
Webinar Wlz Signalen 27-5-2020 – vragen en antwoorden 

Wendy 09:36 
Hoe heet de tijdelijke oplossing? 

Antwoord: 
Het product heet Wlz signalen 

Charlotte 09:38 
wordt die nog uitgebreid met de DAT info? zoals begindatum? de registertoets bedoel ik dan 

Antwoord: 
De Wlz registertoets blijft voorlopig nog ongewijzigd. Op het moment dat  uitbreiding van Wlz signalen 
met digikoppeling/berichtenservices plaatsvindt, wordt de huidige registertoets ook uitgebreid met 'dat-
informatie'  

evelien 09:39 
Gaat de oplossing alleen over WMO, waarom niet Jeugdwet ? 

Antwoord: 
Vanaf 1 juli zijn de Wlz sigalen alleen voor samenloop Wlz-Wmo beschikbaar. In de Jeugdwet is er 
geen grondslag voor het CIZ om informatie te delen. In artikel 5.2.5 lid 3 Wmo 2015 is geregeld dat 
dat zonder toestemming van de cliënt deze gegevens mogen worden opgevraagd bij het CIZ (en voor 
CIZ om deze informatie te delen). In de Jeugdwet is een dergelijk bepaling echter niet opgenomen. 
Voor het opvragen van deze gegevens bij het CIZ is vooraf ondubbelzinnige toestemming nodig van 
de jeugdige (of diens ouder/vertegenwoordiger). De dienst Wlz Signalen kan dus niet zomaar worden 
gebruikt om van Jeugdigen te bepalen of er een Wlz-indicatie is afgegeven. 

Jeanette 09:39 
is wlz altijd voorliggend in de financiering? en heeft de cliënt geen keuze om in WMO te blijven 
. client wilt dit meestal vanwege eigen bijdrage. 

Antwoord: 
Wlz is altijd voorliggend, zie ook de handreiking hierover. 

Pieter 09:39 
is het ook mogelijk, wmo te controleren tussen gemeente? 

Antwoord: 
Nee, op dit moment kunnen we alleen samenloop Wlz-Wmo bepalen en niet samenloop Wmo tussen 
gemeenten.  

Tonny 09:39 
Wordt ook de soort indicatie zichtbaar bijvoorbeeld WLZ-Vpt indicatie? 

Antwoord: 
Nee, dit betreft 'wat-informatie'. Op dit moment mogen we alleen 'dat-informatie' (dat iemand een 
indicatie heeft) vanuit het CIZ ontvangen waarmee we de Wlz signalen vullen. Momenteel is er bij 
VWS onderzoek gaande hoe 'wat-informatie' in de toekomst ook meegeleverd kan worden in een Wlz 
signaal. Verwachting is dat dit op termijn zal leiden tot een wetswijziging. 

Marja 09:40 
wordt de presentatie nagestuurd? 

Antwoord: 
Na de uitzending ontvangt u een mail met presentatie, link naar de opname en eventuele 
terugkoppeling op vragen. 



Yvonne 09:40 
Zie je ook vanaf welke datum de inwoner een Wlz indicatie heeft? 

Antwoord: 
Ja, deze informatie zit in een Wlz signaal 

Ingrid 09:41 
Gaat het alleen om lopende Wlz indicaties of ook om toekomstige indicatie. Bijv. Al toegekend 
vanaf 1-1-2021. 

Antwoord: 
Zowel actuele als toekomstige Wlz indicaties. Er moet daardoor ook goed naar de ingangsdatum van 
de Wlz indicatie worden gekeken 

Ira 09:41 
Ik ben ook benieuwd of dat ook kan voor de jeugdigen in de jeugdwet? 

Antwoord: 
Nee,  dit mag niet. In artikel 5.2.5 lid 3 Wmo 2015 is geregeld dat dat zonder toestemming van de 
cliënt deze gegevens mogen worden opgevraagd bij het CIZ (en voor CIZ om deze informatie te 
delen). In de Jeugdwet is een dergelijk bepaling echter niet opgenomen. Voor het opvragen van deze 
gegevens bij het CIZ is vooraf ondubbelzinnige toestemming nodig van de jeugdige (of diens 
ouder/vertegenwoordiger). De dienst Wlz Signalen kan dus niet zomaar worden gebruikt om van 
Jeugdigen te bepalen of er een Wlz-indicatie is afgegeven. 

Renske 09:42 
is het wel mogelijk de ingangsdatum van de WLZ indicatie aan te geven 

Antwoord: 
Ja, deze informatie zit in een Wlz signaal 

Linda 09:43 
Kunnen we bij 'dat-informatie' ook de leveringsvorm zien? Want bij een vpt en een mpt komen 
hulpmiddelen nog wel voor rekening van de gemeente. Dan is er dus wel samenloop met Wlz, 
maar is het niet zo dat alles onder de wmo beëindigd moet worden. 

Antwoord: 
Nee, dit betreft 'wat-informatie'. Op dit moment mogen we alleen 'dat-informatie' (dat iemand een 
indicatie heeft) vanuit het CIZ ontvangen waarmee we de Wlz signalen vullen. Momenteel is er bij 
VWS onderzoek gaande hoe 'wat-informatie' in de toekomst ook meegeleverd kan worden in een Wlz 
signaal. Verwachting is dat dit zal leiden tot een wetswijziging. 

