
 

 

Prinsjesdag, 15 september 2020 
 

Minister Hoekstra van Financiën heeft de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2021 aangeboden 

aan de Tweede kamer.  

De coronacrisis zal ook in 2021 veel extra blijven vragen van de zorgsector. In 2020 en 2021 

maakt het kabinet € 6,7 miljard extra vrij voor crisismaatregelen. Er komt onder meer € 300 

miljoen beschikbaar voor testcapaciteit. En € 305 miljoen voor extra IC-capaciteit. 

Ook van zorgmedewerkers wordt het komende jaar waarschijnlijk opnieuw veel gevraagd. Het 

kabinet trekt daarom ook voor 2021 extra geld uit voor een bonus. Zorgmedewerkers krijgen, na 

de bonus van netto € 1.000 in 2020, in 2021 een tweede bonus van netto € 500. 

Enkele algemene plannen van het kabinet voor 2021 kort samengevat 

• Er is door het kabinet een bedrag gereserveerd van € 1 miljard voor lastenverlichting. Hiervan is 

de helft gereserveerd voor de verlaging van de eerste schijf van de inkomstenbelasting. De 

andere € 500 miljoen  is voor arbeidskorting. Hierdoor hoeven werkenden over een kleiner deel 

van hun inkomen belasting te betalen. 

• De voorspelling is dat de koopkracht van een gemiddeld huishouden volgend jaar 0,8 procent 

vooruit gaat. De werkenden gaan er het meest op vooruit: 1,2 procent. Uitkeringsgerechtigden 

winnen 0,5 procent aan koopkracht en gepensioneerden 0,4.  

• Grote bedrijven krijgen te maken met een tegenvaller. De eerder aangekondigde 

winstbelastingen worden niet verlaagd van 25 naar 21,7%. De winstbelasting blijft voor grote 

bedrijven gelijk. Voor kleinere bedrijven wordt de winstbelasting wel verlaagd.  

• Het belastingvoordeel voor kleine ondernemers (de zelfstandigenaftrek), wordt sneller afgebouwd 

dan eerder gedacht. Hiermee wil het kabinet het fiscale verschil tussen zelfstandigen en mensen 

in loondienst kleiner maken. 

• Ondanks de pogingen van de oppositie, komt er geen structurele loonsverhoging in de zorg. Er 

volgt nog wel een bonus van € 500,- (netto).  

• Het kabinet trekt jaarlijks € 130 miljoen uit om werken in de zorg aantrekkelijker te maken en de 

werkdruk te verlagen.  

• Het kabinet begroot € 500 miljoen voor de bestrijding van de coronacrisis in "kwetsbare landen". 

• Om te investeren in de groei en het behalen van de klimaatdoelen van Parijs, wordt voor de 

komende 5 jaar jaarlijks € 4 miljard begroot voor het Nationaal Groeifonds/WopkeWiebesfonds. 

 

Dit alles leidt ertoe dat het begrotingstekort oploopt en de staatsschuld tot waarschijnlijk boven de 

zestig procent van het bbp. Het kabinet verwacht voor 2021 een economische groei van 3,5% (na 
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zo'n 5 procent krimp dit jaar). En de werkloosheid zal stijgen tot zo'n 6%. Maar vanwege de 

coronacrisis zijn deze voorspellingen onbetrouwbaarder dan anders. 

 

Rijksbegroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

De inleiding bij de begroting van VWS gaat over de Coronacrisis en het feit dat het een ieder heeft 

geraakt. Ook wordt melding gemaakt van de grote impact die de Coronacrisis heeft gehad op de 

gezondheidszorg. De balans tussen medische noodzakelijk en het menselijk wenselijke blijft ook de 

komende periode nog onder de aandacht. Aangegeven wordt dat de Kamer in een aparte brief al 

eerde geïnformeerd is over ‘de lessons learned’ m.b.t. Corona.  

 

Korte samenvatting van de overige punten: 

• De nota “Contouren gezonde toekomst’ zal nog voor de begrotingsbehandeling naar de 

Tweede Kamer verzonden zal worden. Deze nota is 3-ledig:  

o preventie en gezondheid 

o sturen op samenwerking, coördinatie en regie  

o ruimte voor vernieuwing en werkplezier voor zorgprofessionals. 

• De zorgprofessionals ontvangen in 2021 een (netto) bonus van € 550,-. 

• Tijdens de Coronacrisis is de inzet van techniek een waardevolle aanvulling gebleken. Met 

verzekeraars en andere financiers wordt gewerkt aan het vastleggen van digitale zorg in de 

inkoopcontracten.  

• De koudwatervrees voor beeldbellen en andere technologische toepassingen lijkt grotendeels 

weggenomen, al blijft voor sommige groepen rechtstreeks contact van groot belang. Met 

zinnige zorg wordt in de reguliere zorg deze beweging voortgezet. Dit begint met het 

verzamelen van goede voorbeelden uit te praktijk.  

• Juiste zorg op de juiste plek blijft een prominente rol spelen. Er wordt gestreefd om in 2030  

50% van de zorg in de eigen leefomgeving te verlenen.  

• Er dient een merkbare verbetering gerealiseerd te worden voor mensen met een beperking. 

Om dit te bereiken worden voor mensen met een beperking die een complexe zorgvraag 

hebben, beter passende zorg en ondersteuning te bieden en de maatschappelijke participatie 

van personen met een beperking of chronische ziekte te verhogen. In de 

voortgangsrapportages van de programma’s Volwaardig Leven en Onbeperkt Meedoen! is dit 

verder geoperationaliseerd. 

• In 2020 zal volgens beraming € 1,5 miljard zijn uitgegeven aan medische 

beschermingsmaterialen. 

• Voor de inkoop van medische hulpmiddelen is 2021 een bedrag beschikbaar van € 29,3 

miljoen. Hiervan is een bedrag van € 25 miljoen beschikbaar voor de inkoop van persoonlijke 

beschermingsmiddelen en testmaterialen en de kosten die hiermee samenhangen.   

• Mensen met een mobiliteitsbeperking kunnen gebruik maken van een bovenregionaal 

sociaalrecreatief vervoer (Valys) per (deel)taxi, Hiervoor is € 61,2 miljoen begroot.  

• Het CAK stopt per 2021 met de uitvoering van de website ‘regelhulp’. In 2021 is € 117,1 

miljoen beschikbaar voor het CAK. 
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Aanvullende en incidentele begroting met betrekking tot de 

coronamaatregelen 

• Er is een budget opgenomen van € 452 miljoen voor de aanschaf en distributie van medische 

hulpmiddelen, verwachte inkomsten door verkoop van beschermende hulpmiddelen (via LCH) 

en verwachtte inkomsten € 180 miljoen;   

• Uitbreiding van de doelgroep van het LCH (landelijk consortium hulpmiddelen) met de 

zorgverleners die zorg verlenen aan cliënten thuis en die niet werkzaam zijn voor een 

zorgorganisatie. Hieronder vallen mantelzorgers die intensief zorg verlenen, vrijwilliger in de 

palliatieve zorg en zorgverleners die op basis van een PGB zorg aan kwetsbare mensen 

leveren met (symptomen van) Covid-19 en waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden 

aangehouden vanwege de noodzakelijke verpleging en verzorging.  

 

 

 


