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Ggz signalen vanuit CIZ naar gemeente 
 

1. Inleiding 
Dit document is een instructie voor gemeenten voor het verkrijgen van informatie via het GGk over 
de openstaande aanvragen GGZ Wlz 2021 bij het CIZ. Behalve de achtergrond van de verstrekking 
van deze informatie bevat het stuk ook de werkwijze hiervoor en de data waarop de gegevens 
beschikbaar komen.  
 

2. Achtergrond 
Op 2 juli 2019 is het wetsvoorstel “Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis” 
aangenomen in de Tweede Kamer. De wetswijzigingen die per 1 januari 2021 inwerking traden 
regelen dat volwassenen met een psychische stoornis toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) 
kunnen krijgen als zij blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de 
nabijheid.  
 
In 2020 diende het CIZ alle volwassenen die een aanvraag doen voor toegang tot de Wlz op basis van 
een psychische stoornis, te onderzoeken en van een indicatiebesluit te voorzien. De ingangsdatum 
van deze indicatiebesluiten is altijd 1 januari 2021 of later. Door een hoge aanvraagstroom is er 
vertraging ontstaan in het proces van toekenning van de Wlz-indicaties 2020 door het CIZ én in het 
daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren. Daarnaast is er vertraging 
ontstaan bij het CIZ bij de afhandeling van de aanvragen GGZ Wlz 2021, omdat de 2020 aanvragen 
prioriteit krijgen en er meer 2021 aanvragen zijn binnengekomen dan verwacht.  
 
De continuïteit van ondersteuning en zorg voor mensen met psychische stoornissen mag door de 
vertraging bij het CIZ niet in gevaar komen. Om die reden zijn in december 2020 werkafspraken 
gemaakt voor de overgangsperiode van de aanvragen 2020.  
 
CIZ heeft de prognose voor afhandeling van de 2020 aanvragen bijgesteld naar begin mei1. Om die 
reden heeft het ministerie van VWS samen met de VNG, het CIZ en ZN nu opnieuw afspraken 
gemaakt om de overgangsperiode goed te organiseren.  
 
De overgangsperiode betreft zowel de 2020 als de 2021 aanvragen. Deze instructie betreft echter 
alleen de 2021 aanvragen.  
 
Gemeenten hebben afgesproken de Wmo-indicaties van cliënten die nog geen indicatiebesluit 
hebben ontvangen van het CIZ voor de GGZ Wlz op basis van een aanvraag in 2021, tot en met 
uiterlijk 31 december 2021  te verlengen. Dit gebeurt op basis van maatwerk. Hiervoor is het nodig 
dat de gemeenten weten over welke nieuwe cliënten het in 2021 gaat. Het beschikbaar stellen van 
de informatie rondom de achterstand van aanvragen GGZ Wlz 2021 zal net als in december 2020 en 
januari 2021 middels het product Wlz signalen van het Inlichtingenbureau aan gemeenten 
plaatsvinden.  

                                                        
1 In december 2020 was de prognose 1 april.  
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Opmerking 
De informatie m.b.t. de achterstand van de openstaande aanvragen GGZ Wlz die in 2020 door 
burgers bij CIZ zijn ingediend, is al door gemeenten ontvangen in december 2020 en in januari 2020. 
Deze informatie was destijds tot 7 februari 2021 beschikbaar en wordt niet nogmaals aangeleverd 
vanuit het CIZ. 
 
De ‘2020-aanvragen’ die leiden tot een Wlz indicatie bij het CIZ, worden of zijn al beschikbaar gesteld 
via het reguliere proces van Wlz signalen. Op basis van samenloop tussen de door gemeenten 
aangeleverde Wmo populatie en het kopie Wlz register worden de Wlz signalen dagelijks gecreëerd 
en beschikbaar gesteld aan gemeenten via het GGk webportaal.  
 
Meer informatie over het product Wlz signalen: 
URL: https://www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Wmo-en-Jeugdzorg/Wlz-Signalen 
 

3. Werkwijze (zie ook procesplaat bijlage 1) 
De werkwijze voor het ontvangen van de openstaande Wlz indicatie aanvragen 2021 is als volgt:  
 
Aanlevering lopende aanvragen GGZ Wlz 2021 door het CIZ 
Het CIZ levert maandelijks de BSN’s van cliënten welke in de voorgaande periode een aanvraag voor 
GGZ Wlz hebben gedaan, maar waarvan de Wlz-indicatie nog niet is afgerond, aan het 
Inlichtingenbureau. Deze gegevens worden door het Inlichtingenbureau op het GGk opgeslagen in 
het ‘kopie Wlz register’.  
 
