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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Inleiding  

Deze VNG nieuwsbrief is bedoeld om gemeenten te informeren over de afspraken rondom de 

uitname Wlz.   

Aan de hand van FAQ’s worden de meest gestelde vragen beantwoord. Doel hiervan is:  

- helderheid te geven welke afspraken er bestuurlijk al zijn gemaakt  
- aanvullende afspraken uit te werken waar nodig   

- duidelijkheid te geven over het proces. 

Er is nog niet op alle vragen antwoord. Daarom is dit Q&A nummer 1. Zodra alle afspraken 

(bestuurlijk) zijn gemaakt, wordt een tweede Q&A gemaakt.   

 

Proces 

Om de afspraken rondom de uitname Wlz op een rijtje te zetten en verder uit te werken worden 

ambtelijk gesprekken gevoerd tussen VNG, BZK en VWS. Er zijn inmiddels twee gesprekken 

geweest, namelijk op 23 september en 8 oktober. Bij het tweede gesprek zijn enkele gemeenten 

aangesloten.  

 

Eind oktober komen VWS, BZK, VNG en gemeenten een laatste keer bij elkaar, om de laatste 

vragen ambtelijk te bespreken. Aan de VNG commissie ZJO van 21 november zal een notitie met 

alle nieuwe afspraken rondom de uitname Wlz en de standpunten van de VNG voor 

besluitvorming worden voorgelegd. De VNG commissie financiën zal zo nodig worden 

geconsulteerd.  In het BO bw mo van 3 december en in het BO herijking gemeentefonds van 3 

december zal landelijk bestuurlijk worden besloten over de uitwerking van de ex-post (definitieve) 

uitname Wlz. In het BO herijking gemeentefonds van 3 december zal verder worden besloten over 

de verdeling van de ex-ante (voorlopige) uitname over de centrumgemeenten.  

 

A. Vragen over de Ex-ante uitname  

 

Vraag 1. Wat is de omvang van de macro ex-ante uitname?  

 

Antwoord:  

Er wordt vanaf 2021 macro een bedrag uit het gemeentefonds uitgenomen van €495 miljoen. Dit 

bedrag is tot stand gekomen door de verwachte instroom vanuit de Wmo2015 per zorgprofiel in 

de Wlz te vermenigvuldigen met het tarief in de Wmo per zorgprofiel. Daarbij is gecorrigeerd voor 

het feit dat in beschermd wonen niet alle cliënten dagbesteding ontvangen. Deze berekening is 

gebaseerd op bijlage 1. Het bedrag van € 495 miljoen staat benoemd in de Memorie van 

Toelichting (hierna: MvT) bij het wetsvoorstel “toegang Wlz voor mensen met een psychische 

stoornis”. Hierover is overeenstemming bereikt in het BO BW MO van 24 mei 2018.  

 

Vraag 2. Wat wordt in het kader van de ex-ante uitname bedoeld met aantallen, tarief en 

cliënten? 

 

 

https://www.vng.nl/
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Antwoord: 

De aantallen die voor het berekenen van de ex-ante uitname zijn gebruikt, zijn de geraamde 

aantallen uit het onderzoek van HHM uit 2017 (‘ggz cliënten in de Wlz’) en vervolggesprekken met 

gemeenten en zorgaanbieders (zoals gerapporteerd in het rapport ‘bevindingen ggz 

regiogesprekken’). Dit zijn 7.000 cliënten beschermd wonen zorg in natura en 1.500 pgb 

beschermd wonen cliënten. Deze getallen staan ook genoemd in de Memorie van Toelichting van 

het wetsvoorstel. De genoemde rapporten zijn openbaar en kunt u vinden via deze links  

https://hhm.nl/projecten/inventarisatie-ggz-clienten-wlz 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/17/bevindingen-ggz-

%E2%80%90regiogesprekken 

 

In de berekening van de uitname is, zoals ook toegelicht in vraag 1, rekening gehouden met de 

verschillen in zorgzwaarte die cliënten nodig hebben en de verschillen in tarieven die daarbij 

horen. De verwachte onderverdeling van de cliënten over de zorgprofielen staat weergegeven in 

de bijlage.  

Het gewogen gemiddelde over de gehele populatie (ZIN + PGB) die naar verwachting vanuit de 

Wmo2015 instroomt bedraagt circa € 58.000 (495 miljoen gedeeld door 8.500 klanten).  

Mocht de onderverdeling over de zorgprofielen in de realisatie anders zijn dan verondersteld, dan 

zal het gewogen gemiddeld tarief bij de ex-post uitname ook anders zijn. 

