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Inleiding
De SP vraagt het CPB om de economische effecten van een alternatief voor de
financiering van het zorgstelsel te bepalen. De SP is ook voorstander van een
herschikking van de marktordening in de zorg. Die plannen zijn geanalyseerd in de
publicatie ‘Zorgkeuzes In Kaart’1 en komen in deze notitie niet ter sprake. Voorts is de
partij voorstander van het terugdraaien van de Hervorming Langdurige Zorg en het
ongedaan maken van de daarmee gepaard gaande besparingen van circa 3 mld euro
(MEV2015, p. 66). De vereiste stijging van de belasting- en premietarieven om deze
besparing ongedaan te maken zijn niet in de onderhavige analyse verwerkt.2 Verder
is gerekend met het voornemen van de partij om enkele pakketmaatregelen voor de
curatieve zorg terug te draaien.
In deze notitie presenteren we een zogenaamde ex-ante beleidsanalyse van het
alternatief, wat wil zeggen dat we verschillende (ex-post) economische effecten van
het alternatief niet meenemen. Zo worden de arbeidsmarkeffecten van de varianten
voor de belasting- en premieheffing buiten beschouwing gelaten, waarbij we wel
kwalitatieve opmerkingen maken over het effect op de werkgelegenheid en de (expost) belastinginkomsten.
Het alternatief voor de financiering van de zorg
Het alternatief bestaat uit drie onderdelen, namelijk aanpassing van de premies voor
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), voor de Zorgverzekeringswet
(Zvw) en aanpassing van de schijftarieven in de loon- en inkomstenheffing.
De AWBZ wordt gefinancierd conform CPB Notitie juni 2014 met een premie over
vier schijven. Dit onderdeel van het voorstel bestaat uit vijf onderdelen:
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Zorgkeuzes in Kaart: Analyse van beleidsopties voor de zorg van tien politieke partijen, CPB Boek 14, 2015
Voor de bepaling van de effecten worden de uitgaven en premietarieven in 2014, zoals opgenomen in
CEP2014, als uitgangspunt genomen.
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AWBZ-premies gaan geheven worden over alle belastingschijven;
de heffingskortingen ten laste van de AWBZ vervallen (15,3 mld euro);3
de BIKK (rijksbijdrage in de kosten van de kortingen) vervalt (4,1 mld euro);
de rijksbijdrage WMO (1,7 mld euro) wordt uit de AWBZ-premies gefinancierd.
een lastendekkende AWBZ-premie betekent dat het exploitatietekort (2,9 mld
euro) opgeheven wordt.

De Zvw wordt gefinancierd conform variant 3 in CPB Notitie november 2011 met een
inkomensafhankelijke ziektekostenpremie over alle individuele inkomens.











De zorgtoeslag wordt afgeschaft, het budget gaat als rijksbijdrage naar de Zvw en
wordt gebruikt ter verlaging van de nieuwe inkomensafhankelijke
ziektekostenpremie.
De rijksbijdrage in verband met kinderpremies blijft gehandhaafd op het niveau
van CEP2014.
De nominale premie wordt 150 euro per volwassene per jaar en is bedoeld ter
dekking van de uitvoeringskosten van verzekeraars.4 Hierdoor is de nieuwe
ziektekostenpremie niet geheel inkomensafhankelijk.
Voor de heffing van de bestaande inkomensafhankelijke bijdrage (iab) en van de
nieuwe inkomensafhankelijke ziektekostenpremie geldt geen (maximale)
premiegrens meer.
Voor de heffing van de nieuwe inkomensafhankelijke premie geldt een franchise
ter hoogte van het wettelijk minimumloon (wml).
Het eigen risico wordt afgeschaft.
Het basispakket wordt uitgebreid met fysiotherapie, tandzorg en GGZ waarbij de
verminderde aanspraken op deze drie vormen van zorg worden teruggedraaid.
Het gaat om fysiotherapie voor zover doorverwezen door de arts en tandzorg
conform het huidige pakket voor kinderen in het basispakket. De uitbreiding van
het basispakket leidt tot hogere Zvw-premies en tot lagere premies voor
aanvullende verzekeringen c.q. minder eigen betalingen. De Zvw-uitgaven en
premies stijgen met 2,5 mld. De private uitgaven aan zorg dalen met 1,8 mld euro.