Pieter 09:44 
lever je aan aan via GGK of via IB ? 
dat snap ik Arnoud log je in op GGk of log je in bij het IB voor uploaden 

Antwoord: 
Op het GGk kan de gebruiker vanaf 1 juli een bestand met Wmo geindiceerde inwoners uploaden. Dit 
dienen unieke BSN's te zijn. 

Jeanette 09:44 
zijn deze gegevens beschikbaar voor gemeenten en voor zorgaanbieders 

Antwoord: 
Alleen voor gemeenten. Bij VECOZO is echter een vergelijkbare dienst voor zorgaanbieders. Zie 
https://www.vecozo.nl/diensten/wlz-raadpleegfunctie/ 



Trudy 09:44 
Hoe zit het met het verstrekken van een PGB i.r.t. de AVG? 

Antwoord: 
De dienst geeft inzicht of er een WLZ indicatie is verstrekt. De verstrekkingsvorm (PGB of natura) 
betreft 'WAT' informatie en is niet beschikbaar.  

Charlotte 09:45 
maar de toets verandert dus niet verder? :) 

Antwoord: 
Klopt, de huidige Wlz registertoets blijft bestaan 

Himke 09:46 
Waarom alleen aanlevering van WMO bestanden niet van de Jeugdwet? 

Antwoord: 
Vanaf 1 juli zijn de Wlz signalen alleen voor samenloop Wlz-Wmo beschikbaar.  In artikel 5.2.5 lid 3 
Wmo 2015 is geregeld dat dat zonder toestemming van de cliënt deze gegevens mogen worden 
opgevraagd bij het CIZ (en voor CIZ om deze informatie te delen). In de Jeugdwet is een dergelijk 
bepaling echter niet opgenomen. Voor het opvragen van deze gegevens bij het CIZ is vooraf 
ondubbelzinnige toestemming nodig van de jeugdige (of diens ouder/vertegenwoordiger). De dienst 
Wlz Signalen kan dus niet zomaar worden gebruikt om van Jeugdigen te bepalen of er een Wlz-
indicatie is afgegeven. 

Marvin 09:46 
Mogen gemeenten vanaf 2 punten een BSN registreren om signaal te ontvangen bij WLZ 
indicatie (bijv. ten behoeve van regiesysteem en backoffice) ? 

Antwoord: 
Binnen het GGk kan er maar 1 uniek BSN geregistreerd worden en op 1 manier Wlz signalen 
ontvangen worden. Dat is vanaf 1 juli via het portaal of vanaf eind van het jaar via de digikoppeling 
middels 1 endpoint. 

Joost 09:46 
wlz registertoets nu alleen mogelijk per bsn, komt er in de toekomst een uitbreiding om een 
BSN lijst te importeren zodat je meerdere BSN tegelijk kunt checken? 

Antwoord: 
De Wlz registertoets is zowel via portaal als webservice beschikbaar voor initiele aanleveringen. Op 
het moment dat er meerdere BSN's bevraagd en gevolgd dienen te worden kunnen deze in een 
bestand geupload worden via het product Wlz signalen. De volgende dag is het resultaat bekend 

M. 09:46 
Stel, iemand heeft vanuit de Wmo al een voorziening sinds 2016, heeft sinds 2019 een Wlz, 
maar de gemeente is niet op de hoogte. Krijgen we dan alsnog een signaal? 

Antwoord: 
Ja, als betreffend BSN wordt aangeleverd door de gemeente en de Wlz indicatie is actief, dan zal 
hiervan een Wlz signaal aangemaakt worden. 

Priscilla 09:46 
komt/is er een FAQ? 

Antwoord: 
ja, er komt een FAQ 



Stefan 09:46 
Komt er ook een account type ten behoeve van beleid waarin een gemeentelijk totaaloverzicht 
met grafieken e.d.? 

Antwoord: 
Dit zal later in het jaar beschikbaar komen via GGk 

Pieter 09:47 
lever je alleen de ZIN of ook de Wmo voorzieningen? zoals Vervoer Woonvoorzieningen en 
Rolstoelen ? 

Antwoord: 
Alle Wmo geindiceerde inwoners kunnen door een gemeente aangeleverd worden om te vergelijken 
met het Wlz register 

Jeanette 09:47 
zijn gemeenten verplicht deze overzichten aan te leveren. vaak bij lumpsum financiering geen 
beschikkingen/indicaties op client niveau 

Antwoord: 
Een gemeente mag zelf bepalen om wel of geen gebruik te maken van het nieuwe product Wlz 
signalen.  

Rene 09:47 
Waarom moeten er zowel overzichten periodiek aangeleverd worden met WMO clienten als 
indicaties geplaatst worden op BSN niveau? Voor zover ik dit kan overzien is dubbel? 

