
 

 

  
  
 

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport en de Minister voor Rechtsbescherming 

van   PM 2019, kenmerk 1483125-187122-WJZ        

tot wijziging van de Regeling Jeugdwet en de 

Uitvoeringsregeling Wmo 2015 in verband met het stellen 

van regels ten behoeve van het beperken van 

vermijdbare uitvoeringslasten in het kader van de 

Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015 
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De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor 

Rechtsbescherming, 

  

Gelet op de artikelen 2.15 van de Jeugdwet en 2.6.7a van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015; 

  

Besluiten: 

 

 

Artikel I 

 

De Regeling Jeugdwet wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In artikel 1 worden in de alfabetische rangschikking ingevoegd: 

 

- iJw: door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.15, 

derde lid, van de Jeugdwet bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en 

berichtspecificaties; 

- inspanningsgerichte uitvoeringsvariant: uitvoering van jeugdhulp of 

werkzaamheden van een gekwalificeerde gedragswetenschapper waarbij er een 

afspraak is tussen het college en de aanbieder of de gekwalificeerde 

gedragswetenschapper over de levering van een specifiek product of dienst in een 

afgesproken eenheid;  

- outputgerichte uitvoeringsvariant: uitvoering van jeugdhulp of werkzaamheden 

van een gekwalificeerde gedragswetenschapper waarbij er een afspraak is tussen 

het college en de aanbieder of de gekwalificeerde gedragswetenschapper over het 

te behalen resultaat;. 
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B 

 

Na artikel 6b.7 wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende: 

 

§ 6c. Beperking uitvoeringslasten Jeugdwet 

 

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.  

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.  

 

Artikel 6c.2 

Indien de iJw worden gewijzigd, wordt de wijziging van kracht vanaf het moment 

waarop deze openbaar is gemaakt door het Zorginstituut. 

 

C 

 

Na artikel 9.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 9.1a 

In afwijking van artikel 6c.1, tweede lid, hoeven de iJw niet te worden toegepast 

bij de uitvoering van contracten die door de contractspartijen zijn ondertekend 

voor de datum waarop deze regeling in werking treedt, behalve voor zover: 
a. deze contracten volgens de gezamenlijke contractspartijen ruimte laten voor 

toepassing daarvan, of 

b. deze contracten na de inwerkingtreding van deze regeling worden gewijzigd.  

 

 

Artikel II 

 

De Uitvoeringsregeling Wmo 2015 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Aan artikel 1 worden onder vervanging van de punt aan het slot van de 

omschrijving van het begrip ‘Ministers’ door een puntkomma, de volgende 

begripsomschrijvingen toegevoegd: 

- inspanningsgerichte uitvoeringsvariant: uitvoering van maatschappelijke 

ondersteuning waarbij er een afspraak is tussen het college en de aanbieder over 

de levering van een specifiek product of dienst in een afgesproken eenheid;  
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- iWmo: door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 

2.6.7a, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 bestaande uit 

bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties;  

- outputgerichte uitvoeringsvariant: uitvoering van maatschappelijke 

ondersteuning waarbij er een afspraak is tussen het college en de aanbieder over 

het te behalen resultaat. 

 

B 

 

Na artikel 3 wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende: 

 

Hoofdstuk 3a. Beperking uitvoeringslasten Wmo 2015 

 

Artikel 3a 

1. Bij de bekostiging van aanbieders, bedoeld in artikel 2.6.7a, eerste lid, 

onderdeel a, van de wet kan het college gebruik maken van een: 

a. inspanningsgerichte uitvoeringsvariant, of 

b. outputgerichte uitvoeringsvariant.  

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 

2.6.7a, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet zorg voor de toepassing van de 

iWmo. 

3. Toepassing van de iWmo houdt in ieder geval in dat er overeenkomstig de 

iWmo elektronisch berichtenverkeer is tussen gemeenten en de in het eerste lid 

bedoelde aanbieders bij het toewijzen, factureren en declareren, en leveren van 

producten, diensten of resultaten.  

 

Artikel 3b 

Indien de iWmo worden gewijzigd, wordt de wijziging van kracht vanaf het 

moment waarop deze openbaar is gemaakt door het Zorginstituut. 

 

C 

 

Na artikel 19 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 19a 

In afwijking van artikel 3a, tweede lid, hoeven de iWmo niet te worden toegepast 

bij de uitvoering van contracten die door de contractspartijen zijn ondertekend 

voor de datum waarop deze regeling in werking treedt, behalve voor zover: 
a. deze contracten volgens de gezamenlijke contractspartijen ruimte laten voor 

toepassing daarvan, of 

b. deze contracten na de inwerkingtreding van deze regeling worden gewijzigd.  
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Artikel III 

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte 

van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. 

  

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

 

 

 De Minister van Volksgezondheid, 

 Welzijn en Sport, 

 

 

 

De Minister voor Rechtsbescherming, 

 