De belastingtarieven worden aangepast, zodat het geheel (ex ante) neutraal is voor
het EMU-saldo. Als randvoorwaarde geldt dat de tarieven in de tweede en derde
belastingschijf onveranderd blijven op 42% en dat het tarief in de vierde (hoogste)
schijf 57% wordt. Dit resulteert in een tarief van 35,25% in de eerste schijf. Op dit
punt wijkt het voorstel af van de varianten die doorgerekend zijn in de genoemde
CPB Notities.
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We maken de technische veronderstelling dat mensen met een inkomen onder of net boven het bedrag van de
heffingskorting de verschuldigde AWBZ-premie gecompenseerd krijgen in de belastingheffing.
4
Een dergelijke verlaging van de nominale premie heeft mogelijk gevolgen voor de werking van het private
zorgverzekeringsstelsel. Met deze gevolgen wordt in deze notitie geen rekening gehouden, gezien ook de
voornemens van de partij ten aanzien van het verzekeringsstelsel.
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Tabel 1

Belasting- en premietarieven voor het SP-alternatief

Tarieven voor niet-AOW’ers

Basis

Verschil

Alternatief

Premietarief AWBZ schijf 1+2

12,65%

-4,57%

8,08%

Premietarief AWBZ schijf 3+4

0,00%

8,08%

8,08%

Tarief AOW+ANW schijf 1+2

18,50%

0,00%

18,50%

Tarief AOW+ANW schijf 3+4

0,00%

0,00%

0,00%

Belastingtarief schijf 1

5,10%

3,58%

8,68%

Belastingtarief schijf 2

10,85%

4,57%

15,42%

Belastingtarief schijf 3

42,00%

-8,08%

33,92%

Belastingtarief schijf 4

52,00%

-3,08%

48,92%

Totale tarief loonheffing schijf 1

36,25%

-0,99%

35,26%

Totale tarief loonheffing schijf 2

42,00%

0,00%

42,00%

Totale tarief loonheffing schijf 3

42,00%

0,00%

42,00%

Totale tarief loonheffing schijf 4

52,00%

5,00%

57,00%

Bestaande inkomensafhankelijke bijdrage (iab)

7,50%

-0,34%

7,16%

Inkomensafhankelijke ziektekostenpremie

0,00%

9,45%

9,45%

1101

-951

150

Loonheffing:

Zvw:

Nominale premie (euro pp)
Private zorguitgaven (euro pp)
Gemiddeld eigen risico (euro pp)

-131
228

-228

0

Noot: De berekeningen zijn gemaakt voor het jaar 2014 op basis van stand CEP2014. Op deze manier worden
de financieringsschuiven in de Hervorming Langdurige Zorg vanaf 2015 de facto teruggedraaid. De uitgaven
voor de AWBZ bestaan uit de huidige uitgaven (23,0 mld euro) plus de rijksbijdrage WMO (1,7 mld euro) en de
dekking van het exploitatietekort (2,9 mld euro). Op een grondslag van het totaal van alle schijven (342 mld
euro) geeft dat een AWBZ--tarief van 8,08%. Doordat de heffingskortingen AWBZ (15,3 mld euro) ten laste
van de belasting komen, waarbij de BIKK-rijksbijdrage (4,1 mld euro) vervalt en de WMO (1,7 mld euro) en het
exploitatietekort (2,9 mld euro) door de AWBZ zijn gedekt, dienen de belastingtarieven aangepast te worden.

