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Programma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aanloop
Uitgangspunten van het nieuwe jeugdzorgstelsel
Jeugdhulpplicht
Van oud naar nieuw
Het recht op zorg
Toegang tot jeugdhulp
Kwaliteitseisen aan jeugdhulpaanbieders
Gegevensuitwisseling & privacy
Samenwerking in het voorliggende veld
Het gedwongen kader
Welke artikelen zijn al in werking
Uitvoeringswet Jeugdwet

Aanloop

1989
Wet op de
Jeugdhulpverlening

2005
Wet op de Jeugdzorg

2015
Jeugdwet

Mooie plannen

http://www.youtube.com/watch?v=z3vU2QMY7UI (1:07)

http://www.youtube.com/watch?v=l-CK6Hd1rLE (3:35)

Uitgangspunten van het nieuwe jeugdstelsel

1)

De gemeente krijgt de regie over het gehele jeugdstelsel (niet meer verdeeld over
Rijk, provincies en gemeenten).

2)

Ontschotting biedt meer mogelijkheden voor integrale en daarmee effectievere
hulp aan jeugdigen en gezinnen (verbindingen leggen tussen zorg, lokaal
gezondheidsbeleid, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid & “één gezin,
één plan, één regisseur”)

3)

Gemeente kan jeugdhulp eerder en beter laten aansluiten op de problematiek
(nadruk op preventie)

4)

Daardoor kan het beroep op gedwongen en specialistische hulp worden
verminderd (goedkoper)

5)

Versterken eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend
vermogen van het gezin en anderen uit de sociale omgeving.

Geschiedenis van het wetsvoorstel

2010
2011
2012
2013

Parlementaire Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg
Kabinetsbesluit: jeugdhulp naar de gemeenten
Conceptwetsvoorstel (ter consultatie op internet)
Start parlementaire behandeling
01.07.2013

het wetsvoorstel is aangeboden aan de Tweede Kamer

17.10.2013
17.10.2013
18.02.2014
14.03.2014
15.03.2014

aangenomen door de Tweede Kamer
gewijzigd wetsvoorstel naar de Eerste Kamer
aangenomen door de Eerste Kamer
publicatie in het Staatsblad
eerste wetsartikelen in werking

Van oud naar nieuw
Oud

Nieuw

Recht op zorg

Jeugdhulpplicht

(Zorgverzekeringswet/WJz)

Basispakket Zorgverzekering
Provinciaal beleid

Beleidsplan opgesteld door de gemeente + gemeentelijke
verordening
Goedkeuring door de gemeenteraad

Rechtstreekse verwijzing huisarts
Indicatie BJZ/CIZ

Verwijzing huisarts/jeugdarts/medisch specialist
Verleningsbeslissing gemeente

Jeugd-GGZ: privaatrechtelijk domein
(behandelingsovereenkomst)

Jeugd-GGZ: publiekrechtelijk domein

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK/BJZ)
Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG)

Gemeente moet zorg dragen voor een AMHK (kan ook regionaal)

Psychofarmaca onder de Zorgverzekeringswet

Psychofarmaca intramuraal = Jeugdwet
Psychofarmaca extramuraal = Zorgverzekeringswet

BIG-registratie (incl. tuchtrecht)

BIG-registratie
Registratie jeugdzorgwerker (HBO) en gedragswetenschapper (WO)
Norm verantwoorde werktoedeling

2014 Hoofdbehandelaarschap en onderscheid
Basis-GGZ en specialistische GGZ

? (wordt overgelaten aan de gemeente)

KBM & JRM door Bureau Jeugdzorg en landelijk
werkende instellingen (LdH, WS Groep, etc.)

KBM & JRM door gecertificeerde instellingen (combinatie KBM en
JRM niet meer mogelijk). Verlenen geen zorg meer

Welke wetten gelden op 1 januari 2015?

