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Geachte leden van de Tweede Kamer, 

Op donderdag 4 juni debatteert u over de ontwikkelingen rondom het 

coronavirus. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) maakt zich 

grote zorgen over de financiële onzekerheid vanaf 1 juli 2020 voor de 

gehandicaptenzorg. Via deze brief vragen wij uw dringende aandacht voor 

dit onderwerp in het debat. 

Financiële onzekerheid in alle domeinen vanaf 1 juli 2020 

Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid. 

Daarom zijn er afspraken gemaakt over het waarborgen van deze 

financiële zekerheid. Deze steun is nodig omdat de maatregelen om 

verspreiding van het coronavirus te voorkomen leiden tot minder omzet en 

tegelijkertijd ook tot extra kosten in de zorg, ondersteuning en jeugdhulp 

aan mensen met een beperking.  

Een voorbeeld: 

De dagbesteding in de gehandicaptenzorg wordt vanaf 1 juni stap voor 

stap weer gestart, maar wel binnen de mogelijkheden en grenzen van de 

algemene maatregelen. In de praktijk betekent dit dat zorgaanbieders 

dagbesteding bijvoorbeeld in kleinere groepjes bieden dan normaal of 

dagbesteding verdelen over meer dagen in de week, zodat ook kleinere 

groepen ontstaan. We doen dit alles om voldoende afstand te kunnen 

houden tot elkaar. Deze invulling van dagbesteding is duurder. Bovendien 

betekent dit ook dat er extra vervoerskosten van en naar dagbesteding 

zijn. 

 

Het is nu begin juni. We hebben naar verwachting nog een lange periode 

voor de boeg, waarin we als samenleving moeten leven met het 

coronavirus. Op 1 juli zullen er nog, zoals voor iedereen in Nederland, een 

groot aantal maatregelen gelden om gezondheidsrisico’s te beperken.  
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Maar vanaf 1 juli is de financiële zekerheid voor aanbieders niet meer 

geregeld.  

 

In de beleidsregel SARS-CoV-2 virus voor de Wlz loopt de compensatie 

voor meerkosten tot 31 december 2020. Voor de compensatie voor 

omzetderving geldt vooralsnog de einddatum van 30 juni 2020. In het 

sociaal domein is de zorg nog groter. De VNG bericht, dat in overleg met 

het kabinet is besloten dat de compensatie voor omzetderving wordt 

verlengd tot 1 juli en daarna stopt.  

 

De VGN pleit er dan ook voor dat de minister zo snel mogelijkheid 

duidelijkheid biedt over de periode van financiële steun voor de 

gehandicaptenzorg. Het uitvoering geven aan de stappen van de 

routekaart die de minister op 19 mei aan de Kamer presenteerde voor 

mensen met een kwetsbare gezondheid is anders niet realistisch.  

 

Vraag: 

Wilt u er bij de minister op aandringen snel duidelijkheid te geven over de 

financiële afspraken vanaf 1 juli voor de Wlz, het sociaal domein en de 

Zorgverzekeringswet?  

 

Zorginkoopkader Wlz 2021-2023  

Bovenop de onduidelijkheid over de financiële afspraken na 1 juli, hebben 

de zorgkantoren afgelopen vrijdag ook een nieuw beleid voor 2021-2023 

gepubliceerd. Met dit beleid wordt het dialoogmodel verruild voor een 

model, dat gepaard gaat met een lager tarief voor de basiskwaliteit. De 

minister geeft in zijn kamerbrief over het inkoopkader aan dat hij dit beleid 

vindt passen bij de rol van het zorgkantoor.  

De VGN vindt het onbestaanbaar dat midden in de coronacrisis de 

spelregels eenzijdig en zonder draagvlak in onze sector worden aangepast.  

 

Vraag: 

Wilt u de minister vragen hoe het nieuwe beleid van de zorgkantoren 

bijdraagt aan de gewenste financiële zekerheid voor de gehandicaptenzorg 

in deze onzekere tijden?  

De VGN vraagt u het bovenstaande bij uw inbreng te betrekken. 

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid deze brief toe te lichten.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

Frank Bluiminck 

Directeur  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/20/routekaart-voor-mensen-met-een-kwetsbare-gezondheid
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