Antwoord: 
Gemeenten leveren vanaf 1 juli alleen bestanden aan met Wmo geindiceerde inwoners via het GGk 
portaal. (zie handleiding voor werking 'bestandsaanlevering') 

Chris 09:47 
Kunnen we dagelijks een CSV aanleveren als we dat zouden willen of zijn hier vaste momenten 
voor? 

Antwoord: 
Dit kan dagelijks of wekelijks, de periodiciteit kan zelf bepaald worden. Op het moment dat er na 6 
weken geen bestand is aangeleverd, volgt automatisch een notificatie met het verzoek een bestand 
aan te leveren. Hierdoor blijft de lijst met Wmo geindiceerde inwoners in het GGk actueel. 

Frank 09:48 
Heeft het de voorkeur om clienten die geen Wmo indicatie meer hebben via een einddatum aan 
te leveren, of is het niet meer aanleveren van een BSN in een nieuwe upload al voldoende? 

Antwoord: 
Deze clienten dienen aangeleverd te worden met een einddatum. De einddatum is namelijk 
noodzakelijk voor het actueel houden van de lijst met Wmo geindiceerde inwoners in het GGk 

Heidie 09:49 
Kunnen we ook snel te horen krijgen welke cliënten per 1-1-2021 een Wlz indicatie krijgen 
omdat de wet dan opengesteld is voor een nieuwe doelgroep (mensen met langdurige 
psychische problemen) ? en deze al dit jaar mogen aanvragen? 

Antwoord: 
Het CIZ gaat deze doelgroep ook aanleveren, zodat we daar al in 2020 Wlz signalen van kunnen 
aanmaken. De ingangsdatum van de Wlz indicatie ligt dan in de toekomst (1-1-2021). Of deze 
informatie al direct op 1 juli beschikbaar komt is op dit moment nog niet duidelijk. 



Priscilla 09:49 
Hoe zit het als er wel een indicatie is, maar er wordt niet verzilverd? 

Antwoord: 
Vanuit de dienst is er geen zicht op de inidicatie wel/ niet verzilverd is/wordt. Zie ook de handreiking 
die wordt opgesteld. 

Nicole 09:49 
Hoe groot mag het csv bestand zijn qua mb's? 

Antwoord: 
Grootte van het CSV bestand is maximaal 1 GB 

Jonathan 09:50 
Geld dit alleen voor WMO clienten of ook voor Jeugd? 

Antwoord: 
Zie antwoord vraag 10 

Charlotte 09:50 
naar wie wordt deze notificatie gestuurd? de beheerder of iedereen met een account? 

Antwoord: 
Notificaties worden gestuurd naar de productbeheerder Wlz signalen 

Kitty 09:50 
Moet er eerst een abonnement worden afgesloten en zijn hieraan kosten verbonden? 

Antwoord: 
Het nieuwe product Wlz signalen is onderdeel van de huidige GGk verwerkersovereenkomst tussen 
gemeenten en het Inlichtingenbureau en kan per 1 juli direct gebruikt worden 

Rene 09:52 
Als ik dit webinar goed begrijp wordt gevraagd om (periodiek) bestanden aan te leveren met 
daarin een overzicht van inwoners die gebruik maken van WMO. Daarnaast begreep ik dat je 
ook een indicatie plaatsen via een webservice op een individuele BSN om aan te geven dat die 
persoon een WMO client is. Dit klinkt mij als twee methodes om aan te geven dat iemand 
gebruik maakt van WMO en dat de gemeente daarover dus graag WLZ signalen wil ontvangen. 
Of heb ik dat mis? 

Antwoord: 
Dat zijn inderdaad 2 methodes, via webportaal of via berichtenservices/digikoppeling. De gemeente 
kan zelf bepalen via welke methode het product Wlz signalen wordt gebruikt. 

Wisse 09:52 
Wat houdt het in dat JW in onderzoek is? Kan daar meer duidelijkheid over gegeven worden? 

Antwoord: 
Zie antwoord vraag 10 

  



Heidie 09:52 
Hoe zit het als de partner van een cliënt de Wlz-indicatie heeft? Bij de Hbh kun je dan 
normaalgesproken de Wmo-Hbh stoppen. Dit willen we ook graag weten want hier komen vaak 
pas bij een herindicatie achter. 

Antwoord: 
Alleen Wmo geindiceerde inwoners kunnen aangeleverd worden. Als de partner geen indicatie voor 
een Wmo voorziening heeft, kan deze niet aangeleverd worden.  

Renske 09:52 
Is het AVG verantwoord BSN gegevens uit te wisselen? 

Antwoord: 
Ja, dit is juridisch uitgezocht en verder toegelicht in de PIA op de website van het Inlichtingenbureau 
bij het product Wlz signalen 

Wisse 09:53 
Is bekend wanneer dit mogelijk gerealiseerd kan zijn? Of is het onderzoek nu of het mogelijk 
via de privacy wel mag? 

Antwoord: 
Vanaf 1 juli komt het product Wlz signalen beschikbaar. Wlz signalen bevatten dan 'dat-informatie'. 
M.b.t. 'wat-informatie' vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden bij VWS. We verwachten echter 
niet dat dit op korte termijn is geregeld. 

