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INTREKKEN WMO-INDICATIE VANWEGE WLZ-INDICATIE: ALTIJD WARME OVERDRACHT  
 
Evaluatie van de overheveling van huishoudelijke hulp van gemeenten naar zorgkantoren en de 
afspraken over situaties waarin er in één leefeenheid zowel sprake is van een cliënt met een Wmo-
indicatie als van een cliënt met een Wlz-indicatie.  
 
 
Overheveling huishoudelijke hulp april 2017 
 
De VNG heeft samen met VWS, zorgkantoren,CIZ en de brancheorganisaties ActiZ en BTN 
onlangs de overheveling voor de huishoudelijke hulp voor cliënten met een Wlz-indicatie en een 
modulair pakket thuis (mpt) van Wmo 2015 naar de Wlz geëvalueerd.  
 
Ondanks dat de voorbereidingstijd kort was zijn zorgkantoren en aanbieders  erin geslaagd de 
huishoudelijke hulp tijdig en passend  voor betrokken Wlz-cliënten te regelen. In een recent overleg 
tussen betrokken partijen is dan ook geconstateerd dat de overheveling in de praktijk soepel is 
verlopen.   
 
 
Afspraken VNG en zorgkantoren over de situatie dat in één leefeenheid zowel sprake is van 
een cliënt met een Wmo-indicatie als van een cliënt met een Wlz-indicatie  
 
Er  waren over één specifieke situatie nog geen heldere afspraken gemaakt tussen VNG en 
zorgkantoren. Het betreft Wmo-cliënten van wie de partner binnen dezelfde leefeenheid een Wlz-
indicatie heeft. Op grond van deze Wlz-indicatie en de voorliggendheid van de Wlz op de Wmo 

20151 ontvangt het huishouden c.q. de leefeenheid reeds huishoudelijke hulp van het zorgkantoor 

vanuit de Wlz.  Om die reden kan de gemeente aan de Wmo-cliënt een maatwerkvoorziening voor 
huishoudelijke hulp weigeren of de voorziening intrekken.   
 
Het probleem is  dat de gemeente vaak niet weet of een inwoner een Wlz-indicatie heeft, of heeft 
gekregen, of wel dat hij (tijdelijk) intramuraal is opgenomen, of dat de partner overlijdt. In al deze 
gevallen zijn er consequenties voor de Wmo-indicatie. 
 
Het CIZ en het zorgkantoor mogen deze gegevens nog steeds niet proactief verstrekken. Het is aan 
de cliënt om wijziging van de indicatie door te geven aan de gemeente. De aanbieder die vaak bij 
de cliënt over de vloer komt heeft hier ook een verantwoordelijkheid. Hij kan de cliënt er op wijzen 
of zelf contact opnemen met de gemeente. 
 
Als de cliënt en/of aanbieder dit niet doet, kan binnen een leefeenheid huishoudelijke hulp vanuit de 
Wlz en de Wmo 2015 worden verstrekt (een zogenaamde dubbele verstrekking). Dit moet zoveel 
mogelijk worden voorkomen. Daartoe heeft de VNG, binnen de mogelijkheden die er nu zijn, 
afspraken gemaakt met ZN en met de zorgkantoren.  
 
Met de zorgkantoren is afgesproken dat gemeenten  in geval van intrekking van de 
maatwerkvoorziening voor huishoudelijke hulp zorgdragen voor een ‘warme overdracht’ en daartoe 
in overleg treden met het betrokken zorgkantoor. Met het zorgkantoor kan dan worden afgesproken 
dat de gemeente de beschikking voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo 2015 pas intrekt op het 
moment dat de huishoudelijke hulp uit de Wlz is geregeld.  
 
Op die manier kan worden voorkomen dat de leefeenheid (tijdelijk) geen  huishoudelijke hulp krijgt. 
De gemeente zal tevens de aanbieder die de huishoudelijke hulp op basis van de Wmo 2015 
leverde op de hoogte moeten brengen  van deze intrekking om dubbele verstrekkingen en 
vervelende situaties achteraf tegen te gaan.     

                                                           
1 Art. 2.3.5. lid 6 Wmo 2015. 
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Een ander aandachtspunt in dit verband is de situatie dat de partner met een Wlz-indicatie tijdelijk 
of permanent wordt opgenomen in een intramurale instelling. Dan stopt de huishoudelijke hulp 
vanuit de Wlz  binnen 5 werkdagen. De achterblijvende partner (Wmo-cliënt) krijgt daardoor geen  
huishoudelijke hulp.   
 
In die situatie kan de gemeente, op aanvraag van de Wmo-cliënt, de huishoudelijke hulp via een 
spoedprocedure uit de Wmo 2015 organiseren. In het algemeen zal de gemeente  Wmo-cliënten 
moeten voorlichten over het bestaan van de mogelijkheid van een spoedprocedure. 
 
 
Meer informatie 
 
Zie voor meer informatie over de overheveling van de huishoudelijke hulp van gemeenten  
naar de zorgkantoren: 
 

 https://www.informatielangdurigezorg.nl/overgangsrechten/hh-bij-wlz-zorg-thuis 

 VNG-ledenbrief van 28 september 2016. 
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