
  

Notitie 

Aanpassingen in de 2e Nota van Wijziging Wlz  

 

Op 21 augustus is de tweede Nota van wijziging Wlz aan de Tweede Kamer aangeboden. 

Hieronder zijn de belangrijkste relevante wijzigingen samengevat. 

 

Modulair Pakket Thuis 

In plaats van functies en klassen wordt een modulair pakket thuis (mpt) geïntroduceerd.  

Deze leveringsvorm kan worden afgenomen als een deel van het volledig pakket niet 

wordt afgenomen, bijvoorbeeld omdat mantelzorgers dit overnemen. Het mpt kan 

worden gecombineerd met pgb en bij verschillende aanbieders worden afgenomen. 

De cliënt spreekt met het zorgkantoor af welke zorg hij binnen zijn zorgprofiel in welke 

vorm in natura thuis wil ontvangen. Hiervoor wordt een bewustkeuzegesprek  gevoerd. 

Het zorgkantoor kijkt of het doelmatig en verantwoord is. Het mpt mag niet meer kosten 

dan pgb bij zelfde zorgprofiel, dit geldt ook bij een combinatie met een pgb. Een zorgplan 

is bij een mpt niet verplicht. 

Voor huidige cliënten worden de functies en klassen automatisch omgezet naar een mpt. 

In 2015 wordt waarschijnlijk  nog met klassen gewerkt, waarbij planning is realisatie 

geldt. 

NZa moet onderzoek doen naar de omschrijving en beprijzing van modules vanaf 2016. 

 

PGB  

Zorgkantoren verstrekken pgb (ipv de Wlz uitvoerders). Zorgkantoren krijgen in hun 

regio een contracteerruimte voor zorg in natura en een subsidiekader voor pgb. Er 

komen mogelijkheden om te substitueren. 

 

Woningaanpassingen en hulpmiddelen 

Toegevoegd is dat woningaanpassingen ook voor 18+ onder de Wlz vallen. 

Woningaanpassingen en hulpmiddelen vallen in 2015 nog onder de gemeenten, vanaf 

2016 onder de Wlz. 

 

Overgangsrecht 

 ZZP VG3 valt ook onder het overgangsrecht voor de hoge ZZPs 

 Hoge ZZPs kunnen zorg in functies en klassen houden, dit wordt omgezet in mpt 

zonder toetsing zorgkantoor. Het zorgkantoor kan wel op enig moment het pakket 

beëindigen als blijkt dat niet aan de voorwaarden van verantwoord en doelmatig 

thuis wordt voldaan. 

 Hoge ZZPs die nu met uitgebreide overbruggingszorg (tijdelijk meer zorg dan in 

vpt/pgb/mpt) wachten op een plaats in een voorkeursinstelling, mogen dit in 2015 

voortzetten tot het moment dat de AWBZ termijn zou vervallen (max ½ jaar). In 

de Wlz is uitgebreide overbruggingszorg niet mogelijk. 

 Lage ZZPs hebben een jaar de tijd om te kiezen voor verblijf. Ze moeten op 1-1-

2016 ook echt verblijf afnemen. Ook als ze niet voor verblijf kiezen mogen ze in 

2015 in de Wlz blijven. Het keuzejaar blijft 2015 ook als de Wlz in 2015 nog niet 

ingaat.  

 Verzekerden met veel extramurale zorg: VWS gaat cliënten die waarschijnlijk in 

aanmerking komen voor een Wlz indicatie aanschrijven. Deze cliënten kunnen dan 

kiezen voor Wlz in 2015. De zorg in 2015 blijft gelijk aan 2014. Dit wordt 



  

Notitie 

administratief geregeld. In 2015 volgt een inhoudelijke indicatie. Vanaf 2016 kan 

de zorg aangepast worden.  

 

Zorginfrastructuur 

Projecten die uiterlijk 1 juli 2013 in aanmerking kwamen voor een vergoeding vanuit de 

beleidsregel zorginfrastructuur, krijgen tijdelijk tot 1-1-2018 een bijdrage vanuit een 

nieuwe aparte subsidieregeling onder de Wlz. Dit geldt ook voor instellingen die alleen 

nog extramurale zorg onder de Wmo /Jeugdwet leveren.  

 

Kapitaallasten 

Om de (niet-nacalculeerbare) kapitaallasten van zorg die naar de Wmo of Jeugdwet gaat 

te kunnen blijven compenseren is onder de Wlz een tijdelijke subsidieregeling 

opgenomen. 

 

Logeeropvang 

Logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers wordt toegevoegd aan het verzekerd 

pakket. Het is bedoeld voor thuiswonende cliënten en kent een maximum van 2 etmalen 

per week.  

 

LVG behandelzorg 18+ 

In de wet wordt opgenomen dat LVG cliënten die voor hun 18e een behandeltraject met 

verblijf zijn begonnen op grond van de Jeugdwet, dit onder de Wlz mogen voortzetten, 

ook als zij niet aan de toegangscriteria Wlz voldoen. Het CIZ zal geen inhoudelijke 

beoordeling doen. Er wordt onderzoek gedaan of de groep jongeren die hieronder valt en 

niet aan de toegangscriteria voldoen op termijn beter onder een ander termijn kan 

worden ondergebracht. 

 

 


