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Logeren in het overgangsrecht voor Wlz 

indiceerbaren  

 

Aanleiding  

Er is veel onduidelijkheid over de mogelijkheden van logeren binnen de Wlz. Er gelden 

striktere regels in de Wlz, terwijl tegelijkertijd een groot deel van de kinderen die het 

betreft onder de groep Wlz indiceerbaren vallen en overgangsrecht hebben. Binnen de 

AWBZ konden kinderen via een indicatie kortdurend verblijf één tot drie etmalen in de 

week logeren. Deze etmalen konden niet gespaard worden of tijdens een langere 

aansluitende periode worden ingezet. Hiervoor werd dan een zogenaamd respijtZZP 

aangevraagd voor bijvoorbeeld de vakantie. Binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) is dit 

veranderd. In de Wlz is vastgelegd dat een cliënt die thuis woont maximaal 104 etmalen 

per jaar gebruik mag maken van kortdurend verblijf. Daarnaast kan geen respijt ZZP 

meer worden aangevraagd. Hieronder gaan wij in op wat de mogelijkheden zijn voor 

cliënten die onder het Wlz overgangsrecht voor Wlz indiceerbaren zijn.  

 

Overgangsrecht   

De kinderen die vallen onder de groep Wlz indiceerbaren hebben tot 1 januari 2017 een 

overgangsrecht. Tot die tijd behouden zij hun indicatie en kunnen zij de bijbehorende 

zorg krijgen. Dit betekent dat een kind dat een indicatie van drie etmalen per week 

kortdurend verblijf heeft, dit ook in 2015 en 2016 mag gebruiken. Dit mag ook voor een 

langere periode dan 3 etmalen worden ingezet: voor het hele jaar geldt een maximum 

van 156 etmalen (zie artikel 9.3 en 9.3b van de Regeling langdurige zorg).  

 

Wanneer kinderen een indicatie hebben van minder dan drie etmalen en dit onvoldoende 

is voor alle logeeropvang (inclusief de vakanties), kan een herindicatie worden 

aangevraagd. In dat geval geldt dat, net als bij  een veranderende zorgvraag,  de 

herindicatie op basis van de beleidsregels 2014 wordt gedaan, dus in functies en klassen. 

Er  kan daarnaast voor de groep Wlz indiceerbaren een (respijt)ZZP aangevraagd worden 

op basis van de beleidsregels 2014. Deze etmalen tellen niet mee met het maximum van 

156 etmalen kortdurend verblijf. 

Er dient geen  aanvraag voor een zorgprofiel te worden gedaan omdat deze  de 

bestaande indicatie zal vervangen en daarmee vervalt het overgangsrecht. In dat geval 

gelden de regels van de Wlz en zijn de logeermogelijkheden beperkt zijn tot maximaal 

104 etmalen per jaar. 

 

 

 

 

 De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie die opkomt voor de 

belangen van aanbieders in de gehandicaptenzorg. De 165 instellingen die bij ons zijn aangesloten, 

variërend van klein tot groot, bieden zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, 

lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. 
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