Welke wetten zijn straks niet meer van toepassing op minderjarige cliënten?
• Kwaliteitswet Zorginstellingen
• Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)
• Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)
• Zorgverzekeringswet
• Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(NB! Deze wetten zijn wel weer van toepassing op cliënten van 18 jaar en ouder)

Welke wetten blijven van toepassing?
• Als er sprake is van geneeskundige behandeling: de Wet Geneeskundige
BehandelingsOvereenkomst (WGBO) ipv Hoofdstuk 7.3
• Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
• Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)

Van Recht op Zorg naar een Jeugdhulpplicht (artikel 2.3 Jeugdwet)

Oud
Nieuw

: de cliënt/patiënt heeft recht op zorg (vastgelegd in de Zvw)
: de gemeente heeft een jeugdhulpplicht

Wanneer?
Als een jongere of een ouder jeugdhulp nodig heeft
• ivm opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen;
• en voor zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen
ontoereikend zijn;

Wat houdt de Jeugdhulpplicht in?
• Het college van B&W treft een voorziening op het gebied van jeugdhulp
• Het college waarborgt een deskundige toeleiding naar, advisering over, bepaling van
en het inzetten van de voorziening, waardoor de jeugdige in staat wordt gesteld:
a) Gezond en veilig op te groeien;
b) Te groeien naar zelfstandigheid en
c) Voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren, rekening
houdend met zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau

Recht op Zorg

Artikel 24 IVRK
het recht op het genot van de grootst mogelijke gezondheidszorg en het
recht op voorzieningen voor de preventie en behandeling van ziekte en het herstel van de
gezondheid.

In samenhang met
artikel 2, het non-discriminatiebeginsel
• Staat het woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet op gespannen voet met artikel 2?
Het kind uit de ene woonplaats heeft evenveel recht op zorg als het kind in de andere
woonplaats.
•
zorg voor ongedocumenteerde kinderen (geregeld in het concept Uitvoeringsbesluit
(termijn van steeds ½ jaar en plaatsing in een instelling ipv in een pleeggezin)
artikel 6, het recht op ontwikkeling
recht op leven en ontwikkeling: de staat is verplicht te zorgen dat een kind zich kan
ontwikkelen (in de ruimst mogelijke mate).

Recht op Zorg

Beleidsvrijheid leidt tot een beperking van de keuzevrijheid.
Artikel 13 Zvw is per 1 januari 2015 niet meer van toepassing op de wet.
De gemeente bepaalt het aanbod.
Zorg buiten het gecontracteerde aanbod wordt niet vergoed.
Woonplaatsbeginsel
Schuurt met het non-discriminatiebeginsel (artikel 2 IVRK).
Het kind uit de ene woonplaats heeft evenveel recht op zorg als het kind in de andere woonplaats
Zorg voor ongedocumenteerde kinderen beperkter
(geregeld in het concept Uitvoeringsbesluit )
• termijn van steeds ½ jaar en
• Maximaal tot 18 jaar (geen verlengde jeugdhulp mogelijk)
• plaatsing in een instelling ipv in een pleeggezin( alleen als dat in het belang van de ontwikkeling
van het kind geboden is)
Recht op second opinion is afhankelijk van het beleid van de gemeente

Wie ziet toe op de nakoming van de jeugdhulpplicht?

De cliënt zelf
Als de gemeente geen verleningsbeslissing neemt of de cliënt is het niet eens
met de beslissing dan kan deze gebruik maken van de bezwaar- en
beroepsprocedure:
• Bezwaarschriftenprocedure bij de gemeente
• Beroepsprocedure bij de kinderrechter
• Hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep
In het algemeen
• Vaststelling van het beleidsplan door de gemeenteraad (artikel 2.2)
• Vaststelling van de gemeentelijke verordening door de gemeenteraad (artikel
2.9)
• De aanwijzigingsbevoegdheid van de betrokken bewindspersonen bij ernstige
tekortkomingen

Jeugdzorg of lantaarnpalen?

Wat als het budget op is?
"Bij de jeugdzorg worden jongeren niet meer naar de psychiater gestuurd,
maar naar de voetbalclub” (Annemarie Jorritsma (voorzitter VNG)
"Via de huisarts of de gemeente heeft iedereen die dat nodig heeft straks
recht op de juiste zorg" (Staatssecretaris van Rijn)

Nader rapport:
Het belang van het kind moet boven andere belangen moet gaan, waarbij
het financiële belang expliciet wordt genoemd.
Artikel 3 IVRK: Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden

genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of
door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen,
vormen de belangen van het kind de eerste overweging.

