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T.a.v. het college en de raad 

 
 

 

 

 
 

informatiecentrum tel. 

 (070) 373 8393 

uw kenmerk bijlage(n) 

 

betreft 

Persoonsgegevens op factuur 

ons kenmerk 

ECSD/U201501369 

Lbr. 15/064 

 

datum 

11 augustus 2015 

Samenvatting 

 

Per direct is het weer toegestaan om persoonsgegevens op Jeugdwet-facturen op te nemen.  

 

De staatssecretarissen van VWS en VenJ hebben op 6 augustus jl. een Tijdelijke Ministeriële 

Regeling gepubliceerd die dit mogelijk maakt.
1
 Eerder adviseerde het CBP op 16 juli jl. al positief 

over de voorgestelde werkwijze.
2
  

 

De Tijdelijke Ministeriële Regeling zorgt voor een overbrugging tot aan de Veegwet. In de 

Veegwet die naar verwachting eind dit jaar ingaat, wordt een definitieve regeling opgenomen voor 

persoonsgegevens op jeugdwetfacturen.  

 

De tijdelijke regeling maakt dat onder andere de volgende persoonsgegevens op de 

jeugdwetfactuur zijn toegestaan: het BSN van betrokkene, een code ter identificatie van de 

geleverde dienst, de periode waarin de dienst is geleverd en de identificatie van de hulpverlener.  

 

De regeling stelt wel een plafond aan de hoeveelheid gegevens die op een jeugdwetfactuur mag 

worden opgenomen. Daarnaast zijn enkele extra eisen aan het facturatieproces gesteld. Deze 

ledenbrief informeert u hierover. 

 

 

 

                                                      
1
 Zie voor de tekst van de tijdelijke regeling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-

24278.html  
2
 Zie voor het CBP advies: https://cbpweb.nl/nl/nieuws/cbp-adviseert-over-regeling-

geheimhoudingsplicht-jeugdwet  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-24278.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-24278.html
https://cbpweb.nl/nl/nieuws/cbp-adviseert-over-regeling-geheimhoudingsplicht-jeugdwet
https://cbpweb.nl/nl/nieuws/cbp-adviseert-over-regeling-geheimhoudingsplicht-jeugdwet


 

 

 

 

Aan de leden 
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betreft 

Persoonsgegevens op factuur 
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ECSD/U201501369 

Lbr. 15/064 

 

datum 

11 augustus 2015 

 

Geacht college en gemeenteraad, 

 

Per direct is het weer toegestaan om persoonsgegevens op jeugdwetfacturen op te nemen.  

 

De staatssecretarissen van VWS en VenJ hebben op 6 augustus 2015 een Tijdelijke Ministeriële 

Regeling gepubliceerd die dit mogelijk maakt. Eerder adviseerde het CBP op 16 juli al positief 

over de voorgestelde werkwijze.  

 

De Tijdelijke Ministeriële Regeling zorgt voor een overbrugging tot aan de Veegwet. In de 

Veegwet die naar verwachting eind dit jaar ingaat, wordt een definitieve regeling opgenomen voor 

persoonsgegevens op jeugdwetfacturen.  

 

De tijdelijke regeling maakt dat onder andere de volgende persoonsgegevens op de 

jeugdwetfactuur zijn toegestaan: het BSN van betrokkene, een code ter identificatie van de 

geleverde dienst, de periode waarin de dienst is geleverd en de identificatie van de hulpverlener.  

 

De regeling stelt wel een plafond aan de hoeveelheid gegevens die op een jeugdwetfactuur mag 

worden opgenomen. Daarnaast zijn enkele extra eisen aan het facturatieproces gesteld. Deze 

ledenbrief informeert u hierover.  

 

Achtergrond 

Na signalen vanuit het veld constateerde het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) half 

maart dat er in de Jeugdwet onvoldoende wettelijke grondslag is om de geheimhoudingsplicht van 

zorgverleners te doorbreken voor de financiële afwikkeling en controle op de jeugdhulp. Het 

Ministerie van VWS gaf daarop aan de noodzakelijke grondslag in een Veegwet nader te 

verduidelijken. Op 13 mei berichtte het CBP in een brief aan VWS en VNG dat de voorgestelde 

Veegwet nog steeds onvoldoende oplossing biedt.  

  

In de tussentijd hebben veel aanbieders van Jeugdhulp de facturatie stopgezet of leveren zij 

facturen zonder persoonsgegevens. Op grond van de CBP constatering is deze houding correct. 
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Maar gemeenten kunnen zo onvoldoende de rechtmatigheid van de factuur vaststellen. 

Gemeenten betalen niet of houden de factuur aan. Ook die houding is te rechtvaardigen. Hierdoor 

is een patstelling ontstaan, die de meeste gemeenten hebben opgelost door tijdelijk te 

bevoorschotten en voor de Jeugdwet geen facturen te verwerken. 

