
Nota van toelichting 

 

ALGEMEEN 

Met deze verzamel-algemene maatregel van bestuur wordt voorgesteld een aantal technische, 

beleidsarme wijzigingen door te voeren in verschillende Besluiten. Het Adviescollege toetsing 

regeldruk heeft naar dit Besluit gekeken en deelt de mening dat dit geen regeldrukgevolgen heeft.  

Gelet op artikel 4.1.1, zesde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 3.3, 

vierde lid, Wet basisregistratie personen, artikel 3.4 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen, artikel 8, vierde lid, van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, artikel 

15j, tweede lid, van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens en artikel 

3.2.5, derde lid, van de Wet langdurige zorg dient dit Besluit vier weken te worden voorgehangen. 

 

ARTIKELSGEWIJS  

Artikelen I, IV, onderdeel A, onderdeel 2, en onderdeel B, V, VI, IX, X, XII, onderdeel B, onderdeel 

1, en onderdeel C tot en met E.  

Met deze artikelen en onderdelen wordt “Advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling”, ook wel “AMHK”, steeds vervangen door “Veilig Thuis” of “Veilig Thuis-

organisatie”. Met de Verzamelwet VWS 2020, Stb. 2020, 67 wordt deze wijziging doorgevoerd in 

de verschillende wetten. De naamswijziging treedt in werking met ingang van 1 juli 2020, zie Stb. 

2020, 93. Met dit Besluit wordt de naamwijziging ook doorgevoerd in de verschillende amvb’s. Met 

artikel I wordt “Een AMHK als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015, niet zijnde een overheidsorgaan” vervangen door “Een Veilig Thuis-

organisatie als bedoeld in artikel 4.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015, niet zijnde een overheidsorgaan”, omdat eerstgenoemd artikel in tegenstelling tot artikel 

4.1.1 de term “Veilig Thuis” hanteert en niet de term “Een Veilig Thuis-organisatie”. Met artikel 

XII, onderdeel E wordt voorts een redactionele misslag hersteld.   

Artikel II 

Met deze wijziging in het Besluit bevolkingsonderzoek wordt de situatie van 16- en 17-jarigen die 

deelnemen aan een bevolkingsonderzoek dat tevens een wetenschappelijk onderzoek op het 

gebied van de geneeskunst is, gelijkgesteld met de regelingen zoals die zijn opgenomen in de Wet 

medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Wet op de geneeskundige 

behandelovereenkomst. Dit betekent dat 16- en 17-jarigen zelfstandig mogen beslissen over 

deelname, toestemming van ouders of voogd is dan niet meer nodig. 

Artikel III 

In de artikelen 1 en 5 van het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders 

stonden ten onrechte nog verwijzingen naar de Wet bescherming persoonsgegevens en het 

College bescherming persoonsgegevens. Met deze wijziging wordt dat aangepast. 

Artikel IV, onderdeel A, onderdeel 1 

Dit onderdeel wijzigt de begripsbepaling van geregistreerde professional in artikel 1.1 van het 

Besluit Jeugdwet. Een geregistreerde professional is een geregistreerde jeugdprofessional (een 

beroepsbeoefenaar die is ingeschreven in het kwaliteitsregister jeugd) of een beroepsbeoefenaar 

die als arts, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut is ingeschreven in 

een register als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 

(hierna: Wet BIG). Voorgesteld wordt de orthopedagoog-generalist toe te voegen aan deze 

opsomming van beroepsbeoefenaren. Met ingang van 1 januari 2020 is de orthopedagoog-

generalist toegevoegd aan de geregistreerde beroepen in de zin van artikel 3 van de Wet BIG. 

Vergeten is toen de begripsbepaling van geregistreerde professional in het Besluit Jeugdwet aan te 

passen. Met de voorgestelde wijziging wordt die omissie hersteld.   

De artikelen IV, onderdeel C en XII, onderdeel F 



Met dit onderdeel wordt voorgesteld de artikelen 10.2, 10.3 en 10.5 van het Besluit Jeugdwet en 

artikel 7.3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 te schrappen, nu deze overgangsrechtelijke 

artikelen zijn uitgewerkt. 

