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Wlz uitvoerders  

T.a.v. de directie 

 

 

Datum 23 mei 2017 

Ons kenmerk 20170523 

Onderwerp          Landelijk uniforme reële vaste  

 Wlz-tarieven   

  

Contact mw. drs. B. Roos (VGN) / 

 mw. drs. H. Oosterom (ActiZ) 

Telefoon 06 – 13 20 42 07 / 06 – 25 03 73 20 

E-mail broos@vgn.nl / h.oosterom@actiz.nl 

 

 

 

  

 

Geachte mevrouw/heer,  

 

De zorgkantoren kiezen er wederom voor om voor 2018 ieder een eigen beleid te 

hanteren voor de vaststelling van de tarieven Wlz. ActiZ en de VGN betreuren dit ten 

zeerste omdat hiermee de goede randvoorwaarden uitblijven om de vereiste zorg, 

ondersteuning en behandeling te kunnen bieden. Regionale tariefdifferentiatie maakt 

het inkoopproces nodeloos ingewikkeld waar juist vereenvoudiging moet worden 

nagestreefd. Bij administratieve lastenvermindering en de verdere stappen naar 

persoonsvolgende bekostiging, die in het inkoopbeleid worden gezet, passen landelijk 

uniforme reële tarieven. Bovendien is onduidelijk waar de regionale verschillen op 

gebaseerd zijn, omdat ze niet samenhangen met verschillende kenmerken in regio’s. 

 

Aanvankelijk zag het er - onder voorbehoud - naar uit dat zorgkantoren voor 2018 vaste 

tarieven voor de Wlz als uitgangspunt zouden hanteren. Uit de gepresenteerde contouren 

van het contracteringsbeleid 2018 van ZN/zorgkantoren volgt echter dat de hoogte van 

het tariefpercentage regionaal wordt vastgesteld. Geen vaste tarieven dus, maar 

regionale tariefdifferentiatie.  
 

Zorgorganisaties willen liefdevolle en vakbekwame zorg kunnen leveren voor de cliënten 

die voor hen kiezen. Zorg gericht op kwaliteit van bestaan, passend bij een cliënt. De 

VGN en ActiZ pleiten er daarom voor dat zorgorganisaties bij de Wlz zorgcontractering 

2018 een reëel vast tarief ontvangen. Voor 2018 betekent dat, dat het integraal tarief 

ten minste hoger moet zijn dan de som van het NZa-maximumtarief 2017 en de NHC-

component. Dit is ook verwoord in de ActiZ-uitgangspunten voor de Wlz 

zorgcontractering 2018 die eerder met de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren zijn gedeeld, zie 

de bijlage. De inhoud van de uitgangspunten is door ActiZ ingebracht en toegelicht bij de  
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dialoogsessies waarin ZN/zorgkantoren het concept-inkoopbeleid Wlz hebben besproken 

met onder meer de brancheorganisaties van zorgaanbieders.  

De VGN heeft al vanaf de invoering van de Wlz gepleit voor een regelarm, uniform 

beleid zonder eigen aanvullende eisen en vaste tarieven per zorgprofiel en dit als 

uitgangspunt bij gesprekken met Wlz uitvoerders en ZN over de inkoop ingebracht.  
 

ActiZ en de VGN vragen u dan ook met klem uw standpunt over de tarieven te herzien 

en over te gaan tot landelijk uniforme reële vaste tarieven voor de Wlz-zorg 2018. 

 

Graag vernemen we uw reactie.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

 

Gerton Heyne      Frank Bluiminck 

Directeur a.i. ActiZ     Directeur VGN 

 

 

 

 

      

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijlage: ActiZ uitgangspunten Wlz zorgcontractering 2018 

 

 

 

cc.  ZN, mevrouw J.G.W. Lensink MSc, directeur Zorg 

VWS, de heer M. Verbeek, directeur LZ 