Linda 09:53 
Wat is de doorlooptijd? Als we op 1 juli een bestand uploaden. Wanneer hebben we dan een 
reactie? Gaat dit geautomatiseerd en direct? 

Antwoord: 
Iedere nacht vindt er een vergelijking plaats tussen de door gemeenten aangeleverde Wmo indicaties 
en de door het CIZ aangeleverde Wlz indicaties, waardoor een dag na aanlevering van een bestand 
de Wlz signalen kunnen worden gedownload. Vervolgens is het mogelijk dat op basis van mutaties in 
het Wlz register vanuit het CIZnieuwe bestanden met Wlz signalen worden gegenereerd. Iedere 
mutatie kan leiden tot een nieuw Wlz signaal. Op het moment dat een bestand met Wlz signalen 
beschikbaar wordt gesteld volgt automatisch een notificatie naar de productbeheerder dat er een 
bestand klaar staat. 

Wendy 09:54 
Hoelang duurt het voordat wlz signalen te downloaden zijn na inbreng? 

Antwoord: 
Iedere nacht vindt er een vergelijking plaats tussen de door gemeenten aangeleverde Wmo indicaties 
en de door het CIZ aangeleverde Wlz indicaties, waardoor een dag na aanlevering van een bestand 
de Wlz signalen kunnen worden gedownload. Vervolgens is het mogelijk dat op basis van mutaties in 
het Wlz register vanuit het CIZnieuwe bestanden met Wlz signalen worden gegenereerd. Iedere 
mutatie kan leiden tot een nieuw Wlz signaal. Op het moment dat een bestand met Wlz signalen 
beschikbaar wordt gesteld volgt automatisch een notificatie naar de productbeheerder dat er een 
bestand klaar staat. 

Klara 09:54 
Wat betekent dit voor de registertoets? Want daar waren heel strenge privacy regels bij. 

Antwoord: 
De Wlz registertoets blijft voorlopig nog ongewijzigd. Op het moment dat  uitbreiding van Wlz signalen 
met digikoppeling/berichtenservices plaatsvindt, wordt de huidige registertoets ook uitgebreid met 'dat-
informatie' 



Joleen 09:55 
wordt ingangsdatum ook vermeld wanneer je opzoekt of iemand een WLZ indicatie heeft. 

Antwoord: 
Ja, deze informatie zit in een Wlz signaal 

Tonny 09:55 
Vind ook een partnercheck plaats? 

Antwoord: 
Nee, er mag door het Inlichtingenbureau in het kader van AVG geen partnercheck worden uitgevoerd.  

Henk-Jan 09:55 
Op welke manier kan je op dit moment er achter komen of een inwoner een Wlz indicatie heeft? 

Antwoord: 
Dit kan op dit moment via de Wlz registertoets en vanaf 1 juli via het nieuwe product Wlz signalen. 

Stefan 09:55 
Mag alleen de gemeente geautoriseerd worden of zijn er wellicht mogelijkheden om ook de 
sociale wijkteams (ingericht in een stichting) een account te geven? 

Antwoord: 
De gemeente is zelf verantwoordelijk om de autorisaties/rollen in GGk naar eigen inzicht in te richten. 

Anesta 09:56 
graag meer informatie over een abonnement afsluiten en de kosten daarvan? 

Antwoord: 
Het nieuwe product Wlz signalen is onderdeel van de huidige GGk verwerkersovereenkomst tussen 
gemeenten en het Inlichtingenbureau en kan per 1 juli direct gebruikt worden 

Sanja 09:56 
is er een overzicht welke gemeentes meewerken aan het Dashboard 

Antwoord: 
Alle gemeenten in Nederland zijn aangesloten op GGk om gebruik te maken van het nieuwe product 
Wlz signalen 

Iris 09:56 
Wanneer is de nieuwe handreiking beschikbaar? 

Antwoord: 
De handreiking zal half juni worden gepubliceerd. 

Sanja 09:57 
Wie heeft de taak binnen de gemeente om de gebruikers casemanagers als gebruiker aan te 
melden? 

Antwoord: 
De gebruikersbeheerder van de gemeente heeft deze rol binnen GGk 

Sanja 09:58 
ingangsdatum Wlz is op te vragen bij het CIZ? of alleen via de persoon zelf? 

Antwoord: 
Deze informatie zit in een Wlz signaal 



Henk-Jan 09:58 
Kan er ook een Wlz check plaatsvinden als er nog geen wmo indicatie is? 

Antwoord: 
Ja, via de Wlz registertoets 

Ans 09:58 
hoeveel consulenten mag je aanmelden om de wlz toets te doen 

Antwoord: 
De gemeente is zelf verantwoordelijk om de autorisaties/rollen in GGk naar eigen inzicht in te richten. 
Hier zit geen maximum aan gebruikers aan vast. 

Ewout 09:58 
Hoe, wanneer en in welk format worden de specificaties van de digikoppeling gedeeld? 

