Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
KO/1051
> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

De Sociaal-Economische Raad
Drs. M.l. Hamer
Postbus 90405
2509 LK 's-Gravenhage

Contactpersoon
A. (Arne) Jeninga
Beleidsadviseur
Directie Macro-Economische
Vraagstukken en Arbeids
markt
Tel.: +31 6 468 66 490
E-mail: a.jeninga@minvws.nl

Datum
Betreft

- 6 ULI 2018
Uitsturen verkenningsaanvraag SER betaalbaarheid

Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www. rijksoverheid. nl

Kenmerk
1378839-179046-MEVA
Uw brief
Bijlage(n)

Geachte mevrouw Hamer,
Kwalitatief goede, toegankelijke zorg is een groot goed in Nederland. Het draagt
bij aan de stijgende levensverwachting en het aantal in goede gezondheid ervaren
levensjaren. Maar ons zorgstelsel heeft ook een prijs. De Nederlandse zorguitga
ven zijn de laatste decennia flink gestegen en ook op de korte termijn groeien de
zorguitgaven - ondanks de verschillende inspanningen van het kabinet-Rutte III naar verwachting harder dan de economisch groei. Zowel technologische ontwik
kelingen als de ouder wordende samenleving en de daarmee samenhangende
veranderende zorgvraag (stijging aandeel chronisch zieken, ouderdomsgerelateer
de aandoeningen) hebben invloed op deze stijging.

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Daarbij komt dat de zorguitgaven een steeds groter deel gaan innemen van de
totale bruto collectieve uitgaven en hiermee andere uitgaven verdringen. Meer
geld voor zorg betekent dat er relatief minder geld beschikbaar is voor bijvoor
beeld onderwijs, defensie en sociale zekerheid. Onder andere de Raad van State
heeft gewezen op dit verdringingseffect, in reactie op de Miljoenennota 2018. Ook
beperkt de stijging van de zorguitgaven de groei van het besteedbaar inkomen
van huishoudens. Zo stijgen de zorgkosten per volwassene, door de groei van de
zorguitgaven die is opgetekend in de Startnota, tussen 2017 en 2021 met circa
€1300.
Verdringing speelt ook op het gebied van arbeid en mantelzorg. Als de huidige
ontwikkeling van de arbeidsvraag in de zorg zich doorzet, zal de zorg een steeds
groter beslag leggen op de beschikbare arbeidskrachten. Het groeiende aantal
ouderen zal daarnaast ook druk zetten op de hoeveelheid beschikbare mantelzor
gers. Onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Planbureau voor
de leefomgeving voorspellen dat in 2040 het aantal potentiële mantelzorgers per
BS-plusser gehalveerd is.
Dit onderstreept het belang van beheersing van de zorguitgaven op zowel de korte
termijn - onder andere via de hoofdlijnakkoorden - als op de langere termijn. Het
vraagt om keuzes over hoe wij als samenleving de toenemende vraag naar zorg
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