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Factsheet Woonplaatsbeginsel 
in de Praktijk

In de Jeugdwet speelt de woonplaats van de gezags-

drager een zeer belangrijke rol. Op basis hiervan wordt 

bepaald welke gemeente inhoudelijk én financieel 

verantwoordelijk is voor de jeugdhulp die aan een kind 

wordt geleverd.

De formele uitwerking van het woonplaatsbeginsel is be-

schreven in een Factsheet van het Transitiebureau Jeugd. 

Onderdeel van die uitwerking is een beslisboom, die u 

helpt om vast te stellen wat de woonplaats is. 

In de praktijk blijkt het soms lastig om te bepalen welke 

gemeente op grond van het woonplaats beginsel verant-

woordelijk is voor de hulp aan een jongere. Het gaat om 

de volgende vragen:

1 Wie is verantwoordelijk voor het vaststellen van het 

woonplaatsbeginsel, de gemeente of de jeugdhulp-

aanbieder?

2 Hoe kan ik bepalen wie de gezagsdrager is?

3 Hoe zit het met verhuizing of als het gezag wijzigt, 

welke gemeente is dan verantwoordelijk?

Deze factsheet geeft voor drie vragen een handreiking 

hoe u dit in de praktijk kunt ondervangen. Daarmee is 

deze factsheet een nadere uitwerking van, en aanvulling 

op de Factsheet Woonplaats beginsel van het Transitiebu-

reau. 

1 Wie stelt de woonplaats vast?
Op grond van de wet is de gemeente verantwoordelijk 

om het woonplaatsbeginsel toe te passen. Dat betekent 

dat de gemeente moet verifiëren of een jongere zich 

bij de juiste gemeente heeft gemeld, of dat een bericht 

vanuit een jeugdhulpaanbieder aan de juiste gemeente is 

gezonden. 

Als een gemeente vaststelt (op grond van het woon-

plaatsbeginsel) dat zij zelf niet verantwoordelijk is, dan 

is het aan die gemeente om de casus over te dragen aan 

de juiste gemeente. Dus als een jeugdhulpaanbieder een 

bericht, zoals een factuur of een doorverwijzing, stuurt 

naar de ‘verkeerde’ gemeente, dan is het formeel aan de 

gemeente (en niet aan de jeugdhulpaanbieder) om het 

bericht door te sturen naar de ‘juiste’ gemeente. 

Echter, in de praktijk is het handig als de jeugdhulpaan-

bieder of een gecertificeerde instelling meewerkt met de 

gemeente, in het vaststellen van de juiste woonplaats. 

In de eerste plaats scheelt het zowel de gemeente als de 
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jeugdhulpaanbieder veel administratief gedoe, als beide 

samenwerken in het vaststellen van de juiste woonplaats. 

In de tweede plaats heeft een jeugdhulpverlener of 

gecertificeerde instelling in het algemeen al contact met 

het gezin en weet zij vaak met redelijke zekerheid hoe 

de gezagsrelatie ligt. Zo kan de jeugdhulpaanbieder de 

gemeente helpen om snel de juiste woonplaats te bepalen. 

Tenslotte is een snelle afhandeling van vragen ook in het 

belang van de aanbieders en de instellingen. Zij hebben 

er geen belang bij dat vragen tussen gemeenten heen en 

weer gaan, totdat de juiste woonplaats is vastgesteld.

2 Bepalen wie de gezagsdrager is
Een belangrijke stap in de beslisboom is: “stel vast wie 

de gezagsdrager is”. Deze stap is op dit moment niet 

eenvoudig uit te voeren, omdat gemeenten geen inzage 

hebben in een registratie van gezagsverhoudingen. Ge-

meenten (en eventueel jeugdhulpverleners) zijn dus niet 

in alle gevallen in staat om de woonplaats in de zin van de 

Jeugdwet juist vast te stellen. De wet vereist een derge-

lijke vaststelling wel. 

Er is weliswaar een Gezagsregister, maar dit geeft niet 

rechtstreeks aan wie de gezagsdrager is. Het gezagsregis-

ter bevat een bundeling van alle gerechtelijke uitspraken 

omtrent het gezag. Het vereist een interpretatie door een 

specialist, om op basis van deze uitspraken te bepalen wie 

de gezagsdrager is. 

