
 
Er is ook nog een taakgerichte variant die niet in het wetsartikel genoemd wordt omdat deze variant 
niet via het berichtenverkeer wordt afgehandeld.  
 

 
Op 9 maart 2019 is het wetsvoorstel (zie bijlage 1) in werking getreden dat de administratiedruk 
moet beperken voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen in het kader van de 
Jeugdwet (en voor zorgaanbieders in het kader van de Wmo). (Ook geeft de wet een grondslag om 
regionale samenwerking af te dwingen.)  
  
De wet voegt een nieuw artikel toe aan de Jeugdwet (artikel 2.15) waarin staat dat er een 
ministeriële regeling komt die beperkingen stelt aan de uitvoeringslasten. Het ontwerp van die 
regeling is al voorgelegd aan de Tweede Kamer en bevat o.a. het verplicht gebruik van de 
iStandaarden in de Wmo 2015 en Jeugdwet. Gemeenten kunnen geen eisen stellen die aanvullend 
zijn op of afwijken van de ministeriële regeling (door een amendement van het kamerlid Hijink, zie 
eveneens bijlagen). 
  
De Regeling Jeugdwet wordt als volgt gewijzigd:  
  
Artikel 6c.1 
1. Bij de bekostiging van aanbieders of gekwalificeerde gedragswetenschappers, bedoeld in artikel 

2.15, eerste lid, onderdeel a, van de wet kan het college gebruik maken van een: 
a) inspanningsgerichte uitvoeringsvariant, of 
b) outputgerichte uitvoeringsvariant.1 

2. Bij gebruik van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant of de outputgerichte 
uitvoeringsvariant draagt het college ten aanzien van de financieringswijzen en administratieve 
processen en de wijze van gegevensuitwisseling, bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, onderdelen a 
en b, van de wet zorg voor de toepassing van de iJw. 

3. Toepassing van de iJw houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de iJw elektronisch 
berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid bedoelde personen en instanties 
bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van producten, diensten of resultaten. 

  
Een vergelijkbaar artikel is eveneens opgenomen in de Uitvoeringsregeling Wmo 2015. 
  
Een keuze voor een uitvoeringsvariant zal moeten worden gemaakt, anders zou in strijd met de 
ministeriële regelingen worden gehandeld.  
  
  
Naar aanleiding van het bovenstaande werd de vraag gesteld of wordt voorzien in een bepaalde 
overgangstermijn ten behoeve van een eventuele implementatie.  
  
Er wordt voorzien in een bepaalde overgangstermijn in het nieuwe artikel 9.1a van de Regeling 
Jeugdwet, maar dit beziet enkel op het verplicht gebruik van het berichtenverkeer. Wellicht ten 
overvloede merk ik het amendement van kamerlid Hijink op, waarin staat dat de Regeling Jeugdwet 
dusdanig gewijzigd dient te worden zodat ook voorkomen wordt dat gemeenten bovenop de 
vastgestelde standaarden alsnog aanvullende gegevens en verantwoording opvragen met betrekking 
tot financieringswijze en administratieve processen. 2 
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