoe werkt dat? 
In de nieuwe berekening van uw box 3-inkomen gaan we uit van de werkelijke 
verdeling van uw spaargeld en beleggingen, en niet meer van de fictieve 
verdeling die wij maakten. Kijk hoe het werkt. 
Het verschil tussen de oude en de nieuwe berekening 
Met de oude methode gaan we ervan uit dat u een deel van uw vermogen 
spaarde en een deel belegde. Had u bijvoorbeeld alleen spaargeld, dan gingen 
wij er toch van uit dat u een deel daarvan belegde. Daarover berekenden wij dan 
een fictief rendement. 
 
Bij de nieuwe rekenmethode gaan we uit van de vermogensbestanddelen die u 
werkelijk hebt. Dit zijn de vermogensbestanddelen die u zelf aangaf in uw 
aangifte. Daarbij gebruiken we fictieve rendementen die dichtbij de werkelijke 
rendementspercentages voor sparen of beleggen liggen. Voor spaargeld is dat 
bijvoorbeeld veel lager dan voor beleggingen. De percentages ziet u per jaar en 
soort vermogen in de tabel hieronder. 
 
Percentages box 3-inkomen 

Soort vermogen 2017 2018 2019 2020 2021 
Spaargeld 0,25% 0,12% 0,08% 0,04% 0,01% 

Beleggingen 5,39% 5,38% 5,59% 5,28% 5,69% 
Schulden 3,43% 3,20% 3,00% 2,74% 2,46% 

 
Uw box 3-inkomen 
Uw box 3-inkomen heet eigenlijk het voordeel uit sparen en beleggen. Als u van 
ons een beschikking hebt gekregen met het voordeel uit sparen en beleggen 
volgens de nieuwe berekening, kunt u met ons hulpmiddel box 3-inkomen zien 
hoe we dat berekend hebben. 
 
 
Hoe de berekening in het algemeen werkt, leggen we hieronder uit. 
 
Berekening van het voordeel uit sparen en beleggen 
 
Het voordeel uit sparen en beleggen berekent u zo: 

 Met de percentages uit de tabel rekent u eerst het rendement per soort 
vermogen uit. 

 Het rendement van spaargeld telt u op bij het rendement van beleggingen 
en andere bezittingen. Het totaal vermindert u met het rendement op de 
aftrekbare schulden. 

 Daarnaast berekent u uw vermogen. Dat bestaat uit het totaal van de 
soorten vermogens die u hebt. Dus uw bezittingen min uw schulden. En de 
schulden verminderd met de drempel. Het vermogen gebruikt u om hierna 
het rendementspercentage te berekenen. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/hulpmiddel-box-3-inkomen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/hulpmiddel-box-3-inkomen
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 Uw vermogen vermindert u met het heffingsvrij vermogen. Dan hebt u de 
grondslag sparen en beleggen. De grondslag gebruikt u om het box 3-
inkomen te berekenen met het rendementspercentage. U mag de 
grondslag verdelen als u een fiscale partner hebt. 

 Het rendementspercentage berekent u door het berekende rendement te 
delen door uw vermogen. U vermenigvuldigt de uitkomst met 100%. 

 Het rendementspercentage vermenigvuldigt u met uw aandeel in de 
grondslag sparen en beleggen. Dan hebt u uw voordeel uit sparen en 
beleggen. 

 
Over uw voordeel uit sparen en beleggen in 2021 betaalt u 31% belasting. Over 
de jaren 2017 tot en met 2020 betaalt u 30% belasting. 
 
Rekenvoorbeeld 2021 
U hebt € 350.000 spaargeld. U hebt een tweede woning van € 250.000 en een 
schuld van € 90.000. U hebt geen fiscale partner. 
 
Stap 1: bereken het rendement per soort vermogen 
Bank- en spaartegoeden: € 350.000 x 0,01% = € 35 
De overige bezittingen: € 250.000 x 5,69% = € 14.225 
Het rendement op uw bezittingen is totaal € 14.260 
 
Op de schuld wordt de drempel in mindering gebracht. 
De aftrekbare schuld is: € 90.000 - € 3.200 (drempelbedrag) = € 86.800 
Het rendement op de aftrekbare schulden € 86.800 x 2,46% = € 2.136 
Het rendement op uw schulden is totaal € 2.136 
 
Het belastbare rendement is € 14.260 – € 2.136 = € 12.124 
 
Stap 2: bereken uw vermogen 
Bezittingen: € 350.000 + € 250.000 = € 600.000 
Aftrekbare schulden: € 90.000 – € 3.200 = € 86.800 
 
Vermogen: € 600.000 - € 86.800 = € 513.200 
Uw vermogen is € 513.200. 
 
