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Samenvatting 

Het Rijk heeft in overleg met de VNG besloten dat  thuiswonende cliënten met een Wlz-indicatie 

en een modulair pakket thuis (hierna MPT) vanaf 1 januari 2017 hun huishoudelijke hulp (HH) niet 

langer op grond van de Wmo krijgen, maar overgaan naar de Wlz.  

 

Dit is een al lang bestaande wens van gemeenten. Tot op heden is het niet mogelijk dat 

gemeenten automatisch een signaal van het CIZ krijgen wanneer een cliënt met huishoudelijke 

hulp uit de Wmo een Wlz-indicatie krijgt of vanuit de Wlz overstapt op een persoonsgebonden 

budget (pgb) of volledig pakket thuis. De cliënt moet deze verandering zelf aan de gemeente 

doorgeven. Wanneer hij dit niet doet, kan het risico van dubbele verstrekking niet worden 

uitgesloten. 

 

In de Wlz was met de overgang van deze groep cliënten al rekening gehouden, maar de 

daadwerkelijke overgang werd in 2015 en 2016 uitgesteld. Onlangs bereikten het ministerie van 

VWS en de VNG overeenstemming met het CIZ en het CAK over de stappen die gezet moeten 

worden om de cliëntgegevens nu wel aan de gemeenten te kunnen leveren. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

1. Inleiding 

Het Rijk heeft in overleg met de VNG besloten dat thuiswonende cliënten met een Wlz-indicatie 

en een modulair pakket thuis (hierna MPT) vanaf 1-1-2017 hun huishoudelijke hulp niet langer op 

grond van de Wmo krijgen, maar overgaan naar de Wlz.  

 

Dit is een al langer bestaande wens van gemeenten. Tot op heden is het niet mogelijk dat 

gemeenten automatisch een signaal van het CIZ krijgen wanneer een cliënt met huishoudelijke 

hulp uit de Wmo  een Wlz-indicatie krijgt of vanuit de Wlz overstapt op een pgb of volledig pakket 

thuis. De cliënt moet deze verandering zelf aan de gemeente doorgeven, wanneer hij dit niet doet, 

kan het risico van dubbele verstrekking niet worden uitgesloten.  

 

In de Wlz was met de overgang van deze groep cliënten al rekening gehouden, maar de 

daadwerkelijke overgang werd in 2015 en 2016 uitgesteld. De reden voor uitstel in 2015 was dat 

de prestatie huishoudelijke hulp nog niet door de NZa was vastgelegd in een beleidsregel en 

zorgkantoren deze prestatie nog niet konden inkopen. In 2016 was de prestatie wel in een 

beleidsregel vastgelegd, maar was het niet mogelijk om te regelen dat de gemeenten tijdig over 

de cliëntgegevens van deze groep konden beschikken die nodig zijn om de indicatie voor deze 

cliënten te kunnen beëindigen. 

 

Onlangs bereikten het ministerie van VWS en de VNG overeenstemming met het CIZ en het CAK 

over de te zetten stappen om de cliëntgegevens nu wel aan de gemeenten te kunnen leveren. 

Gemeenten krijgen dezelfde informatie die de Wlz-registertoets levert. Het verschil is dat 

gemeenten met de Wlz-registertoets de BSN’s van cliënten met huishoudelijke hulp één voor één 

zouden moeten checken om na te gaan wie een Wlz- indicatie heeft. Om gemeenten dat werk te 

besparen, spraken de VNG en VWS met het CIZ en het CAK af dat het CIZ het gemeentelijke 
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bestand van HH-cliënten verrijkt met informatie over de Wlz-status: ja, nee en onbekend1. 

Opgemerkt moet worden dat de Wlz-status die het CIZ van een cliënt aanlevert een 

momentopname is. 