Toegang tot de jeugdhulp

Vrij toegankelijke zorg

Niet vrij toegankelijke zorg

Gedwongen zorg

Verleningsbeslissing

Kinderbescherming

Rechtstreekse verwijzing door
een huisarts, jeugdarts of
medisch specialist

Jeugdreclassering

Noodzakelijk voor de
uitvoering van een KBM of JRM

Gedwongen opname in de
KJP (BOPZ)

Gesloten jeugdhulp

bepalen welke jeugdhulp aangewezen is in het kader van
de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregel of
jeugdreclasseringmaatregel

•Advies
Titelgeven
over
•Bepalen welke
jeugdhulp
aangewezen is
•Inzetten
jeugdhulp

Gecertificeerde
instelling

Gemeente

?
verleningsbeslissing

Jeugd-GGZ

Huisarts Jeugdarts
Medisch Spec.ialist

•Advies geven over
•Bepalen welke jeugdhulp
aangewezen is

•In overeenstemming met de
Professionele Standaard.
•Gemeente moet verwijzing
accepteren

Kwaliteitseisen aan de jeugdhulpaanbieder

1.

Het verlenen en organiseren van verantwoorde jeugdhulp
(vgl. de Kwaliteitswet Zorginstellingen).

2.

Systematische bewaking van de kwaliteit
(vgl. de Kwaliteitswet Zorginstellingen)

3.

Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor jeugdhulpverleners

4.

De jeugdhulpaanbieder stelt een meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld vast (vgl. de Wet Verplichte Meldcode)

5.

Meldplicht bij calamiteiten aan de Inspectie
•
Iedere calamiteit de bij de verlening van jeugdhulp heeft plaatsgevonden
•
Geweld bij verlening van jeugdhulp

Kwaliteitseisen aan de jeugdhulpaanbieder

6.

Vertrouwenspersoon
De jeugdhulpaanbieder stelt de vertrouwenspersoon in de gelegenheid zijn taak uit
te oefenen.

7.

Zorg van een goede hulpverlener
De hulpverlener neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede hulpverlener
in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende
verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor die hulpverlener geldende
professionele standaard.

8.

Hulpverleningsplan

Samenwerkende inspecties. Jeugd-GGZ valt onder IGZ

Gegevensverwerking, privacy en toestemming (hoofdstuk 7)

7.3

Toestemming, dossier en privacy

Deze § is niet van toepassing als er sprake is van geneeskundige behandeling.
Dan geldt de WGBO. Zie artikel 7.3.1 lid 3 Jeugdwet.
Jeugd-GGZ is geneeskundige behandeling, ook als deze wordt uitgevoerd door
niet-artsen.

Rechten
WGBO

Jeugdwet

Dossierplicht voor de hulpverlener (= ggz-aanbieder)
- Recht op aanvulling
- Recht op correctie
- Bewaarplicht: 15 jaar
- Recht op vernietiging

Dossierplicht voor de jeugdhulpverlener
- Recht op aanvulling
- Recht op correctie
- Bewaarplicht: 15 jaar
- Recht op vernietiging

Inzage & afschrift voor de patiënt + ouders met gezag tot 16
jaar
Patiënt = degene op wiens persoon de handelingen
rechtstreeks betrekking hebben

Inzage & Afschrift voor de betrokkene + wettelijk
vertegenwoordiger tot 16 jaar
Betrokkene = iedereen aan wie rechtstreeks jeugdhulp
wordt verleend of voorgesteld of tav wie een KBM of JR
wordt uitgevoerd of voorgesteld

Geheimhoudingsplicht tov de patiënt
Uitzondering:
-wettelijk vertegenwoordigers bij patiënt tot 16 jaar
-Wettelijke verplichting
-Waarnemer/vervanger
-Rechtstreeks betrokkene bij de uitvoering behandelingsovk
-Soms ihk van wetenschappelijk onderzoek & statistiek
-Meldrechten (kindermishandeling, verwijsindex)

Geheimhoudingsplicht tov de betrokkene
Uitzondering:
-wettelijk vertegenwoordigers bij patiënt tot 16 jaar
-Wettelijke verplichting
-Waarnemer/vervanger
-Rechtstreeks betrokkene bij de verlening van die jeugdhulp
-Soms ihk van wetenschappelijk onderzoek & statistiek
- Meldrechten (verwijsindex)
- Meldrecht kindermishandeling gaat naar de WMO en
wordt uitgebreid met huiselijk geweld

Rechten
WGBO

Jeugdwet

Geen info over anderen als de persoonlijke levenssfeer
daardoor wordt geschaad

Geen info over anderen als de persoonlijke levenssfeer
daardoor wordt geschaad
Ministeriele regeling mogelijk omtrent de inhoud van het
dossier en de wijze waarop de verwerking en uitwisseling
van gegevens plaatsvindt.

