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1. Aanleiding 
In december 2020 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken 
van de toegang Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis. Toegezegd is 
dat de Kamer in het najaar van 2021 opnieuw wordt geïnformeerd over de stand 
van zaken. Uit verschillende nadere onderzoeken en gesprekken met betrokken 
partijen is gebleken dat niet aan de randvoorwaarden die zijn opgenomen in het 
amendement Bergkamp kan worden voldaan. Op 14 september jl. zijn deze 
uitkomsten met u besproken en heeft u besloten dat het openstellen van de Wlz 
voor deze groep nu niet verantwoord is. Als alternatief moet worden gekeken 
naar de verbetermogelijkheden binnen de Jeugdwet. 

Naar aanleiding van uw opmerkingen op het eerste concept van de Kamerbrief 
treft u bijgaand een aangepaste versie aan van de brief waarmee u de Tweede 
Kamer over de uitkomsten informeert. Daarnaast zijn de definitieve 
uitvoeringstoetsen inmiddels beschikbaar. Verderop in deze nota wordt nog kort 
stilgestaan bij de uitvoeringstoets van de VNG. 

2. Geadviseerd besluit 
- Graag uw akkoord op de inhoud van de brief zoals bijgevoegd bij deze 

nota. Indien u akkoord bent, kan de boodschap uit de brief worden 
afgestemd met de indiener(s) van het amendement. Tevens is het 
voorstel om de betrokken veldpartijen enkele dagen voor verzending van 
de brief te informeren. Verderop in deze nota wordt dit nader toegelicht. 

- Het streven is de Kamerbrief in de week voor het herfstreces te verzenden 
(uiterlijk 15 oktober) om daarmee op korte termijn duidelijkheid te geven 
over uw besluit. 

- Er wordt met de brief een viertal bijlagen meegestuurd, waaronder de 
uitvoeringstoets van de VNG en de impactanalyse van de NZa. De VNG zal 
het rapport inclusief begeleidende brief rond 12 oktober aanbieden. 
Hierna maken we de complete set gereed voor verzending aan de Tweede 
Kamer. 

3. Kernpunten 
Uw besluit wordt in de brief toegelicht aan de hand van de volgende kernpunten, 
waarbij de eerste drie punten de in het amendement gestelde randvoorwaarden 
betreffen: 
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1. Er blijkt onvoldoende zicht te zijn op de aard en omvang van de 	Datum 
doelgroep. 	 8 oktober 2021 

2. De uitvoeringspartijen kunnen zonder zicht op de doelgroep geen 	Kenmerk 
zorgvuldige overheveling van deze jeugdigen garanderen. Ook is het 
werkproces van het CIZ ernstig verstoord. 

3. Er kan niet met zekerheid worden voldaan aan het uitgangspunt van 
budgetneutraliteit. 

4. Het evaluatieonderzoek naar de openstelling van de Wlz voor volwassenen 
met een psychische stoornis heeft niet geleid tot aanbevelingen waarmee 
we de onzekerheden binnen het traject voor jeugdigen (voldoende) 
kunnen beperken. 

5. Bij de overgang naar de Wlz is er niet automatisch aanspraak op alle 
vormen van zorg die jeugdigen in de Jeugdwet krijgen. Als gevolg hiervan 
is een wetswijziging nodig of zullen jeugdigen met een psychische stoornis 
na toelating tot de Wlz nog een deel van de zorg uit de Jeugdwet 
ontvangen. 

Als alternatief voor de openstelling van de Wlz voor deze doelgroep schetst 
u in de brief de verbeteracties die reeds binnen de Jeugdwet (zullen) worden 
uitgevoerd of opgepakt, waaronder het wetsvoorstel Verbetering 
beschikbaarheid zorg voor jongeren en de Hervormingsagenda. 

De volgende bijlagen worden met de brief meegestuurd: 
Brief CIZ d.d. 15 juli 2021 'Indicatiestelling GGZ'; 
Het evaluatierapport 'Overgang van GGZ-cliënten naar de Wet langdurige 
zorg'; 
De uitvoeringstoets van VNG (definitieve versie volgt); 
De impactanalyse van NZa. 

