
Veel  stelde vragen en antwoorden over de overheveling naar de Wlz van de huishoudelijke hulp 

voor cliënten met een Wlz indicatie, een MPT en huishoudelijke hulp uit de Wmo 

VNG, 20 februari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 hebben cliënten met een Wlz indicatie en een modulair pakket thuis 

(hierna MPT) een aanspraak op huishoudelijke hulp (hierna HH) uit de Wlz. Tot die tijd konden deze 

cliënten in aanmerking komen voor HH op grond van de Wmo. Met ingang van 1 april 2017 gaat de 

groep cliënten met een Wlz indicatie en een MPT die nog HH uit de Wmo ontving over naar het 

zorgkantoor. 

Naar aanleiding van de VNG-ledenbrief en -berichten hierover hebben gemeenten aanvullend vragen 

gesteld die de VNG heeft beantwoord zoals hieronder weergegeven. Kijk voor meer informatie op de 

VNG-website: Themapagina: Overheveling huishoudelijke hulp thuiswonende Wlz-cliënten 

Vraag 

Via het CAK hebben wij een bestand gekregen met alle thuiswonende Wlz-cliënten voor wie de 

gemeente de HH per 1 april 2017 moet stopzetten. 

Volgens dit bestand echter zijn er 13 cliënten waarvan de status onduidelijk is. Navraag bij het CIZ 

heeft opgeleverd dat dit cliënten zijn met een laag ZZP waarvan het CIZ niet weet hoe de Wlz-

indicatie verzilverd wordt. 

Heeft de VNG over deze groep cliënten afspraken gemaakt met het zorgkantoor? 

Kunnen wij per 1 april 2017 de HH voor deze groep stopzetten ook al is er onduidelijkheid over de 

status? 

Antwoord 

Cliënten met een laag ZZP zijn een bijzondere categorie Wlz cliënten. Bij de start van de Wmo 2015 

kon deze groep een keuze maken tussen intramuraal of zelfstandig wonen met ondersteuning uit de 

Wmo. Verreweg de meesten hebben gekozen voor zelfstandig wonen met ondersteuning vanuit de 

Wmo. Lage ZZP's zijn met de transitie afgeschaft. Voor wat betreft hun beperkingen vallen deze 

cliënten niet meer onder de Wlz maar onder de Wmo en de Zvw. 

De Kamer heeft een motie aangenomen dat deze cliënten hun lage Wlz indicatie niet voorgoed 

verliezen als ze naar de Wmo gaan. Als ze in de toekomst intramuraal willen verblijven, dan hoeven 

ze geen nieuwe Wlz indicatie aan te vragen. 

Samengevat: deze cliënten blijven onder de Wmo vallen. Hun indicatie voor Wmo HH wordt dus niet 

beëindigd. Dat gebeurt pas als zij intramuraal willen gaan verblijven. Zolang ze zelfstandig thuis 

wonen vallen ze voor al hun voorzieningen onder de Wmo. 

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/overheveling-huishoudelijke-hulp-thuiswonende-wlz-clienten


Vraag 

Kunnen alle cliënten met een Wlz indicatie en HH uit de Wmo die per 1 april 2017 hun HH uit de Wlz 

krijgen, hun eigen zorgaanbieder behouden? En met wie zouden ze contact op kunnen nemen als ze 

vragen hebben over de overheveling? Het zorgkantoor? 

Antwoord 

De zorgkantoren hebben met de Wlz aanbieders die nu Wlz zorg aan deze cliënten geven, 

afgesproken dat zij ook de HH gaan verzorgen. In veel gevallen zal het mogelijk zijn dat de cliënt de 

Wmo HH hulp kan houden, maar niet in alle gevallen. Op individueel niveau is dat nu nog niet 

bekend. In week 51 sturen de zorgkantoren de cliënten een algemene brief over de overheveling. In 

die brief staat een telefoonnummer dat cliënten kunnen bellen voor informatie. De VNG heeft een 

tweetal voorbeeldbrieven die de zorgkantoren gaan versturen naar de cliënten op de website gezet.  