Stap 3: bereken het rendementspercentage 
Het rendementspercentage voor de berekening: 
€ 12.124 / € 513.200 = 2,36% 
 
Stap 4: bereken de grondslag sparen en beleggen 
Bezittingen: € 350.000 + € 250.000 = € 600.000 
Aftrekbare schulden: € 90.000 – € 3.200 = € 86.800 
 
Heffingsvrij vermogen: € 50.000 
 
Grondslag uit sparen en beleggen: € 600.000 - € 86.800 - € 50.000 = € 463.200 
De grondslag uit sparen en beleggen is € 463.200. 
 
Stap 5: bereken uw voordeel sparen en beleggen 
Het voordeel uit sparen en beleggen is de grondslag sparen en beleggen x 
rendementspercentage. 
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Voordeel uit sparen en beleggen: € 463.200 x 2,36% = € 10.931 
Over uw vermogen betaalt u 31% x € 10.931 = € 3.388 belasting. 
 
 
 
 
OP WEG NAAR DE MILJOENENNOTA VAN 2023  
 
 
NOS Nieuws• 31 augustus 2022, 11:28•Aangepast 31 augustus 2022, 13:06 
Minimumloon volgend jaar 10 procent omhoog, dit jaar geen 
koopkrachtreparatie 
 
Er beginnen details naar buiten te komen over het begrotingsakkoord dat het kabinet 
vannacht heeft gesloten. Bronnen zeggen dat er volgend jaar vele miljarden worden 
uitgegeven om de koopkracht van de Nederlanders op peil te houden. Naar verluidt 
gaat het om een ongekend groot pakket van meer dan 15 miljard euro. 
Slecht nieuws is dat het kabinet tot de conclusie is gekomen dat het definitief niet 
mogelijk is om nog voor dit jaar extra ondersteuningsmaatregelen te nemen. 
Na afloop van het nachtelijk beraad wilden de betrokkenen geen details prijsgeven, 
maar nu blijkt dat het minimumloon volgend jaar in één keer met 10 procent omhoog 
gaat. Dat is sneller en meer dan verwacht, want het zou in drie stappen van 2,5 
procent gaan. 
 
Het minimumloon is gekoppeld aan uitkeringen als de bijstand en de AOW, dus ook 
die groepen gaan erop vooruit. 
 
Lage accijns blijft voorlopig 
De verlaging van de accijnzen op brandstof zoals die nu al geldt, wordt voorlopig 
voortgezet. Die zou per 1 januari verdwijnen, maar wordt nu pas in de loop van 
volgend jaar afgebouwd. De korting op de energieprijzen blijft ook, al gaat die niet 
langer via een lagere btw, maar via een lagere energiebelasting. 
Het belastingpercentage in de eerste schijf van de inkomstenbelasting gaat omlaag. 
Tegelijkertijd gaat het kindgebonden budget, dat lage inkomens krijgen, flink 
omhoog. Ook andere toeslagen, zoals de huur- en zorgtoeslag, worden hoger. 
Op die manier wil het kabinet niet alleen de lage inkomens ondersteunen, maar ook 
de middeninkomens. Onduidelijk is nog of het miljardenpakket voldoende is om alle 
koopkrachtverlies te compenseren. Premier Rutte en minister Kaag van Financiën 
hebben de afgelopen tijd steeds gezegd dat ze alleen de hardste klappen op kunnen 
vangen. "We zullen allemaal een beetje armer worden", zei Rutte eerder. 
De rekening voor het pakket wordt vooral gelegd bij bedrijven en mensen met 
vermogen. Daarvoor gaat de belasting omhoog, zeggen de bronnen. Ook 
energiebedrijven als Shell en Exxon worden hoger aangeslagen. De zogeheten 
mijnbouwheffing die ze betalen voor het winnen van olie en gas gaat daarvoor 
omhoog. 
Aan de andere kant heeft het kabinet ook meevallers: door de historisch hoge inflatie 
en de daardoor stijgende prijzen komt er meer btw binnen en ook de hoge gasprijzen 
zijn goed voor de schatkist. 
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Probleem bij uitvoeringsinstanties 
Van verschillende kanten is de afgelopen tijd aangedrongen op nog meer 
koopkrachtreparatie dit jaar, omdat veel huishoudens nu al in grote problemen 
dreigen te komen. Maar volgens het kabinet is dat dus echt niet mogelijk, vooral 
omdat uitvoeringsinstanties als de Belastingdienst en het UWV zulke veranderingen 
niet op korte termijn kunnen doorvoeren. 
 
De Miljoenennota wordt traditioneel op Prinsjesdag gepresenteerd door het kabinet. 
Dat is dit jaar op 20 september. Tot die tijd zullen de bewindspersonen er in het 
openbaar niets over zeggen. 
 
