
 

 

 

Wie helpt de jeugdige? 
Aanvullend knelpunt in de relatie Jeugdwet‐Wmo 2015 

 

Kluwer Schulinck zette onlangs de knelpunten ten aanzien van de Wmo 2015 overzichtelijk op een 
rij. Dank voor uw aandacht voor dit document! Er is echter nog één knelpunt bijgekomen, dat 
dermate essentieel is dat we er op deze manier aandacht voor vragen bij de aanstaande 
behandeling van de wetsvoorstellen. Dat knelpunt is kort gezegd: onder welke wet valt de jeugdige 
die voorzieningen nodig heeft? Denk aan een rolstoel, douchestoel of kinderzitjes voor kinderen. De 
regering stelt in de toelichting van de Wmo 2015 dat op grond van die wet alleen 
woningaanpassingen voor jeugdigen verstrekt kunnen worden. Voor de overige hulp lijkt de regering 
te verwijzen naar de Jeugdwet. In de Jeugdwet is echter niets terug te vinden over deze categorie 
voorzieningen. Deze groep, onder de huidige Wmo aanzienlijk in omvang, dreigt hiermee tussen wal 
en schip te vallen.  

Kluwer Schulinck hoopt dat u bij de regering aandringt op duidelijkheid op dit punt, zo nodig met 
aanpassing van de wet(svoorstellen) tot gevolg. Het betreft hier een kwetsbare groep die niet 
vergeten mag worden.   
 
Kernvraag: onder welke wet valt ondersteuning van jeugdigen bij maatschappelijke participatie en 
zelfredzaamheid, anders dan woningaanpassingen (Wmo 2015) en vervoer van en naar 
jeugdhulplocatie (Jeugdwet)? 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
mr. S. van Cleef     mr. drs. N. Tielen 
Juridisch eindredacteur Grip op Wmo    Juridisch eindredacteur Grip op Jeugd 
Kluwer Schulinck     Kluwer Schulinck 
 
 
 

Toelichting 
In de Memorie van Toelichting van de Wmo 20151 staat op pagina 46 vermeld: "Overigens kan op 
grond van dit wetsvoorstel slechts maatschappelijke ondersteuning in de vorm van een 
woningaanpassing aan een jeugdige worden verstrekt. Jeugdigen tot 18 jaar kunnen voor 
ondersteuning, hulp en zorg een beroep doen op de gemeente op grond van de Jeugdwet." 
In de Jeugdwet is jeugdhulp gedefinieerd in artikel 1.1. Deze definitie is ruim en zou ook 
voorzieningen voor jeugdigen kunnen omvatten die op dit moment op grond van de Wmo verstrekt 
worden. Echter, waar in artikel 2.3 van de Jeugdwet ingegaan wordt op de voorzieningen, blijft het 
in lid 2 beperkt tot vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp geboden wordt. Onder welke wet 
vallen de overige voorzieningen voor jeugdigen, zoals de rolstoel, de douchestoel, kinderzitjes etc.?  
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