 

Vraag 

 Wat gebeurt er met de mensen die na de gegevensuitwisseling een indicatie voor de Wlz hebben 

gekregen of nog zullen krijgen? Wij ontvangen helaas niet automatisch bericht welke mensen een 

Wlz-indicatie krijgen. 

Antwoord 

De gegevensuitwisseling is een momentopname. Ook daarna kunnen mensen van de Wmo naar de 

Wlz gaan. De VNG is bekend met het probleem dat gemeenten niet automatisch van het CIZ een 

signaal krijgen als een cliënt van de Wmo naar de Wlz gaat. Dit is niet alleen een probleem voor het 

stopzetten van HH maar ook voor het stopzetten van andere Wmo voorzieningen. Helaas is er nog 

geen zicht op een oplossing voor het probleem. Het heeft o.a. te maken met privacy. De VNG blijft 

hiervoor aandacht vragen bij VWS. De VNG adviseert gemeenten bij twijfel en bij nieuwe cliënten 

zoveel mogelijk gebruik te maken van de Wlz registertoets. Op dit moment is dat het enige 

instrument dat gemeenten ter beschikking staat om na te gaan of de cliënt een Wlz indicatie heeft. 

 

Vraag 

Wordt er rekening gehouden met een geheel huishouden? Vanuit de Wmo zetten wij de HH indicatie 

op naam van één persoon ook al is het gericht op het gehele huishouden. Vaak is dat de persoon 

waarvan wij denken dat die het langst zal leven, dit in verband met de administratieve rompslomp. 

Als de partner wel een Wlz-indicatie heeft en er is niet naar het gezin gekeken dan blijven deze 

mensen op de Wmo staan en gaan niet over naar de Wlz. 

Antwoord 

In het geval dat het niet de Wlz cliënt is die de huishoudelijke hulp nu via de gemeente ontvangt, 

maar de partner (die geen Wlz-indicatie heeft) huishoudelijke hulp krijgt, zal dat niet naar voren zijn 

gekomen uit de bestandsvergelijking van cliënten die huishoudelijke hulp vanuit gemeenten 

ontvingen en een Wlz-indicatie hadden. Voor deze cliënten geldt dat de gemeenten niet per 1 april – 



zonder contact met het zorgkantoor – de huishoudelijke hulp kan opzeggen, omdat de continuïteit 

van zorgverlening voor deze cliënten niet is gegarandeerd (omdat de zorgkantoren immers net 

kunnen weten dat deze cliënten/ of in elk geval deze huishoudens de huishoudelijke hulp vanuit de 

gemeenten ontvingen). Cliënten met een MPT die voorheen nog geen HH van de gemeente 

ontvingen, kunnen vanaf begin volgend jaar bij het zorgkantoor de HH aanvragen. Voor deze 

betreffende klanten is het van belang dat in overleg tussen cliënt, zorgkantoor en gemeente een 

oplossing wordt gevonden. Op het moment dat vanuit de Wlz het schoonmaken van de woning is 

geregeld, kan de gemeente de huishoudelijke hulp opzeggen. Dit vergt dus wel nadere afstemming 

met de zorgkantoren. 

Vraag 

In de berichtgeving over de overheveling van de HH naar de Wlz voor cliënten met een Wlz indicatie 

en een MPT staat dat er uitstel is tot 01 04 2017. Op welke wijze worden gemeenten hiervoor 

financieel gecompenseerd? Immers, de berekening die eerder gemaakt is ging uit van een kortere 

periode. Kunt u hierover helderheid geven? 

Antwoord 

Van de 30 miljoen die was uitgenomen, wordt 7,5 miljoen (25%) bij de meicirculaire 2017 weer 

teruggestort. Die afspraak hebben VNG en VWS in het bestuurlijk overleg van 24 november 2016 

bevestigd 

Vraag 

Op basis van de bestandsvergelijking die het CIZ heeft gedaan constateren wij dat een veel groter 

aantal cliënten een Wlz indicatie en HH uit de Wmo heeft dan wij hadden ingeschat. Kunt u dit 

verklaren? 

