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Wet wijziging woonplaatsbeginsel 
 
Datum : 21 september 2021 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Implementatieproces Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet 
Op 9 september bent u in hoofdlijnen geïnformeerd over de wijziging van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet die in gaat op  

1 januari 2022. Wij kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft over het implementatietraject van deze wetswijziging. Hiervoor hebben wij een 

implementatieproces opgesteld met daarin de acties beschreven die de gemeenten ondernemen en wanneer ze dit met u als zorgaanbieder communiceren. 

Wij vertrouwen erop dat wij dit proces in de samenwerking met u op een goede wijze gaan uitvoeren. Voorop staat in ieder geval, ook voor gemeenten, dat 

de zorg aan de jeugdigen die administratief verhuizen per 2022 doorloopt. 

1. Implementatieproces 
De Friese gemeenten zijn in het tweede kwartaal van 2021 begonnen met het uitzoeken welke jeugdigen, met een lopend jeugdzorgtraject, volgens het 

nieuwe woonplaatsbeginsel per 2022 onder verantwoording van een andere gemeente gaan vallen. Deze administratief verhuizende jeugdigen worden 

middels de transporttool woonplaatsbeginsel uitgewisseld tussen de gemeenten. Nu langzaamaan inzichtelijk wordt welke jeugdigen administratief gaan 

verhuizen, nemen wij u mee in de vervolgstappen. In de onderstaande tabel ziet u per stap wat de acties zijn en wanneer deze uitgevoerd worden. 

 

Wat? Hoe? Wanneer? 
Gegevensoverdracht tussen 
gemeenten onderling 

 Middels de transporttool woonplaatsbeginsel via het 
gemeentelijk gegevensknooppunt. 

 Vanaf het tweede kwartaal 2021 worden de gegevens van 
jeugdigen met verblijf uitgewisseld. Vanaf het vierde kwartaal 
worden de gegevens van jeugdigen met alleen ambulante 
trajecten uitgewisseld. Dit op basis van de landelijke planning. 

 Juli 2021 t/m maart 2022 
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Controle gegevensoverdracht  Gemeenten controleren de overdracht van jeugdigen door 
toepassing van het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet 
2022 op basis van interne rechtmatigheidsvereisten. 

 Start augustus 2021 o.b.v. de 
gegevensoverdracht 

 Maandelijks ontvangen gemeenten 
een nieuwe gegevensoverdracht, 
voorzien van nieuwe, gewijzigde en 
beëindigde toewijzingen 

Akkoord gegevensoverdracht  Gemeenten voeren de jeugdige op in de gemeentelijke 
applicatie. 

 Start 22 september 2021 

Communicatie naar aanbieders 
m.b.t. uitgaande jeugdigen 

 Gemeenten stellen aanbieders per beveiligde mail op de 
hoogte van de jeugdigen die administratief gaan verhuizen, 
inclusief de naam van de nieuwe gemeente. Dit zullen in 
eerste instantie alleen de cliënten betreffen die verblijf of 
pleegzorg ontvangen. Vanaf het vierde kwartaal zullen ook de 
administratief verhuizende jeugdigen met een ambulant traject 
uitgewisseld worden. 

 Gemeenten gaan over tot het beëindigen van de iJW-
toewijzingen van uitverhuizers voor de producten met 
periodieke financiering met als einddatum 31-12-2021*. 

 Gemeenten gaan over tot het overdragen van de regie (indien 
nodig) aan de ontvangende gemeente. Wij wachten hiervoor 
de landelijke richtlijnen af. 

 Start 22 september 2021 
 *Zie hoofdstuk 2 voor proces op 

productniveau 
 
 
 
 
 

 Start 6 oktober 2021  

Communicatie naar aanbieders 
m.b.t. inkomende jeugdigen 

 Gemeenten gaan, indien nodig, over tot lokale contractering en 
nemen hiervoor contact op met de aanbieder. 

 Gemeenten verzenden de iJW-toewijzing met startdatum per 
1-1-2022*. 

 Gemeenten zien erop toe dat de regie van de latende 
gemeente wordt overgedragen aan de ontvangende 
gemeente. Wij wachten hiervoor de landelijke richtlijnen af. 

 Start 22 september 2021 
 *Zie hoofdstuk 2 voor proces op 

productniveau  

Communicatie naar cliënten m.b.t. 
uitgaande en inkomende jeugdigen 

 Indien de jeugdige is verwezen via het wijk-/gebiedsteam dan 
informeert de latende gemeente de jeugdige over de wijziging. 
Er wordt aan de jeugdige duidelijk aangegeven welke 
gemeente per 2022 verantwoordelijk is voor de jeugdhulp aan 
cliënt. 

 Voor het informeren van jeugdigen die zijn verwezen door een 
externe verwijzer wachten we de landelijke richtlijnen af.  