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
Het amendement Bergkamp is op 25 juni 2019, op de ChristenUnie na, 
Kamerbreed gesteund. De verwachting is dat de Kamer naar aanleiding van de 
brief een debat zal aanvragen. 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Voor de systeempartijen zal het niet als een verrassing komen dat de 
overheveling nu niet doorgaat. De verwachting is dat cliëntorganisaties en 
brancheorganisaties zeer teleurgesteld zullen zijn, met name over dat het niet 
wordt uitgesteld maar vooralsnog wordt afgesteld. Zij zullen er niet gerust op zijn 
dat de oplossing alsnog in de Jeugdwet wordt gevonden. 
In de uitvoeringstoets van de VNG worden, naast de constatering dat er nog veel 
onduidelijk is rondom de doelgroep die het betreft, toch ook enkele aanbevelingen 
gedaan, voor het geval de overheveling wel gaat plaatsvinden. Eén van de 
aanbevelingen gaat over het beter zicht krijgen op de doelgroep. De gemeenten 
die zijn geïnterviewd stellen voor dit in gesprek (in de regio) met partijen als het 
CIZ verder in beeld te brengen, zodra er is ingestemd met de overheveling. 
Eerder is ook het opzetten van een pilot genoemd. Hoe dit precies eruit ziet en of 
dit wel antwoorden kan bieden, blijft onduidelijk. De aanbevelingen zijn slechts 
beperkt uitgewerkt. Het is om die reden niet genoemd in de Kamerbrief. Het is 
wel mogelijk dat hier vanuit de Kamer of de media op een later moment aandacht 
voor wordt gevraagd. 
De definitieve uitvoeringstoets is inmiddels beschikbaar, alleen de VNG bespreekt 
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het rapport nog op 12 oktober a.s. in hun directeurenoverleg en zal het daarna 
inclusief begeleidende brief aan ons sturen. 

Samen met DCo wordt een woordvoeringslijn opgesteld om voorbereid te zijn op 
vragen die mogelijk vanuit de media worden gesteld. 

c. Financiële en personele gevolgen 
Het niet openstellen van de Wlz voor deze doelgroep heeft geen financiële 
gevolgen. 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
Het amendement treedt niet in werking. Geen verdere juridische gevolgen. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Interne afstemming heeft plaatsgevonden met 3, DMO en FEZ. 
De passages waar het de VNG, het CIZ, de NZa en ZN betreft zijn afgestemd met 
deze partijen. De brief is voorgelegd aan het ministerie van Financiën, zij zijn 
akkoord. 

Proces richting partijen  
Het streven is de Kamerbrief in de week van 11 oktober te versturen. Een 
aandachtspunt is om voor verzending de Tweede Kamer en de veldpartijen alvast 
zo goed mogelijk mee te nemen op de inhoud van de brief en daarmee enigszins 
een zachte landing voor te bereiden. Het voorstel is om na uw instemming met de 
brief in ieder geval D66 als initiatiefnemer van het amendement te informeren. 
Een volgende stap is om de veldpartijen enkele dagen voor het verzenden van de 
brief mondeling te informeren over de boodschap uit de brief. Wanneer we dit 
eerder doen, bestaat er het risico dat veldpartijen de Kamer eerder inseinen dan 
dat zij uw brief hebben ontvangen. We informeren zowel de 
uitvoeringsorganisaties zoals het CIZ, ZN, VNG, NZa, alsook MIND, de 
Nederlandse GGZ en Per Saldo. Op de dag van de verzending van de brief aan de 
Tweede Kamer zullen we de veldpartijen een afschrift van de brief sturen. 

f. Gevolgen administratieve lasten 
N.v.t. 

g. Toezeggingen 
Met deze brief wordt de toezegging om de Kamer in het najaar van 2021 te 
informeren over de stand van zaken afgedaan. 

h. Fraudetoets 
N.v.t. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
N.v.t. 
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