  

In de ALV van 3 juni 2015 hebben de gemeenten unaniem de motie van Gouda over dit 

onderwerp aangenomen. De motie vraagt om zo snel mogelijk een werkbare oplossing te 

realiseren en deze aan de gemeenten te communiceren. 

 

De tijdelijke Ministeriële Regeling doorbreekt nu de patstelling en biedt de oplossing die in de 

ALV-motie door de gemeenten is gevraagd.  

 

Tijdelijke regeling en Veegwet 

De tijdelijke regeling is een overbrugging tot de komst van de Veegwet. In het bestuurlijk overleg 

op 25 juni jl. is tussen het CBP, de staatssecretaris van VWS en de VNG het volgende 

afgesproken: 

- In de Veegwet en de daarop te baseren ministeriële regeling wordt de doorbreking van de 

geheimhoudingsplicht voor de financiële afwikkeling en controle op de jeugdhulp 

geregeld.  

- Voor het CBP geldt als uitgangspunt dat hetgeen nu geregeld wordt, binnen de kaders 

van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en WGBO (medisch beroepsgeheim) 

moet vallen. Het CBP verwacht dat er handhavingsverzoeken worden ingediend bij het 

CBP indien dit niet het geval is.  

- De VNG vindt dat voor gemeenten de borging van de privacy voorop staat. Wel vraagt de 

VNG aandacht voor de uitvoerbaarheid. Als gedurende de periode tot aan 

inwerkingtreding van de Veegwet de administratie anders ingericht moet worden bij 

gemeenten en aanbieders, kan dat tot een chaos leiden. Hier is niemand bij gebaat. 

- VWS en VNG spraken af een tijdelijke ministeriële regeling op te stellen, die vooruitloopt 

op de Veegwet. De VNG gaf hierbij aan om in deze regeling ook een 

vereenvoudigingsslag in de uitvoering te maken. 

- De tijdelijke regeling geldt tot aan inwerkingtreding van de Veegwet. De tijdelijke regeling 

sluit aan bij de regeling zorgverzekering (inclusief privacyregeling GGZ). Het departement 

heeft de tijdelijke regeling opgesteld, afgestemd met het veld en besproken met het CBP. 

Het CBP kon zich hierin vinden, waarbij men aangaf dat de details van de regeling binnen 

de wettelijke kaders moeten vallen. 

 

Inhoud van de tijdelijke regeling en extra eisen aan het facturatieproces 

De tijdelijke regeling maakt het mogelijk dat gemeenten en aanbieders persoonsgegevens mogen 

gebruiken in de financiële afwikkeling en controle op de jeugdhulp.  

  

Concreet regelt de tijdelijke regeling (en de Veegwet straks): 

- Declaratie via het bericht JW303 (jeugdhulp) of JW321 (j-GGZ) wordt weer toegestaan 

(zie www.visd.nl/standaarden voor meer informatie over de berichten) 

- Declaraties buiten de digitale standaarden om (bijvoorbeeld via papier of excel-lijsten) 

mogen maximaal de persoonsgegevens bevatten die in de JW303 en JW321-berichten 

http://www.visd.nl/standaarden


 

Onderwerp persoonsgegevens op factuur Datum <datum>  03 

 

zitten (met name BSN en productcode voor jeugdhulp en DBC-hoofdgroep voor j-GGZ). 

Daarbij geldt de algemene regel: ‘hoe minder persoonsgegevens, hoe beter‘.  

 
Daarnaast stelt de tijdelijke regeling enkele extra eisen aan het facturatieproces: 

- Voor de J-GGZ geldt nu een opt-out regeling, zoals die er ook voor de volwassen-GGZ is. 

Ouders die de persoonsgegevens niet op de factuur willen, kunnen daartegen bij de ggz-

aanbieder bezwaar maken via een gestandaardiseerd formulier. De gemeente ontvangt 

de persoonsgegevens dan niet. 

- Materiële controle, dus controle op dossier-niveau bij een vermoeden van fraude, is niet 

toegestaan.  

- De gegevens op de factuur mogen alleen voor bekostiging en fraude-controle gebruikt 

worden. Hiertoe moet de gemeente maatregelen nemen. Zo moet de 

gegevensverwerking bijvoorbeeld goed beveiligd gebeuren. De gegevens op de facturen 

mogen niet met andere mensen in de uitvoering van de Jeugdwet gedeeld worden.  

  

De tijdelijke regeling is per direct van kracht vanaf 6 augustus 2015. De verwachting is dat de 

Veegwet eind van dit jaar of begin 2016 in werking treedt.   

 

  

Hoogachtend,  

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

 

 

 
 

J. Kriens 

Voorzitter Directieraad 

 

 

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 

 


