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Aanleiding 

Door het grote aantal aanvragen in 2020 voor een Wlz-indicatie op psychische 

grondslag loopt het beoordelingsproces bij het CIZ voor aanvragen 2020 door tot 

mei 2021 en start de beoordeling van aanvragen 2021 in mei 2021 (met 

uitzondering van spoedaanvragen, die meteen in behandeling worden genomen).  

In overleg met CIZ, ZN, VNG en VWS is een werkproces opgesteld om rekening te 

houden met deze vertraging in de beoordeling met het oogmerk dat de zorg 

continuïteit van cliënten niet in het geding komt. 

Het directeurenoverleg VWS/VNG/CIZ/ZN/SVB “GGZ in de Wlz” heeft op 16 maart 

jl. ingestemd met de in dit memo opgenomen werkwijzen. 

 

Proces aanvragen 2020 

Er is geconstateerd dat de beoordeling van de aanvragen 2020 van CIZ doorloopt 

tot begin mei. Uitgaande van een stuwmeer van 7100 aanvragen en een 

evenredige beoordeling in de tijd resteren op 1 april 17751 aanvragen. 

De volgende werkwijze is afgesproken: 

 

Handhaven van de beoordelingstermijn van zorgkantoren van drie maanden met 

een maatwerkoplossing voor cliënten die op 1 juli nog niet zijn voorzien van Wlz-

zorg. 

De maatwerkoplossing zal bestaan uit de volgende stappen: 

• De zorgkantoren maken op 1 juni 2021 een lijst van cliënten die op dat 

moment nog niet in de Wlz-zorg zijn genomen (pgb of zorg in natura). 

• De zorgkantoren verstrekken deze informatie aan de betreffende 

centrumgemeente per mail of telefoon. 

• Naar verwachting kan dit zonder het opstellen van een nieuwe 

verwerkingsovereenkomst (gemeente-zorgkantoor). Indien partijen dit 

wensen zal een verwerkingsovereenkomst deel uitmaken van het proces.  

• Indien op de lijst cliënten voorkomen die niet horen bij de 

centrumgemeente, wordt dit door de centrumgemeente terug 

gerapporteerd aan het zorgkantoor en neemt het zorgkantoor contact op 

met de betreffende regiogemeente. 

• Het verzoek aan de gemeenten is om voor deze cliënten de Wmo-

beschikking te verlengen tot dertien werken na de Wlz-indicatiedatum of 

indien de gemeente dit eenvoudiger vindt tot 1 oktober 2021. Dit is 

vergelijkbaar met de procedure die rond 1 januari 2021 is gevolgd. 

 
1 Dit komt overeen met ca 1300 cliënten die een Wlz-indicatie krijgen afkomstig uit het 

gemeentelijk domein. 
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Voordelen: 

• Zorgkantoren kunnen conform de huidige voorwaarden zorg toewijzen of 

pgb-aanvragen afhandelen. 

• Een deel van de aanvragen zal door het zorgkantoor zijn afgehandeld 

(zorg in natura of pgb) voor 1 juni 2021. Voor deze groep hoeven geen 

aanvullende activiteiten te worden verricht. 

• Het betreft een beperkte groep die wordt aangereikt van zorgkantoren 

naar gemeenten. 

• Het CIZ hoeft geen aanvragen 2020 door te geven aan het 

Inlichtingenbureau.    

Nadelen: 

• Een aantal gemeenten moet opnieuw de Wmo-beschikking verlengen voor 

een beperkte groep cliënten. 

Proces aanvragen 2021. 

Er is geconstateerd dat de beoordeling van de aanvragen 2021 van CIZ doorloopt 

van mei tot oktober. De volgende werkwijze is afgesproken: 

• Het CIZ levert aan het Inlichtingenbureau een bestand aan van alle 

openstaande aanvragen 2021 in de periode april/mei 2021-oktober 2021 

(eens per maand een update).  

• Verzoek vanuit de VNG aan alle gemeenten om na te gaan of sprake is 

van afloop van de geldigheid van de Wmo-beschikking in 2021 aan de 

hand van de door het CIZ-informatie over aanvragen 2021. 

• Indien dit het geval is, wordt vanuit de VNG geadviseerd om de Wmo-

beschikking te verlengen tot 1 januari 2022 en daarbij bijzondere 

aandacht te besteden aan pgb-houders en cliënten die geen beschermd 

wonen met verblijf ontvangen. 

• Indien het een voor 1 januari 2022 aflopende pgb-beschikking betreft 

dient door de gemeente ook tijdig de SVB te worden geïnformeerd. 

• Zorgkantoren hebben 13 weken na indicatiesteling om de zorgtoewijzing 

(of pgb-verstrekking) te regelen. 

In de visie van de VNG is geen standaard ambtshalve verlenging van de Wmo-

beschikking nodig omdat:  

• Het merendeel van de Wmo-beschikkingen loopt al een volledig jaar (tot 1 

januari 2022), waardoor verlengen niet nodig is. 

• In de brief van het CIZ worden cliënten erop gewezen dat zij een 

verlenging van Wmo-zorg moeten aanvragen (in afwachting van de Wlz-

indicatie) indien de Wmo-beschikking afloopt voor 1 januari 2022. 

• Zorgaanbieders zijn zich ook bewust van een eventuele aflopende 

beschikking en zullen zelf actie ondernemen.   

Het risico van het weglaten van de standaard ambtshalve verlenging van de Wmo-

beschikking indien deze afloopt voor 1 januari 2022 is dat cliënten en 

zorgaanbieders zich niet realiseren dat zij actie moeten ondernemen als in de Wlz-

beoordelingsperiode de Wmo-beschikking afloopt en dat daardoor de zorg 

continuïteit niet is gegarandeerd. 

Dit risico kan worden ingeperkt door: 

• Gerichte communicatieactie vanuit gemeenten richting cliënten in 

aanvulling op de brief van CIZ. 

• De gerichte informatievoorziening kan eventueel plaatsvinden met behulp 

van een standaardbrief voor zorgaanbieders en/of cliënten die gericht aan 

betrokkenen wordt toegestuurd. Deze brief wordt opgesteld door de 

landelijke communicatiewerkgroep GGZ in de Wlz. 