Antwoord 

Nee, wij kunnen dit niet met zekerheid verklaren. Het CIZ heeft gebruik gemaakt van de lijsten met 

HH cliënten die de gemeenten heeft opgemaakt. Uit enkele steekproeven die de zorgkantoren 

hebben gedaan is gebleken dat deze lijsten niet altijd up to date zijn. Zo is geconstateerd dat er soms 

nog cliënten op staan die inmiddels intramuraal wonen. Verder is het ook mogelijk dat er cliënten op 

staan die Wlz indicatie hebben met een volledig pakket thuis of een PGB en HH uit de Wmo. Deze 

cliënten kunnen al vanaf 1-1-2015 de HH uit de Wlz krijgen. Het kan voorkomen dat  deze cliënten uit 

de Wlz  HH krijgen en dat  de gemeente uit de Wmo ook nog HH verstrekt (de zogeheten dubbele 

verstrekking). Dit is niet wenselijk. De gemeente is niet verplicht aan deze cliënten HH uit de Wmo te 

blijven verstrekken. U kunt de indicatie van deze cliënten eveneens per 1 april 2017 intrekken. Deze 

cliënten kunnen daarover wel vragen gaan stellen aan de gemeente. 



Vraag 

Wij hebben Wlz cliënten die van de gemeente meer uren HH krijgen dan het zorgkantoor kan bieden. 

Moeten we die extra uren uit de Wmo blijven aanbieden? 

Antwoord 

De aanspraak HH in de Wlz bedraagt ongeveer 2,5 uur per week huishoudelijke hulp. In de Wmo 

geldt er voor HH geen limiet, maar is de toekenning gebaseerd op individueel maatwerk. De 

gemeente is niet verplicht om aanvullend HH te blijven aanbieden als de Wlz cliënt van mening is dat 

de aanspraak uit de Wlz te weinig is. Cliënten met een PGB in de Wlz hebben de mogelijkheid om de 

zorgvormen onderling  uit te wisselen. Zij kunnen meer uren HH inzetten in plaats van bijvoorbeeld 

begeleiding of persoonlijke verzorging.  Cliënten bij wie dit gaat spelen, zullen hierover wel vragen 

kunnen gaan stellen aan de gemeente. 

Vraag 

Gaat de overgang over huishoudelijk hulp of ook over huishoudelijke zorg 

Antwoord 

Ik neem aan dat u de HH2 of de HH3 bedoelt (HH bij een ontregeld huishouden bij een cliënt die niet 

meer de regie kan voeren.) Het antwoord is ja, al uw HH cliënten met een Wlz indicatie/MPT en HH 

(in alle vormen) gaan over. In de Wlz krijgt de cliënt gewone schoonmaakondersteuning (2,5 uur per 

week) en daarnaast, indien nodig, begeleiding en pv.  De gemeente hoeft dit niet meer te 

verstrekken aan een Wlz cliënt die thuis woont. 

Vraag 

Ik heb mijn klanten in beeld, maar het kan zo zijn dat de partner van een klant van ons in de WLZ zit  

zonder dat wij het weten.  Meneer kan in de WLZ zitten mevrouw in de HH. Als ik mevrouw doorgeef 

op basis van deze lijst krijgen wij dan ook gegevens van meneer die in WLZ zit? 

Het zou ook kunnen zijn dat er sprake is van een thuiswonend kind met WLZ. Krijgen wij die gegevens 

dan ook? 

Antwoord 

De gemeente stuurt een lijst met alle Wmo cliënten die HH hebben. Het CIZ zet een vinkje achter de 

naam van de cliënt die een Wlz indicatie heeft. Een eventuele partner met een Wlz indicatie die geen 

HH uit de Wmo krijgt staat niet op de gemeentelijke lijst, dus daar krijgt u van het CIZ geen gegevens 

van. Hetzelfde geldt voor een thuiswonend kind met een Wlz indicatie 



Vraag 

Er zijn ook Wlz cliënten met een MPT die geen HH uit de Wmo krijgen. Hoe worden zij geïnformeerd 

dat zij per 1-1-2017 een aanspraak op HH hebben. 

