
BIJLAGE 1 BIJ AGENDAPUNT 10. “BESCHIKBAARSTELLING WMO-

GEGEVENS 

 

Benodigde data voor aparte raming Wmo en jeugd 

Doel/gebruik van de cijfers 

Het CPB maakt in haar ramingen een uitsplitsing naar drie hoofdsectoren: Zvw, Wlz en de 

gecombineerde sector Wmo/jeugd. Het doel is om in de ramingen een verdere uitsplitsing naar de 

Wmo- en jeugdzorguitgaven te maken. Voor het maken van een aparte raming van de Wmo- en 

jeugdzorguitgaven is een nieuwe middellange termijnverkenning voor de zorg (mlt-zorg) nodig. De 

mlt-zorg kent een aantal groeicomponenten, zoals bijvoorbeeld loon- en prijsstijgingen en de 

onverklaarde groei uit het verleden (bijvoorbeeld als gevolg van sociaal-culturele ontwikkelingen). 

Voor meer details over de groeicomponenten, zie box 1 in de middellangetermijnverkenning zorg uit 

2019 (https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Middellangetermijnverkenning-zorg-

2022-2025-nov2019.pdf).  

Demografie is ook een groeicomponent. Tot nu heeft het CPB geen aparte raming kunnen maken van 

de Wmo- en jeugdzorguitgaven, vanwege het ontbreken van goede data om de invloed van 

demografie op de toekomstige uitgaven aan Wmo- en jeugdzorg te bepalen.1 Wanneer het CPB over 

deze data beschikt, kunnen de diverse groeicomponenten die de uitgaven drijven, worden bepaald.  

Data omschrijving en indeling 

Ten behoeve van een aparte raming van Wmo- en jeugdzorguitgaven zijn nodig: de Wmo-uitgaven en 

de Jeugdzorguitgaven per jaar vanaf het jaar 2019 (pre-corona).2 De indeling die nodig is, is voor 

beide zorgsectoren (Wmo- en jeugdzorg) hetzelfde, namelijk per leeftijdscategorie (0 jaar, 1 jaar, 2 

jaar, ….., 98 jaar, en 99 jaar of ouder) en per geslacht.  

Aggregatieniveau 

Het gaat uitdrukkelijk niet om data op individueel of gemeentelijk niveau. De aanvraag betreft enkel 

totalen voor heel Nederland volgens de indeling zoals hierboven beschreven. De benodigde data is 

verkort weergegeven in tabel 1. Het gaat dus bijvoorbeeld om de totale Nederlandse uitgaven aan 

Wmo voor mannen van 70 jaar.  

Tabel 1: uitgaven naar leeftijd en geslacht voor heel Nederland per jaar (vanaf 2019) 

 uitgaven aan Wmo 
(mannen) 

uitgaven aan Wmo 
(vrouwen) 

uitgaven aan 
jeugdzorg 
(mannen) 

uitgaven aan 
jeugdzorg 
(vrouwen) 

0-jaar     

1-jaar     

2-jaar     

…     

…     

98-jaar     

99-jaar en ouder     

 

Dekking 

Ten behoeve van de kwaliteit van de ramingen, is landelijke dekking noodzakelijk.  

 
1 Hoe de invloed van demografie precies wordt gemodelleerd, staat beschreven in bijlage 1 van de hiervoor 
genoemde publicatie.  
2 Het gaat hierbij om cijfers die aansluiten bij de CBS definitie, zie 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84121NED/table?dl=6FA53. 
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