Extra aanlevering alle openstaande aanvragen Ggz Wlz 2021
1. Inleiding
Dit document is een instructie voor gemeenten voor het verkrijgen van de extra aanlevering met
informatie via het GGk over alle openstaande aanvragen GGZ Wlz 2021 bij het CIZ 15 november
2021.
Regulier proces Ggz signalen
De instructie voor het regulier maandelijks proces en achtergrond m.b.t. het ontvangen van de
openstaande aanvragen GGZ Wlz is te vinden door te klikken op de volgende link : Ggz signalen
vanuit CIZ naar gemeente

2. 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 eenmalig op 15 november a.s. alle BSN’s van cliënten die in 2021 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’.
Het CIZ geeft bij iedere lopende aanvraag GGZ Wlz de einddatum 15-1-2022 mee. Als deze
einddatum bereikt is, wordt automatisch de informatie bij het Inlichtingenbureau uit het ‘kopie Wlz
register’ verwijderd.
Aanlevering Wmo populatie door gemeenten
De meeste 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’.


Zie bijlage 1 voor het ‘Aanleverformat Wmo populatie door gemeenten op GGk’

Creëren van Ggz samenloopsignalen door Inlichtingenbureau
Het Inlichtingenbureau bepaalt in de nacht van 15 op 16 november 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 op 16 november
een Ggz signaal hiervan met daarin vermeld welke BSN het betreft en aanvullende fictieve ‘datinformatie’.
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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
Code aanleverende gemeente
Gemeentecode
BSN
WlzStatus
Afgiftedatum
Ingangsdatum
Einddatum

Informatie
De code van de (hoofd)gemeente/samenwerkingsverband
De 4-cijferige code van de gemeente waar BSN bij hoort
Bsn van de aanvrager GGZ Wlz
Onbekend
1-1-2111
15-11-2021
15-1-2022

Ophalen Wlz signalenbestand (inclusief Ggz signalen) door gemeenten vanaf 16 november
Vanaf 16 november wordt het 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.
In de bestandsnaam staat namelijk de datum 16 november 2021 opgenomen als ‘20211116’:
 WlzSignalen_20211160601.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 signalenbestanden.
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.
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Bijlage 1 : Aanleverformat Wmo populatie door gemeenten op GGk
De aanlevering van het .CSV-bestand moet uit de volgende onderdelen bestaan:
Attribuut
BSN
Gemeentecode
Ingangsdatum
Einddatum

Informatie
De BSN van de burger die een Wmo indicatie heeft
De 4 cijferige code van de gemeente waar BSN bij hoort
Datum waarop de landelijke voorziening Wmo is geactiveerd.
Datum van beëindiging van het abonnement in de landelijke
voorziening Wmo

De volgende inhoudelijke controles worden na ontvangst uitgevoerd:
 Er mogen GEEN kopregels aanwezig zijn
 Per regel moet gelden:
o BSN is verplicht
o Gemeentecode is verplicht
 BSN moet voldoen aan de 11-proef
o Formaat: 9-cijferige string
o Als het BSN korter is dan 9 cijfers, dan moet het worden aangevuld met voorloopnullen.
Voorbeeld: BSN '063946476' is geldig, maar '63946476' wordt afgekeurd.
 Gemeentecode moet bekend zijn binnen het GGk portaal
 Als de ingangsdatum gevuld is moet gelden:
o Formaat: dd-mm-jjjj (voorbeeld 15-03-2020)
o Het moet een geldige datum zijn
o Dit veld is optioneel
 Als de einddatum gevuld is moet gelden:
o Formaat: dd-mm-jjjj (voorbeeld 15-03-2020)
o Het moet een geldige datum zijn
o Dit veld is optioneel
o Een BSN wordt in GGk verwijderd op het moment dat de systeemdatum de einddatum
WMO heeft bereikt. Dus een WMO indicatie met een gevulde einddatum in de toekomst
wordt nog niet verwijderd.
Na aanlevering van het bestand is direct zichtbaar of het inlichtingenbureau het .CSV bestand heeft
geaccepteerd of heeft afgekeurd. Een geaccepteerd bestand krijgt de status Afgeleverd en een
afgekeurd bestand krijgt de status Afgekeurd.
Door op de status van de betreffende aanlevering te klikken, kan het ‘Rapport verwerkingsverslag’
geopend worden. In dit verslag is zichtbaar welke regels en kolommen zijn afgekeurd en wat de
reden van deze afkeur is. Na correctie kan het bestand nogmaals aangeleverd worden.
Meer informatie over de werking van het informatieproduct ‘Wlz signalen’ via het GGk portaal?
 klik op link : handleiding Wlz signalen
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