 Start 1 november 2021 
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Tussentijdse wijzigingen en 
beëindigingen in de 
gegevensoverdracht 

 Let op! Er kunnen gedurende het proces wijzigingen 
plaatsvinden in de gegevensoverdracht tussen gemeenten 
onderling. Trajecten kunnen bijvoorbeeld (vroegtijdig) worden 
beëindigd of er is gedurende 2021 geen sprake meer van 
verblijf, waardoor er een andere uitkomst is van het 
woonplaatsbeginsel. Ook kunnen er nieuwe jeugdigen 
instromen. Aanbieders, en indien nodig de jeugdige, worden 
hiervan op de hoogte gesteld.  

 

 

2. Overdracht van jeugdhulptrajecten per productgroep 
De regio Fryslân maakt gebruik van trajecten waarbij er sprake is van financiering op verbruik en trajecten waarbij er sprake is van financiering op 

resultaat/traject. Per financieringsmethode is beschreven hoe de (financiële) overdracht van jeugdhulptrajecten in zijn werk gaat. Wij maken een 

onderscheid in werkwijze tussen administratieve verhuizingen binnen en buiten Fryslân.  

2.1 Verhuizingen binnen Fryslân 
 

Kenmerk Werkwijze 

Periodieke financiering  

maand, stuks, etmaal 

 

Duurzaam traject  

Pleegzorg  

Verblijf laag/middel/hoog 

Medicatiecontrole 

 

 De latende gemeente beëindigt de toewijzing met als einddatum 31-12-2021. U ontvangt een iJW 301 
intrekkingsbericht, voorzien van code 10 'overgang nieuwe bekostiging' 

 De aanbieder verstuurt een stopbericht naar de latende gemeente 
 De ontvangende gemeente neemt de toewijzing over voor de duur van de indicatie tot maximaal 1 jaar en 

stuurt hiervoor een iJW 301 toewijzingsbericht. U hoeft hieraan voorafgaand geen VOT/315 bericht in de 
dienen 

 De aanbieder verstuurt een startbericht naar de ontvangende gemeente  
 Mocht er aan de betreffende toewijzing vanaf 1-1-2022 geen contractuele afspraak ten grondslag liggen dan 

stelt de lokale (ontvangende) gemeente hiervoor een vaststellingsovereenkomst op 
 Indien de beschikking door de latende gemeente via de gemeentelijke route is toegewezen, dan draagt de 

latende gemeente de regie over (indien nodig) aan de ontvangende gemeente 
 In de Inkoop jeugd zal bij de conversie rekening gehouden worden met de implementatie van het 

woonplaatsbeginsel 
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Trajectfinanciering 70/30% 

 

Hersteltraject 

Dyslexie behandeling 

 De latende gemeente dient het traject uit. U ontvangt geen iJW 301 intrekkingsbericht 
 U blijft in 2022 declareren bij de latende gemeente 
 De ontvangende gemeente start geen berichtenverkeer op 
 Indien de beschikking door de latende gemeente via de gemeentelijke route is toegewezen, dan draagt de 

latende gemeente de regie over (indien nodig) aan de ontvangende gemeente 
 Indien het traject doorloopt tot na 2022, dan kunnen er mogelijk nieuwe afspraken gemaakt worden 
Nb: Hierover dienen bestuurlijk nog wel formele keuzes te worden gemaakt. De verwachte uitkomst van deze 

besluitvorming is opgenomen in dit implementatieproces. Mochten zich hier aanpassingen in voordoen t.o.v. 

hetgeen in dit bericht is verwoord, dan ontvangt u hierover z.s.m. informatie. 

Trajectfinanciering 100% 

 

Dyslexie diagnostiek 

 Indien de zorg gestart is in 2021, dan dient de latende gemeente het traject uit. Zie werkwijze bij 
Trajectfinanciering 70/30% 

 Indien de zorg nog niet gestart is in 2021, dan wordt het traject overgenomen door de ontvangende gemeente 
o De latende gemeente trekt de toewijzing in zijn geheel in 
o De aanbieder verstuurt een stopbericht naar de latende gemeente 
o De ontvangende gemeente neemt de toewijzing per 1-1-2022 over voor de duur van de indicatie tot 

maximaal 1 jaar en stuurt hiervoor een iJW 301 toewijzingsbericht. U hoeft hieraan voorafgaand geen 
VOT/315 bericht in de dienen 

 De start van de zorg wordt bepaald aan de hand van het iJW 305-start bericht. Wij verzoeken u dan ook om 
deze tijdig in te dienen 

Verblijf of Pleegzorg i.c.m. 

hersteltraject  

 

 Verblijf wordt overgedragen zoals bij Periodieke financiering benoemd staat 
 Hersteltrajecten wordt overgedragen zoals bij Trajectfinanciering 70/30% staat 
 Dit kan dus betekenen dat u voor de declaratie van verblijf en het ambulante traject bij verschillende 

gemeenten moet zijn 
Crisis en HS  Crisis wordt administratief afgehandeld zoals bij Trajectfinanciering 100% (Dyslexie diagnose, de datum van 

het startbericht is hier leidend.) 
 Hoogspecialistische Jeugdhulp wordt administratief afgehandeld zoals bij Periodieke financiering benoemd 

staat 
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2.2 Verhuizingen buiten Fryslân 
 