Belasting- en premietarieven
De financiering van het SP-alternatief leidt tot een wijziging in de belasting- en
premieheffingen. De lastendekkende AWBZ-premie wordt 8,08% over alle schijven
(Tabel 1). Omdat de heffingskortingen van de AWBZ ten laste komen van de
belasting, waarbij de AWBZ wel de BIKK-rijksbijdrage, de rijksbijdrage WMO en het
bestaande exploitatietekort dekt, dienen de belastingtarieven aangepast te worden
zodat het geheel (ex ante) budgettair neutraal blijft.
De premies voor de Zvw worden aangepast. Door het vervallen van de premiegrens
daalt het tarief van de bestaande inkomensafhankelijke bijdrage (iab) met 0,36%. Het
grootste deel van de nominale premie vervalt en wordt vervangen door de
inkomensafhankelijke ziektekostenpremie. Ook hiervoor geldt geen (maximale)
premiegrens, maar wel een franchise ter hoogte van het wettelijk minimumloon. Het
vervallen van het eigen risico leidt tot 3,6 mld euro hogere collectieve zorguitgaven
en 3,1 mld euro lagere private zorguitgaven. De uitbreiding van het verzekerde
pakket met 2,5 mld euro betekent hogere collectieve uitgaven en 1,8 mld euro lagere
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private zorguitgaven. De lagere private zorguitgaven leiden echter tot meer
zorggebruik, waardoor de collectieve uitgaven meer toenemen dan de private
uitgaven afnemen. Per saldo neemt de inkomensafhankelijke bijdrage (iab) af naar
7,16%, terwijl de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie uitkomt op 9,45%.
Voor individuele inkomens boven wml neemt het totale marginale tarief (loonheffing
plus inkomensafhankelijke ziektekostenpremie) toe. Voor inkomens in de tweede en
derde schijf wordt het marginale tarief 51,45% (namelijk 42% plus 9,45%, zie laatste
kolom van Tabel 1) en voor de vierde schijf wordt het 66,45% (57% plus 9,45%, zie
laatste kolom van Tabel 1). Daar staat een afname van de inkomensafhankelijke
bijdrage van 0,34% tegenover. Voor individuele inkomens tot het wettelijk
minimumloon neemt het marginale tarief juist af; het tarief van de eerste schijf wordt
namelijk lager en vanwege de franchise wordt geen inkomensafhankelijke
ziektekostenpremie betaald.
Budgettair effect
De variant heeft (ex ante) geen effect op het EMU-saldo. Een tekort vanwege de
andere financiering van de AWBZ wordt opgevangen met hogere belastingtarieven.
Ook de alternatieve financiering van de Zvw is (ex ante) neutraal voor het EMU-saldo
verwerkt.
Lastenmutaties
De collectieve lasten nemen toe met 6,1 mld euro en daar staat een afname van de
private zorguitgaven van 4,8 mld tegenover. Het zorggebruik neemt toe met 1,2 mld
euro. Dit bestaat uit een gedragseffect voor het afschaffen van het eigen risico (0,5
mld euro), een gedragseffect voor de pakketuitbreiding (0,4 mld euro) en het
terugdraaien van gebruikbeperkende maatregelen (0,35 mld euro). Het afschaffen
van de premiegrens voor de bestaande inkomensafhankelijke bijdrage onder
gelijktijdige verlaging van het tarief leidt tot een verschuiving van de lasten van
gezinnen naar bedrijven (0,2 mld euro).
Economisch effecten
Individuen met een inkomen tot het wettelijk minimumloon betalen geen
inkomensafhankelijke zorgpremie en voor deze groep daalt het tarief van de
inkomstenbelasting. De meeste personen hebben echter een inkomen boven het
wettelijk minimumloon en hun totale marginale tarief (inkomstenbelasting plus
inkomensafhankelijke ziektekostenpremie) neemt toe. Deze personen betalen
belasting in de tweede schijf of hoger. Per saldo leiden deze veranderingen in de
belastingtarieven tot een substantieel negatief effect op de structurele
werkgelegenheid. Voor de vierde (hoogste) schijf wordt het marginale belastingtarief
zodanig hoog dat de belastingopbrengsten (ex post) afnemen waardoor ex post het
effect op het EMU saldo negatief zal uitpakken; deze notitie rapporteert echter alleen
ex-ante effecten.
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Tabel 2

Inkomenseffecten van het SP-alternatief, 2014
Mediaan inkomens- Omvang in % totaal (b)
effect in % (a)

