
 
 

 
 

Het nieuwe woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022  
 
Op 1 januari 2022 gaat de Wet wijziging woonplaatsbeginsel in. Deze wet verduidelijkt het 
woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet waarmee wordt bepaald welke gemeente 
verantwoordelijk is voor de uitvoering en betaling van jeugdhulp. Het huidige 
woonplaatsbeginsel (woonplaats gezagsdragers) leidt vaak tot onduidelijkheid voor 
gemeenten en jeugdhulpaanbieders (hierna aanbieders) wie er nu financieel verantwoordelijk 
is voor de jeugdhulp. Dit leidt tot langere wachttijden en tot veel administratieve lasten. Het 
nieuwe woonplaatsbeginsel moet het voor gemeenten eenvoudiger maken om te bepalen wie 
verantwoordelijk is voor de uitvoering en betaling van de geboden jeugdhulp. Vanaf 1 januari 
is het niet meer nodig om vast te stellen wie het gezag voert, maar wordt het uitgangspunt de 
woonplaats waar de jeugdige volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven op 
het moment van de hulpvraag. 
 
Nieuwe regels: 
Via de volgende uitgangspunten wordt de verantwoordelijke gemeente bepaald: 

• Ambulante jeugdhulp: de gemeente waar de jeugdige op dat moment staat ingeschreven 
volgens de BRP is verantwoordelijk. 

• Jeugdhulp met verblijf (evt in combinatie met ambulante jeugdhulp): de gemeente waar de 
jeugdige direct voorafgaand aan zijn (eerste) verblijf zijn woonadres in de zin van de Wet 
basisregistratie personen had, is verantwoordelijk. 

• Als de woonplaats niet kan worden bepaald: de gemeente waar de moeder van de jeugdige 
bij diens geboorte stond ingeschreven in de BRP of waar de jeugdige daadwerkelijk verblijft 
op het moment van de hulpvraag 

• Als de woonplaats buiten Nederland is: de gemeente waar de jeugdige daadwerkelijk 
verblijft op het moment van de hulpvraag. 

 
Impact 
De impact van deze wetswijziging is groot, omdat de wijziging van toepassing is voor zowel 
jeugdigen die voor de eerste keer jeugdhulp nodig hebben als voor jeugdigen die al jeugdhulp 
ontvangen. 
 
Voor jeugdigen die vanaf 01 januari jeugdhulp nodig hebben, wordt het voor de gemeenten 
makkelijker om te bepalen wie financieel verantwoordelijk is. De gegevens in de BRP is 
leidend. Echter de wijziging geldt ook voor jeugdigen die op dit moment al jeugdhulp 
ontvangen en waarbij de jeugdhulp doorloopt in 2022. Deze jeugdigen moeten vanaf 01 
januari wellicht administratief verhuizen. Voor de meeste jeugdigen verandert er niets, maar 
voor een aantal jeugdigen wordt per 1 januari een andere gemeente administratief 
verantwoordelijk.  
 
 



 
 

 
 

Wat betekent dit voor de uitvoering van de jeugdhulp voor de jeugdige? 
Voor de uitvoering van de jeugdhulp en de relatie tussen de jeugdige en de aanbieder 
verandert er niets. De inhoudelijke zorg verandert dus niet en de jeugdige blijft bij dezelfde 
aanbieder. Het kan wel zijn dat de contactpersoon bij de gemeente zal veranderen.  
 
Wat betekenen de nieuwe spelregels voor u als aanbieder? 
Voor u als aanbieder verandert er wel iets, namelijk dat een andere gemeente (administratief) 
verantwoordelijk wordt voor de financiering van jeugdhulp. De gemeenten hebben in een 
landelijk convenant met elkaar afgesproken dat de tarieven en de voorwaarden van de 
jeugdhulp (dus de duur, frequentie, omvang etc.) het eerste jaar worden overgenomen van de 
huidige gemeente. Dit betekent dus dat deze zaken niet wijzigen. Naast de administratieve 
verhuizing kan het ook zijn dat de regie van de casus overgaat naar de nieuwe gemeente. 
 
Wat doet Regio WBO voor de gegevensoverdracht jeugdigen? 
Voor de meeste huidige jeugdigen heeft Regio WBO (bestaande uit de gemeenten Altena, 
Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout) inmiddels onderzocht of zij administratief 
moeten verhuizen naar een andere gemeente. Via een landelijk beschikbaar gestelde tool (I-
sociaal domein) kunnen gemeenten onderling de gegevens van jeugdigen overdragen.  
 
In de week van 18 oktober 2021 hebben wij alle in onze regio gecontracteerde aanbieders 
geïnformeerd welke jeugdigen vanuit Regio WBO vanaf 1 januari administratief verhuizen naar 
een andere ontvangende gemeente. De ontvangende gemeente dient contact op te nemen 
met de aanbieders om verdere afspraken te maken.  
 
LET OP: We hebben niet gecommuniceerd met aanbieders als er niets wijzigt bij hun populatie 
jeugdigen. Heeft u geen mail ontvangen, dan kunt u er voor nu vanuit gaan, dat er voor de 
jeugdigen die bij u jeugdhulp ontvangen niets wijzigt. Overigens kunnen de komende maanden 
de overzichten nog aangevuld worden, omdat er bijvoorbeeld nog nieuwe jeugdigen in zorg 
komen waarbij jeugdhulp doorloopt in 2022. Later dit jaar zullen wij aanbieders opnieuw 
hierover informeren als er voor iets gaat veranderen. 
 
Wij zijn nieuwe gemeente/regio 
Net als wij, zijn andere gemeenten druk bezig geweest met het aanleveren van de gegevens als 
één van onze gemeenten vanaf 1 januari verantwoordelijk is. Deze gegevens worden op dit 
moment gecontroleerd. Op het moment dat dit klaar is, neemt Regio WBO (we organiseren 
immers gezamenlijk het inkoop- en contractmanagement) met nieuwe aanbieders contact op. 
Dit kunnen aanbieders zijn die al gecontracteerd zijn in onze regio, maar ook aanbieders die 
nog geen contract hebben met onze regio. We zullen met onze gecontracteerde partijen kijken 
of de bijkomende jeugdigen in de huidige contracten onder te brengen zijn en voor nieuwe 
aanbieders worden maatwerkovereenkomsten opgesteld.  
 



 
 

 
 

Vanaf 1 januari 2022 
Het nieuwe stroomschema vanaf 01 januari 2022 ziet er als volgt uit:  
 

 
Bron: www.i-sociaaldomein.nl 
Datum: 06-10-2021 
 
Vervolg 
Zodra er meer informatie beschikbaar komt, zoals hoe u e.e.a. administratief moet regelen, 
berichten wij u via deze website. 
 
Waar kan ik terecht met vragen? 
Tot en met 31 december 2021 kunt u met uw vragen terecht bij jeugdhulp@breda.nl 
Na 1 januari 2022 kunt u terecht bij de nieuwe gemeente. 
 
 

http://www.i-sociaaldomein.nl/
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