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Versie 

Versie Datum Omschrijving 

0.1 22 mei 2020 Eerste opzet 

0.2 2 juni 2020 Ter review  

1.0 9 juni 2020 Ter publicatie 

   

   

 

Leeswijzer 

 

Deze handreiking maakt deel uit van de handleiding Wlz signalen die gepubliceerd is 

op de website van het Inlichtingenbureau en de daarbij behorende handleiding, zie 

hiervoor:  

https://www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Wmo-en-Jeugdzorg/Wlz-Signalen 

 

https://www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Wmo-en-Jeugdzorg/Wlz-Signalen
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In die handleiding is in detail beschreven welk stappenplan gemeenten moeten 

doorlopen om gebruik te kunnen maken van de dienst. 

Ook integraal onderdeel van deze handreiking is het document 

“maatwerkvoorzieningen onder de Wmo of Wlz” dat gepubliceerd staat op de site van 

de VNG en dat jaarlijks geactualiseerd wordt. U vind het hier: 

https://vng.nl/sites/default/files/nieuws_attachments/2019/overzicht_maatwerkvoorzi

eningen_onder_de_wmo_of_wlz_in_2020.pdf 

Doelgroep 

Deze handreiking heeft als doelgroep medewerkers van gemeenten die 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wmo en de medewerkers die 

verantwoordelijk zijn voor het implementeren van deze tijdelijke voorziening om te 

toetsen of er sprake is van samenloop.  

 

Doel 

Voordat er een structurele oplossing gerealiseerd wordt om samenloop tussen de Wmo 

2015 en de Wlz tegen te gaan wordt er een tijdelijke oplossing gerealiseerd. 

Gemeenten willen niet onnodig betalen omdat Wlz immers voorliggend is op de Wmo. 

Deze handreiking dient als stappenplan voor gemeenten zodat zij snel en eenvoudig 

kunnen toetsen of een klant een lopende Wlz-indicatie heeft.  

Inleiding 

Bij gemeenten bestaat al langere tijd de behoefte om de samenloop tussen WLZ en 

voorzieningen die verstrekt worden op basis van de Wmo tegen te gaan en een actief 

signaal hiervan te krijgen. In de huidige situatie zijn gemeenten hiervoor afhankelijk 

van de informatie die ze krijgen vanuit het CIZ. Hierbij informeert het CIZ gemeenten 

niet actief dat er bij aanvang van een Wmo voorziening al een indicatie voor de WLZ is 

afgegeven. Gemeenten kunnen in de huidige situatie bij de aanvang van een Wmo 

traject toetsen bij het CIZ of er een Wlz indicatie loopt. De gemeente krijgt vervolgens 

dat-informatie terug van het CIZ. In de situatie dat een Wlz indicatie wordt afgegeven 

als er al gebruik wordt gemaakt van een Wmo-voorziening, wordt de klant geacht dit 

zelf door te geven aan de gemeente. Om diverse redenen gebeurt dit in de praktijk 

lang niet altijd. Hierdoor wordt in een aantal gevallen onnodig de Wmo aangesproken. 

Dit leidt tot onnodige administratieve lasten bij gemeenten, cliënten en 

zorgaanbieders.  

 

In november 2019 heeft het ministerie van VWS aan het Inlichtingenbureau gevraagd 

om, in samenwerking met het CIZ, hiervoor met een tijdelijke oplossing te komen. 

Tijdelijk, omdat via het actieprogramma i-Wlz gewerkt wordt aan een structurele 

oplossing (middels een Indicatieregister met notificatiebericht naar gemeenten) en de 

vraag van gemeenten dringend genoeg is om tot een tijdelijke oplossing te komen. 

https://vng.nl/sites/default/files/nieuws_attachments/2019/overzicht_maatwerkvoorzieningen_onder_de_wmo_of_wlz_in_2020.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/nieuws_attachments/2019/overzicht_maatwerkvoorzieningen_onder_de_wmo_of_wlz_in_2020.pdf
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Door het realiseren van deze oplossing worden gemeenten tijdig geïnformeerd over de 

geldigheid van een Wlz indicatie. Dit is van belang voor de monitoring van de 

overheveling van personen met langdurige GGZ-problematiek naar de Wlz, maar ook 

voor het op een juiste manier adresseren van declaraties (door de zorgaanbieders). Dit 

reduceert de administratieve lasten omdat er achteraf niet hoeft te worden uitgezocht 

welke financiering voorliggend is. 

 

De oplossing die gebouwd is voorziet in zogenaamde “dat” informatie, zoals BSN, 

naam, aanvraag-, afgifte- en ingangsdatum van de Wlz-indicatie. Dit doet het CIZ op 

grond van artikel 5.2.5, derde lid, van de Wmo 2015. 

 

De voorziening kan niet worden gebruikt om een samenloop tussen Jeugd en Wlz te 

signaleren. Voor de Jeudgwet is er geen grondslag voor CIZ om de informatie ter 

beschikking te stellen.  

 

Planning en tijdsinvestering 

De wens van VWS was op de voorziening in het eerste kwartaal van 2020 gereed te 

hebben en in gebruik te nemen. Daarbij is ervan uitgegaan dat het CIZ alle Wlz 

indicaties aanlevert bij het IB. Vanuit de AVG is het echter niet proportioneel om alle 

data te leveren. Het IB bouwt dus een voorziening waarbij alleen gegevens worden 

aangeleverd die noodzakelijk zijn om de gevraagde dienst te leveren. Dit maakt de 

gevraagde voorziening iets complexer, waardoor de dienst in het 2e kwartaal van 2020 

operationeel is en door gemeenten gebruikt kan worden. 