Antwoord: 
Deze worden in het derde kwartaal beschikbaar gesteld. De Wlz signalen zullen verstuurd worden in 
de StUF envelop net zoals de iWMO & iJW berichten 

Richard 09:58 
Hoe frequent moet de gemeente een betsand 

Antwoord: 
Dit kan dagelijks of wekelijks, de periodiciteit kan zelf bepaald worden. Op het moment dat er na 6 
weken geen bestand is aangeleverd, volgt automatisch een notificatie met het verzoek een bestand 
aan te leveren. Hierdoor blijft de lijst met Wmo geindiceerde inwoners in het GGk actueel. 

Melanie 09:58 
Als er geen partnercheck uitgevoerd wordt, mag er dan wel door ons het BSN van de partner 
worden aangeleverd 

Antwoord: 
Alleen Wmo geindiceerde inwoners kunnen aangeleverd worden. Als de partner geen indicatie voor 
een Wmo voorziening heeft, kan deze niet aangeleverd worden.  

Janet 09:58 
Zijn er afspraken gemaakt met de leveranciers van de sociale dient pakketten om 
geautomatiseerd bestanden aan te kunnen leveren? 

Antwoord: 
In maart 2020 heeft overleg plaatsgevonden met de softwareleveranciers over dit nieuwe product Wlz 
signalen. Het is aan de softwareleveranciers om een koppeling/service Wlz signalen te ontwikkelen en 
aan te bieden aan gemeenten. Dit zal ook afhankelijk zijn van de vraag hiernaar vanuit gemeenten. 

Richard 09:59 
Hoe frequent moet de gemeente een bestand uploaden? 

Antwoord: 
Dit kan dagelijks of wekelijks, de periodiciteit kan zelf bepaald worden. Op het moment dat er na 6 
weken geen bestand is aangeleverd, volgt automatisch een notificatie met het verzoek een bestand 
aan te leveren. Hierdoor blijft de lijst met Wmo geindiceerde inwoners in het GGk actueel. 

  



Wisse 09:59 
Is de huidige Wlz check wel werkbaar voor de jeugdwet? 

Antwoord: 
Vanaf 1 juli zijn de Wlz sigalen alleen voor samenloop Wlz-Wmo beschikbaar. Technisch gezien zou 
de Wlz signalen ook kunnen worden gebruik voor de Jeudgwet, echter is hiervoor geen wettelijk 
grondslag. Zie ook vraag 3. 

Mayke 09:59 
Ik zie dat deze vraag al vaker gesteld is: Is het ook mogelijk om de ingangsdatum van de Wlz 
indicatie te zien? 

Antwoord: 
Deze informatie zit in een Wlz signaal 

Kim 10:00 
Wat is zo vaak mogelijk? 1 x per week? 1 x per 14 dagen 1x per maand? 

Antwoord: 
Dit kan dagelijks of wekelijks, de periodiciteit kan zelf bepaald worden. Op het moment dat er na 6 
weken geen bestand is aangeleverd, volgt automatisch een notificatie met het verzoek een bestand 
aan te leveren. Hierdoor blijft de lijst met Wmo geindiceerde inwoners in het GGk actueel. 

Renske 10:00 
Is de startdatum van de wlz indicatie zichtbaar? 

Antwoord: 
Deze informatie zit in een Wlz signaal 

Remon 10:00 
Als je een bestand aanlevert, kun je dan alle actuele indicaties aanleveren? 

Antwoord: 
Ja, maar ook de indicaties die gestopt zijn, zodat de gegevens die al in het GGk aanwezig zijn door 
eerdere bestandsaanlevering bijgewerkt worden en op die manier actueel blijven 

Richard 10:00 
Klopt het dat ik op dit moment als gebruikersbeheerder het product nog niet zie staan? 

Antwoord: 
Dit klopt. Het product Wlz signalen is vanaf 1 juli beschikbaar op het GGk. 

Ellen 10:01 
Is het wel mogelijk om als gemeente ook de bsn van partner aan te leveren zodat dat 
partnerprobleem kan worden getackled? 

Antwoord: 
Alleen Wmo geindiceerde inwoners kunnen aangeleverd worden. Als de partner geen indicatie voor 
een Wmo voorziening heeft, kan deze niet aangeleverd worden.  

Joleen 10:01 
ingangsdatum op de oude registertoets zichtbaar? niet op de lijsten. 

Antwoord: 
De Wlz registertoets blijft voorlopig nog ongewijzigd. Op het moment dat  uitbreiding van Wlz signalen 
met digikoppeling/berichtenservices plaatsvindt, wordt de huidige registertoets ook uitgebreid met 'dat-
informatie'. 



Joyce 10:01 
Kunnen wij een cumulatief bestand sturen met alleen alle actieve Wmo-cliënten? Of moeten wij 
bij gaan houden welke wij de vorige keer hebben aangeleverd en hierbij een einddatum 
doorgeven? 

Antwoord: 
De clienten waarvan de Wmo indicatie is beeindigd dienen aangeleverd te worden met een 
einddatum. De einddatum is namelijk noodzakelijk voor het actueel houden van de lijst met Wmo 
geindiceerde inwoners in het GGk 

Leo 10:01 
Bij aanlevering nieuw bestand alle actuele klanten of alleen wijzingen hierin 

Antwoord: 
Een bestand met alleen alle wijzigingen (nieuwe-, gewijzigde- en beëindigde indicaties) is voldoende. 
Het is ook mogelijk om iedere keer alles aan te leveren inclusief de beëindigde indicaties met 
einddatum. De einddatum is namelijk noodzakelijk voor het actueel houden van de Wmo geïndiceerde 
inwoners in het GGk. Een BSN met einddatum wordt direct verwijderd. 