 
 
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) 
 
Contactgegevens NIBUD 
Postadres 
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 
Postbus 19250 
3501 DG Utrecht 
tel: 030 – 23 91 350 (bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 9:00 en 12:00 uur) 
www.nibud.nl 
 
NIBUD over het NIBUD 
Onze missie en impact 
Het Nibud is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van 
huishoudfinanciën. We ontwikkelen, verzamelen en vertalen kennis met als doel te laten zien 
wat financieel kwetsbare situaties zijn en hoe die verbeterd kunnen worden. Onze missie is 
een Nederland zonder geldproblemen. 
 
Onze missie 
Het Nibud wil een maatschappij die zo is ingericht dat mensen hun geldzaken in balans 
kunnen houden. We willen voorkomen dat mensen financiële problemen krijgen of in 
financieel kwetsbare situaties terecht komen. 
 
Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Onze missie is een Nederland zonder geldproblemen. 
Een belangrijk element daarvan is mensen advies geven over hoe ze daar kunnen komen. De 
laatste jaren zijn wij steeds meer bezig met de inrichting van onze maatschappij en adviseren 
we beleidsmakers en organisaties over hoe zij kunnen zorgen dat mensen niet in de 
geldproblemen komen. Waarbij wij extra letten op mensen voor wie het elke maand puzzelen 
is om rond te komen.’ 

 
We begrijpen het heel goed als het niet lukt en doen er alles aan om dat te voorkomen. 

Arjen Vliegenthart, directeur Nibud 
 
Het Nibud draagt zorg voor de huishuidportemonnee van de Nederlanders. We houden 
continu in de gaten hoe mensen met geld omgaan en gaan voor verbeteringen in de 
maatschappij die voorkomen dat mensen financiële problemen krijgen. 

http://www.nibud.nl/
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Het Nibud wil dat het thema omgaan met geld en huishoudfinanciën hoog op de 
maatschappelijke agenda blijft staan. Vliegenthart: ‘We willen dat er oog is voor de vraag of 
mensen daadwerkelijk kunnen rondkomen. Ook dat er compassie is met mensen die het 
financieel niet redden en dat het niet alleen aan hun eigen gedrag ligt als ze het niet redden, 
maar ook aan de omstandigheden waarin zij verkeren.’ 
 
‘Aandacht voor hoe mensen met hun geld omgaan, welke uitgaven ze kunnen betalen en 
welke vaardigheden nodig zijn om in de huidige maatschappij rond te kunnen komen. We 
begrijpen het heel goed als het niet lukt en doen er alles aan om dat te voorkomen.’ 
Bekijk de video voor een indruk van waar het Nibud voor staat. 
 
De impact van het Nibud 
Van alle Nederlanders kent 86 procent het Nibud. We zijn de bekendste adviesorganisatie op 
het gebied van persoonlijke financiën. Vier op de vijf Nederlanders vinden het belangrijk dat 
er een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie als het Nibud bestaat. 
 
De kennis van het Nibud kom je in de hele maatschappij tegen. Bijvoorbeeld op de volgende 
terreinen: 

• Bij huurders en hypotheekverstrekkers die vragen hebben over hoeveel huur of 
hypotheek iemand kan betalen. 

• Bij landelijke en lokale overheden die bezig zijn met vraagstukken over 
inkomensondersteuning, koopkracht en financiële problemen bij huishoudens. 

• Bij het financieel bedrijfsleven dat vragen heeft of financieringslastpercentages en 
inkomsten- en uitgavencijfers van huishoudens. 

• Bij pensioenuitvoerders en -fondsen die bezig zijn met rondkomen na pensionering. 
• Op de werkvloer, bij werkgevers en vakbonden die zich inzetten voor de financiën van 

werknemers. 
• Bij budgetcoaches, schuldhulpverleners en vrijwilligers die mensen helpen bij hun 

financiële administratie. 
• In het onderwijs, waar financiële educatie een plek krijgt. 
• Bij ouders en kinderen die bezig zijn met zak- en kleedgeld en de financiële 

opvoeding. 
 
Het Nibud staat midden in de maatschappij en heeft met diverse organisaties contact. Nibud-
directeur Arjan Vliegenthart: ‘Wij laten continu zien hoe huishoudens met hun geld omgaan. 
Wat ze theoretisch zouden kunnen betalen. En hoe moeilijk het is om in onze maatschappij 
met geld om te gaan. Aan de hand daarvan geven we advies over de inrichting van onze 
maatschappij. Ook geven wij mensen advies over omgaan met geld en wat het leven kost.’ 

 
Wist je dat… 

• 35% 
van de Nederlanders Nibud.nl bezoekt. 