 

2. Wat wordt van de gemeente verwacht? Procedure om gemeenten tijdig de gegevens te 

verstrekken 

Gemeenten moeten tussen 17 en 28 oktober 2016 een bestand aanleveren van de BSN’s van 

alle cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen. Dit bestand sturen de gemeenten  via het 

beveiligde dataportaal van het CAK (Porta) naar het CAK. De gemeenten moeten het bestand 

aanleveren volgens de instructie die is opgenomen in bijlage I bij deze ledenbrief. 

 

Het CAK stuurt dit bestand vervolgens door naar het CIZ. Het CIZ verrijkt deze data met 

informatie over het al dan niet aanwezig zijn van een Wlz-indicatie of geeft aan dat de status niet 

bekend is2. Het CAK stuurt  het (met informatie over de Wlz-status) verrijkte bestand van HH- 

cliënten per gemeente tussen 14 november en 22 november 2016 via de dataportaal terug naar 

de gemeenten.  

 

Wij realiseren ons dat de tijdsplanning krap is. Wij adviseren u om het bestand met BSN nummers 

van HH-cliënten zo snel mogelijk na het ontvangen van deze ledenbrief aan te maken. De 

aanlevering van het bestand aan het CAK portal kan alleen in de periode tussen 17 en 28 

oktober.  

 

Het is de bedoeling dat de bestanden van alle gemeenten in één keer door het CAK worden 

doorgestuurd naar het CIZ die het totale bestand verrijkt met informatie over de Wlz indicatie.   

 

Levert uw gemeente het bestand later aan, dan wordt het niet meer meegenomen door het CAK 

en het CIZ. Uw gemeente zal dan zelf via de Wlz registertoets moeten achterhalen welke van uw 

HH-cliënten een Wlz indicatie hebben. 

 

Deze ledenbrief wordt zowel naar de colleges van B en W gestuurd als naar de gemeentelijke 

contactpersonen van het CAK die zijn geautoriseerd voor het CAK-dataportaal. 

 

  

                                                     
1 De betekenis van deze antwoorden zijn te vinden in de handreiking bij de Wlz-registertoets: 

https://www.inlichtingenbureau.nl/Lists/Downloads/GEBRUIKERSHANDLEIDING_Knooppuntdien

sten_Wlz_Registertoets_juli_2015.pdf 

 
2 Dit betreft cliënten met een laag ZZP die de wens te kennen hebben gegeven thuis te willen 

blijven wonen. Zij vallen met al hun voorzieningen, dus ook HH, onder de Wmo. 

https://www.inlichtingenbureau.nl/Lists/Downloads/GEBRUIKERSHANDLEIDING_Knooppuntdiensten_Wlz_Registertoets_juli_2015.pdf
https://www.inlichtingenbureau.nl/Lists/Downloads/GEBRUIKERSHANDLEIDING_Knooppuntdiensten_Wlz_Registertoets_juli_2015.pdf
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3. Welke acties moeten gemeenten verder nog ondernemen? 

 

 Gemeenten zullen hun totale bestand van Wmo-cliënten die huishoudelijke hulp hebben 

moeten informeren over de beleidswijziging met ingang van 1-1-2017. Thuiswonende 

cliënten die nu nog een Wmo indicatie hebben, kunnen in de loop van de tijd een Wlz 

indicatie krijgen. Zij moeten weten dat zij hun voorzieningen, inclusief de huishoudelijke 

hulp  (met uitzondering van de hulpmiddelen en de woningaanpassingen) voortaan uit de 

Wlz zullen krijgen. 

 

 Gemeenten zullen  aan  de gecontracteerde zorgaanbieders tijdig de informatie moeten 

verstrekken  welke cliënten per 1-1-2017 geen huishoudelijke hulp  uit de Wmo meer 

krijgen.  Aanbieders en gemeenten moeten er rekening mee houden dat het zorgkantoor 

niet altijd dezelfde  HH-aanbieders heeft gecontracteerd als de gemeente. Cliënten zullen 

in een aantal gevallen van hun huishoudelijke hulp moeten wisselen. 