Eenzijdige beëindiging van de behandelingsovereenkomst bij
gewichtige redenen

Eenzijdige beëindiging van de jeugdhulp bij gewichtige
redenen

Zorg van een goed hulpverlener

Zorg van een goed jeugdhulpverlener ( genoemd bij
vertegenwoordiging, bij de kwaliteitseisen, bij
geheimhoudingsplicht, bij privacy )

De positie van de WGBO

De jeugd-GGZ is van een privaatrechtelijke context (verzekering) in een
publiekrechtelijke context (gemeentelijke voorziening) terecht gekomen.

Is er dan sprake van een behandelingsovereenkomst?
Wie is de opdrachtgever: de jeugdige/ouders of de gemeente?
Is er sprake van een behandelingsovereenkomst?
Schakelbepaling in de WGBO: 7:464 WGBO
de WGBO is ook van toepassing op situaties die buiten de reikwijdte van de
behandelingsovereenkomst vallen.

Toestemming

Het toestemmingskader van de WGBO is van toepassing.
Jeugdwet: idem

Daar waar de WGBO niets regelt geldt de Jeugdwet
(hulpverleningsplan, op schrift, termijnen etc.).
Op basis van de Jeugdwet is geen onvrijwillige jeugd-GGZ mogelijk:
-

Dwang op basis van de WGBO (bij wilsonbekwame jeugdige + ernstig nadeel)
Dwang op basis van de BOPZ

Privacy

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Info over gezinnen en minderjarigen (Jeugdwet, CJG, JGZ, GGD, verwijsindex)
schoolgegevens (Wet Passend Onderwijs/leerplichtambtenaar)
veroordeelden van zeden- en geweldsmisdrijven, ex-gedetineerden
informatie over huiselijk geweld bij het SHG,
meldpunt OGGZ
gegevens over werk en inkomen en schuldhulpverlening
gegevens over ouderen en langdurig zieken (WMO)
informatie over Nieuwkomers
Meldpunt Overlast en Zorg

Geheimhoudingsplicht + uitz.
Verwijsindex
Geheimhoudingsplicht + uitz.
Beleidsinformatie

Geheimhoudingsplicht
WGBO

jeugdwet

Grondslag
Gegevensverwerking
Doelbinding

Geheimhoudingsplicht
ambtenaren

WBP

BIG

Privacy

Alg. Wet
Bestuursrecht

WMO + art
1:240 BW

Nadere
Memorie
van
Antwoord

Meldrecht
KindermisHandeling en
Huiselijk Geweld

Info aan de Raad
voor de
Kinderbescherming

Uitwerking gegevensUitwisseling
27 januari 2014

Gegevensverwerking, privacy en toestemming (hoofdstuk 7)

7.1
•

Verwijsindex
Meldcriteria zijn dezelfde gebleven:

Melden zonder toestemming is mogelijk als de meldingsbevoegde een redelijk vermoeden
heeft dat de jeugdige door een of meer in de Jeugdwet genoemde risico’s in de noodzakelijke
condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid daadwerkelijk wordt
bedreigd.
• Dit is een meldrecht en geen meldplicht
• Niet ieder kind dat jeugdhulp krijgt hoeft te worden gemeld (zie criteria!)
• Ook bij melden met toestemming kijken of dit relevant is (nu soms standaard vraag in
aanmeldingsformulieren)
•

Nieuw in de verwijsindex: de gezinsfunctionaliteit
Ook broertjes en zusjes en andere kinderen op hetzelfde adres worden gematcht.

Spanning met het recht op privacy.

Verwijsindex

Wie gaat met wie gegevens uitwisselen?

Beleidsinformatie
Info tbv facturering

Meldrecht Verwijsindex
Meldrecht kindermishandeling
Meldcode Km & Hg

Samenwerken in het voorliggende veld

De Sociale Wijkteams
Medewerkers worden uitgeleend aan de sociale wijkteams van de gemeente.
De uitlenende jeugdhulpaanbieder blijft verantwoordelijk voor het verlenen van
verantwoorde jeugdhulp en een verantwoorde werktoedeling.
Gezamenlijke casuïstiek in een sociaal wijkteam
• Wie is aansprakelijk?
• Bij wie kan een klacht worden ingediend?
• Hoe zit het met “teambeslissingen”?
• Hoe is de privacy gewaarborgd?