Naast het gezagsregister biedt de BRP (de Basisregistratie 

Personen, voorheen: GBA) een indicatie van wie het gezag 

draagt. Als dit één of beide ouders is, dan is dit aangege-

ven in de BRP. Als er sprake is van afwijkend gezag, dan 

geeft de BRP slechts aan dát er afwijkend gezag is, maar 

niet wie de gezagsdrager is. 

Oplossing voor de langere termijn

Er wordt voor de langere termijn (2-3 jaar) een register van 

gezagsdragers gerealiseerd, zodat het woonplaatsbeginsel 

conform de Jeugdwet alsnog kan worden toegepast. 

De VNG is in overleg met de Rechtspraak over een gezags-

register, waarin direct zichtbaar is wie de gezagsdrager 

van een kind is en waar hij of zij woont. Zowel het minis-

terie van VenJ als de Rechtspraak heeft aangegeven in 

principe aan de realisatie van zo’n ‘register van gezagsdra-

gers’ te willen meewerken. Op korte termijn is realisatie 

echter niet mogelijk. 

Online woonplaatstool

Om het woonplaatsbeginsel tot de tijd dat het gezags-

register gereed is, toch toe te kunnen passen, is voor de 

korte termijn de stap “stel het gezag vast” uit de beslis-

boom nader uitgewerkt voor toepassing in de praktijk. 

Belangrijk hierbij is de realisatie van een ‘online woon-

plaatstool’. Gemeenten kunnen in de tool een BSN van 

een jeugdige intypen, waarna – op basis van de gege-

vens in de BRP, en de beslisboom – de woonplaats van de 

gezagsdrager wordt getoond. Op dit moment bouwt het 

Inlichtingen bureau deze tool. De woonplaatstool is rond 1 

januari 2015 gereed en dan beschikbaar voor gemeenten. 

Om gebruik te kunnen maken van de tool moeten ge-

meenten zich aansluiten bij het gegevens knooppunt van 

het Inlichtingenbureau. Informatie over hoe uw gemeente 

zich kan aansluiten vindt u op: 

https://www.knooppuntdiensten.nl/aansluiten.

Op dit moment onderzoekt de VNG nog of en hoe jeugd-

hulpverleners zich op de tool kunnen aansluiten. Voorzien 

is dat de tool voor aanbieders via Vecozo benaderd kan 

worden. Het streven is dat ook de jeugdhulpaanbieders 

rond 1 januari 2015 op de tool kunnen aansluiten. 

De toepassing van een online tool voor het vaststellen van 

de woonplaats van de gezagsdrager heeft twee belang-

rijke voordelen. 

In de eerste plaats is het een praktische werkwijze. Ge-

meenten en jeugdhulpverleners kunnen de woonplaats 

van de gezagsdrager direct online vaststellen. Er is geen 

extra administratieve handeling nodig om de afdeling 

Burgerzaken te bevragen of op een andere manier de BRP 

te raadplegen. 

In de tweede plaats is het privacy-technisch ook beter. Met 

de online tool krijgen de gemeenten slechts het woon-

plaatsgegeven getoond, en niet alle andere daaronder 

liggende gegevens (gezagsdrager, gezagsverhouding, 

eventuele andere kinderen, adres). Hiermee is de gege-

vensverstrekking meer proportioneel, en in de zin van de 

privacybescherming minder ingrijpend voor betrokkenen. 

Praktische werkwijze vaststellen gezagsdrager

Het in de praktijk vaststellen van de gezagsdrager verloopt 

dan in de volgende stappen:

Als een jongere zich meldt bij de gemeente: 

1 De gemeente checkt in de woonplaatstool de woon-

plaats van de gezagsdrager. Als de woonplaatstool 

(nog) niet beschikbaar is, kunt u deze check ook via de 

BRP- van uw eigen gemeente doen. De afdeling Burger-

zaken van uw gemeente kan u hierbij helpen. 

2 Als stap 1 onvoldoende duidelijkheid biedt, kan de 

gemeente de gecertificeerde instelling of de jeugd-
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hulpverlener vragen. De jeugdhulpverlener heeft in het 

algemeen gesproken al contact met het gezin en weet 

met redelijke zekerheid hoe de gezagsrelatie ligt.