Erwin 10:01 
Moet er elke keer weer een volledig bestand aangeleverd worden of alleen de de nieuw 
afgegeven Wmo indicaties 

Antwoord: 
Een bestand met alleen alle wijzigingen (nieuwe-, gewijzigde- en beëindigde indicaties) is voldoende. 
Het is ook mogelijk om iedere keer alles aan te leveren inclusief de beëindigde indicaties met 
einddatum. De einddatum is namelijk noodzakelijk voor het actueel houden van de Wmo geïndiceerde 
inwoners in het GGk. Een BSN met einddatum wordt direct verwijderd. 

Lotte 10:01 
Kunnen we nog antwoord krijgen op de vraag: Is er een optie om ook de leveringsvorm te zien 
of toe te voegen? Want bij een vpt en een mpt komen hulpmiddelen nog wel voor rekening van 
de gemeente. Dan is er dus wel samenloop met Wlz, maar is het niet zo dat alles onder de wmo 
beëindigd moet worden. 

Antwoord: 
Nee, dit betreft 'wat-informatie'. Op dit moment mogen we alleen 'dat-informatie' (dat iemand een 
indicatie heeft) vanuit het CIZ ontvangen waarmee we de Wlz signalen vullen. Momenteel is er bij 
VWS onderzoek gaande hoe 'wat-informatie' in de toekomst ook meegeleverd kan worden in een Wlz 
signaal. Hiervoor is echter wel een wetswijziging nodig. Dit kan wel even duren voordat dit geregeld is. 

Riny 10:01 
De registertoets is wel bij jeugd, het is dan wel jammer en ook verwarrend dat dit niet mogelijk 
is bij Wlz signalen. 

Antwoord: 
De registertoets is ook alleen voor bepaling samenloop Wlz-Wmo. Zie ook vraag 3. 

Helma 10:01 
Is er een format van het aan te leveren bestand? 

Antwoord: 
Ja, deze staat in de handleiding op de website van het Inlichtingenbureau bij het product Wlz signalen. 
Op deze pagina zijn ook voorbeeldbestanden te downloaden 

  



Priscilla 10:02 
in .CSV bestand moet de datum komen waarop de landelijke voorziening Wmo is geactiveerd. 
Welke datum wordt dan verwacht? startdatum levering, startdatum indicatie... 

Antwoord: 
Dit betreft de ingangsdatum van de indicatie. Het veld ingangsdatum is trouwens optioneel. 

Sander 10:02 
Verwachten jullie dat de nieuwe oplossing zal leiden tot veel terugvorderingen door 
gemeenten? Als blijkt dat cliënt al langere tijd een WLZ-indicatie heeft. Komt hier een advies 
over? 

Antwoord: 
Om de administratieve lasten in de keten laag te houden is het advies om niet met terugwerkende 
kracht te corrigeren, maar de dienst per 1 juli 2020 te gaan gebruiken en per die datum eventuele 
correcties door te voeren. 

Noortje 10:02 
Een koppeling berichtenverkeer bijvoorbeeld 307 direct uploaden kan dat? 

Antwoord: 
Er is geen directe koppeling tussen het Wmo berichtenverkeer en het product Wlz signalen.  

Kevin 10:02 
Als je met de actuele lijst van actieve indicaties simpelweg de vorige aanlevering overschrijft, 
ben je toch direct de beëindigde indicaties kwijt? Dan hoef je die toch niet aan te leveren? 

Antwoord: 
Wij gaan er in onze bestandsverwerking niet van uit dat op het moment een BSN opeens niet meer op 
de lijst voorkomt, deze cliënt geen WMO meer heeft. Er is gekozen voor een generieke systematiek 
rondom het zetten van een Wmo abonnement per BSN. De gemeente voert hierbij zelf de actie uit om 
een BSN actief aan te melden of af te melden (middels een einddatum). Hiermee willen we ook 
voorkomen dat bij een bestandsupload waar bijvoorbeeld door een technische fout maar een paar 
BSN's in zitten, in één keer alle actieve indicaties uit GGk verwijderd worden. 

Franca 10:02 
Is het ook zichtbaar of er sprake is van een mpt of vpt? 

Antwoord: 
Nee, dit betreft 'wat-informatie'. Op dit moment mogen we alleen 'dat-informatie' (dat iemand een 
indicatie heeft) vanuit het CIZ ontvangen waarmee we de Wlz signalen vullen. Momenteel is er bij 
VWS onderzoek gaande hoe 'wat-informatie' in de toekomst ook meegeleverd kan worden in een Wlz 
signaal. Hiervoor is echter wel een wetswijziging nodig. Dit kan wel even duren voordat dit geregeld is. 

Joyce 10:03 
Maakt het uit of het CSV-scheidingsteken een komma of puntkomma is bij het te aanleveren 
bestand? 