Artikel VII, onderdeel A 

In artikel 3.3.1.7, derde lid, van het Besluit langdurige zorg was de zinsnede “voor de toepassing” 

abusievelijk twee keer opgenomen. Dat moet één keer zijn. Deze omissie is hersteld. 

Artikel VII, onderdeel B 

Door samenloop van twee wijzigingen van het Besluit langdurige zorg in 2019, te weten het Besluit 

van 4 oktober 2019, houdende een wijziging van het Besluit langdurige zorg en het 

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 voor de verdere doorvoering van het abonnementstarief voor 

maatschappelijke ondersteuning, de aanpassing van de bijdragesystematiek voor 

persoonsgebonden budgetten voor beschermd wonen en het regelen van een bevoegdheid voor 

het inkorten van de termijn waarover de bijdrage wordt geïnd of kwijtschelden van een bijdrage in 

het geval een verzuim in het opleggen daarvan niet aan de verzekerde of cliënt te wijten is (Stb. 

2019, 319) en het Besluit van 22 november 2019, houdende regels over de eigen bijdrage voor 

verblijf in deeltijd in een instelling (Stb. 2019, 451) is abusievelijk de met Stb. 2019, 319 beoogde 

wijziging van artikel 3.3.2.2, tweede lid, onderdeel d, overschreven. Met het gepubliceerde besluit 

in Stb. 2019, 451 is artikel 3.3.2.2, tweede lid, onderdeel d, namelijk in zijn geheel opnieuw 

vastgesteld en in deze wijziging was de met Stb. 2019, 319 beoogde wijziging niet reeds 

opgenomen.  

Door onderhavige wijziging wordt dit hersteld. Overeenkomstig de oorspronkelijke wijziging, 

bedoeld in Stb 2019, 319, werkt de toevoeging aan artikel 3.3.2.2, tweede lid, onderdeel d, 

bovendien terug tot en met 1 januari 2019. 

Artikel VIII 

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt enkele verschrijvingen te herstellen. 

Artikel XI 

Met dit wijzigingsvoorstel wordt een redactionele misslag hersteld. 

Artikel XII 

In het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zijn enige redactionele verbeteringen aangebracht. Er is een 

typefout hersteld (onderdeel A) en een aantal verwijzingen verbeterd (onderdeel B, onderdelen 2 

tot en met 4). 

Artikel XIII 

Artikel I, onderdeel A en artikel II, onderdeel E, van het in dit artikel genoemde besluit, zouden na 

inwerkingtreding artikel 3.3.2.2, negende lid, van het Besluit langdurige zorg respectievelijk artikel 

3.12, zesde lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 hebben gewijzigd. Deze wijzigingen zijn 

echter reeds doorgevoerd via de inwerkingtreding van een ander besluit.1  Artikel I, onderdeel A, 

en artikel II, onderdeel E, hoeven daarom niet meer in werking te treden en zijn geschrapt. 

Artikel XIV 

Artikel II, onderdeel F, eerste lid, van het in dit artikel genoemde besluit, zou na inwerkingtreding 

artikel 3.5, vierde en zesde lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 hebben gewijzigd. Artikel 

3.5, vierde en zesde lid, zijn met ingang van 1 januari 2020 echter zodanig aangepast, dat de 

wijzigingen van artikel II, onderdeel F, eerste lid, niet meer in werking hoeven te treden.2  Artikel 

II, onderdeel F, eerste lid, is daarom geschrapt. 

 

                                                
1 Stb. 2019, 451. 
2 Stb. 2019, 319. 



Artikel XV 

Dit Besluit werkt ten aanzien van artikel VII, onderdeel B, terug tot en met 1 januari 2019. Zie 

hiervoor de toelichting op dat artikel. 

De minister van Volksgezondheid,  

Welzijn en Sport, 

 

Hugo de Jonge 

 