 

Wat de exacte tijdsinvestering voor gemeenten zal zijn is lastig in te schatten. 

Gemeenten kunnen zelf kiezen hoe vaak een bestand geüpload wordt naar het 

Inlichtingenbureau. Softwareleveranciers zijn op de hoogte van de werking van de tool 

Wlz signalen en kunnen desgewenst ondersteunen bij het genereren van de CSV 

bestanden. 

Hoe werkt het? 

Het Inlichtingenbureau heeft een oplossing gebouwd die werkt via het portaal “Wlz 

signalen”. Gemeenten kunnen hiervan gebruik maken en gegevens aanleveren van 

inwoners die een lopende Wmo-voorziening hebben of die een aanvraag hebben 

gedaan. Deze informatie verwerkt het IB in een landelijke voorziening Wmo. Door het 

dagelijks vergelijken van deze gegevens met het kopie Wlz register ontstaat een lijst 

met mogelijke samenloop.  

Via het portaal wordt 1x per dag een CSV-rapport beschikbaar gesteld. Gemeenten 

kunnen dit bestand downloaden en hebben daarmee alle nieuwe Wlz signalen.  
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Met softwareleveranciers zijn in een vroeg stadium gesprekken gevoerd. Zij weten wat 

er ontwikkeld wordt en kunnen gemeenten waar nodig is ondersteunen bij het 

genereren van de benodigde CSV-rapportages. 

 

Stap 1 

Periodiek leveren gemeenten een CSV-bestand aan via het portaal. Daarin staan alle 

lopende en nieuwe Wmo indicaties. De gemeente bepaalt zelf hoe vaak en in welke 

periodiciteit wordt aangeleverd. Hiervoor bestaat geen verplichte termijn.  

Beëindigde Wmo indicaties sinds de vorige aanlevering worden aangeleverd met een 

ingevulde einddatum. 

 

Softwareleveranciers kunnen ondersteunen bij het samenstellen van lijsten die kunnen 

worden gebruikt voor het uploaden van de gegevens bij IB en het inlezen van 

bestanden die terugkomen van IB. De eigen gemeentelijke softwareleverancier kan 

aangeven welke mogelijkheden er zijn.  

 

Stap 2 

Het IB verwerkt de aangeleverde bestanden tot een rapportage. De gemeente kan dit 

verwerkingsverslag downloaden om te controleren in hoeverre de aangeleverde 

bestanden succesvol zijn verwerkt. 

 

Stap3 

Verwerking van de aangeleverde informatie door IB vindt elke nacht plaats. De 

volgende dag kan via het portaal het verwerkte CSV-bestand worden opgehaald. 

Hiermee controleert de gemeente bij welke klanten er sprake van samenloop is met de 

Wlz. 

 

Stap 4 

Inlezen van de bestanden in de eigen software van gemeenten. Softwareleveranciers 

kunnen hierbij ondersteunen. 

 

Wanneer er sprake is van samenloop, hangt het af van de beleidskeuzes binnen de 

gemeente welke stappen er dan volgen. Het advies is om eerst contact op te nemen 

met de cliënt en/of het Zorgkantoor alvorens over te gaan tot beëindigen van de 

ondersteuning door de zorgaanbieder. Dit om verwarring en oneigenlijke beëindiging 

van de ondersteuning/zorg te voorkomen. 

 

De beëindiging van de ondersteuning door de zorgaanbieder kan plaatsvinden door het 

versturen van een beëindigingsbericht via het reguliere iWmo berichtenverkeer.  
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Beëindiging terugwerkende kracht  

Bij de invoering van deze nieuwe oplossing zullen er situaties naar boven komen 

waarbij al gedurende langere tijd een samenloop is die niet gewenst is. Om de 

administratieve lasten in de gehele keten zo laag mogelijk te houden adviseren wij u 

om deze niet met terugwerkende kracht terug te draaien.  

 

Wanneer kan samenloop wel? 

In een aantal situaties kan er wel sprake zijn van samenloop tussen Wlz en Wmo. Het 

betreft hier cliënten die zelfstandig blijven wonen en zorg uit de Wlz ontvangt. De Wlz 

client die zelfstandig woont kan bijvoorbeeld woningaanpassingen en hulpmiddelen 

(vervoersvoorzieningen, rolstoelen en roerende voorzieningen zoals een traplift) 

ontvangen vanuit de Wmo. Ook heeft de Wlz client recht op de regiotaxi uit de Wmo. 

Kijk voor een actueel overzicht in welke situatie(s) samenloop tussen Wlz en Wmo is 

toegestaan op https://vng.nl/nieuws/maatwerkvoorzieningen-onder-wmo-of-wlz-

overzicht-2020 

Tot slot 

Het uitgebreide stappenplan is te raadplegen op de website van het 

Inlichtingenbureau: 

 

https://www.inlichtingenbureau.nl/Portals/0/adam/Linklijst/Vvsye_2ivUGkIrzHroqELg/L

ink/Handleiding%20Wlz%20signalen%20v1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://vng.nl/nieuws/maatwerkvoorzieningen-onder-wmo-of-wlz-overzicht-2020
https://vng.nl/nieuws/maatwerkvoorzieningen-onder-wmo-of-wlz-overzicht-2020
https://www.inlichtingenbureau.nl/Portals/0/adam/Linklijst/Vvsye_2ivUGkIrzHroqELg/Link/Handleiding%20Wlz%20signalen%20v1.pdf
https://www.inlichtingenbureau.nl/Portals/0/adam/Linklijst/Vvsye_2ivUGkIrzHroqELg/Link/Handleiding%20Wlz%20signalen%20v1.pdf
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