Antwoord: 
Dit beteft komma-gescheiden. Er zijn voorbeeldbestanden te downloaden via de website van het 
Inlichtingenbureau onder het product Wlz signalen 

  



Riny 10:03 
De partnercheck is wel van toepassing daar waar gebruikelijke zorg (huishoudelijke 
ondersteuning) wordt ingezet. Dus dit zou wel degelijk meerwaarde hebben. In feite geldt dit bij 
meerdere bewoners op 1 adres. 

Antwoord: 
Alleen Wmo geindiceerde inwoners kunnen aangeleverd worden. Als de partner geen indicatie voor 
een Wmo voorziening heeft, kan deze niet aangeleverd worden.  

Ewout 10:03 
Hoe vaak zal samenloop leiden tot een signaal? Maw: wordt er alleen een signaal afgegeven na 
de aanlevering of blijft dit gebeuren totdat de client weer 'afgemeld' is? 

Antwoord: 
Als er samenloop Wlz-Wmo wordt geconstateerd zal hiervan één keer een Wlz signaal voor worden 
aangemaakt. Hierdoor worden alleen die signalen die nieuw zijn en dus nog niet eerder beschikbaar 
gesteld zijn, klaargezet in een bestand op het GGk portaal. De enige uitzondering hierop betreft een 
mutatie vanuit het CIZ op een Wlz indicatie. Hiervan wordt altijd een Wlz signaal aangemaakt en 
beschikbaar gesteld aan de gemeente. 

Klara 10:04 
Krijgen we de wat-infomratie dan wel van het Zorgkantoor? 

Antwoord: 
Formeel gezien heeft het Zorgkantoor geen wettelijk grondslag om de WAT informatie te delen met de 
gemeenten. Het advies is om toch af te stemmen met het Zorgkantoor. Uit ervaring van gemeenten 
weten we echter dat niet elk Zorgkantoor altijd bereid is om informatie te delen, een aantal doen dit 
echter wel. Mocht het Zorgkantoor geen informatie willen verstrekken, dan heeft altijd de client nog 
een informatieplicht. 

M. 10:05 
Leveren softwareleveranciers een script aan? 

Antwoord: 
Softwareleveranciers zijn op de hoogte van deze ontwikkeling rondom Wlz signalen. Gemeenten 
kunnen het best contact opnemen met haar sofltwareleverancier wat zij hier in kunnen betekenen. 

Arjo 10:05 
wlz beschikking kan dan toch ook bij client worden opgevraagd mbt de 'wat vraag' 

Antwoord: 
Ja, dat kan. Client heeft ook een informatieplicht 

Heidie 10:05 
Mag het Zorgkantoor de "wat" informatie van een wlz indicatie met ons delen? Niet dat ze daar 
straks moeilijk over doen vanwege de AVG. 

Antwoord: 
Zie antwoord vraag 80. 

Wisse 10:06 
Is de huidige Wlz check wel werkbaar voor de jeugdwet? ik bedoel niet deze tijdelijke 
oplossing. maar de wlz register toets 

Antwoord: 
De registertoets is ook alleen voor bepaling samenloop Wlz-Wmo. Zie verder antwoord op vraag 3. 



Heidie 10:06 
Oplossing is inderdaad om cliënt te vragen de informatie te geven. 

Antwoord: 
Zie antwoord vraag 80. 

Jacqueline 10:06 
Mag het zorgkantoor de WAT informatie delen? 

Antwoord: 
Zie antwoord vraag 80. 

Melanie 10:07 
Kan er nog antwoord worden gegeven op de vraag of het wel AVG-proof is om het BSN van de 
partner aan te leveren? aangezien jullie zelf geen partercheck doen 

Antwoord: 
Alleen Wmo geindiceerde inwoners kunnen aangeleverd worden. Als de partner geen indicatie voor 
een Wmo voorziening heeft, kan deze niet aangeleverd worden.  

Riny 10:07 
Met toestemming van inwoner is dat altijd mogelijk. 

Antwoord: 
Zie antwoord vraag 80. 

Nadja 10:07 
Wanneer verwachten jullie vanuit VWS een reactie op het delen van wat-info? 

Antwoord: 
Een eerste reactie vanuit VWS verwachten we in de 2e helft van 2020. Echter om dit mogelijk te 
maken zal een wetsaanpassing nodig zijn. Dit kan wel langer duren. 

Arjo 10:08 
client heeft toch ook de verplichting om informatie te verstrekken die van belang is voor Wmo 
toekenningen dus die moeten dus ook de 'wat vraag'mbt wlz indicatie verstrekken n.a.v. het 
Wlz signaal 

Antwoord: 
Dat klopt, maar het zou mooier zijn dat de 'wat-informatie' ook via het inlichtingenbureau verstrekt 
wordt, zodat hier in de toekomst direct antwoord op is. 

Gerhard 10:08 
Even kopie vraag van Ewout: Hoe vaak zal samenloop leiden tot een signaal? Maw: wordt er 
alleen een signaal afgegeven na de aanlevering of blijft dit gebeuren totdat de client weer 
'afgemeld' is? 

