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onderwerp  Indicatiebesluit verlenging overgangsrecht 

 

 

«Client_aanhef», 

 

Eerder dit jaar heeft het CIZ onderzoek gedaan naar uw zorgbehoefte om te bepalen of u in 

aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De conclusie was dat u niet in 

aamerking komt. U maakt op dit moment nog wel gebruik van overgangsrecht vanuit de (Wlz) tot en 

met 31 december 2016. Dit overgangsrecht is een speciale, tijdelijke regeling.  

Het ministerie van VWS heeft het Wlz-overgangsrecht voor Wlz-indiceerbaren verlengd tot en met 30 

juni 2017, om te garanderen dat de overgang van uw huidige zorg naar zorg en ondersteuning van de 

gemeente en/of de Zorgverzekeringswet zorgvuldig verloopt.   

Dit betekent dat de einddatum van uw huidige indicatie wordt aangepast. U ontvangt daarom van ons 

een nieuw indicatiebesluit. Zo kunt u tot en met uiterlijk 30 juni 2017 de zorg ontvangen zoals u dat 

nu gewend bent.  

Het indicatiebesluit voor zorg vanuit de Wlz dat u eerder van ons ontving, wordt vervangen door 

onderstaand besluit.  
 

I N D I C A T I E  

Indicatie voor: 

 
«Client_tenaamstelling», «Client_VA_adres» in «Client_VA_woonplaats» 

(BSN «Client_BSNNummerGeverifieerd») 
Datum besluit/ nummer: «Besluit_besluitdatum» (besluitnummer «Besluit_nummer») 

                        A 
                     SOORT ZORG 

B 
BEGINDATUM 

C 
EINDDATUM 

«TableStart:Functie1»«vl:M_343

4_functienaam» 

 «vl:M_3432_startdatu

m» 

«vl:M_3433_einddat

um»«TableEnd:Func

tie1» 

A 
SOORT ZORG 

D 
UREN 

E 
EXTRA UREN 

F 
VERVOER 

DAGBESTEDING 

«TableStart:Functie2»«vl:M_343

4_functienaam» 

«vl:M_3458_omvang» «vl:M_3459_

extraomvang
» 

«vl:M_3461_v

ervoer»«Table
End:Functie2»  

  
Een toelichting op bovenstaande tabel leest u in de folder ‘Wlz, van aanvraag tot besluit’. Deze folder 

vindt u op onze website. 
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Hoe zijn wij tot dit indicatiebesluit gekomen 

In dit nieuwe indicatiebesluit staat dezelfde zorg genoemd zoals in uw huidige indicatie staat. In dit 

indicatiebesluit is de einddatum van de zorg aangepast naar 30 juni 2017. Daarmee volgen wij  het 

verzoek van het ministerie van VWS om het Wlz-overgangsrecht voor Wlz-indiceerbaren te verlengen 

tot en met 30 juni 2017.  

 

Wetten en regels  
Op dit indicatiebesluit is de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de 
daarbij horende wet- en regelgeving van toepassing. Het overgangsrecht is geregeld in artikel 9.3b 

van de Regeling langdurige zorg. Dit besluit vloeit voort uit deze wet en regelgeving.  

 

Mogelijkheid tot bezwaar 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief 

een bezwaarschrift indienen. In de folder ‘Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat?’ (zie: 

www.ciz.nl) leest u hoe dat gaat. 

 

U stuurt een bezwaarschrift naar: 

Centrum indicatiestelling zorg 

 T.a.v. team Bezwaar en Beroep 

 Postbus 2891 

3500 GW  Utrecht 

 

Hoe gaat het verder? 

Het CIZ informeert het zorgkantoor over dit indicatiebesluit. Uw huidige zorg thuis blijft u tot uiterlijk 

1 juli 2017 ontvangen, op dezelfde wijze zoals u deze nu ontvangt. Wilt u uw huidige zorg anders 

regelen, neem dan contact op met het zorgkantoor.  
 

Vanaf 1 juli 2017 kunt u voor zorg thuis terecht bij uw zorgverzekeraar en/of uw gemeente. Dit geldt 

zowel voor de zorg die u nu van een zorgaanbieder krijgt, als voor de zorg die u met een 

persoonsgebonden budget (pgb) inkoopt. 

Het CIZ zorgt ervoor dat uw gemeente of uw zorgverzekeraar de gegevens ontvangt die zij nodig 

hebben om uw zorg met u te regelen na 1 juli 2017. Wij dragen deze gegevens op een beveiligde 

manier over. 

 
o Heeft u verpleging en/of verzorging nodig, dan wordt dit geregeld door uw zorgverzekeraar en 

uitgevoerd door de wijkverpleging in uw buurt. In het geval u nog geen 18 jaar bent en het 

betreft verzorging, dan wordt dit geregeld door de gemeente. 

o Heeft u ondersteuning nodig zoals begeleiding, dagbesteding en/of huishoudelijke hulp dan wordt 

dit geregeld door uw gemeente. Soms regelt uw gemeente ook persoonlijke verzorging.  

 

Wat kan een cliëntondersteuner voor u doen? 

Tot 1 juli 2017 heeft u recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner vanuit de Wlz door MEE of 
Zorgbelang. Deze cliëntondersteuner kan u helpen bij uw contacten met uw gemeente of 

zorgverzekeraar over uw zorg en ondersteuning.  
 MEE (cliëntondersteuning voor mensen met een beperking): zie www.mee.nl of bel met 

0900-999 8888. Voor dit nummer betaalt u alleen gebruikelijke telefoonkosten. 

 Adviespunt Zorgbelang: zie www.adviespuntzorgbelang.nl of bel met 0900-243 8181. Voor 

dit nummer betaalt u alleen gebruikelijke telefoonkosten. 

Vanaf 1 juli 2017 wordt onafhankelijke cliëntondersteuning geregeld door uw gemeente. Deze 

cliëntondersteuner kan u ondersteunen bij uw aanvraag voor zorg. Wilt u hier meer over weten? 

Raadpleeg dan uw gemeente.  

 

 

http://www.ciz.nl/
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Verandert uw zorgvraag?  
Verandert uw zorgbehoefte in de komende tijd? Dan vraagt u bij het CIZ een nieuwe indicatie aan.  

 

Meer informatie 
Meer informatie over deze overgangssituatie vindt u op https://www.wlz-overgangsrecht.nl. 
 

 
Op de website ciz.nl vindt u veel informatie over de indicatiestelling en het CIZ. Als u na het lezen 

daarvan en van de folder nog vragen heeft, belt u het CIZ dan gerust. Dat kan via telefoonnummer: 
088 – 789 1000. Of stuur een bericht via het contactformulier op www.ciz.nl. 

 
Met vriendelijke groet, 

«regiomanager_handtekening» 
«regiomanager_tenaamstelling» 

Regiomanager 
 

 

  

https://www.wlz-overgangsrecht.nl/
http://www.ciz.nl/