Via deze link  

https://hhm.nl/actueel/gemeentelijke-tarieven-beschermd-wonen 

vindt u het tarievenonderzoek van HHM (rapport ‘gemeentelijke tarieven beschermd wonen’) 

waarop de discussie over tarieven is gebaseerd.  

 

Vraag 3. Hoe wordt de ex-ante uitname verdeeld over de centrumgemeenten?  

 

Antwoord: 

De stuurgroep EVSD (evaluatie verdeelmodellen sociaal domein) heeft in juli 2019 geadviseerd om 

de uitname ex-ante over de centrumgemeenten te verdelen naar rato van het aandeel in het 

historische macrobudget beschermd wonen. Een centrumgemeente die 4% van genoemd 

macrobudget ontvangt, heeft ook een aandeel van 4% in de uitname uit het gemeentefonds van € 

495 miljoen.  

 

De verdeling van de uitname maakt onderdeel uit van de herijking van de verdeling van het 

gemeentefonds voor het sociaal domein (zie voor een overzicht van de activiteiten rondom 

beschermd wonen https://www.aef.nl/derde-nieuwsbrief-onderzoek-herijking-gemeentefonds-

sociaal-domein). De (wijziging van de) afspraak over verdeling van de ex-ante uitname over 

centrumgemeenten moet nog bestuurlijk worden vastgelegd. Dat gaat vermoedelijk gebeuren op 

het BO herijking gemeentefonds van 3 december 2019.  

 

https://hhm.nl/projecten/inventarisatie-ggz-clienten-wlz
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/17/bevindingen-ggz-%E2%80%90regiogesprekken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/17/bevindingen-ggz-%E2%80%90regiogesprekken
https://hhm.nl/actueel/gemeentelijke-tarieven-beschermd-wonen
https://www.aef.nl/derde-nieuwsbrief-onderzoek-herijking-gemeentefonds-sociaal-domein
https://www.aef.nl/derde-nieuwsbrief-onderzoek-herijking-gemeentefonds-sociaal-domein
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Vraag 4. Is de afspraak over de verdeling van de macro ex-ante uitname gewijzigd?  

 

Antwoord: 

Cebeon heeft een voorlopig objectief verdeelmodel gemaakt dat in het voorjaar 2019 is 

gepubliceerd. In dit verdeelmodel was de verdeling over de ex-ante uitname gebaseerd op de 

HHM rapporten uit 2017 over de raming van de aantallen. Deze rapporten kunt u vinden via 

https://hhm.nl/projecten/inventarisatie-ggz-clienten-wlz 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/17/bevindingen-ggz-

%E2%80%90regiogesprekken 

Het Cebeon verdeelmodel is achterhaald door de adviezen van het expertiseteam MO/BW. Het 

voorstel van de stuurgroep EVSD is dus om de afspraak bij te stellen. De door BZK in maart 2019 

gepubliceerde cijfers zijn achterhaald.  

 

Vraag 5. Hoe kunnen wij berekenen wat de ex-ante uitname zal zijn voor onze centrumgemeente? 

  

Antwoord: Centrumgemeenten kunnen nu al een inschatting maken van  hun aandeel in de € 495 

miljoen ex-ante macro uitname, namelijk door het procentuele aandeel dat ze in het huidige 

historische verdeelmodel hebben te vermenigvuldigen met € 495 miljoen. Hiervoor verwijzen we 

naar https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2019/09/17/iu-beschermd-wonen-

2019-2024-septembercirculaire-2019 

 

Dit zal ook via de decembercirculaire gemeentefonds 2019 richting gemeenten worden 

gecommuniceerd.  

De meicirculaire 2020 laat de precieze financiële gevolgen zien voor het centrumgemeentebudget 

per 2021.  

 

Eventuele vragen kunnen worden gesteld via de Postbus Gemeentefonds (postbus.gf@minbzk.nl) .  

 

Vraag 6. Hoe zorgen we ervoor dat de continuïteit van voorzieningen niet in gevaar komt wanneer 

minder cliënten uitstromen naar de Wlz dan is geraamd, waardoor de ex-ante uitname uit het 

gemeentefonds feitelijk te hoog was? 

 

Antwoord: 

De uitname (ex-ante) vanwege de Wlz gaat in per 2021. Rijk en VNG hebben afgesproken om in de 

meicirculaire gemeentefonds 2021 voor het eerst na te calculeren (ex-post). Het verschil tussen de 

ex-ante en ex-post uitname wordt verrekend per 1-1-2021, dus met terugwerkende kracht. De 

periode die gemeenten eventueel financieel moeten overbruggen is daarmee zo klein mogelijk.  