• 1 op de 4 mensen onze informatie gebruikt. 
• 94% 

van de bezoekers onze informatie nuttig vindt. 
 

 
Onderwerpen 
Heb je een specifieke vraag over je geld? Of wil je gewoon weten welke tools er zijn om grip 
te houden? Hier vind je onze informatie. 
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Aan de slag met: 
• Rondkomen 

Veel mensen hebben moeite met rondkomen. Hoe krijg je meer grip? Wij helpen graag 
met tips en tools voor je administratie, begroten, belasting en meer. 

• Sparen 
Geld opzij zetten voorkomt geldproblemen. Met een buffer kun je onverwachte 
tegenvallers makkelijk opvangen. Maak gebruik van onze adviezen en tips. 

• Uitgaven 
Hoe hou je grip op je uitgaven? Wat kost een auto? Hoeveel kun je besteden aan 
boodschappen? Met onze voorbeeldbedragen en rekentools krijg je meer inzicht. 

• Geldproblemen 
Of je nu kleine betaalachterstanden hebt of grote schulden: het is belangrijk om in actie te 
komen. Wij helpen je op weg met tools, adviezen en hulpadressen. 

• Inkomensondersteuning 
Voor lage inkomens bestaan er diverse regelingen – zowel landelijk als lokaal. Laat geen 
geld liggen, ga na waar je recht op hebt! Onze informatie en tools helpen. 

• Kinderen en jongeren 
Jong geleerd is oud gedaan, en dat geldt ook voor omgaan met geld. Leer je kind steeds 
wat bij de leeftijd past: zakgeld, kleedgeld, online bankieren en meer. 

• Wonen 
Een betaalbare woning vinden is niet altijd makkelijk. Welke hypotheek of huur past in je 
budget? En met welke woonlasten krijg je nog meer te maken? 

• Pensioen 
Om later goed rond te kunnen komen, is het slim om je op tijd in je pensioen te 
verdiepen. Hoeveel bouw je op, en is dat straks voldoende? Onze tools geven inzicht. 

• Uit elkaar 
Bij uit elkaar gaan moet je veel geldzaken regelen. Wat worden je nieuwe inkomsten en 
uitgaven? Hoe werkt het met alimentatie en co-ouderschap? 

 

 

Koopkracht 2022-2023: de belangrijkste veranderingen 
NIEUWSBERICHT NIBUD 
Gepubliceerd op:20 september 2022 
 
Iets minder inkomstenbelasting betalen, een hoger minimumloon, hogere uitkeringen, AOW 
en toeslagen en compensatie voor de energierekening. De plannen uit de Miljoenennota die 
het kabinet vandaag presenteerde, hebben effect op de huishoudportemonnee van miljoenen 
Nederlanders. 
 
Bij het Nibud berekenen we regelmatig de financiële gevolgen van beleidsmaatregelen. Deze 
koopkrachtberekeningen maken we voor 117 voorbeeldhuishoudens. Met deze voorbeelden 
kunnen huishoudens beter vooruitkijken en zich voorbereiden op veranderingen. Hier zetten 
we op een rij wat er in 2023 verandert in beleid, prijzen en lonen. 
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Beleid 
Het belastingtarief in de eerste belastingschijf daalt licht en bijna alle heffingskortingen 
stijgen. Ook de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderbijslag en het kindgebonden budget 
gaan omhoog. Voor de hoogste inkomens en de zelfstandigen daalt het aantal aftrekposten. 
 
Specifiek gaat het om de volgende veranderingen per 1 januari 2023: 
 
Tarief eerste belastingschijf daalt, heffingskortingen stijgen 

• Het tarief voor de inkomstenbelasting in de eerste schijf daalt van 37,07 procent naar 
36,93 procent. Huishoudens gaan dus minder belasting betalen. 

• De algemene heffingskorting stijgt met € 182 naar € 3.070. Het percentage waarmee 
deze wordt afgebouwd blijft nagenoeg gelijk. Vanaf een inkomen van € 22.660 wordt 
de algemene heffingskorting afgebouwd. 

• De maximale arbeidskorting stijgt met € 792 naar € 5.052. Ook hier blijft het 
percentage waarmee deze wordt afgebouwd nagenoeg gelijk. Na de grens van € 
41.895 wordt de arbeidskorting afgebouwd. 

• De inkomensafhankelijke combinatiekorting stijgt wel, met € 160 naar € 2.694. 
• Vanaf 2023 kunnen de algemene heffingskorting, arbeidskorting en 

inkomensafhankelijke combinatiekorting niet meer uitbetaald worden aan de 
minstverdienende partner als die geboren is na 1962. Bij AOW-huishoudens kan dit 
nog wel. 

• De ouderenkorting voor stellen stijgt met € 109 naar € 1.835 en de alleenstaande 
ouderenkorting stijgt met € 29 naar € 478. 