De eerste aanlevering vanuit het CIZ zal plaatsvinden op 1 april. Deze aanlevering bevat alle lopende 
aanvragen vanaf 1-1-2021. De daarop volgende aanleveringen vanuit het CIZ bevatten alleen de 
lopende aanvragen over de afgelopen maand en niet het totaalbestand van alle lopende aanvragen 
bij het CIZ op dat moment.  
 
Het CIZ geeft bij iedere lopende aanvraag GGZ Wlz een einddatum mee die 60 dagen verder in de 
toekomst ligt. Als deze einddatum bereikt is, wordt automatisch de informatie bij het 
Inlichtingenbureau uit het ‘kopie Wlz register’ verwijderd. 
 
Aanlevering Wmo populatie door gemeenten 
Gemeenten leveren op dit moment al de Wmo populatie aan op GGk via het product Wlz signalen, 
zodat er samenloop Wmo-Wlz kan worden bepaald. Deze informatie wordt door het 
Inlichtingenbureau op het GGk opgeslagen in het ‘Wmo register’. 
 

Advies 
Controleer iedere keer voorafgaand aan een levering vanuit het CIZ of de aangeleverde Wmo 
populatie actueel is in het GGk, zodat alle signalen op basis van samenloop Wmo – GGZ Wlz 
gecreëerd en beschikbaar gesteld kunnen worden via het GGk portaal. 

 
Creëren van samenloopsignalen door Inlichtingenbureau 
Het Inlichtingenbureau bepaalt op basis van de door gemeenten aangeleverde Wmo populatie of er 
samenloop is met de informatie over lopende aanvragen GGZ Wlz van het CIZ. In geval van 
samenloop (Wmo – GGZ Wlz) ontvangt de gemeente een Ggz signaal hiervan met daarin vermeld 
welke BSN het betreft en aanvullende fictieve ‘dat-informatie’.  

https://www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Wmo-en-Jeugdzorg/Wlz-Signalen
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De informatie over de lopende aanvragen bij het CIZ is binnen het Wlz signalenbestand op de 
volgende wijze weergegeven en te herkennen als een Ggz signaal: 
  

Attribuut Informatie 

Code aanleverende gemeente De code van de (hoofd)gemeente/samenwerkingsverband  

Gemeentecode De 4-cijferige code van de gemeente waar BSN bij hoort  

BSN Bsn van de aanvrager GGZ Wlz 

WlzStatus Onbekend 

Afgiftedatum 1-1-2099 

Ingangsdatum 1-1-2021 

Einddatum De einddatum ligt 60 dagen na aanlevering ggz informatie door CIZ 

 
Ophalen Wlz signalenbestand (inclusief Ggz signalen) door gemeenten 
Iedere 1e van de maand wordt een Wlz signalenbestand met daarin de Ggz signalen beschikbaar 
gesteld op het GGk webportaal. Doordat de creatiedatum van het bestand in de bestandsnaam is 
opgenomen, kan het betreffende Wlz signalenbestand waarin ook de Ggz signalen zitten eenvoudig 
herkend worden.  
 
Voorbeeld van een bestandsnaam waarin de datum 1 april 2021 staat opgenomen als ‘20210401’:  

 WlzSignalen_202104010601.csv 
 
Nadat een Wlz signalenbestand is gecreëerd, blijft het bestand 60 dagen beschikbaar op het GGk 
portaal. Na 60 dagen wordt het bestand automatisch verwijderd (geschoond) en is het bestand niet 
meer te downloaden. Dit geld zowel voor gedownloade als niet gedownloade Wlz signalen-
bestanden.  
 

Opmerking 
Op het moment dat een gemeente er voor kiest om na het downloaden van het Wlz signalenbestand 
deze direct te verwijderen op het GGk portaal, dan is het daarna niet meer mogelijk om het bestand 
nogmaals te downloaden. 

 

4. Planning 
Vanaf 1 april worden op iedere 1e van de maand de Ggz signalen via het Wlz signalenbestand aan 
gemeenten beschikbaar gesteld. Deze Ggz signalen worden gecreëerd op basis van samenloop 
tussen de lopende aanvragen GGZ Wlz vanuit het CIZ en de aangeleverde WMO populatie door 
gemeenten. 
 