Antwoord: 
Als er samenloop Wlz-Wmo wordt geconstateerd zal hiervan één keer een Wlz signaal voor worden 
aangemaakt. Hierdoor worden dagelijks alleen die signalen die nieuw zijn en dus nog niet eerder 
beschikbaar gesteld zijn, klaargezet in een bestand op het GGk portaal. De enige uitzondering hierop 
betreft een mutatie vanuit het CIZ op een Wlz indicatie. Hiervan wordt altijd een Wlz signaal 
aangemaakt en beschikbaar gesteld aan de gemeente. 

  



Claudia 10:08 
De WMO indicatie wordt afgegeven op een echtpaar. Hij wordt uiteindelijk op een van de twee 
weggezet. 

Antwoord: 
Alleen Wmo geindiceerde inwoners kunnen aangeleverd worden. Als de partner geen indicatie voor 
een Wmo voorziening heeft, kan deze niet aangeleverd worden.  

Renate 10:10 
als klant inderdaad Wlz heeft, kunnen we dan Wmo-indicaites zonder overleg met klant of 
zorgaanbieder stopzetten? moet beschikking ingetrokken worden? 

Antwoord: 
Dit ligt aan de eigen beleidskeuzes van de gemeente. Hierover staat ook wat opgenomen in de 
handreiking die over 2 weken gepubliceerd wordt.  

Himke 10:10 
De WMO voorziening is vaak een '"gezinsvoorziening'", maar wordt toegekend aan 1 van de 
partners. Feitelijk maakt dit dat de voorzienig eigenlijk voor beiden is. Kan ik dan wel van 
beiden het bsn aanleveren? 

Antwoord: 
Alleen Wmo geindiceerde inwoners kunnen aangeleverd worden. Als de partner geen indicatie voor 
een Wmo voorziening heeft, kan deze niet aangeleverd worden.  

Tonny 10:11 
Indicatie Hbh kun je afgeven op beide partners 

Antwoord: 
Alleen Wmo geindiceerde inwoners kunnen aangeleverd worden. Als de partner geen indicatie voor 
een Wmo voorziening heeft, kan deze niet aangeleverd worden.  

Heidie 10:11 
Als indicaties al per 1-1-2021 worden afgegeven, krijgen we daar al direct melding van? 

Antwoord: 
Het CIZ gaat in de komende maanden deze doelgroep ook aanleveren, zodat we daar al in 2020 Wlz 
signalen van kunnen aanmaken. De ingangsdatum van de Wlz indicatie ligt dan in de toekomst (1-1-
2021). 

Sanja 10:11 
De getoonde handreiking uit 2014 krijgen we deze link? 

Antwoord: 
De handreiking zal half juni worden gepubliceerd. 

Kitty 10:11 
Zijn er kosten verbonden aan het later in het jaar gekoppeld aanleveren via webservices? 

Antwoord: 
Bij GGk niet. Dit valt onder de huidige verwerkersovereenkomst tussen gemeenten en het 
Inlichtingenbureau. Het kan wel zijn dat er rondom het realiseren van de koppeling vanuit de 
softwareleverancier kosten aan verbonden zijn. Hiervoor kunnen gemeenten het best contact 
opnemen met de eigen softwareleverancier. 



Wisse 10:13 
Is de wlz register toets die nu beschikbaar is, dus niet deze nieuwe optie, te gebruiken voor de 
jeugdwet? Als ik het namelijk opzoek dan word alleen de wmo genoemd. 

Antwoord: 
Zie antwoord bij vraag 3 

Himke 10:14 
Krijgen wij een mail wanneer de nieuwe handreiking beschikbaar is? 

Antwoord: 
De handreiking zal half juni worden gepubliceerd. 

Helma 10:19 
voor de toekomstige indicaties heb je toch een BSN nodig? 

Antwoord: 
Klopt zowel actuele als toekomstige Wlz indicaties (met bijvoorbeeld ingangsdatum 1-1-2021) worden 
alleen Wlz signalen gemaakt op het moment de Wmo client (BSN) actief is in GGk. Er moet daardoor 
ook goed naar de ingangsdatum van de Wlz indicatie worden gekeken 

Eveliene - Tilburg via de mail 
Ik begrijp dat er ook wordt gewerkt aan een oplossing in de DIGI koppeling. Wordt het 
aanleveren van gegevens (BSN, Gemeentecode, Begindatum en Einddatum) op het GGK hier 
ook in meegenomen? 
Het mooiste zou natuurlijk zijn als dit proces geautomatiseerd kan worden. Dus dat de 
aanlevering vanuit de gemeente automatisch verloopt, zo ook de WLZ signalen die hierop terug 
komen. Ik zal deze vraag ook bij onze softwareleverancier stellen, maar ben benieuwd of hier al 
over gesproken is.  

Antwoord: 
Ja, zowel via het GGk portaal als via de berichtenservice/digikoppeling (eind van het jaar) komt 
dezelfde functionaliteit rondom aanleveren Wmo gegevens en ontvangen van Wlz signalen 
beschikbaar voor gemeenten. Wij hebben half maart hier al over gesproken met softwareleveranciers, 
dus daar kan je naar verwijzen. 