 

Nadere toelichting 

Het gemeentefonds keert in 50 wekelijkse termijn uit. Het te verrrekenen bedrag loopt in deze 

systematiek mee. Het deel van het te verrekenen bedrag dat betrekking heeft op de verstreken 

wekelijkse termijnen wordt na de meicirculaire in één keer verrekend. De rest van het bedrag 

https://hhm.nl/projecten/inventarisatie-ggz-clienten-wlz
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/17/bevindingen-ggz-%E2%80%90regiogesprekken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/17/bevindingen-ggz-%E2%80%90regiogesprekken
mailto:postbus.gf@minbzk.nl
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wordt verrekend gedurende de nog resterende wekelijkse termijnen in 2021 (elke week 1/50 

deel). 

Gemeenten en VNG hebben er bij VWS meermaals op aangedrongen dat het CIZ in 2020 actief 

indicaties Wlz meldt naar gemeenten voor cliënten beschermd wonen. Op die manier kunnen 

gemeenten een zo realistisch mogelijke inschatting maken voor de inkoop en financiën beschermd 

wonen per 2021. Op basis van de informatie van het CIZ kunnen gemeenten de risico’s verkleinen. 

CIZ bekijkt momenteel de mogelijkheden daar voor. 
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B. Vragen over de Ex-Post(definitieve)  uitname 

 

Vraag 7. Welke P(prijs) hanteren we bij de ex-post uitname? Waar hebben we dat afgesproken?  

 

Antwoord:  

Over het tarief dat gehanteerd wordt per zorgprofiel per (type) cliënt voor de ex-post uitname 

worden nog aanvullende afspraken gemaakt.  VWS en de VNG hebben de volgende procesafspraak 

gemaakt:  

1. VNG en VWS beantwoorden separaat de volgende vragen: 

• De tarieven die gerapporteerd zijn door Bureau HHM en gebruikt zijn bij de ex-

ante uitname zijn inclusief een wooncomponent. Willen/kunnen we onderscheid 

maken tussen cliënten die in de Wmo 2015 gebruik maakten van zorgvormen met 

wooncomponent en  zonder wooncomponent? Is een optie denkbaar dat cliënten 

zonder wooncomponent niet meetellen voor de calculatie van de ex-post 

uitname? 

a. Welk tarief hanteren we bij per type cliënt? Hoe gaan we om met de correctie 

voor dagbesteding (zie de bijlage met de berekening van de ex-ante uitname)?  

Eind oktober komen VNG en VWS ambtelijk bij elkaar om de antwoorden naast elkaar te 

leggen en te kijken welke vervolgafspraken hierbij horen, o.a. voor de aanlevering van 

gecorrigeerde gegevens voor de GMSD (Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein). Er wordt 

toegewerkt naar besluitvorming in het BO bw mo en herijking gemeentefonds van 3 

december. 

 

Vraag 8. Welke Q (Volume) hanteren we voor de post uitname?  

 

Antwoord: 

De ex-ante uitname wordt per centrumgemeente bijgesteld op basis van de indicaties die het CIZ 

in 2020 stelt voor de Wlz. De macro ex-post uitname is gelijk aan het totaal van de ex-post 

uitnames per centrumgemeente.  

 

Vraag 9. Welke cliënten tellen mee voor de ex-post uitname?  

 

Antwoord: 

Uitgangspunt is dat alleen budget wordt uitgenomen voor cliënten die daadwerkelijk vanuit de 

Wmo2015 instromen in de Wlz op basis van een psychische grondslag. Het gaat om de 

jaarbedragen per persoon. Over de nadere invulling hiervan worden bestuurlijke afspraken 

gemaakt. Dit heeft ook betrekking op de peildatum waarop de nacalculatie wordt gebaseerd. Tot 

welke datum tellen cliënten mee voor de uitname WLZ? Er zijn twee opties: de aanvraag is 

ingediend voor 31-12-2020 of de indicatie is verstrekt voor 31-12-2020 
VWS en VNG beraden zich separaat op het antwoord op deze vraag. Daarbij worden ook 

tussenopties overwogen. Eind oktober worden de antwoorden ambtelijk naast elkaar gelegd.  Er 

wordt toegewerkt naar besluitvorming in het BO bw mo en herijking gemeentefonds van 3 
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december. 

