Voorstel van wet

Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet
marktordening gezondheidszorg in verband met uitbreiding van de uitvoering van de Wet langdurige
zorg door zorgkantoren en de regeling van het Wlz-sluittarief voor zorgaanbieders

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van
Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de uitvoering van de Wet langdurige
zorg door zorgkantoren uit te breiden, zodat zij kunnen zorgdragen voor maatregelen gericht op de
vermindering of het uitstel van de behoefte aan zorg die behoort tot het op grond van die wet
verzekerde pakket en de essentialia voor hetWlz- sluittarief voor zorgaanbieders
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
De Wet langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 4.2.1 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervallen onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b door een
punt, de onderdelen c en d.
2. Aan het tweede lid worden vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een
puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:
c. hij ervoor zorgt dat voor de verzekerde met ingang van het tijdstip waarop het CIZ het
indicatiebesluit heeft vastgesteld, cliëntondersteuning beschikbaar is waarop de verzekerde, al dan
niet met behulp van zijn vertegenwoordiger of mantelzorger, een beroep kan doen;
d. hij ervoor zorgt dat voor een verzekerde waarop de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en
verstandelijk gehandicapte cliënten van toepassing is of voor diens vertegenwoordiger een
cliëntenvertrouwenspersoon als bedoeld in hoofdstuk 4A van die wet beschikbaar is.
B
Artikel 4.2.4 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vijfde lid wordt “Een Wlz-uitvoerder” vervangen door “Een zorgkantoor”.
2. Onder vernummering van het zesde en zevende lid tot achtste en negende lid worden twee leden
ingevoegd, luidende:
6. Een zorgkantoor kan ter uitvoering van deze wet samen met één of meer gemeenten of
zorgverzekeraars of Onze Minister voor Rechtsbescherming, zorgen voor maatregelen gericht op
vermindering of uitstel van de behoefte aan zorg.
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7. De uitvoering van het zesde lid geschiedt overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur gestelde nadere regels en betreft geen door een zorgverzekeraar op grond van artikel 11
van de Zorgverzekeringswet krachtens een zorgverzekering te verstrekken of te vergoeden
prestaties.
C
In artikel 4.3.1, eerste lid, wordt na “de beheerskosten,” ingevoegd “de overige uitvoeringskosten”.
ARTIKEL II
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 90, tweede lid, onderdeel a, wordt “gepaard gaande kosten” vervangen door “gepaard
gaande beheerskosten en kosten van overige maatregelen van Wlz-uitvoerders als bedoeld in die
wet”.
B
In artikel 91 wordt onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid een lid
ingevoegd, luidende:
3. De zorgautoriteit is bevoegd vast te stellen dat uitgaven voor overige maatregelen van Wlzuitvoerders als bedoeld in de Wet langdurige zorg ter uitvoering van die wet, niet verantwoord
waren. Met middelen vanuit het Fonds langdurige zorg of de reserves, bedoeld in het eerste lid,
tweede zin, worden geen uitgaven gedekt waarvan de zorgautoriteit heeft vastgesteld dat zij niet
verantwoord waren, tenzij de zorgautoriteit anders besluit.
ARTIKEL III
De Wet marktordening gezondheidszorg wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 16, onderdeel d, wordt “91, tweede lid, tweede volzin” vervangen door “91, tweede lid,
tweede zin en derde lid, tweede zin”.

