Wetsvoorstel Wet verbetering beschikbaarheid
zorg voor jeugdigen
Vanaf 10 juli tot en met 6 september 2020 lag het Wetsvoorstel Wet verbetering
beschikbaarheid zorg voor jeugdigen (het Wetsvoorstel) ter consultatie. Het
Wetsvoorstel beoogt met name de inkoop van jeugdzorg en de governance van
jeugdhulpinstellingen te verbeteren. Het Wetsvoorstel heeft gevolgen voor
jeugdhulpinstellingen en gemeenten. In deze Law Alert leest u meer over deze
gevolgen.

Inleiding
2. Goed bestuur
Vanaf 10 juli tot en met 6 september 2020 lag het
Wetsvoorstel Wet verbetering beschikbaarheid zorg
voor jeugdigen (het Wetsvoorstel) ter consultatie. Het
Wetsvoorstel introduceert regels met betrekking tot de
inkoop van jeugdzorg en de governance van
jeugdhulpinstellingen. Het Wetsvoorstel heeft
verschillende doelen, te weten (i) het versterken van de
governance van jeugdhulpinstellingen, (ii) het
verstevigen van het opdrachtgeverschap van
gemeenten en (iii) het bevorderen van de
beschikbaarheid van tijdige en passende jeugdzorg.
In deze Law Alert leest u meer over de mogelijke
gevolgen van het Wetsvoorstel voor jeugdhulpinstellingen en gemeenten.

Gevolgen voor jeugdhulpinstellingen
Het Wetsvoorstel heeft betrekking op jeugdhulpinstellingen en gecertificeerde instellingen die jeugdhulp
doen verlenen (hierna tezamen genoemd jeugdhulpinstellingen). Het Wetsvoorstel bepaalt dat jeugdhulpinstellingen moeten voldoen aan bepaalde eisen omtrent
governance. Deze eisen worden hierna uiteengezet.
1. Interne toezichthouder
Het Wetsvoorstel bepaalt dat een jeugdhulpinstelling
een intern toezichthoudend orgaan (bijvoorbeeld een
Raad van Toezicht) moet hebben ingesteld. Het
toezichthoudend orgaan heeft tot taak (i) het houden
van toezicht op het beleid van het bestuur en (ii) het
bestuur met raad ter zijde staan.
Doordat de leden van het toezichthoudend orgaan
onafhankelijk en kritisch moeten kunnen opereren,
bepaalt het Wetsvoorstel dat een lid van het
toezichthoudend orgaan niet tegelijkertijd deel kan
uitmaken van het bestuur. Het Wetsvoorstel bepaalt, met
andere woorden, dat een jeugdhulpinstelling slechts het
dualistisch bestuursmodel (two tier) kan toepassen.
Jeugdhulpinstellingen die rechtspersoonlijkheid bezitten
moeten bovenstaande eisen statutair vastleggen.
Jeugdhulpinstellingen die geen rechtspersoonlijkheid
bezitten, moeten de eisen op een andere schriftelijke
wijze vastleggen, bijvoorbeeld in een
bestuursreglement.

Het Wetsvoorstel bepaalt voorts dat een jeugdhulpinstelling zorg moet dragen voor 'goed bestuur'.
Hieronder wordt het volgende verstaan:
► de jeugdhulpinstelling draagt zorg voor een
eenduidige, schriftelijk vastgelegde verdeling van
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met
betrekking tot de financiële bedrijfsvoering;
► in de financiële bedrijfsvoering moet onderscheid
worden gemaakt in (i) de activiteiten op het gebied
van jeugdhulpverlening en (ii) andere beroeps- en
bedrijfsmatige activiteiten;
► in de financiële bedrijfsvoering moeten ontvangsten
en betalingen traceerbaar zijn naar bron en
bestemming. Duidelijk moet zijn wie op welk moment
welke verplichtingen voor of namens de jeugdhulpinstelling is aangegaan; en
► de jeugdhulpinstelling dient zich jaarlijks vóór 1 juni
te verantwoorden door het openbaar maken van een
jaarverantwoording. De jaarverantwoording bestaat
in ieder geval uit de financiële verantwoording.
Andere onderdelen van de jaarverantwoording
worden bij ministeriële regeling bepaalt.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op
de naleving door de jeugdhulpinstelling van
bovenstaande eisen omtrent goed bestuur. Bij het niet
voldoen aan deze eisen kan een van de volgende
bestuursrechtelijke sancties worden opgelegd: (i) een
aanwijzing, (ii) een last onder bestuursdwang, (iii) een
last onder dwangsom, of (iv) een bestuurlijke boete van
ten hoogste EUR 500.000. Daarnaast levert het niet
voldoen aan bovenstaande eisen een economisch delict
op, dat strafrechtelijk beboetbaar is met een boete van
maximaal EUR 87.000.
Met bovengenoemde eisen omtrent governance beoogt
de wetgever dat jeugdhulpinstellingen zorgdragen voor
een professionele, transparante en integere
bedrijfsvoering en daarop aanspreekbaar zijn.

Gevolgen voor gemeenten

Vervolg wetgevingstraject

Het Wetsvoorstel introduceert ook regels ten aanzien
van de inkoop van jeugdzorg. Deze regels hebben
voornamelijk betrekking op gemeenten die jeugdzorg
inkopen.

Het ministerie van VWS heeft op de consultatie van het
Wetsvoorstel 274 reacties ontvangen. Op dit moment
bestudeert het ministerie alle reacties. Het streven van
het ministerie was om het wetsvoorstel rond de
jaarwisseling naar de Raad van State te versturen. Het
verdere verloop van het Wetsvoorstel is vooralsnog
onbekend.

Het Wetsvoorstel bepaalt dat:
► gemeenten formeel (namelijk bij ministeriële
regeling) in zogenoemde regio's worden ingedeeld;
► de colleges van B&W (de Colleges) van de
gemeenten binnen een regio ofwel (i) een
gemeenschappelijke regeling treffen, waarbij een
openbaar lichaam of een bedrijfsvoeringsorganisatie
wordt ingesteld, ofwel (ii) één gemeente in de regio
aanwijzen, die namens alle gemeenten in de regio
de werkzaamheden verrichten (een zogenoemde
Jeugdregio); en
► de werkzaamheden van een Jeugdregio bestaan uit
(i) het binnen de regio contracteren of subsidiëren
van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en /
of jeugdreclassering, (ii) het voeren van overleg met
andere Jeugdregio's teneinde de beschikbaarheid
van jeugdhulp te waarborgen en (iii) andere bij
algemene maatregel van bestuur aangewezen
werkzaamheden.
Met het stellen van bovengenoemde eisen aan de
regionale samenwerking beoogt de wetgever (i) het
opdrachtgeverschap van gemeenten voor de
organisatie van jeugdzorg te versterken en (ii) de
beschikbaarheid van tijdige en passende jeugdzorg te
bevorderen.
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