3 Als stap 1 en 2 onvoldoende duidelijkheid bieden kan 

de gezagsverhouding worden opgevraagd bij de 

 rechtspraak.nl. Deze stap zal een uitzondering zijn, en 

slechts bij een klein deel van de populatie nodig zijn. 

Als de jeugdhulpverlener een bericht wil sturen, maar niet 

weet bij welke gemeente de jongere hoort:

1 De jeugdhulpverlener maakt op basis van de eigen 

administratie of eigen waarneming een inschatting van 

de woonplaats van de gezagsdrager. 

2 Als stap 1 onvoldoende zekerheid biedt kan de instel-

ling de woonplaatstool raadplegen, of een gemeente 

vragen dat voor haar te doen. 

3 Bij twijfel neemt de jeugdhulpaanbieder contact op 

met de ‘meest waarschijnlijke gemeente’. Het is op 

basis van de wet aan de gemeenten om precies uit te 

zoeken welke gemeente verantwoordelijk is. 

3 Woonplaatsbeginsel bij verhuizing of bij 
wijziging gezag
In de praktijk is een belangrijke vraag wat te doen met 

de continuïteit van zorg als op basis grond van het 

woonplaatsbeginsel de verantwoordelijkheid van de ene 

gemeente naar een andere overgaat. Afhankelijk van de 

situatie speelt dit bijvoorbeeld als de gezagsdrager ver-

huist, of als een onder voogdij geplaatst kind verhuist. 

Indien bij verhuizing de behandeling doorloopt spelen de 

volgende vragen:

• Blijft de afgegeven beslissing of beschikking over te 

verlenen hulp geldig?

• Onder welke voorwaarden dient de hulp verleend te 

worden?

• Welke gemeente betaalt de hulpverlening, naar welke 

gemeente moet de factuur moet worden gezonden?

Kort gezegd is de vraag: hoe passen we bij verhuizing het 

woonplaatsbeginsel toe? 

Verantwoordelijke gemeente bij verhuizing of bij 

wijziging gezag

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om bij ver-

huizing het woonplaatsbeginsel toe te passen en om de 

zorg van de cliënt bekostigd te krijgen. Ook als het gezag 

wijzigt, kan het zijn dat de verantwoordelijkheid van de 

ene gemeente overgaat op een andere gemeente.

De Jeugdwet zegt hierover in de Memorie van Toelichting 

het volgende:

Artikel 12, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wet-

boek bepaalt dat als de ouder van wie de woonplaats 

wordt afgeleid overlijdt of zijn gezag of zijn hoeda-

nigheid verliest, de afgeleide woonplaats voortduurt, 

totdat een nieuwe woonplaats is verkregen. Hieruit kan 

afgeleid worden dat de gemeente die in eerste instantie 

verantwoordelijk is voor de kosten van de jeugdhulp - 

pas stopt met bekostigen van de jeugdhulp, nadat een 

nieuwe gemeente – de gemeente die na wijziging van 

de woonplaats verantwoordelijk wordt- deze bekosti-

ging daadwerkelijk heeft overgenomen. Het is immers 

niet wenselijk dat de jeugdige de dupe wordt van een 

eventuele woonplaatsdiscussies bij een verhuizing, ruzie 

tussen de ouders of gezagsvraagstukken.

Landelijke afspraken tussen gemeenten

Het heeft de voorkeur om landelijk afspraken te maken 

over de werkwijze bij een verhuizing of bij een wijziging 

van gezag. Dit is nodig om gemeenten, de aanbieders van 

jeugdhulp, en – bovenal – het betrokken gezin of kinde-

ren hierover op voorhand duidelijkheid te kunnen bieden. 

Verhuizen hoeft niet alleen in de eigen regio te zijn, maar 

kan ook daar buiten. Wanneer de werkwijze van tevoren 

niet goed geregeld is, ontstaat het risico dat de continuï-

teit van de hulpverlening in gevaar komt. 

De VNG heeft de volgende inhoudelijke afspraken op-

gesteld, die voor alle gemeenten richting geven bij het 

omgaan met het woonplaatsbeginsel in gevallen van 

verhuizing. Deze afspraken zijn een richtinggevend advies, 

waar gemeenten in onderling overleg in specifieke geval-

len van af kunnen wijken. 