Kenmerk Werkwijze 

Periodieke financiering  

maand, stuks, etmaal 

 

Duurzaamtraject  

Pleegzorg  

Verblijf laag/middel/hoog 

Medicatiecontrole 

 

 De latende gemeente beëindigt de toewijzing met als einddatum 31-12-2021. U ontvangt een iJW 301 
intrekkingsbericht, voorzien van code 10 'overgang nieuwe bekostiging' 

 De aanbieder verstuurt een stopbericht naar de latende gemeente 
 De ontvangende gemeente neemt de toewijzing over voor de duur van de indicatie tot maximaal 1 jaar onder 

dezelfde voorwaarden en stuurt hiervoor een iJW 301 toewijzingsbericht. U hoeft hieraan voorafgaand geen 
VOT/315 bericht in de dienen 

 De aanbieder verstuurt een startbericht naar de ontvangende gemeente  
 Mocht er aan de betreffende toewijzing vanaf 1-1-2022 geen contractuele afspraak ten grondslag liggen dan 

stelt de ontvangende gemeente hiervoor een vaststellingsovereenkomst op 
 Indien de beschikking door de latende gemeente via de gemeentelijke route is toegewezen, dan draagt de 

latende gemeente de regie over (indien nodig) aan de ontvangende gemeente 
Trajectfinanciering 

 

Hersteltraject 

Dyslexie behandeling 

Dyslexie diagnose 

 De latende gemeente beëindigt de toewijzing per 31-12-2021. U ontvangt een iJW 301 intrekkingsbericht, 
voorzien van code 10 'overgang nieuwe bekostiging' 

 De aanbieder verstuurt een stopbericht naar de latende gemeente 
 De ontvangende gemeente neemt de toewijzing over voor de duur van de indicatie tot maximaal 1 jaar onder 

dezelfde voorwaarden en stuurt hiervoor een iJW 301 toewijzingsbericht. U hoeft hieraan voorafgaand geen 
VOT/315 bericht in de dienen 

 De aanbieder verstuurt een startbericht naar de ontvangende gemeente  
 De latende gemeente rekent met de aanbieder het doorlopende traject per 31-12-2021 financieel af op basis 

van het procentuele aandeel van het behaalde resultaat tot en met 31-12-2021. Uitgangspunt hierbij is 
afrekenen via het berichtenverkeer. De latende gemeente communiceert de resterende verplichting aan de 
ontvangende gemeente  

 Mocht er aan de betreffende toewijzing vanaf 1-1-2022 geen contractuele afspraak ten grondslag liggen dan 
stelt de ontvangende gemeente hiervoor een vaststellingsovereenkomst op 

 De latende gemeente draagt aan de ontvangende gemeente de regie over (indien nodig), indien de aanvraag 
via de gemeentelijke route (wijk-/gebiedsteam) is toegewezen 

Crisis en HS Crisis 

 De latende gemeente beëindigt de toewijzing per 31-12-2021. U ontvangt een iJW 301 intrekkingsbericht, 
voorzien van code 10 'overgang nieuwe bekostiging' 

 De aanbieder verstuurt een stopbericht naar de latende gemeente 
 De latende gemeente neemt 100% van de kosten voor rekening, indien het traject in 2021 is gestart 
 Indien de beschikking door de latende gemeente via de gemeentelijke route is toegewezen, dan draagt de 

latende gemeente de regie over (indien nodig) aan de ontvangende gemeente 
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Hoogspecialistische Jeugdhulp 

 De latende gemeente beëindigt de toewijzing per 31-12-2021. U ontvangt een iJW 301 intrekkingsbericht, 
voorzien van code 10 'overgang nieuwe bekostiging' 

 De aanbieder verstuurt een stopbericht naar de latende gemeente 
 Mocht er aan de betreffende toewijzing vanaf 1-1-2022 geen contractuele afspraak ten grondslag liggen dan 

stelt de lokale (ontvangende) gemeente hiervoor een vaststellingsovereenkomst op 
 

3. Communicatie tussen gemeenten en aanbieders 
Wij zullen als gemeenten tijdens het implementatieproces communiceren met de bij ons bekende contactpersonen van uw organisatie. Indien u andere 

contactpersonen voor dit proces wenst door te geven, dan vernemen wij dit graag via Contractmanagement SDF (contractmanagement@sdfryslan.nl). 

Mocht u vragen hebben inzake het beschreven implementatieproces dan vragen wij u tevens contact op te nemen met Contractmanagement SDF. Indien er 

vragen ontstaan inzake administratieve en/of regie-overdrachten van jeugdigen dan kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente. 

mailto:contractmanagement@sdfryslan.nl

	Implementatieproces Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet
	1. Implementatieproces
	2. Overdracht van jeugdhulptrajecten per productgroep
	2.1 Verhuizingen binnen Fryslân
	2.2 Verhuizingen buiten Fryslân

	3. Communicatie tussen gemeenten en aanbieders


