
1

Landelijke richtlijn communicatie naar ouders, wettelijk verzorgers of jeugdigen
Wet wijziging woonplaatsbeginsel jeugd per 1 januari 2022.

Gaat de jeugdige administratief verhuizen 
naar een andere gemeente?

Jeugdigen waarvoor niets verandert, hoeven 
niet actief geïnformeerd te worden over de 
wetswijziging.

Advies
Plaats op de website van gemeenten en 
zorgaanbieders informatie over de wets
wijziging, specifiek voor ouders, wettelijk 
verzorgers of jeugdigen. 

Voorbeeldtekst voor website is beschikbaar

Heeft de gemeente contact, of ooit contact 
gehad, met deze jeugdige?

De latende gemeente informeert de jeugdige nadat:
• overeenstemming is met de ontvangende gemeente;
• de zorgaanbieder is geïnformeerd;
• de verwijzer is geïnformeerd.

Wie informeren:
• Tot 12 jaar: alleen ouders/wettelijk verzorgers van jeugdigen.
• 12–16 jaar: zowel ouders/wettelijk verzorgers als jeugdigen.
• Vanaf 16 jaar: alleen jeugdigen.

Zie volgende pagina voor juridische toelichting

Toelichting 
• Communicatie moet uiterlijk plaatsvinden vóór eind 2021. 

Eerder mag ook als aan de bovenstaande voorwaarden is 
voldaan.

• In de brief kunnen direct de nieuwe contactgegevens  
van de ontvangende gemeente worden opgenomen.

• Veel jeugdigen hebben voornamelijk contact met de zorg
aanbieder. De kans bestaat dat de jeugdige na de brief van de 
gemeente contact opneemt met zorgaanbieder i.p.v. met 
gemeente. Daarom is het belangrijk dat zorgaanbieder weet dat 
jeugdige wordt geïnformeerd.

 
Voorbeeldbrieven komen tweede helft oktober beschikbaar

De latende gemeente maakt de afweging of de 
jeugdige geïnformeerd moet worden over  
administratieve verhuizing.
• Veel jeugdigen met een verwijzing van de 

huisarts of de rechtelijke macht, weten niet  
dat de gemeente betaalt. Een brief over 
administratieve verhuizing naar andere  
gemeente kan onrust veroorzaken. 

• Het is wel noodzakelijk dat de verwijzer en de 
zorgaanbieder op de hoogte zijn van de  
administratieve verhuizing. 

JA JA

NEE NEE

We werken met z’n allen hard aan de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel.  
We vinden het belangrijk dat de jeugdige geen last heeft van de wetswijziging.  
De wet is complex en moeilijk uit te leggen. Dat kan leiden tot onnodige zorgen en onrust 
bij ouders, wettelijk verzorgers of jeugdigen. Met het advies in deze richtlijn, en met de 
voorbeeld materialen, kunnen we dit zo veel mogelijk voorkomen. 

Let op: niet alle jeugdigen willen, gezien hun 
situatie, dat hun ouders worden geïnformeerd.
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Juridische toelichting

Jeugdigen waarvoor niets verandert, hoeven niet geïnformeerd te worden over 
de Wet wijziging woonplaatsbeginsel.

Uitwisselen dossiers
Een dossier van een jeugdige die administratief verhuist, mag worden overgedragen 
aan de ontvangende gemeente. De jeugdige hoeft hiervoor geen toestemming te 
geven en hoeft hierover ook niet geïnformeerd te worden. 
Er is een wettelijke grondslag om persoonsgegevens uit te wisselen. In artikel 7.4.0, 
eerste lid, onderdeel a, van de Jeugdwet is het volgende opgenomen:
1. Het college of een door het college aangewezen persoon verwerkt persoonsgegevens 

van een jeugdige of zijn ouders, waaronder het burgerservicenummer van de  
jeugdige en bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens  
van strafrechtelijke aard, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor:

   a. de toeleiding naar, advisering over, bepaling van of het inzetten van een  
 voorziening op het gebied van de jeugdhulp.

Let op: er geldt altijd de plicht om alleen noodzakelijke gegevens uit te wisselen. 
Daarom moet je eerst uitsluitend die gegevens uitwisselen die nodig zijn om in de 
administratie te controleren of er iets verandert in de verantwoordelijkheid van een 
gemeente. Daarna deel je alleen het inhoudelijke dossier als uit die controle blijkt dat 
de jeugdige voor hun jeugdhulp onder een andere gemeente gaan vallen.


