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Geachte heer Ruys,
Op 5 september 2014 voerde Staatssecretaris van Rijn overleg met alle betrokken
partijen over de transitie van de langdurige zorg. In dit overleg kwam ook de
zorginkoop 2015 Wlz aan de orde. Daarover had reeds eerder een werksessie
plaatsgevonden, waarbij ook de Nza aanwezig was. Alle partijen (branche
organisaties, ZN en VWS) committeerden zich om alle beschikbare middelen zo
goed mogelijk te benutten.
Tegen deze achtergrond is een aantal mogelijkheden besproken om een optimale
benutting van het Wlz-budget mogelijk te maken. Het gaat daarbij om de
volgende maatregelen:
• De herverdelingsmiddelen van € 100 mln. die in het voorlopige kader 2015
(dat aan u op 27 juni 2014 is medegedeeld) nog zijn gereserveerd,
worden reeds in het najaar aan het budgettair kader toegevoegd;
• Ook bij de nacalculatie in 2015 zal nog herverdeling van middelen mogelijk
zijn (binnen de beschikbare kaders). Voor de uitnutting van de
contracteermiddelen worden de productieafspraken tussen de
zorg kantoren en de zorgaanbieders bijgesteld;
• Er wordt bezien of het noodzakelijk is om de margeregeling in 2015 weer in
te voeren. Graag ontvang ik hierover uw advies als onderdeel van het
zogenaamde “meiadvies contracteerruimte 2015”;
• Zorgkantoren zullen niet onnodig middelen achterhouden bij de eerste
budgetronde;
• De zorgkantoren en de zorgaanbieders zullen periodiek met elkaar in overleg
gaan om het budget regionaal zo optimaal te alloceren en hierover tijdig
productieafspraken te maken. Hierbij is het van belang dat aanbieders die
minder zorg leveren dan verwacht tijdig melden dat zij hun budget niet vol
zullen maken.
De genoemde initiatieven zal ik opnemen in de brief over het budgettair kader
Wlz, die ik binnenkort zal sturen aan het parlement.
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Bij de uitwerking van de voorstellen verzoek ik u zoveel mogelijk af te stemmen
met Actiz, BTN, ZN, VGN en GGZ-NL. Een kopie van deze brief zal ik ook zenden
aan Actiz, BTN, VGN, GGZ-NL en ZN.
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Hoogachtend,
irecteur-geaal Langdurige Zorg.

drs. C. van der Burg
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