Het gedwongen kader

Dit betreft:
• De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen
• De uitvoering van jeugdreclasseringmaatregelen
• Gesloten jeugdhulp (= huidige gesloten jeugdzorg obv de Wet op de
Jeugdzorg)
• Gedwongen jeugd-GGZ (= huidige BOPZ)

De BOPZ blijft vooralsnog bestaan.
Wel wordt de gemeente verantwoordelijk voor de BOPZ-opnamen.
Er is nog niet gekozen voor een harmonisatie van de gedwongen jeugdhulp.
De evaluatie van de BOPZ en de parlementaire behandeling van de wet
Verplichte GGZ worden afgewacht

Welke regels zijn al in werking (met ingang van 15 maart 2014)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definitiebepalingen (H 1.1)
Certificeringsbepalingen
Verplichting tot het maken van een beleidsplan
De bevoegdheid tot het vaststellen van het beleidsplan en de
gemeentelijke verordening door de gemeenteraad.
Een regeling voor de eenmalige overdracht van gegevens
De verplichting dat gemeenten zich tijdig en adequaat moeten
voorbereiden op hun nieuwe verantwoordelijkheden
De aanwijzigingsbevoegdheid van de betrokken bewindspersonen bij
ernstige tekortkomingen

Wat moet nog geregeld?

Uitvoeringswet Jeugdwet
(status: in de maak, internetconsultatie gesloten op 24.12.2013)
Onderwerpen:
•
Reikwijdte Jeugdwet ten aanzien van vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf in NL
hebben (max. ½ jaar, bij voorkeur verblijf in een accommodatie)
•
Deskundigheidseisen toegang tot de jeugdhulp (algemene competenties, geen
opleidings- en deskundigheidseisen gesteld, kan nog)
•
Certificering
•
Eisen aan jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen (professionalisering,
registratie, verantwoorde werktoedeling)
•
Vertrouwenspersoon
•
Gesloten Jeugdhulp (klachtrecht)
•
Verwijsindex Risicojongeren (meldingsbevoegdheid)
•
Gebruik BSN
•
Beleidsinformatie aan ministeries en aan gemeenten
•
Ouderbijdrage
•
Financiële verantwoording
•
Werkwijze en deskundigheid AMHK

Informatie-uitwisseling bij toegangstaken

Gemeentelijke toegang  jeugd-GGZ
De deskundige van de gemeente of de huisarts, jeugdarts of medisch specialist
mag NAW-gegevens, basisgegevens jeugdhulp en bijzondere persoonsgegevens
mbt de gezondheid (jeugd-GGZ, verstandelijke handicap) verstrekken aan de
jeugd-GGZ jeugdhulpaanbieder.
Doel: registratie tbv jeugdhulp (ic geneeskundige behandeling)
Wettelijke grondslag ligt in de WBP en de Jeugdwet:
• Toestemming (Art. 8, onder a, Wbp)
• Noodzakelijk ivm het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak, nl. de
jeugdhulpplicht (artikel 8, onder e WBP/artikel 2.3 Jw)
• Wettelijke verplichting tot het verstrekken van beleidsinformatie (7.4.1 Jw)
• Noodzakelijk voor zover dat met het oog op een goede behandeling of
verzorging van de betrokkene, dan wel het beheer van de jeugdhulpaanbieder
noodzakelijk is (21, eerste lid, onder a Wbp)

Informatie-uitwisseling: jeugdhulpplicht – het feitelijk verlenen van jeugdhulp

jeugd-GGZ  andere jeugdhulpaanbieders
De hulpverlener in de zin van de WGBO mag gegevens met toestemming van de
patiënt aan anderen verstrekken voor zover dit verenigbaar is met de zorg van
een goed hulpverlener (=geheimhoudingsplicht WGBO).
jeugdhulpaanbieders  andere jeugdhulpaanbieders (incl. jeugd-GGZ)
De jeugdhulpaanbieder in de zin van de Jeugdwet mag gegevens met
toestemming van de patiënt aan anderen verstrekken voor zover dit
verenigbaar is met de zorg van goed jeugdhulpverlener (=geheimhoudingsplicht
Jeugdwet).