 

 De gemeenten moeten vervolgens de indicatie van deze cliënten bij voorkeur voor 1-1-

2017 schriftelijk intrekken. Daarbij kan het van belang zijn telefonisch of op een andere 

manier contact te leggen met deze cliënten om een toelichting te kunnen geven. We 

raden u aan hiervoor in overleg te treden met het zorgkantoor om de informatie naar deze 

cliënten te kunnen afstemmen. 

 

 Gemeenten mogen de informatie dat zij de HH-indicatie voor deze groep cliënten heeft 

ingetrokken, niet delen met het zorgkantoor, tenzij met toestemming van de cliënt.  Het is 

mogelijk dat het zorgkantoor deze gegevens graag wil hebben om te checken of er geen 

cliënten tussen wal en schip raken. De gemeente zou de gegevens met toestemming van 

de cliënt kunnen verstrekken aan het zorgkantoor, of de cliënt vragen zijn gegevens zelf 

naar het zorgkantoor door te sturen. 

 

4. Welke acties ondernemen de zorgkantoren? 

De zorgkantoren weten in principe welke cliënten zij vanaf 1-1-2017 zullen overnemen uit de 

Wmo. Zij hebben met deze groep rekening gehouden bij hun inkoop van HH en beschikken over 

de gegevens van cliënten met een MPT. De zorgkantoren hebben afgesproken dat zij  de 

hoofdaanbieder van het MPT  verantwoordelijk maken voor het leveren van de huishoudelijke 

hulp per 1-1-2017. Zorgaanbieders kunnen dit desgewenst regelen via onder aanneming. Als een 

cliënt een MPT ontvangt en alleen schoonmaak verzilvert, leidt het zorgkantoor de cliënt naar een 

ZIN-zorgaanbieder die ook schoonmaak levert.  

 

De zorgkantoren gaan uit van een bedrag per thuiswonende cliënt met een MPT van 3.400 euro 

op jaarbasis, gebaseerd op een gemiddelde inzet van 2,5 uur schoonmaak per week. Dit is 

hetzelfde bedrag dat cliënten met een pgb in de Wlz ontvangen voor huishoudelijke hulp. Evenals 

voor cliënten met een pgb is dit extra budget volledig uitwisselbaar met de overige functies binnen 
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het MPT. Bij het met de cliënt invulling geven aan het MPT pakket nemen zorgkantoren de 

schoonmaak per 1-1-2017 mee. De cliënt bepaalt met de zorgaanbieder of en welk deel van het 

MPT kader besteed wordt aan Schoonmaak.  

De zorgkantoren zullen deze cliënten van hun kant eveneens informeren over de wijziging. De 

zorgkantoren hebben VWS laten weten dat zij in staat zijn om de HH-hulp voor deze cliënten per 

1-1-2017 te regelen.

5. Uitname uit het Gemeentefonds

In verband met de overheveling van deze groep cliënten wordt er vanaf 1-1-2017 een bedrag ter

grootte van de kosten die gemeenten nu maken voor de huishoudelijke hulp aan deze cliënten

onttrokken aan het macrobudget van de Wmo en toegevoegd aan het budget van de Wlz.

In het bestuurlijk overleg tussen VWS en de VNG van 25 april jl. is overeenstemming bereikt over

een uitname van € 30 miljoen uit het Gemeentefonds met ingang van 1 januari 2016. Deze

verschuiving is opgenomen in de septembercirculaire.

6. Planning

De planning tot aan de overheveling van deze cliënten naar de Wlz per 1-1-2017 is zeer krap. Het 

is van belang dat gemeenten en zorgkantoren de cliënten goed en tijdig informeren over de 

verandering. Het kan gebeuren dat zij onder de Wlz  niet van dezelfde aanbieder huishoudelijke 

hulp krijgen en dus een nieuwe huishoudelijke hulp krijgen. Dat kan een ingrijpende gebeurtenis 

voor cliënten zijn waarop zij zorgvuldig en tijdig voorbereid moeten worden. 

