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Onderbouwing raming van Verlof voor tijdelijk ernstig hulpbehoevenden
Betreft amendement 12: Laten vervallen van vervangingsvereiste in Finlo
voor dit type verlofganger.
•

•

•
•
•

•

Allereerst is de jaarlijkse doelgroep bepaald die aanspraak kan maken
op dit type verlof. We hebben ons daarbij gebaseerd op de meest
recente cijfers uit het SCP onderzoek Verkenning naar een langdurend
zorgverlof.
Het SCP heeft een doelgroep van 1,3 miljoen berekend. Hierbij gaat het
SCP uit van een onbeperkt aantal malen verlof per jaar. Tussen de
opeenvolgende Finlo-verloven dient echter minstens een jaar te zitten.
Een werknemer kan dus niet meer dan 1 keer per jaar een beroep doen
op de Wet Finlo. De jaarlijkse doelgroep is 800 200 werknemers
(gecheckt bij SCP).
Het SCP constateert dat 56% van de doelgroep belangstelling heeft
voor zorgverlof.
Uitgaande van een belangstelling van 25% van de doelgroep zijn er
200 500 belangstellenden per jaar.
De huidige Finlo vergoeding bedraagt maximaal 978 gulden per
maand. Omgerekend is de Finlo-vergoeding 5,94 gulden per uur verlof.
De gemiddelde feitelijke Finlo-verlofduur bedraagt 412 uur. De kosten
per verlofganger bedragen dus 412* 5,94 = 2450 gulden. Hier komen
nog 250 gulden pp uitvoeringskosten bij. Totaal 2700 gulden pp.
200 500 * 2700 = 541 miljoen gulden.

Amendement vervallen vervangingsvereiste Finlo
verlof t.b.v.tijdelijk ernstig hulpbehoevenden

Volume rechthebbenden per
jaar
Volume belangstellenden per
jaar
Finlovergoeding per uur (max
978 per maand)
Gemiddelde verlofduur (in uren)
Kosten per verlofganger per jaar
(in gld)
Uitvoeringskosten per verlofganger (in gld)
Totale kosten per jaar (in
miljoenen gld)

A. belangstelling volgens
SCP

B.gebruik veronderstelling
SZW

802 000

802 000

56%

445 511

25%

200 500

5,94
412

5,94
412

2 450

2 450

250

250

1203

541
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