
Webinar Wlz Signalen
Vernieuwing en uitbreiding van bestaande dienst
van Inlichtingenbureau 

Evert Dekkers
Adviseur regie & ontwikkeling Ketenbureau i-Sociaal Domein

Productmanager Stichting Inlichtingenbureau

Strategisch adviseur Sociaal Domein VNG Realisatie
Ellen Koster

Paul de Koning

27 mei 2020



Vooraf over het webinar

• Vragen kunnen worden gesteld via de chat en worden z.s.m. beantwoord
• Het webinar kan achteraf worden teruggekeken via de link die achteraf

wordt toegestuurd
• Voor vragen of andere relevante zaken, zie ook de contactgegevens op de 

laatste pagina van deze presentatie



Agenda

1. Wlz Signalen: huidige en toekomstige situatie
2. Demo  
3. Handreiking
4. Vervolg & vragen
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Wlz Signalen: huidige situatie
• Dienst voor gemeenten om te controleren of een cliënt een Wlz-indicatie 

heeft
• Als dienst beschikbaar bij Inlichtingbureau sinds 2015 
• Ter voorkoming onnodige lasten voor gemeenten (bij samenloop met Wlz)
• Geeft alleen ‘ja’, ‘nee’, ‘onbekend’ terug
• Bij gewijzigde situatie cliënt, geen terugkoppeling
• Gevolgen:

• Gemeenten betalen onnodig 
• Reeds geleverde zorg wordt soms niet betaald door gemeente > 

ongewenste discussies tussen gemeenten en zorgaanbieder



Wettelijk kader

In de wet staat dat het CIZ de gemeente gevraagd en ongevraagd mag voorzien 
van ‘DAT-informatie’.

Artikel 5.2.5 van de Wmo stelt dat:
3. Het CIZ is bevoegd uit eigen beweging en desgevraagd verplicht aan het 

college mede te delen dat een indicatiebesluit is afgegeven waarin is 
vastgesteld dat een persoon is aangewezen op zorg op grond van de Wet 
langdurige zorg, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van artikel 
2.3.2, 2.3.3, 2.3.5 of 2.3.6, 2.3.9, of 2.3.10.



9 Uitgangspunten/juridische kaders m.b.t. 
Wlz Signalen (1/2)
1. Wlz DAT-informatie vanuit CIZ mag niet 1-op-1 doorgezet worden naar gemeenten
2. Het CIZ levert alleen DAT-informatie van alle Wlz geïndiceerde burgers aan het GGk
3. Gemeenten leveren alleen DAT-informatie aan van alle inwoners 

(aangevraagd/geïndiceerd) aan het GGk. Betreft inwoners die al gebruikmaken van 
of in aanmerking komen voor een Wmo-voorziening

4. Het Inlichtingenbureau (IB) houdt een Wlz-lijst bij op basis van aanleveringen vanuit 
CIZ  (nieuwe, mutaties, beëindigingen)

5. Het IB houdt een Wmo-lijst bij op basis van aanleveringen vanuit gemeenten  
(nieuwe, mutaties, beëindigingen)



9 Uitgangspunten/juridische kaders m.b.t. 
Wlz Signalen (2/2)
6. Het IB voert de vergelijking uit tussen een WLz-lijst en een Wmo-lijst en 

concludeert op basis van logica of dit leidt tot een Wlz Signaal aan een gemeente
7. Een Wlz Signaal bevat alle door CIZ aangeleverde ‘DAT-informatie’ gerelateerd aan

een BSN
8. Gemeenten moeten de eigen aangeleverde Wmo-gegevens (BSN + DAT 

informatie) kunnen raadplegen op het GGk
9. De huidige Wlz-raadpleegtoets blijft bestaan naast het leveren van Wlz Signalen



Technische oplossing



Website inlichtingenbureau

Handleiding



Bestanden (up- & download)

Wmo overzicht

Wmo-aanlevering
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Wlz Signalen



Film invoegen
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Handreiking

Er is een handreiking uit 2014:

www.vng.nl/sites/default/files/publicaties/2017/20141223_
handreiking_wlz-registertoets_versie_1_2.pdf

Deze moet worden geactualiseerd.

http://www.vng.nl/sites/default/files/publicaties/2017/20141223_handreiking_wlz-registertoets_versie_1_2.pdf
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Planning

• Medio juni 2020: Handreiking voor gemeenten hoe om te gaan met 
eventuele samenloop

• 1 juli 2020 : Wlz Signalen beschikbaar via GGk-portaal

• Onder voorbehoud Q4: Wlz Signalen beschikbaar via digikoppeling
Defintieve planning afhankelijk van 
beschikbaarheid softwareleveranciers (momenteel
prioriteit iWmo/iJW 3.0).
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Vragen



Contact

• Evert Dekkers evert.dekkers@i-sociaaldomein.nl 06-52098440
• Ellen Koster ellen.koster@vng.nl 06-52282890
• Paul de Koning pdekoning@inlichtingenbureau.nl 06-52749742

Zie ook: 
• www.i-sociaaldomein.nl/cms/view/57980441/vernieuwing-wlz-uitvraag
• www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Wmo-en-Jeugdzorg/Wlz-Signalen
• VNG Forum
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