Informatie-uitwisseling: jeugdhulpplicht – het feitelijk verlenen van jeugdhulp

Wie zijn anderen?
Aan Tim en zijn ouders worden tegelijkertijd drie vormen van jeugdhulp
verleend:
• De module Ouderschap na Scheiding door jeugdhulpaanbieder A
• Jeugd-GGZ aan Tim in verband met ADHD door jeugdhulpaanbieder B
• Gezinsvoogdij in verband met een OTS door gecertificeerde instelling C
Op wie rust de dossierplicht?
Mogen de jeugdhulpaanbieders en de gecertificeerde instelling informatie
uitwisselen aan elkaar?

Informatie-uitwisseling: jeugdhulpplicht – het feitelijk verlenen van jeugdhulp

Nader Memorie van Antwoord (27 januari 2014)
“Wanneer bijvoorbeeld aan één jeugdige tegelijkertijd drie vormen van
jeugdhulp worden verleend, zal in dat geval in beginsel sprake zijn van drie
hulpverleners met elk hun eigen expertise en hulpverleningstraject.
Elk van die hulpverleners is zelf gehouden een dossier in te richten en dient
ervoor te zorgen dat geen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan
anderen. De ene jeugdhulpverlener kan dus niet zonder toestemming van de
jeugdige gegevens uit het dossier verstrekken aan een van de andere twee
hulpverleners. Die zijn immers niet rechtstreeks betrokken bij de verlening van
die jeugdhulp (artikel 7.3.11, tweede lid, aanhef en onder a, Jeugdwet).
Met het woord «die» is bedoeld duidelijk te maken dat deze bepaling ziet op
een hulpverlener die rechtstreeks betrokken is bij die specifieke verlening van
jeugdhulp en dus niet op hulpverleners die in brede zin betrokken zijn bij de
verlening van jeugdhulp aan dezelfde persoon”.

Informatie-uitwisseling: jeugdhulpplicht – het feitelijk verlenen van jeugdhulp

jeugd-GGZ  gemeente (bekostiging & betaling)
Gegevensuitwisseling hangt af van de vorm.
Bij instellingssubsidies: niet of nauwelijks persoonsgegevens ter verantwoording
van de besteding van de subsidie (er kan worden volstaan met cijfermatige
onderbouwing).
Bij geïndividualiseerde betaling (bijv. DBC) informatie over de vorm van
jeugdhulp (incl. start en einde) of de maatregel (geen inhoudelijke informatie).
NB
Er is wel een wettelijke verplichting tot het verstrekken van beleidsinformatie
(§7.4).
Doelbinding (oa noodzakelijk voor het doelmatig en doeltreffend functioneren
van de toegang tot jeugdhulp en aanbod, het functioneren van aanbieders,
waarborgen van de stelselverantwoordelijkheid (uitwerking in AMvB)

Informatie-uitwisseling aan de Raad voor de Kinderbescherming en het AMHK

jeugd-GGZ  Raad voor de Kinderbescherming
Het AMHK en de gemeente kan de Raad voor de Kinderbescherming vragen om
een onderzoek in te stellen.
1:240 BW – gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van
de Raad.
Jeugd-GGZ  AMHK
Op basis van het meldrecht kindermishandeling en huiselijk geweld (straks niet
meer in de Wet op de Jeugdzorg) maar in de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (artikel 12c WMO) kan informatie worden verstrekt als dat noodzakelijk
kan worden geacht om een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling te
beëindigen of een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken.

Informatie-uitwisseling in het kader van het uitvoeren van
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering

jeugd-GGZ  gecertificeerde instelling
Hoofdregel: met toestemming van de patiënt
Uitzondering: bij een wettelijke verplichting.
Wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen: informatierecht voor de
gezinsvoogd (inwerkingtreding ook op 1 januari 2015):

“Derden die beroepshalve beschikken over inlichtingen inzake feiten en omstandigheden
die de persoon van een minderjarige die onder toezicht is gesteld, diens verzorging en
opvoeding of de persoon van een ouder of voogd betreffen en die noodzakelijk kunnen
worden geacht voor de uitvoering van de OTS, verstrekt de stichting die de OTS uitvoert
deze inlichtingen desgevraagd of kunnen deze inlichtingen uit eigen beweging aan de
stichting verstrekken, zonder toestemming van degenen die het betreft en indien nodig
met doorbreking van de plicht tot geheimhouding op grond van een wettelijk voorschrift
of op grond van hun ambt of beroep.”

