
 

 

 

 

 

Bijlage Overgang naar de Zvw, Wlz en Wmo2015 

 

Deze bijlage geeft een overzicht van de overgang voor huidige cliënten met een AWBZ-indicatie die 

te maken krijgen met de Zvw, de Wmo 2015 en de Wlz. 

 

Overgangsrecht Zorgverzekeringswet (Zvw) 

 

 De rechten van cliënten verschuiven per 2015 van een wettelijk recht op AWBZ-zorg naar een 

wettelijk recht op Zvw-zorg. De zorgverzekeraar in de Zvw heeft zorgplicht. 

 Om de continuïteit van zorg voor cliënten te borgen, beschouwen verzekeraars cliënten die op 

31 december 2014 een geldig indicatiebesluit voor verpleging of verzorging in de AWBZ hebben, 

en waarvan de geldigheidsduur nog niet is verstreken of die in zorg zijn, door zorgverzekeraars 

op 1 januari 2015 als zijnde in het bezit van een geldige verwijzing voor wijkverpleging op 

grond van de Zvw. Dit betekent dat alle cliënten die in zorg zijn op 1 januari 2015 zorg kunnen 

ontvangen van dezelfde aanbieder. Dit betekent niet dat de zorg precies hetzelfde is als de zorg 

die cliënten gewend waren vanuit de AWBZ te ontvangen. In de loop van 2015 kan het zijn dat 

er, binnen het recht op zorg dat er in de Zvw is, een beter passende invulling aan zorg gegeven 

wordt. 

Overgangsrecht Wmo 2015 

  

 Indicaties voor AWBZ-zorg die doorlopen na 1 januari 2015 vervallen als gevolg van de 

decentralisatie naar de Wmo 2015. Mensen met een indicatie die doorloopt na 1 januari 2015 

behouden gedurende de looptijd van hun indicatiebesluit – maar uiterlijk tot het einde van 2015 

– het recht op die zorg die aan het indicatiebesluit verbonden is, onder de condities die 

daarvoor onder de AWBZ van toepassing waren, waaronder de eigen bijdrage.  

 Een vergelijkbaar overgangsrecht is voorzien voor mensen die ervoor hebben gekozen hun 

AWBZ-zorg zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget. 

 Mensen met een indicatie voor een GGZ-c pakket die doorloopt na 1 januari 2015 behouden het 

recht voor de looptijd van de indicatie met een maximum van ten minste 5 jaar. 

 

Overgangsrecht Wet langdurige zorg (Wlz) 

 

 Voor mensen met een extramurale AWBZ-indicatie is er geen overgangsrecht onder de Wlz. De 

zorg voor deze mensen komt direct uit de domeinen waar de extramurale zorg naar toe is 

overgeheveld of gedecentraliseerd (zie overgangsrecht Zvw en Wmo). 

  Voor mensen met een AWBZ-indicatie voor verblijf die overgaan naar de Wmo 2015, Zvw of 

Jeugdwet is in die domeinen het overgangsrecht geregeld. 

 Voor mensen met een AWBZ-indicatie voor verblijf die onder de Wlz gaan vallen en die ook 

daadwerkelijk verblijven, geldt dat zij deze indicatie en het daarmee verbonden recht op een 

verblijf in een instelling behouden. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Daarnaast is er een groep die beschikt over een indicatie voor verblijf, maar op 1 januari 2015 

thuis woont. Cliënten met een hoog zzp1 binnen deze groep behouden hun recht op zorg vanuit 

de Wlz. Cliënten met een laag zzp kunnen tot 1 januari 2016 alsnog kiezen voor verblijf op 

grond van de Wlz. Het overgangsrecht voor deze cliënten van de Wlz bepaalt dat deze persoon 

uiterlijk 1 januari 2016 schriftelijk kenbaar moet maken of hij wil gaan verblijven in een 

instelling. Zolang hij de keuze niet maakt, krijgt hij de zorg vanuit de Wlz. Als deze verzekerde 

de zorg nu afneemt in functies en klassen dan kan dat ook in 2015. Op het moment dat de 

verzekerde kiest voor verblijf in een instelling, valt hij onder de Wlz. Is er nog geen plek in een 

instelling dan is er sprake van overbruggingszorg. Dit kan via een volledig pakket thuis of een 

persoonsgebonden budget. Kiest men ervoor om thuis te blijven wonen, dan kan men voor 

zorg- en ondersteuning een beroep doen op de gemeente en/of de zorgverzekeraar.  

 Mensen in een kleinschalig wooninitiatief worden juridisch gezien in het overgangsrecht gelijk 

gesteld met mensen die intramuraal verblijven. Zij behouden hun rechten. 

 Mensen die in een ADL-clusterwoning wonen behouden hun recht op ADL-assistentie zo lang ze 

woonachtig blijven in een ADL-clusterwoning. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 De betreffende ZZP’s zijn opgesomd in het wetsvoorstel Wlz. 