We verzoeken u dringend ambtelijke capaciteit vrij te maken om de gegevens tussen 17 en 28 

oktober aan het CAK aan te leveren. Wanneer u de gegevens niet of  te laat aanlevert, zult u zelf 

via de Wlz registertoets moeten achterhalen welke HH-cliënten een Wlz indicatie hebben. Dat 

kost extra tijd.  Bovendien is de kans aanwezig dat er cliënten tussen wal en schip vallen, of dat 

uw gemeente de huishoudelijke hulp blijft betalen voor een cliënt die onder de Wlz valt, terwijl uw 

gemeente daarvoor geen financiële middelen meer heeft.  
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wanneer Wat wie 

17 – 28 oktober Aanleveren aan CAK van  

bestanden gebruikers HH volgens 

format en 

bewerkingsovereenkomsten  

Alle gemeenten 

 31 oktober – 4 november Het CAK stuurt de bestanden door 

naar het  CIZ 

CAK  

7 tot 11 november  Bestandsvergelijking door CIZ en 

terugsturen van verrijkte bestanden 

naar het CAK 

CIZ 

14 november – 22 

november 

 Het CAK zet de bestanden klaar 

voor de gemeenten 

CAK 

28 november – 5 december Gemeenten informeren hun totale 

Wmo HH cliënten bestand  over de 

beleidswijziging 

Gemeenten 

28 november – 5 december Gemeenten informeren de 

gecontracteerde aanbieders over 

de beleidswijziging en over welke 

cliënten geen HH uit de Wmo meer 

krijgen 

Gemeenten 

 Telefonische benadering van 

cliënten van wie de HH uit de Wmo 

wordt stopgezet en 

 

vanaf  12 december  intrekken beschikkingen HH van 

cliënten met Wlz indicatie  

Gemeenten 

vanaf 1 januari 2017 Levering HH aan cliënten  zorgkantoren 

 

7. Tot slot 

Deze eenmalige actie van het CIZ biedt geen oplossing voor het structurele probleem dat 

gemeenten geen automatisch signaal van het CIZ kunnen krijgen op het moment dat Wmo-

cliënten een Wlz-indicatie krijgen. Het risico dat gemeenten voorzieningen uit de Wmo blijven 

verstrekken terwijl de cliënt ondertussen een Wlz-indicatie heeft gekregen, kan helaas niet op 

korte termijn worden weggenomen. Het ministerie van VWS, de VNG en het CIZ zijn in overleg 

om hiervoor een oplossing te vinden. Het is nog niet bekend op welke termijn dit zal zijn. 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 
 
 
 
J. Kriens 
Voorzitter directieraad 



onderwerp Overheveling HH van thuiswonende  cliënten met een Wlz indicatie naar de Wlz datum 28 

september 2016  06/06 

 

    
 

Bijlage 1 Instructie voor  Bestand CIZ 

 

Maak in Exel een werkblad aan. Opbouw van het werkblad: 

Gemeentecode 

Dit is de gemeentecode zoals gemeenten 

hanteren bij de communicatie met het 

CAK. 

(hele kolom bevat dezelfde code) 

BSN HH cliënten 

Numeriek gegeven  

9 cijfers (dus altijd inclusief 

voorloop 0 bij een BSN met 8 

cijfers) 

Wlz-status 

Gemeenten laten dit 

veld leeg.  

Dit veld wordt door 

CIZ gevuld met 

Ja, Nee of 

Onbekend 

680000   

680000   

680000   

680000   

680000   

680000   

 

Bestand wordt door de gemeente opgeslagen en verzonden als 

<gemeentecode>_GO_HH_Gemeenten_naar_CIZ_HEEN.xls 

 

De bestanden van de gemeenten die het CIZ heeft vergeleken, stuurt het CIZ terug naar de 

gemeenten met de naam:  

 

<gemeentecode>_GO_HH_Gemeenten_naar_CIZ_TERUG.xls 

 

 

  

 

 