B
Artikel 49e komt te luiden:
Artikel 49e
1. Onze Minister stelt voor ieder kalenderjaar het bedrag vast dat voor dat kalenderjaar beschikbaar
is voor zorg in natura als bedoeld in de artikelen 3.3.1 of 3.3.2 van de Wet langdurige zorg, de
verstrekking van persoonsgebonden budgetten als bedoeld in die wet en voor overige maatregelen,
ter uitvoering van die wet.
2. Onze Minister verdeelt bij de vaststelling op grond van het eerste lid, het beschikbare bedrag in:
a. een beschikbaar bedrag voor zorg in natura als bedoeld in de artikelen 3.3.1 of 3.3.2 van de Wet
langdurige zorg en waarbij bedragen bestemd kunnen worden voor specifieke doeleinden;
b. een beschikbaar bedrag voor de verstrekking van persoonsgebonden budgetten als bedoeld in
artikel 3.3.3 van de Wet langdurige zorg; en
c. een beschikbaar bedrag voor de kosten van overige maatregelen ter uitvoering van de Wet
langdurige zorg.
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3. De zorgautoriteit verdeelt het bedrag, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, ten behoeve van de
vaststelling van tarieven en van vereffeningbedragen als bedoeld in artikel 56b, over de regio’s,
bedoeld in artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wet langdurige zorg.
4. Onze Minister verdeelt de beschikbare bedragen, bedoeld in het tweede lid, onderdelen b en c over
de regio’s, bedoeld in artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wet langdurige zorg.

C
In artikel 50 worden onder vernummering van het derde en vierde lid tot zesde en zevende lid drie
leden ingevoegd, luidende:
3. De zorgautoriteit stelt voor een zorgaanbieder, die in een kalenderjaar tot het verzekerde pakket
van de Wet langdurige zorg behorende zorg heeft verleend en waarvoor de toepassing van het vierde
lid, over dat kalenderjaar leidt tot een positief bedrag, onder de naam “Wlz-sluittarief”, een tarief
voor een geheel van prestaties vast ter hoogte van dat bedrag.
4. De zorgautoriteit bepaalt voor een zorgaanbieder, die in een kalenderjaar tot het verzekerde
pakket van de Wet langdurige zorg behorende zorg heeft verleend, het verschil van zijn op grond van
het vijfde lid bepaalde aanvaardbare kosten en zijn opbrengsten aan tarieven voor prestaties voor
die zorg, over dat kalenderjaar.
5. De zorgautoriteit bepaalt de aanvaardbare kosten van een zorgaanbieder op basis van:
a. de door die zorgaanbieder geleverde zorg voor zover de zorgautoriteit die gelet op het aan de
regio, bedoeld in artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wet langdurige zorg, op grond van artikel 49e,
derde lid, toegedeelde bedrag, in aanmerking neemt; en van
b. de door die aanbieder getroffen maatregelen:
1° die behoren tot door de zorgautoriteit voor de aanvaardbare kosten bij op grond van artikel 57,
eerste lid, onderdeel b, vastgestelde beleidsregels aangewezen categorieën van maatregelen omtrent
de tot het verzekerde pakket van de Wet langdurige zorg behorende zorg;
2° die noodzakelijk zijn voor de verlening van de onder 1 bedoelde zorg;
3° waarvan de kosten niet worden of zullen worden gedekt uit tarieven voor prestaties; en
4° die de zorgautoriteit gelet op de op grond van artikel 57, eerste lid, onderdeel b, vastgestelde
beleidsregels in aanmerking neemt.
D
Aan artikel 57 wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. De op grond van het eerste lid, onderdeel b, vastgestelde beleidsregels kunnen voor wat betreft
een maatregel als bedoeld in artikel 50, vijfde lid, onderdeel b, inhouden dat de zorgautoriteit die
alleen in aanmerking neemt op aanvraag van een zorgaanbieder en Wlz-uitvoerder.
E
In artikel 59 wordt onder verlettering van de onderdelen e en f tot f en g een onderdeel ingevoegd,
luidende:
e. het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven vast te stellen op grond van artikel 50, eerste lid,
onderdelen a, b en c voor zover het categorieën van maatregelen als bedoeld in artikel 50, vijfde lid,
onderdeel b betreft;.
Artikel IV
Artikel 59, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg, is niet van toepassing op
beleidsregels die de Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van die wet, voor 1 januari
2022 heeft vastgesteld.
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Artikel V
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
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