Inkomensniveau (c)
< 175% wml
175 - 350% wml
350-500% wml
> 500% wml

2½
1¾
-1
-5½

37
38
16
10

Inkomensbron (d)
Werkenden
Uitkeringsgerechtigden
Gepensioneerden

¾
2¾
2¼

63
9
25

Huishoudtype
Tweeverdieners
Alleenstaanden
Alleenverdieners

2
1¾
1¾

46
43
12

Gezinssamenstelling (e)
Met kinderen
Zonder kinderen

1¼
1¼

27
48

Alle huishoudens

1¾

100

(a) Statische inkomenseffecten.
(b) Percentage van totaal aantal huishoudens in 2014.
(c) Bruto inkomen uit arbeid of uitkering op huishoudniveau; het bruto minimumloon (wml) is in 2014 ongeveer
19.300 euro.
(d) De indeling naar inkomensbron is op basis van de hoogste inkomensbron op huishoudniveau, waarbij een
huishouden waarvan hoofd of partner winstinkomen heeft, bij werkenden wordt ingedeeld. Huishoudens met
vroegpensioen of studiefinanciering als hoogste inkomensbron zijn uitgezonderd.
(e) De indeling naar gezinssamenstelling is op basis van aanwezigheid van kinderen tot 18 jaar en is exclusief
huishoudens van gepensioneerden.

Inkomenseffecten
Tabel 2 bevat de (ex-ante) inkomenseffecten van het alternatief voor de belasting- en
premieheffing. Het inkomenseffect voor het mediane huishouden is met 1¾%
positief. Dit positieve inkomenseffect voor het mediane huishouden is een gevolg van
de herverdeling van hoge naar lage inkomens; een aandeel van 32% van huishoudens
met vooral hogere inkomens gaat erop achteruit en de opbrengsten zijn zodanig hoog
dat een aandeel van 68% huishoudens met vooral lagere inkomens erop vooruit gaat.
De alternatieve financiering van de zorg betekent een verschuiving van 4 mld euro
besteedbaar inkomen van huishoudens met inkomens vanaf 350% wml naar de
overige huishoudens.
Iedereen, dus ook personen met een hoog inkomen, betaalt minder belasting over
inkomen tot het wettelijk minimumloon, terwijl daarboven de marginale
belastingdruk toeneemt door de nieuwe inkomensafhankelijke ziektekostenpremie.
Voor de hoogste inkomensgroep neemt ook het tarief van de vierde schijf toe, zodat
deze huishoudens een (mediaan) inkomenseffect van −5½% ervaren. De laagste
inkomens gaan er juist 2½% op vooruit, omdat de nieuwe inkomensafhankelijke
ziektekostenpremie meer dan wegvalt tegen het lagere tarief in de eerste schijf en het
5

saldo van de verlaagde nominale premie en de vervallen zorgtoeslag. Met 1¾% is het
inkomenseffect voor inkomens tussen 175% en 350% kleiner. Voor inkomens tussen
350% en 500% van het wml geldt een koopkrachtdaling van 1%.
Figuur 1 toont de spreiding van de inkomenseffecten. Voor alle gepresenteerde
groepen treedt voor huishoudens met een laag inkomen een positief inkomenseffect
op. Dit geldt ook voor werkende en gepensioneerde alleenstaanden met een inkomen
tot ongeveer 30.000 euro en alleenstaande uitkeringsgerechtigden.
Naarmate het inkomen toeneemt, wordt het positieve inkomenseffect kleiner en slaat
op een bepaald punt om in een negatief inkomenseffect. Voor werkende en
gepensioneerde alleenstaanden gebeurt dit rond de 35.000 euro, bij alleenverdieners
ligt het omslagpunt rond de 60.000 euro en bij werkende en gepensioneerde
tweeverdieners rond de 70.000 euro. Om de omslagpunten is verder aanzienlijke
spreiding aanwezig, huishoudens met een inkomen beneden het omslagpunt kunnen
er ook op achteruit gaan, terwijl Figuur 1 duidelijk laat zien dat ook huishoudens met
inkomens boven het omslagpunt erop vooruit kunnen gaan.
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Figuur 1
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Inkomenseffecten

Werkende tweeverdiener

Werkende alleenverdiener

Werkende alleenstaande

Uitkeringsgerechtigde alleenstaande

Gepensioneerde alleenstaande

Gepensioneerde tweeverdiener
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Koopkracht naar huishoudtype, inkomensbron en huishoudinkomen, mutaties in %, 2014.
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