 
Ggz signalen voor gemeenten GGZ Wlz informatie in GGk beschikbaar tot 

1 april 2021 31 mei 2021 

1 mei 2021 30 juni 2021 

1 juni 2021 31 juli 2021 

1 juli 2021 30 augustus 2021 

1 augustus 2021  30 september 2021 

1 september 2021 31 oktober 2021 

1 oktober 2021 30 november 2021 
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De eerste aanlevering Ggz signalen bestaat uit de samenloop tussen de aangeleverde Wmo 
populatie en alle openstaande aanvragen GGZ Wlz vanaf 1-1-2021. In de daarop volgende 
aanleveringen wordt alleen de samenloop op de nieuwe lopende aanvragen sinds de laatste 
aanlevering als Ggz signalen beschikbaar gesteld via GGk.  
 

Opmerking 
Er wordt niet iedere keer een totaalbestand van alle samenloop tussen Wmo en lopende GGZ Wlz 
aanvragen beschikbaar gesteld, maar telkens alleen aanvullend de nieuwe aanvragen GGZ Wlz 

5. Afgegeven indicaties GGZ Wlz 
Op het moment dat een ‘lopende GGZ Wlz 2021’ aanvraag afgewikkeld is, kan dit leiden tot het 
afgeven van een Wlz indicatie. De betreffende Wlz indicatie komt dan direct terecht in het reguliere 
proces voor het creëren van de Wlz signalen. Op basis van het bepalen van samenloop Wmo – Wlz 
wordt een cliënt (BSN) waarvoor eerst een lopende aanvraag GGZ Wlz was, zichtbaar in het Wlz 
signalen bestand met actuele ‘dat-informatie’. Op basis van dit Wlz signaal kan de gemeente de 
Wmo ondersteuning in afstemming met de cliënt en het zorgkantoor stop zetten.  

Tip: Wlz-Ggz signalen nogmaals ontvangen? 
 
Wilt u nogmaals uw volledige bestand met Wmo populatie vergelijken met het kopie Wlz register om 
Wlz signalen (inclusief Ggz signalen) nogmaals te ontvangen? Dat kan! Wanneer u alle Wmo BSN’s 
eerst verwijdert uit het GGk portaal en deze vervolgens weer (eventueel voorzien van 
nieuwe/correcte informatie) upload, zullen alle GGZ Wlz signalen opnieuw gecreëerd worden o.b.v. 
het actuele ‘kopie GGZ Wlz register. 
 

Hieronder vindt u een uitleg hoe u de GGZ Wlz signalen nogmaals kunt ontvangen  
Stap 1: wijzig alle einddata in uw bestand met volledige Wmo populatie voor Wlz/Ggz signalen. U 
kunt in het aanleverbestand bij alle Wmo BSN’s die u opnieuw wil laten toetsen een einddatum 
meegeven die in het verleden ligt, bijvoorbeeld: 01-01-2021 
 
Stap 2: verwijder alle aangeleverde Wmo BSN’s in het GGk portaal. Upload het aanleverbestand in 
het portaal met einddata in het verleden. Hierdoor worden betreffende aangeleverde BSN’s uit het 
portaal in de daaropvolgende nacht verwijderd 
 
Stap 3: Lever een dag later het juiste bestand met Wmo BSN’s aan in het GGk portaal. Upload het 
correcte aanleverbestand in het portaal. Deze Wmo BSN’s worden nu weer als ‘nieuw’ aangemerkt, 
waardoor de BSN’s in de daaropvolgende nacht tegen het Wlz register worden gehouden om Wlz 
signalen te creëren. 
 
Voorbeeld: 

 Woensdag 17 februari uploadt u een volledig bestand met uw Wmo populatie met einddata 
in het verleden. (voorafgaand aan 17 februari) 

 In de nacht van woensdag van 17 februari op donderdag 18 februari wordt het volledige 
bestand in ons systeem opgeschoond. 

 Donderdag 18 februari uploadt u opnieuw het volledige bestand met de juiste einddata. 

 In de nacht van donderdag 18 februari op vrijdag 19 februari vindt verrijking over het gehele 
bestand plaats. 

 Vrijdag 19 februari worden alle samenloopsignalen op het geüploade bestand van 18 

februari voor u klaargezet om te downloaden.  
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Bijlage 1 : Procesplaat GGZ signalen 
 
In onderstaande plaat staat het proces rondom het creëren van de Ggz signalen weergegeven. 
 

 
 


