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Geachte mevrouw Kaljouw, 
 
Op 1 maart jl. heb ik van u de februaribrief ontvangen over de verwachte 
benutting van het budgettaire kader Wlz in 2022 en 2023. U heeft deze brief 
opgesteld naar aanleiding van mijn verzoek uit de definitieve kaderbrief Wlz 2023 
van 29 september 20221, dat erop gericht was de voorbereiding van de 
Voorjaarsnotabesluitvorming op de meest actuele gegevens te laten plaatsvinden. 
In de definitieve kaderbrief Wlz 2023 heb ik u verzocht om mij in februari en juli 
2023 te adviseren over de inzet van de herverdelingsmiddelen en de 
ontwikkelingen in het licht van de toereikendheid van het Wlz-kader in 2023. Ik 
verzocht u om dit te bezien in relatie tot de ontwikkeling van de indicaties en de 
gedeclareerde zorg met specifieke aandacht voor de budgettaire impact van de 
instroom van ggz-wonen cliënten (hierna: ggz-w) en het (financiële) effect van de 
COVID-19 pandemie op het Wlz-kader. 
 
Analyse en advies 2023 
Ik dank u hartelijk voor de door u opgestelde analyse. Voor de analyses van de 
verwachte benutting van het kader 2023 heeft u in uw februaribrief een 
onderscheid gemaakt in de prognoses voor de zorg die voor 2021 al onderdeel 
uitmaakte van de Wlz en de prognoses voor de financiële impact van het 
openstellen van de Wlz voor volwassen cliënten met een psychische stoornis met 
ingang van 1 januari 2021. U geeft aan dat de door u opgestelde prognoses met 
grote onzekerheid zijn omgeven. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door het vroege 
moment waarop u uw prognoses uitbrengt, maar ook door de onzekerheid 
omtrent de instroom van ggz-w cliënten. 
 
Wlz-kader 2023 
U geeft voor de verwachte benutting van het Wlz kader in 2023 (uitgezonderd 
ggz-w, zie hieronder) twee scenario’s weer. In het scenario gebaseerd op 
declaraties van geleverde zorg raamt u een tekort van € 125 miljoen. In het 
scenario gebaseerd op ontwikkeling van het aantal indicaties raamt u een tekort 
van € 339 miljoen. Hiermee geeft u aan dat naar verwachting tenminste € 125 
miljoen nodig is om tot een toereikend Wlz-kader toereikend te komen. 

 
1 Kamerbrief “Definitieve kaderbrief Wlz 2023”, vergaderjaar 2022-2023, 34104, nr. 262. 








