
 

Wetsvoorstel Inhoud Stand van zaken 
Wetsvoorstel verbetering 
beschikbaarheid zorg voor 
jeugdigen  

Aanpassing Jeugdwet ter bevordering van beschikbaarheid van zorg. Regionale 
samenwerking, toegang, governance en toezicht.  

Zie bijgevoegde brief. 

Wetsvoorstel maatschappelijk 
verantwoord inkopen Jeugdwet en 
Wmo 2015 

Wetsvoorstel om eenvoudiger aanbestedingsprocedures  in de Jeugdwet en de Wmo 
2015 mogelijk te maken, om in de Jeugdwet en delegatiebepaling op te nemen voor 
het stellen van regels over reële prijzen en om in de Jeugdwet en de Wmo 2015 een 
delegatiebepaling op te nemen voor het stellen van regels over zorgvuldigheidseisen 
bij de inkoop van zorg voor jeugdigen of maatschappelijke ondersteuning 

Reacties uit de internetconsultatie zijn 
verwerkt. Planning: eind 2020 voor 
advies voorleggen aan Raad van State 
 

Wetsvoorstel rechtspositie 
gesloten Jeugdinstellingen 
 
 

Integrale regeling voor de rechtspositie van jeugdigen die op grond van een 
rechterlijke beslissing in een Justitiële Jeugdinrichting of een jeugdzorgplusinstelling 
verblijven  

Tot 15 september in consultatie 
geweest. Reacties worden verwerkt. 
 
 

Wetsvoorstel aanpak meervoudige 
problematiek sociaal domein 

Wetsvoorstel ter bevordering van integrale hulpverlening aan een cliënt of een gezin Wetsvoorstel was tot 1 juni in 
consultatie. Reacties worden verwerkt. 

Wetswijziging verlenging van de 
duur van pleegzorg en het 
vervallen van de 
verleningsbeschikking bij 
machtigingen tot uithuisplaatsing  

Wetsvoorstel om pleegzorg standaard tot 21 jaar in te zetten en het schrappen  van de 
eis van een beschikking bij een verzoek aan de kinderrechter tot het verlenen van een 
machtiging tot uithuisplaatsing of een (voorwaardelijke) machtiging tot gesloten 
jeugdhulp. 

Wetsvoorstel is tot 3 april in consultatie 
geweest. Reacties zijn verwerkt. 

Wetswijziging zwijgbedingen in 
jeugdzorg, zorg en ondersteuning 

Wetswijziging die verduidelijkt dat afspraken (zwijgbedingen) rond incidenten 
ontoelaatbaar zijn. 

Voor advies bij Raad van State 

Voorstel van wet tot wijziging van 
verscheidene wetten: technische 
aanpassing van het inzagerecht en 
het creëren van grondslagen ten 
behoeve van gegevensverwerking 
in de zorg en het sociaal domein 
 

Wetsvoorstel regelt o.a. het opnemen van een grondslag voor de IGJ voor het 
verwerken van persoonsgegevens t.b.v. het indienen van een tuchtklacht 

In voorbereiding 

Aanpassing Jeugdwet i.v.m. Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg 
(Wkkgz) 

Aanpassing van de Jeugwetartikelen die gaan over de jeugdhulpaanbieders en de 
gecertificeerde instellingen aan de bepalingen die op grond van de Wkkgz voor 
zorgaanbieders gelden.  

Verkennende fase: onderzoeken welke 
artikelen aangepast moeten worden.  

Wetsvoorstel doorbraakaanpak 
onderwijs en jeugdhulp 

Explicitering van de taak van de samenwerkingsverbanden in het onderwijs om te 
zorgen voor passend onderwijs en regelen van een verplichting voor deze 
samenwerkingsverbanden en de gemeenten om een doorbraakaanpak vast te leggen 
die ertoe moet bijdragen dat thuiszittende kinderen weer naar school kunnen. 

Naar verwachting november 2020 
internetconsultatie 

 