• De bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) voor gepensioneerden en 
zelfstandigen blijft nagenoeg gelijk. 

Deze maatregelen zie je in januari 2023 direct terug op je loonstrook of op de 
betaalspecificatie van je uitkering of aanvullend pensioen. 
 
Aftrekposten nadeliger voor hoogste inkomens en zzp’ers 

• Het maximale tarief voor aftrekposten zoals de hypotheekrente, de ondernemersaftrek, 
de zorgkosten, etc., gaat omlaag naar het tarief van de eerste schijf (36,93 procent). 

• De zelfstandigenaftrek wordt met € 1.278 verlaagd naar € 5.033. 
 
Weinig veranderingen voor woningeigenaren 

• Het eigenwoningforfait daalt van 0,45 procent naar 0,35 procent. 
• De bijtelling bij geen of geringe eigenwoningschuld stijgt van 13,3 procent naar 16,67 

procent. 
De maatregelen die betrekking hebben op aftrekposten en de woning zijn merkbaar bij de 
belastingaangifte die je in 2024 doet over het jaar 2023, of via de voorlopige aanslag in 2023. 
 
De toeslagen stijgen 

• Het kindgebonden budget voor het eerste en het tweede kind stijgt met € 36 per 
maand. Vanaf het derde kind gaat het omhoog met € 44 per kind per maand. Het extra 
bedrag voor alleenstaande ouders (de alleenstaande ouderkop) stijgt met € 47 per 
maand. Ook de inkomensgrens voor het kindgebonden budget gaat omhoog. 

• De kinderbijslag gaat per kwartaal met € 21 tot € 30 omhoog afhankelijk van de 
leeftijd van het kind. 

• De huurtoeslag stijgt, omdat het deel van de huur wat huishoudens zelf moeten 
betalen, lager wordt. Ook gaat de maximale huurgrens met € 76 omhoog naar € 839. 
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• De zorgtoeslag gaat € 40 tot € 60 per maand omhoog, afhankelijk van het inkomen. 
Ook voor de zorgtoeslag geldt dat de inkomensgrens omhoog gaat. Hierdoor krijgen 
meer mensen recht op zorgtoeslag. 

• Financieel kwetsbare huishoudens (met een inkomen van maximaal 120 procent van 
de bijstandsnorm) ontvangen ook in 2023 de energietoeslag van € 1300. 

 
Minimumloon en uitkeringen stijgen 

• Het minimumloon gaat op 1 januari 2023 met 10 procent omhoog. Deze stijging komt 
bovenop de reguliere indexatie. 

• De uitkeringen die aan het minimumloon zijn gekoppeld, zoals de bijstand, de Wajong 
en de AOW, stijgen daardoor ook met 10 procent. 

• Voor de netto bijstandsuitkering betekent dat een stijging van € 148 per maand voor 
gehuwden/samenwonenden en € 104 per maand voor alleenstaanden. De stijging is 
deels per 1 januari en deels per 1 juli. 

• De aanvullende pensioenen worden gemiddeld genomen geïndexeerd met 2,5 procent. 
 
Overige veranderingen 

• Vanaf het schooljaar 2023-2024 hebben studenten weer recht op een basisbeurs. 
Vanwege de hoge inflatie wordt het bedrag voor uitwonende studenten extra 
verhoogd. Zij krijgen er elke maand € 165 bij. 

• Er komt een prijsplafond om de stijging van de energierekening te compenseren. 
• De collectiviteitskorting voor de basiszorgverzekering (maximaal 5 procent) verdwijnt 

per 1 januari. Voor de aanvullende zorgverzekering blijft de collectiviteitskorting wel 
bestaan. 

 
Prijzen 
Het overheidsbeleid is niet het enige dat verandert. In de koopkracht wordt ook rekening 
gehouden met prijsstijgingen. Dit zijn verwachtingen. Het is immers vooraf niet zeker hoe 
hoog de prijzen zullen stijgen. De laatste inschatting van het Centraal Planbureau is dat de 
prijzen in 2023 met gemiddeld 4,3 procent zullen stijgen. 
Het kabinet verlengt de verlaging van de accijnzen op brandstof en de verlaging van de btw 
op energie tot 1 juli 2023. Daardoor verwacht het CPB dat de prijzen volgend jaar met 
gemiddeld 2,6 procent zullen stijgen. Dit is veel lager dan de prijsstijging zoals we die dit jaar 
zien. Of de inflatie daadwerkelijk zo zal uitpakken is erg onzeker. We moeten rekening 
houden met de mogelijkheid dat de prijzen ook volgend jaar nog sterk blijven stijgen. 
Daarnaast stijgt de premie voor de basiszorgverzekering naar verwachting gemiddeld met € 
11  per maand. 
 
