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Uw brief

Geachte voorzitter, Bijlage(n)
4

In de afgelopen periode is door veel betrokkenen, onder wie medewerkers van
Correspondentie uitsluitendZorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut), hard gewerkt om de richten aan het retouradres

vormgeving van de risicoverevening binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) te met vermelding van de
actualiseren met het oog op 2017. datum en het kenmerk van

deze brief.

Het kabinet zet in op verdere verbetering van de werking van het ex ante
risicovereveningsmodel en de vergroting van de risicodragendheid van de
zorgverzekeraars door de afschaffing van de ex post compensatiemechanismen
met ingang van het vereveningsjaar 2017. Voor een overzicht van de belangrijkste
wijzigingen van het modeL die aan het bereiken van dit doel bijdragen, verwijs ik u
naar het algemeen deel van de toelichting bij de Regeling risicoverevening 2017
(de Regeling).

Het advies dat de Werkgroep Ontwikkeling Risicoverevening (WOR) heeft
uitgebracht over de vormgeving van de risicoverevening 2017 heb ik bijgevoegd
(bijlage 1). Tevens doe ik u een afschrift van de Regeling (bijlage 2) toekomen,
zoals deze op 27 september 2016 gepubliceerd is in de Staatscourant. Bij deze
brief vindt u verder een bijlage met een toelichting op het macroprestatiebedrag
(MPB, bijlage 3) en een bijlage over de totstandkoming van de normbedragen
(bijlage 4).

Ik wil u bedanken voor uw bijdrage aan de doorontwikkeling van het
risicovereveningssysteem en uw werkzaamheden rondom de praktische uitvoering
daarvan.

Ik verzoek u om, met inachtneming van de Regeling en deze brief, beleidsregels
op te stellen en mij die ter goedkeuring voor te leggen.

Overigens werden in het verleden bij deze brief ook de zogenaamde
referentiebestanden gevoegd, die worden opgesteld ter onderbouwing van de
indeling van verzekerden in de klassen van de betreffende vereveningscriteria.
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Deze referentiebestanden maken vanaf nu onderdeel uit van de beleidsregels van directoraat-generaalhet Zorginstituut.
Langdurige Zorg
directie Zorgverzekeringen
Cluster RisicovereveningIk vertrouw erop u met deze informatie voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

directeur Zorgverzekeringen

Bij lagen:
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1024068-155663-Z

1. WOR-advies
2. Regeling risicoverevening 2017
3. Toelichting macroprestatiebedrag
4. Toelichting berekening normbedragen

B.K. van Koesveld
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