Antwoord 

Deze cliënten zijn in beeld bij de zorgkantoren, niet bij de gemeenten. De zorgkantoren sturen deze 

cliënten in januari een brief om hen over de aanspraak te informeren. Zie voor de 

(voorbeeld)brieven de thempagina op de VNG-website: Overheveling huishoudelijke hulp 

thuiswonende Wlz-cliënten 

Vraag

Naar welk artikel van de Wmo kunnen wij verwijzen in de beëindigingsbeschikking bij de 
overheveling hh van Wmo naar WLZ?

Antwoord

U kunt verwijzen naar artikel 2.3.5 lid 6 van de Wmo. Daar staat dat de gemeente een 
maatwerkvoorziening kan weigeren indien de client aanspraak heeft op verblijf in de vorm van een 
Wlz indicatie.
Voorts kunt u verwijzen  naar het Koninklijk Besluit van 9 december 2016 waarin  dat een verzekerde 
met een modulair pakket thuis tot 1-1-2017 geen recht heeft op het schoonhouden van de 
woonruimte op rond van de Wlz. 

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/overheveling-huishoudelijke-hulp-thuiswonende-wlz-clienten


Vraag

In oktober hebben wij onze HH cliënten aangegeven bij het CAK. Daar werd gekeken of die een WLZ 
indicatie hebben. Wij kregen de lijst eind oktober terug, met daarop de mensen die voor 1 april overgaan 
naar de WLZ. Maar sindsdien zijn er natuurlijk ook weer nieuwe cliënten bijgekomen. Hebben jullie 
nagedacht over een veegactie zodat die groep niet tussen de wal en het schip terecht komt?

Antwoord

Nieuwe cliënten die vanaf 1-1-2017 in de Wlz komen worden direct opgepakt door het zorgkantoor. Zij 
krijgen een aanbod schoonmaken huis. Verder stuurt het zorgkantoor aan alle bestaande cliënten met 
een Wlz indicatie die nog geen HH uit de Wlz hebben en ook niet uit de Wmo een brief dat zij vanaf 
1-1-2017 recht hebben op schoonmaak uit de Wlz.

Het is niet helemaal uit te sluiten dat de cliënten die in november en december 2016 een Wlz/MPT en 
HH uit de Wmo hebben gekregen, geen brief van het zorgkantoor krijgen.  Bij het beëindigen van deze 
indicaties Wmo HH per 1 april 2017, adviseren wij gemeenten om bij de cliënt na te gaan of deze al een 
aanbod van het zorgkantoor heeft gehad. Indien dat niet het geval is zou de gemeente die cliënten nog 
apart bij het zorgkantoor kunnen aanmelden. Landelijk zijn over deze, vermoedelijk zeer kleine groep,  
geen aparte afspraken gemaakt.

Ter informatie verwijzen wij naar  de voorbeeld brieven die het zorgkantoor in december 2016 heeft 
gestuurd en begin 2017 zal gaan versturen.

Vraag

Cliënten met een Wlz-indicatie, een MPT en huishoudelijke hulp uit de Wmo krijgen soms ook 
ondersteuning bij het bereiden en klaarzetten van de maaltijd en verzorging van de was.  Valt dit ook 
onder de omschrijving van de aanspraak schoonmaken huis van de Wlz.

Antwoord

De beschrijving van de aanspraak “schoonmaken huis” in de Wlz bevat  niet de wasverzorging, 
boodschappen doen of koken. Na overleg met VWS is geconstateerd dat de aanspraak schoonmaken huis 
in de Wlz te smal is omschreven.. VNG en VWS hebben afgesproken dat gemeenten voor deze cliënten 
de wasverzorging, het boodschappen doen en het bereiden en klaarzetten van de maaltijd niet apart 
hoeven in te kopen. De cliënten met een Wlz/MPT en Wmo-HH gaan helemaal over naar de Wlz. Voor 
2017 zoekt VWS een pragmatische oplossing zodat deze cliënten deze taken toch binnen de aanspraak 
kunnen laten uitvoeren. Voor 2018 zal de aanspraak “schoonmaken huis” worden aangepast. 

Wlz cliënten kunnen overigens wel gebruiken maken van algemene voorzieningen zoals een 
maaltijdvoorziening, een boodschappendienst en een algemene voorziening voor wassen en strijken.
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