 

 

 

 

 

Vraag 10. Wat zijn de verdere afspraken over de nacalculatie van de ex-post uitname uit het 

gemeentefonds?  

 

Antwoord:  

Er wordt nagecalculeerd ongeacht het bedrag van de verrekening (dus ook relatief kleine 

bedragen). Het te verrekenen bedrag is het verschil tussen de ex-ante uitname en de ex-post 

uitname.  

  

De aantallen voor de ex-post uitname zijn gebaseerd op de Wlz-indicaties, inclusief de 

onderverdeling van de cliënten over de zorgprofielen in de Wlz. 

 

Hoe lang wordt teruggekeken? In het BO bw mo van 2 juli 2019 is afgesproken twee 

nacalculatiemomenten te hanteren:  

 

Wat Wie  Wanneer 

In de meicirculaire 2021 (eventuele) bijstelling van 

bedrag uitname gemeentefonds per 

centrumgemeente (o.b.v. CIZ-indicaties; ex-post) 

vanaf 2021 als realisatie blijkt af te wijken van de 

raming.   

BZK/VWS mei 2021 

In de meicirculaire 2022 (eventuele) bijstelling van 

bedrag uitname gemeentefonds per 

centrumgemeente (o.b.v. CIZ-indicaties, ex post) 

vanaf 2022 als realisatie blijkt af te wijken van de 

raming.   

BZK/VWS mei 2022 

 

 

Afhankelijk van de afspraken die we maken bij het BO herijking gemeentefonds en bo bw mo op 3 

december kan het tweede nacalculatiemoment wellicht vervallen.   

 

Ten behoeve van de communicatie naar cliënten vraagt VWS het CAK om inzicht te bieden in eigen 

bijdrage-verschillen tussen Wmo/Wlz   

 

Vraag 11. Gaan we ook afspraken maken hoe bij de nacalculatie om te gaan met het verschil 

tussen ex-post tarief en realisatie en verzilvering?  
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Antwoord:  

 

Verzilvering in beschermd wonen is niet hetzelfde als tarief. Er zijn twee mogelijke verschillen 

tussen het tarief en de verzilvering:  

1. de client neemt het product wel af maar de werkelijke kosten zijn lager, bijvoorbeeld omdat er 

minder uren worden gedeclareerd dan beschikt (realisatie).   

2. De client verzilvert het beschikte product niet.  

Gemeenten kunnen hierdoor worden geconfronteerd met veel grotere uitname van budget dan zij 

zelf uitgeven aan deze cliënten.  

VNG beraadt zich ambtelijk en in overleg met de ggz werkgroep nog op de vraag of we verzilvering 

in beeld willen en kunnen brengen. Er zal besluitvorming plaatsvinden in de ggz werkgroep of we 

een richtlijn willen afspreken rondom het wel/niet Wmo inzet in geval van een Wlz indicatie. 

 

 

Vraag 12.  Hoe zorgen we voor een betrouwbare monitoring van de uitstroom uit beschermd 

wonen?  

  

Antwoord: 

Voor de ex-post uitname wordt een monitor opgezet. Gemeenten leveren aan de GMSD hun 

cliënten beschermd wonen aan met BSN-nummer en start- en einddatum van ondersteuning. Op 

dit moment opteert VWS voor de combinatie van een monitor uitgevoerd door  het CIZ (het CIZ 

vraagt dan dus de herkomst van de cliënt op in het indicatietraject) en een validatie van deze 

gegevens door CBS door de indicatiecijfers van het CIZ te koppelen aan de GMSD. Voor de 

monitoring door het CIZ is een wetswijziging nodig die momenteel in gang wordt gezet. 

 

Wat moeten we op dit gebied nog afspreken/uitzoeken? 

- Er is 100% deelname nodig aan de GMSD voor beschermd wonen. Hier is al actie op 

ondernomen door VNG-realisatie. Bij de eerste aanlevering van de gegevens van de GMSD 

over de eerste helft van 2019 (september 2019) zal blijken of hier nog aanvullende actie 

op nodig is.  

- Er is uniformiteit nodig bij het aanleveren van de gegevens voor beschermd wonen in de 

GMSD  

VNG onderneemt actie op deze voorwaarden in samenwerking met de werkgroep definitie 

beschermd wonen, zodra de afspraken over de gegevens die nodig zijn voor de ex-post uitname 

voldoende duidelijk zijn.   
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Bijlage 1. Berekening ex-ante uitname Wmo2015 (ZIN en PGB) 

 

 

 


