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Datum 31 maart 2020 

Betreft Bevoorschotting Wlz 2020 in verband met het coronavirus 

 

 

 

Geachte heer of mevrouw, 

 

Met deze brief informeer ik u over een tijdelijke wijziging van de 

bevoorschottingssystematiek van Wlz-zorgaanbieders in verband met de uitbraak 

van het coronavirus. Het doel is te voorkomen dat Wlz-instellingen in 

liquiditeitsproblemen komen als gevolg van deze uitbraak. Het gaat hierbij om 

twee wijzigingen: 

1. Aanpassen van de bevoorschotting in verband met extra kosten als gevolg 

van de uitbraak van het coronavirus. 

2. Het buiten werking stellen van het mechanisme dat de bevoorschotting 

wordt aangepast aan de hand van de werkelijke productie. 

 

Ad 1 

Wlz-zorgaanbieders kunnen in de komende periode worden geconfronteerd met 

extra kosten voor het leveren van zorg in verband met de uitbraak van het 

coronavirus. Voor deze extra kosten ontwikkelt de NZa momenteel een regeling. 

De gemaakte extra kosten, die voortvloeien uit de uitbraak van het coronavirus 

voor het leveren van zorg binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), worden apart 

geregistreerd door zorgaanbieders.  

Waar nodig, kunnen zorgkantoren de bevoorschotting vooruitlopend op de Nza-

regeling aanpassen.  

 

Ad 2 

Deze wijziging betreft het mechanisme dat zorgkantoren de voorschotten aan 

Wlz-zorgaanbieders aanpassen aan de hand van de werkelijke productie, als deze 

achterblijft bij de productieafspraken. Deze aanpassing van de voorschotten zal 

tot nader aankondiging niet meer plaatsvinden. 

Hiertoe is in goed overleg met het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars 

Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit besloten. Ik verwijs in dit verband 

naar de brief van 23 maart jl. van Zorgverzekeraars Nederland, kenmerk B-20-

5241 aan de brancheverenigingen. 

 

Achtergrond 
Zorginstituut Nederland stelt beleidsregels vast over de bevoorschotting van en 

afrekening met Wlz-instellingen door de zorgkantoren. Belangrijk onderdeel van 

deze beleidsregels is dat zorgkantoren het maandelijkse voorschot aanpassen bij 



 

 

 

  

 

 Pagina 2 van 2 

 

Zorginstituut Nederland 

Fondsen 

Fondsbeheer 

 
Datum 

31 maart 2020 
 

Onze referentie 

2020015167 

 

onderproductie door een Wlz-zorgaanbieder. Hiervoor zijn de volgende circulaires 

van belang: 
• 04/70 d.d. 22 december 2004 “Bevoorschotting instellingen AWBZ”; 
• 05/30 d.d. 19 oktober 2005 “Bijstelling maandelijkse bevoorschotting” en 
• 11/01 d.d. 26 oktober 2011 “Wijziging bevoorschotting zorgaanbieders 

AWBZ in 2012”. 

Deze en andere circulaires kunt u vinden op: 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties?trefwoord=&startdatum=&eind
datum=&type=Circulaire. De voorschriften die golden voor de AWBZ, gelden 
vanaf 1 januari 2015 voor de Wet langdurige zorg (Wlz). 

 

Onverkorte toepassing van de bevoorschottingssystematiek zou inhouden dat 

zorgaanbieders onbedoeld financieel geraakt worden door een teruglopende 

omzet als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Hierdoor zou de 

continuïteit van de zorg op zowel de korte als op de langere termijn in gevaar 

kunnen komen. Daarom is besloten om zo lang dat nodig is door de coronacrisis 

de voorschotten niet aan achterblijvende productie aan te passen. 

 

Concreet komt dit erop neer dat zorgkantoren de voorschotten aan Wlz-

zorgaanbieders mogen doorbetalen (via het CAK) zoals een zorgaanbieder deze 

bij een situatie zonder uitbraak van het coronavirus zou ontvangen. 

 

Slotopmerking 

Ik verzoek de zorgkantoren om hun werkwijze rond de bevoorschotting van de 

Wlz-instelling overeenkomstig het bovenstaande aan te passen, als dat in 

voorkomend geval nodig is.  

We houden u op de hoogte van relevante ontwikkelingen.  

 

Hoogachtend, 

 
drs. P. Tigges 

Hoofd afdeling Fondsen 

 

 