Lonen 
Met de beleidsveranderingen en de prijsstijgingen zijn we er nog niet. De meeste mensen die 
in loondienst werken, profiteren volgend jaar waarschijnlijk van de verhoging van het cao-
loon. De verwachting is dat de lonen volgend jaar gemiddeld met 3,7 procent zullen stijgen. 
Net als de prijsstijgingen is dit een gemiddelde. Niet iedereen krijgt evenveel, en ook niet 
direct vanaf de maand januari. Er zijn ook groepen waar het cao-loon niet stijgt. Zelfstandigen 
moeten zelf een tarief vaststellen. 
Bij een gemiddelde loonstijging van 3,7 procent en een verwachte prijsstijging van 2,6 
procent, stijgt de koopkracht van de 117 voorbeeldhuishoudens gemiddeld met 4,9 procent 
(het varieert van 0,7 procent tot 12,6 procent). 
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PRINSJESDAG 2022 ZORG:  
ZORGVERZEKERING ONGEVEER 11 EURO PER MAAND DUURDER 
 
De collectieve korting van 5% op de basisverzekering wordt afgeschaft. De korting op de 
aanvullende verzekering blijft toegestaan, maar de hoogte van de korting mogen de 
verschillende verzekeraars zelf bepalen. 
 
De zorgverzekering wordt volgend jaar duurder, waarbij het kabinet rekening houdt met een 
stijging van rond 11 euro per maand. Het basispakket zou dan gemiddeld €137 per maand 
gaan kosten. Zeker weten doen we dit pas in november als de zorgverzekeraars daadwerkelijk 
hun premie bekend gaan maken. Dit doen ze uiterlijk 12 november 2022. De totale premie 
komt dan neer op een jaarbedrag van 1.649 euro. 
De zorgtoeslag stijgt voor een meerpersoonshuishouden naar maximaal €3166, voor een 
eenpersoonshuishouden maximaal €1850. Het eigen risico blijft staan op €385 en de eigen 
bijdrage voor medicijnen blijft €250 
 
Pakketmaatregelen: 

• De regeling Coronazorg wordt verlengd. De huisarts of specialist kan daarom extra 
zorg, zoals fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie of dieetadvies 
voorschrijven bij aanhoudende klachten na corona. 

• Het gebruik van vitamine D zal niet langer via de basisverzekering vergoed worden. 
Voor mensen die een hoog gebruik hebben kunnen de kosten hiervoor oplopen 

• Immunotherapie met het kankermedicijn nivolumab sinds 2022 toegevoegd aan de 
basisverzekering. 

 
Het kabinet zet in op een hervormingsagenda waarbij men de zorgvraag wil afremmen. 
Hiervoor zijn diverse programma’s gestart en is er afgelopen week een Integraal Zorgakkoord 
gesloten. Het belangrijkste hieruit is het leveren van passende zorg. Passende zorg gaat om 
gezondheid in plaats van om ziekte. Het gaat ook om het leveren van zorg waarvan de 
effectiviteit aangetoond is en meerwaarde heeft voor de patient. En het gaat om het leveren 
van zorg op de juiste plek in afstemming met de patient. Ook preventie blijft hoog op de 
agenda. Meer samenhang en samenwerking tussen de diverse zorgaanbieders wordt het 
adagium. 
 
Een ander belangrijk programma is het programma Wonen en Zorg voor Ouderen. Hierbij zet 
het kabinet in op zorg thuis als het kan, digitaal als het kan en zelfstandig als het kan. 
 
De totale bruto zorgkosten (Zorgverzekeringswet en Langdurige zorg) lopen op naar €95 
miljard in 2023. Dat is een stijging van 9,5% ten opzichte van 2022. 
Een gemiddelde Nederlander gaat volgend jaar circa 6.601 euro betalen aan zorgkosten. Dat is 
een stijging van 396 euro ten opzichte van 2022. 
 
 
PRINSJESDAG 2022: KOOPKRACHT, BELASTING EN TOESLAGEN 
Website ANBO 20 september 2022 
 
De koopkracht van gepensioneerden zal komend jaar een forse impuls krijgen door de 
verhoging van het minimum loon. Dat stijgt met 10,15%. 
 



