
Overzicht maatregelen regeerakkoord                                      

Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Sociale Zekerheid 

 Kinderopvang wordt gefaseerd tot 95% van de kosten vergoed. De vergoeding gaat direct 

naar de kinderdagverblijven. Ouders betalen een kleine eigen bijdrage. 

 Het wettelijk minimumloon wordt stapsgewijs verhoogd. Huurtoeslag wordt hervormd en 

vereenvoudigd. 

 Voor toeleiding naar werk, aanpak armoede en schulden is 500 miljoen gereserveerd. 

 Voor de opvolging van het rapport van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten 

wordt structureel 60 miljoen euro gereserveerd. 

 De leeftijdgrens voor de kostendelersnorm in de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Anw en 

Toeslagenwet wordt verhoogd naar 27 jaar. Dit betekent dat inwonende jongvolwassenen 

tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten. Hiervoor 

wordt een wetswijziging ingediend bij het parlement. De verhoging van de leeftijdgrens is 

voorzien met ingang per 1 januari 2023. 

 Betaald ouderschapsverlof wordt per 2 augustus 2022 (bij inwerkingtreding van de wet) 

verhoogd van 50% naar 70% van het dagloon. 

Volksgezondheid en zorg 

 Ter continuering van het programma ‘Een tegen eenzaamheid’ wordt tot en met 2025 

jaarlijks 10 miljoen gereserveerd. 

 Voor suïcidepreventie wordt structureel 2 miljoen euro gereserveerd. Dit is aanvullend op de 

standaard instellingssubsidie van 5,7 miljoen euro per jaar. 

 De niet-concurrentiële inkoop- en verantwoordingseisen aan zorgaanbieders worden 

gestandaardiseerd. 

 Om doelmatigheid te bevorderen wordt ingezet op tariefstelling, door normatieve 

elementen toe te voegen in sectoren waar vaste of maximumtarieven worden gehanteerd. 

 Met alle zorgsectoren in de Zvw wordt een integraal hoofdlijnenakkoord afgesloten voor de 

periode vanaf 2023. Hierin worden afspraken gemaakt over gemaakt over zorginhoud en de 

budgettaire kaders. De zorginhoudelijke afspraken zien in ieder geval op het substantieel 

terugdringen van regeldruk, verminderen van ongecontracteerde zorg, substitutie, 

samenwerking en gepast gebruik. Beoogd wordt ook afspraken te maken over het afschaffen 

van particuliere keurmerken; dit kan naast de Zvw een uitgaven-beperkend effect hebben in 

de Wlz en het sociaal domein. 

 Voor de helft van de Wlz-cliënten komen behandelvormen ten laste van de Wlz. Voor de 

andere helft van die cliënten komen deze behandelingen ten laste van de Zvw. Deze 

rechtsongelijkheid wordt opgeheven door de aanspraak voor alle Wlz-cliënten gelijk te 

trekken. De aanspraak mondzorg blijft behouden in de Wlz. 

 Voor de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg wordt een verplichting 

ingesteld tot meerjarige contracten met budgetafspraken, afgesloten tussen Wlz-

uitvoerders en zorgaanbieders, gecombineerd met een meerjarige contracteerruimte. Dit 

geeft zorgaanbieders meer financiële zekerheid, waardoor meer externe inhuur in vaste 

dienst kan worden genomen. 

 Zorgkantoren gaan bij de inkoop sturen op extramurale leveringsvormen (VPT, MPT, pgb) 

zodat ouderen langer thuis kunnen wonen en in hun eigen omgeving oud kunnen worden. Er 

wordt in de jaren 2022 t/m 2026 in totaal 1,0 miljard euro gereserveerd om deze transitie op 

gang te brengen. 



 Er komt een eerlijker bijdrage voor de huishoudelijke hulp in de Wmo, met landelijke 

normen en met oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens. 

 De hoogte van het verplicht eigen risico blijft 385 euro tot en met 2025. Er wordt gewerkt 

aan een nieuw systeem van eigen betalingen per verrichting.  

 Voor stimulering van langer thuis wonen en woon-zorgcombinaties wordt een bedrag 

oplopend tot 100 miljoen euro in 2025 gereserveerd. 

 Vanaf 2022 wordt structureel 65 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de brede 

aanpak van dak- en thuisloosheid. 

 Het bestaande programma Kansrijke start wordt in elke gemeente ingevoerd. Hiervoor 

wordt 23 miljoen euro structureel extra beschikbaar gesteld vanaf 2023. 

 Er komt een rapporteur verslaving. 

Justitie en Veiligheid 

 Het College Rechten van de Mens beschermt de mensenrechten in Nederland. Om deze 

taken te versterken wordt de rijksbijdrage structureel verhoogd met 0,5 miljoen euro. 

 Het verlagen van de griffierechten leidt tot een ontvangstenderving van 55 miljoen euro 

vanaf 2024. 

 De ingezette stelselherziening rechtsbijstand wordt voortgezet. De ingeboekte besparing 

voor de sociale advocatuur wordt geschrapt. 

 Voor het uitbreiden en structureel maken van de uitstapprogramma’s voor prostituees en 

de voortzetting van het programma ‘Samen tegen mensenhandel’ wordt structureel 3 en 2 

miljoen euro gereserveerd. 

Binnenlandse Zaken en Wonen 

 Ten behoeve van een nieuwe woningbouwimpuls worden middelen gereserveerd. De impuls 

is gericht op het realiseren van extra woningen, deels in het betaalbare segment. Uitgaande 

van 50% cofinanciering door medeoverheden en 6.000 euro per woning, zoals in eerdere 

tranches levert deze maatregel sneller 170.000 extra woningen op. Hiervoor wordt 

incidenteel 1 miljard euro uit het gemeentefonds genomen over een periode van tien jaar. 

Dit bedrag wordt vervolgens in jaarlijkse tranches van 100 miljoen euro als specifieke 

uitkering verstrekt aan medeoverheden. 

 In het kader van Overheid op orde worden middelen gereserveerd voor het versterken van 

verschillende posten (NCDR, Nationale Ombudsman, Algemene Rekenkamer en versterken 

rol Tweede Kamer). 

 Verhogen onbelaste reiskostenvergoeding: Vanaf 1 januari 2024 wordt de onbelaste 

reiskostenvergoeding verhoogd. De precieze tariefsverhoging wordt nader uitgewerkt binnen 

de taakstellende budgettaire derving van 200 miljoen in 2024 en 400 miljoen euro per jaar 

vanaf 2025. 

 Afschaffen verhuurderheffing vanaf 2023: De verhuurderheffing wordt per 2023 stapsgewijs 

afgeschaft. Woningcorporaties hebben met de afschaffing van de verhuurderheffing voor de 

periode 2020 tot en met 2030 voldoende middelen voor de bouw van circa 250.000 sociale 

huurwoningen, voor het aardgasvrij maken van circa 450.000 woningen en om mede 

daarmee het corporatieaandeel van 1 miljoen huurwoningen te verduurzamen naar de 

Standaard en voor de derving als gevolg van een eenmalige huurbevriezing in 2024. 

Afdwingbare prestatieafspraken per woningmarktregio met corporaties en medeoverheden 

behoeven nadere uitwerking en bieden de noodzakelijke borging om deze opgaven te 

behalen. 


