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Besluit van 12 november 2022, houdende 
vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de wet tot wijziging van 
de Jeugdwet en enkele andere wetten in 
verband met de verlenging van de duur van 
pleegzorg en het vervallen van de 
verleningsbeschikking bij machtigingen tot 
uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport van 8 november 2022, kenmerk 3460323-1038312-WJZ; 

Gelet op artikel V van de wet tot wijziging van de Jeugdwet en enkele 
andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg 
en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot 
uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De wet tot wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in 
verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen 
van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en 
gesloten jeugdhulp treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. 

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de 
uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 12 november 2022 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
M. van Ooijen 

Uitgegeven de achttiende november 2022 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
D. Yeşilgöz-Zegerius 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Met de inwerkingtreding van de wet houdende wijziging van de 
Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de 
duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij 
machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp op 1 januari 2023 
wordt een uitzondering gemaakt op de minimum invoeringstermijn zoals 
opgenomen in de aanwijzingen voor de regelgeving. Deze minimumin-
voeringstermijn wordt niet in acht genomen omdat de praktijk geen tijd 
nodig heeft om zich hierop voor te bereiden. Deze wet regelt dat 
pleegzorg standaard kan worden verlengd tot de jeugdige 21 jaar is. In de 
praktijk gebeurt dit al op basis van een bestuurlijke afspraak van 1 juli 
2018, de wet verleent daaraan dan ook terugwerkende kracht tot en met 
deze datum. Daarnaast schrapt de wet een verplichting tot het overleggen 
van een verleningsbeschikking bij machtigingen uithuisplaatsing en 
gesloten jeugdhulp die in de praktijk als overbodig wordt gezien. 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
M. van Ooijen
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