23 
 

Aangezien de netto AOW gekoppeld is aan het netto minimum zal de maandelijkse AOW 
meestijgen. Naar verwachting is dat ongeveer € 130 per maand voor alleenstaanden en 
ongeveer € 90 per maand per persoon als je met z’n tweeën bent. 
Uiteraard zullen andere ontwikkelingen ook invloed hebben op uw koopkracht.  
Belasting en toeslagen 
Een aantal maatregelen op belasting- en toeslagengebied zal een beter koopkrachtbeeld 
opleveren voor senioren met een laag en met een middeninkomen. Hieronder de voorgestelde 
maatregelen op een rij. 
Belastingtarief 
Het laagste tarief in de schijven van de inkomstenbelasting daalt in 2023 naar 19,03%. Deze 
schijf geldt bij een inkomen tot € 38.703 (als u tenminste vóór 1946 geboren bent. Na 1946 is 
de grens € 37.149). In de tweede schijf is het tarief ook verlaagd: 36,93%. Dat tarief is van 
toepassing op inkomens tussen € 36.703 en € 73.031. Is uw inkomen hoger, dan is het tarief 
49,50%. Dat blijft daarmee hetzelfde. 
Heffingskortingen 
Op het totaal van de inkomstenbelasting die u moet betalen, gaat de heffingskorting af. De 
hoogte van de heffingskorting hangt af van uw leeftijd en uw inkomen. De algemene 
heffingskorting voor AOW’ers gaat in 2023 omhoog naar € 1.583. Dat is bijna € 100 meer. 
Deze korting is afhankelijk van uw inkomen. Is dat meer dan € 22.660, dan is de korting 
lager. 
De ouderenkorting is alleen bedoeld voor mensen die al AOW ontvangen. Deze korting stijgt 
in 2023 naar € 1.835. Als uw inkomen meer is dan € 40.888, wordt het bedrag minder. Bent u 
AOW’er en alleenstaand, dan hebt u recht op de alleenstaande ouderenkorting. Deze is niet 
afhankelijk van uw inkomen, dus een vast bedrag. Voor 2023 is dat € 478. 
Inkomensafhankelijke zorgpremie 
Op uw AOW en uw aanvullend pensioen wordt inkomensafhankelijke zorgpremie (Zvw) 
ingehouden. Het tarief daarvan daalt in 2023 naar 5,43%. 
Uw portemonnee in 2023 
Wij hebben de gevolgen van de hiervoor beschreven plannen voor u doorgerekend. Uiteraard 
zijn er nog andere ontwikkelingen die niet in deze plannen voorkomen, die uw besteedbaar 
inkomen kunnen aantasten of verbeteren. We hebben hier ook de verhoging van de AOW 
meegenomen en de ontwikkelingen van de zorg- en huurtoeslag (zie de andere onderdelen 
over Prinsjesdag). 
Iemand die alleenstaand is en alleen een AOW-pensioen ontvangt, heeft op basis van de 
gemelde voornemens in 2023 ruim € 100 per maand meer te besteden. Dat geldt ook voor de 
alleenstaande met AOW en een aanvullend pensioen van € 20.000; die heeft ook een 
maandelijkse plus van ruim € 100. Bent u een echtpaar en ontvangt u allebei alleen AOW 
ontvangen? Dan heeft u beiden ruim € 100 per maand meer te besteden. Totaal ruim € 200 per 
maand dus. 
Een echtpaar waarvan de één alleen AOW ontvangt en de ander AOW en een aanvullend 
pensioen van € 20.000 heeft samen ongeveer € 200 per maand meer te besteden. 
De verschillende begrotingen en ook het Belastingplan 2023 worden in de loop van het jaar 
nog in de Tweede Kamer behandeld. Daar kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. Onder dat 
voorbehoud geven wij u deze informatie. 
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PLANNEN VOOR ZORG, GEZONDHEID EN SPORT 
Van de website van de Rijksoverheid 
 
Betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg 
Ook in de toekomst moet iedereen gebruik kunnen maken van de zorg. Het is een grote 
opgave om de zorg betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Onder meer omdat mensen 
steeds ouder worden en dus langer een beroep doen op de zorg. Alleen meer geld of meer 
zorgpersoneel is niet de oplossing. Nu gaat namelijk al 13% van het nationale inkomen naar 
de zorg. En 1 op de 6 mensen werkt in deze sector. Daarom wil het kabinet dat de zorgpartijen 
meer gaan samenwerken, en de beperkte capaciteit van de zorg beter verdelen. De afspraken 
hierover staan in het onlangs afgesloten Integraal Zorgakkoord (IZA). 
In 2023 trekt het kabinet € 300 miljoen uit voor het uitvoeren van de afspraken in het IZA en 
worden specifieke middelen beschikbaar gesteld voor verschillende thema's uit het IZA en de 
betrokkenheid van gemeenten. In het IZA staan afspraken met zorgpartijen over onder andere: 

• (regionale) samenwerking tussen gemeenten en onder meer de huisartsenzorg en de 
geestelijke gezondheidszorg; 

• het verbeteren van de organisatie van de basiszorg, waaronder de wijkzorg; 
• digitalisering en betere uitwisseling van patiëntgegevens. 