1. Geldigheid beschikking. 

Als de woonplaats in de zin van het woonplaatsbeginsel 

wijzigt, blijft de beslissing of beschikking vanuit de ‘oude’ 

gemeente geldig, voor de duur waarvoor de beslissing is 

afgegeven, met een maximum van één jaar. In de ‘nieuwe’ 

gemeente hoeft geen nieuwe beslissing afgegeven te 

worden, de ‘nieuwe’ gemeente respecteert de beslissing 

die de ‘oude’ gemeente heeft genomen over toegewezen 

hulp. 

Alleen als betrokken gezagsdrager1 dat wenst wordt de 

oude behandeling stopgezet. In dat geval is in de ‘nieuwe’ 

gemeente opnieuw toegang nodig via het wijkteam of 

één van de wettelijke verwijzers in de Jeugdwet. 

1 Dit kunnen de ouders zijn, of een bij een justitiële maatregel een 

voogd, die vanuit de gecertificeerde instelling (GI) is aangewezen.
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2. Continuïteit van hulpverlening

Het voorstel is om het aan de betrokken gezagsdrager 

zelf over te laten of de hulp bij de bestaande hulpverlener 

wordt gecontinueerd, of dat een nieuwe hulpverlener 

wordt gezocht. Omwille van de continuïteit kan betrok-

ken gezagsdrager bij dezelfde hulpverlener willen blijven. 

Maar als de afstand na verhuizing te groot is geworden, 

kan de gezagsdrager ook kiezen voor een nieuwe hulpver-

lener, dichter bij de nieuwe woonplaats. Deze keuze is aan 

betrokkene zelf. 

Als de gezagsdrager ervoor kiest het hulptraject bij de-

zelfde hulpverlener af te maken, is het van belang of de 

aanbieder met de ‘nieuwe’ gemeente een contract heeft 

of niet:

• Als er géén contract is tussen de aanbieder en de 

‘nieuwe’ gemeente blijven de voorwaarden (tarief, 

duur, kwaliteitseisen e.d.) van de ‘oude’ gemeente van 

kracht. De ‘nieuwe’ gemeente neemt deze voorwaar-

den over, voor de duur van het hulptraject (en dus 

maximaal één jaar).

• Als er wél een contract is tussen de aanbieder en de 

‘nieuwe’ gemeente, gelden vanaf het moment waarop 

de verhuizing definitief is de voorwaarden, zoals die 

in het contract met de ‘nieuwe’ gemeente zijn gesteld. 

Dit kan dus gevolgen hebben voor het tarief en/of de 

inhoud van de hulpverlening.

Als de gezagsdrager ervoor kiest om de hulpverlening bij 

de oude aanbieder te beëindigen, moet de hulp worden 

voortgezet door een aanbieder, die is gecontracteerd door 

de ‘nieuwe’ gemeente, binnen de voorwaarden van dát 

contract. 

3. Administratieve afhandeling

Conform het woonplaatsbeginsel is de ‘nieuwe’ gemeente 

verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling, én 

de betaling, op het moment dat de verhuizing van de ge-

zagsdrager definitief is geworden. De ‘oude’ en ‘nieuwe’ 

gemeente kúnnen onderling afspraken maken over de 

betaling en afhandeling, maar dat doet niets af aan de 

verantwoordelijkheidsverdeling.

In J-GGZ is hier al een afspraak over gemaakt, die uitgaat 

van het zelfde principe. Daar is afgesproken dat als de 

cliënt door de verhuizing verandert van behandelaar, het 

behandeltraject regulier wordt afgesloten. Een nieuwe 

behandelaar opent dan een nieuw behandeltraject in de 

nieuwe gemeente. Overdracht van gegevens is dan erg 

belangrijk. Tevens moet worden bewaakt dat er directe 

continuïteit van zorg mogelijk is (let dus op het eventueel 

bestaan van wachtlijsten). Een nieuwe behandeling wordt 

dan gestart onder de noemer ‘’vervolgtraject’’.

In dat geval is er voor de GGZ afgesproken dat het woon-

plaatsbeginsel wordt toegepast:

1 Het eerdere DBC wordt afgesloten met afsluitreden 

‘’verhuizing’’.

2 De nieuwe DBC mag uitsluitend een ‘’vervolg DBC’’ zijn. 

Diagnostiek is dan niet noodzakelijk. Diagnose van de 

initiële DBC wordt overgenomen.

3 De debiteur voor de nieuwe DBC is de nieuwe gemeen-

te. 
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