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Correspondentie uitsluitend 

richten aan het retouradres 

met vermelding van de 

datum en het kenmerk van 

deze brief. 
 

 

 

Geachte mevrouw K., 

 

Op 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden. Op grond 

van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor ieder kalenderjaar het bedrag vast dat in 

dat kalenderjaar beschikbaar is voor de op grond van de Wet langdurige zorg 

(Wlz) verzekerde zorg.  

 

Met deze brief informeer ik u over een aantal bijstellingen in het budgettaire kader 

Wlz 2015, zoals ik dat aan u heb meegedeeld in mijn brief van 19 juni 20151. Ik 

verzoek u om het aangepaste kader voor de contracteerruimte 2015 te verdelen 

over de zorgkantoren. De regionale verdeling van het aangepaste pgb-kader voor 

2015 heb ik opgenomen in de bijlage bij deze brief. Deze zal ik zoals gebruikelijk 

publiceren via een aanpassing van de Regeling langdurige zorg. 

 

Daarnaast verzoek ik u om mij te adviseren over de landelijke toereikendheid van 

het Wlz-kader 2015. Dit advies geldt als een update van uw eerdere mei-advies. 

We verzoeken u in dit advies in ieder geval aandacht te besteden aan de landelijke 

contracteerruimte en de toereikendheid van het beschikbare pgb-kader. Op grond 

van uw advies zal ik bezien of er landelijk voldoende middelen beschikbaar zijn om 

tekorten in individuele regio’s op te lossen. Zoals ik heb afgesproken met u en de 

zorgkantoren kunnen de zorgkantoren vervolgens bezien op welke wijze er 

middelen tussen de regio’s worden verschoven. We verzoeken u het definitieve 

advies uiterlijk eind oktober uit te brengen.  

 

 

                                                
1 Brief van VWS aan NZa d.d. 19 juni 2015 met kenmerk 773523-137331-LZ. 
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A. Actualisering budgettair kader Wlz 2015 

Via deze brief pas ik het Wlz-kader 2015 aan van € 17.865 miljoen naar € 17.870 

miljoen. Deze verhoging is het saldo van een viertal (deels incidentele) mutaties 

die ik in het vervolg van deze brief zal toelichten.  

Na deze actualisering bestaat het Wlz-kader voor 2015 uit: 

 

a. de contracteerruimte voor zorg in natura ter hoogte van € 16.451 miljoen;   

b. het maximumbudget voor pgb’s ter hoogte van  € 1.419 miljoen. 

 

B. Toelichting op mutaties budgettair kader Wlz 2015 

 

In het Wlz-kader heb ik de volgende mutaties verwerkt : 

 

1. Extra middelen voor dagbesteding en onderwijsaftrek kinderen 

In het kader van aangenomen moties op het terrein van dagbesteding en 

onderwijsaftrek2 is een aantal kinderen in de Wlz actief geherindiceerd. Het betreft 

enerzijds kinderen met ernstige meervoudige beperkingen die als Wlz-

indiceerbaren onder de Wlz vallen. Bij deze groep is per 1 september 2015 de 

onderwijsaftrek ongedaan gemaakt. Het gaat anderzijds om kinderen met een 

zzp-indicatie in de Wlz. Voor deze groep is in de Wlz dagbesteding standaard in 

het profiel opgenomen. Per 1 augustus 2015 is ook voor de kinderen die met een 

AWBZ-zzp zijn overgegaan naar de Wlz dagbesteding automatisch toegevoegd aan 

het budget. Het Wlz-kader wordt hiervoor in 2015 met € 15 miljoen 

gecompenseerd via een verhoging van het pgb-kader.  

 

2. Verschuiving van middelen voor orthocommunicatieve behandeling autisme  

De bekostiging van het zorgaanbod ‘orthocommunicatieve behandeling autisme’ is 

overgeheveld vanuit de contracteerruimte Wlz naar een subsidieregeling onder de 

Wlz. Ten behoeve van de uitvoering van deze subsidieregeling hevel ik de 

middelen voor deze zorg (€ 7,8 miljoen) over vanuit de contracteerruimte van 

zorgkantoor Zuidoost-Brabant naar het subsidiekader voor het Zorginstituut3. 

 

3. Verschuiving van middelen voor GGZ-B  

Op grond van de sinds 2011 bestaande mogelijkheid om middelen te verschuiven 

tussen care en cure in de geestelijke gezondheidszorg hebben zorgverzekeraars, 

zorgkantoren en zorgaanbieders afgesproken om een bedrag van € 2,1 miljoen 

over te hevelen vanuit de contracteerruimte Wlz naar het Zvw-kader. 

 

4. Overhevelingen vanuit contracteerruimte naar pgb-kader  

Het budgettaire kader voor zorg in de Wlz bestaat uit de contracteerruimte en het 

subsidieplafond voor pgb. Zorgkantoren hebben de mogelijkheid om te schuiven 

tussen de contracteerruimte en het pgb-kader, mits het totale kader niet wordt 

overschreden. Zorgkantoren hebben tot op heden verzocht om in het jaar 2015 

een bedrag van in totaal € 43,9 miljoen incidenteel over te hevelen vanuit de 

contracteerruimte Wlz 2015 naar het pgb-kader. Deze overhevelingen heb ik 

verwerkt in de nieuwe regionale pgb-kaders. Zorgkantoren verwachten dat er dit  

 

                                                
2 Het betreft de volgende moties: TK 2014-2015, 31497, nummers 152, 156, 157, 164 en 

167. 
3 Brief van VWS aan Zorginstituut Nederland d.d. 29 juni 2015 met kenmerk 138564 LZ. 
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jaar nog aanvullende overhevelingen zullen plaatsvinden. Deze zal ik opnieuw 

beoordelen en indien noodzakelijk verwerken in een volgende aanpassing van de 

Regeling langdurige zorg. 

 

Hoogachtend, 

 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

 

 

 

 

 

drs. M.J. van Rijn 
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Bijlage 1 

Geactualiseerde regionale kaders pgb Wlz 2015 

 

 

Zorgkantoor 

Geactualiseerd pgb-kader 

2015 in euro

Groningen 73.579.562€                                

Friesland 88.972.423€                                

Drenthe 64.702.737€                                

Zwolle 55.872.060€                                

Twente 65.601.325€                                

Apeldoorn/Zutphen e.o. 32.627.626€                                

Middel-IJssel 10.915.415€                                

Arnhem 94.142.977€                                

Nijmegen 45.648.692€                                

Utrecht 90.914.184€                                

Flevoland 19.683.554€                                

´t Gooi 36.653.462€                                

Noord-Holland Noord 44.592.162€                                

Kennemerland 27.433.505€                                

Zaanstreek/Waterland 19.077.657€                                

Amsterdam 43.671.294€                                

Amstelland/Meerlanden 10.755.427€                                

Zuid-Holland Noord 28.157.886€                                

Haaglanden 53.959.335€                                

Delft/Westland/Oostland 17.524.474€                                

Midden-Holland 19.539.827€                                

Rotterdam 43.503.763€                                

Nieuwe Waterweg Noord 11.710.517€                                

Zuid-Hollandse Eilanden 34.525.072€                                

Waardenland 29.790.990€                                

Zeeland 29.584.591€                                

West-Brabant 57.452.555€                                

Midden-Brabant 48.569.422€                                

Noordoost Brabant 58.026.257€                                

Zuidoost Brabant 60.424.905€                                

Noord-Limburg 44.866.774€                                

Zuid-Limburg 56.419.570€                                

Totaal 1.418.900.000€                          