 
Zorgpremie en zorgtoeslag gaan omhoog 
In 2023 gaat de premie van de basisverzekering met ongeveer € 11 per maand omhoog. 
Hierdoor wordt de totale zorgpremie in 2023 gemiddeld € 137 per maand. Dit is nodig omdat 
de kosten van de zorg ook stijgen. Onder meer door loonstijgingen, inflatie en meer vraag 
naar zorg. Deze stijging heeft geen gevolgen voor de toegankelijkheid van de zorg. Uiterlijk 
in november 2022 stellen de zorgverzekeraars hun definitieve premie vast. 
Zorgtoeslag stijgt mee 
Om lage- en middeninkomens te compenseren voor de hogere kosten, stijgt de zorgtoeslag 
naar € 154 per maand. Het kabinet heeft voor 2023 de zorgtoeslag voor een keer extra 
verhoogd om de algemene koopkracht te verbeteren.  
 
Ouderen helpen langer thuis te wonen 
Het aantal ouderen neemt verder toe, en veel van hen willen zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen. En regie houden over hun leven. De zorg en ondersteuning voor deze mensen moet in 
de toekomst blijven passen bij wat zij willen. En zo georganiseerd zijn, dat het aan de 
veranderende zorgvraag voldoet.  
 
Geld voor zelfredzaamheid, geschikte woningen en digitale innovaties 
Het kabinet trekt € 280 miljoen uit voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor 
ouderen (WOZO). Dit geld gaat onder meer naar het ondersteunen van de realisatie van 
geclusterde woonvormen, zodat ouderen die dat willen langer in hun vertrouwde omgeving 
kunnen blijven wonen. Het doel van de ondersteuning is, stimuleren dat ouderen: 

• langer thuis kunnen wonen; 
• langer zelfredzaam blijven; 
• en daarbij meer gebruik kunnen maken van technische innovaties. 

 
Beter voorbereid zijn op een volgende pandemie 
Een van de belangrijkste plannen van het kabinet is om klaar te zijn voor een eventuele 
pandemie. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn er verschillende maatregelen. Hiervoor is in 
2023 € 200 miljoen beschikbaar. De belangrijkste maatregelen zijn: 

• Meer opleidingsplekken voor infectieziektebestrijdingsartsen bij de GGD. 
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• Oprichting van de Landelijke Functionaliteit Infectiebestrijding (LFI), die bij een 
(volgende) pandemie de coördinerende rol op zich kan nemen bij de bestrijding. 

• Kennis- en innovatieprogramma’s op het gebied van virusverspreiding en ventilatie. 
• Investeren in ICT en informatievoorziening, om goed zicht te kunnen houden op 

(potentiële) pandemieën.  
Subsidie voor opleiding acute zorg 
Als de nood hoog is, is er snel extra zorgpersoneel nodig. Daarom moeten er voldoende 
flexibel inzetbare medewerkers zijn. In 2022 is er nog voor 800 studenten plek om de 
opleiding Basis Acute Zorg te volgen, die zij dan in 2023 afronden.  
 
Meer aandacht voor (mentale) gezondheid, preventie en sport 
Het kabinet wil een gezonde leefomgeving en leefstijl stimuleren. Doel is om een fitte en 
veerkrachtige samenleving te krijgen, waarin mensen minder snel ziek worden. En ouderen 
lang gezond blijven. Hiervoor maakt het kabinet in 2023 € 90 miljoen vrij.  
Via het Nationaal Preventieakkoord streeft het kabinet naar de Gezonde Generatie in 2040.  
 
Dit wil het kabinet onder meer bereiken door: 

• extra in te zetten op het tegengaan van overgewicht; 
• het aantal rokers te verminderen; 
• problematisch alcoholgebruik terug te dringen. 

 
Daarnaast komt er extra aandacht voor mentale gezondheid en meer focus op sport en 
bewegen. Doel is dat in 2040 75% van de mensen minstens 2,5 uur per week beweegt. Nu is 
dat minder dan 50%. Om dit te bereiken, wil het kabinet onder andere meer doelgroepen 
bereiken en sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk maken. Bijvoorbeeld via 
buurtsportcoaches. Daarnaast zet het kabinet in op: 

• het versterken en behouden van een sterke sportsector; 
• het bevorderen van kansengelijkheid in de sport; 
• het vergroten van de maatschappelijke waarde van topsport. 

Vanuit het Nationaal Sportakkoord worden hierover afspraken gemaakt met de sportsector en 
gemeenten. Mensen die dat nu al doen, kunnen zo blijven sporten en bewegen. En een nieuwe 
groep mensen wordt hierdoor gestimuleerd om te gaan sporten en bewegen. 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord
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