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Geachte heer Asscher, 

 

Op 14 juli 2015 is een internetconsultatie voor het Ontwerpbesluit op de jeugdverblijven geopend. 

Dit besluit vult een aantal verplichtingen van het voorstel van Wet op de jeugdverblijven in.
1
 

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om op dit ontwerpbesluit te reageren. Onze reactie 

treft u hieronder aan.  

 

Wij hebben in onze reactie gekozen voor het perspectief van de instelling (het jeugdverblijf), om 

met zo min mogelijk regeldruk de doelen van de wet te realiseren. Uiteraard willen wij met onze 

reactie geen afbreuk doen aan de publieke belangen van zorg voor de veiligheid en een 

ongestoorde ontwikkeling van kinderen en een adequaat toezicht hierop.  

 

Toetsingskader 
Wij hebben de gevolgen voor de regeldruk beoordeeld aan de hand van het volgende 

toetsingskader:  

1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 

2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder belastende 

alternatieven mogelijk? 

3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening? 

Gelet op de aard van het besluit richten wij onze reactie op de 2
e
 en 3

e
 toetsvraag. 

 
Bij omzetting vrijwillige arrangementen in wettelijke verplichtingen is sprake van 
nieuwe regeldruk  
Sinds januari 2014 is tussen het grootste deel van de jeugdverblijven en de gemeenten vrijwillig 

toezicht overeengekomen. Daartoe is een landelijk kwaliteitskader ontwikkeld, op basis waarvan 

gemeenten en jeugdverblijven zich committeren aan het vrijwillig toezicht. Met het oog op deze 

nog in ontwikkeling zijnde beleidspraktijk voorziet het wetsvoorstel niet in een plicht maar in een 

bevoegdheid om op het niveau van een ministeriele regeling nadere inhoudelijke normen te 

stellen. Van deze bevoegdheid kan gebruik worden gemaakt als de praktijk daar aanleiding toe 

zou geven. Dat van deze bevoegdheid nu al gebruik wordt gemaakt vindt zijn oorzaak in het 

advies van de Raad van State (RvS) over het wetsvoorstel op de jeugdverblijven. Volgens de 

RvS is handhaving van een kwaliteitskader, dat niet inhoudelijk genormeerd is, niet mogelijk. De 

inhoudelijke normering moet volgens de RvS op het niveau van een algemene maatregel van 
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bestuur worden vastgelegd (en dus niet een vrijwillig overeengekomen kader). Op basis van het 

vorenstaande motiveert de toelichting op adequate wijze dat regelgeving in dit geval het meest 

aangewezen instrument is.  

 

De toelichting op het wetsvoorstel vermeldt verder dat de Wet op de jeugdverblijven voor de 

meeste verblijven slechts een beperkte toename van de regeldruk betekent. Dat komt omdat zij 

nu al vrijwillig onder toezicht staan en de verplichtingen vrijwillig naleven.
2
 Hoewel de nieuwe 

regelgeving daardoor minder merkbaar zal zijn, neemt dat niet weg dat deze ook voor hen 

(nieuwe) regeldruk oplevert, en wel in de volle omvang van het totaal aan verplichtingen uit wet 

en besluit. Voor de jeugdverblijven geldt een vergelijkbare redenering als bij de Wet opheffing 

bedrijfslichamen (PBO).
3
 Met deze wet is de regelgeving van de bedrijfslichamen (geen 

regeldruk) omgezet in regelgeving van het Rijk (wel regeldruk). De effecten van alle wettelijke 

verplichtingen zijn door de verantwoordelijk bewindspersoon (als nulmeting) berekend en in de 

Voortgangsrapportage regeldruk (VCR) als een toename van regeldruk verantwoord
4
.  

 

Wij adviseren u voor alle jeugdverblijven van alle nieuwe verplichtingen uit wet en besluit 

de effecten voor de regeldruk te berekenen.  

 
Berekening van de effecten voor de regeldruk ontbreekt 
De ontwerpnota van toelichting op het besluit bevat een paragraaf over de effecten voor de 

regeldruk.
5
 De toelichting schat in dat de effecten ten opzichte van die van de wet gering zijn. In 

de paragraaf ontbreekt echter een berekening. Die ontbreekt overigens ook in de toelichting op 

het wetsvoorstel. Zonder berekening van de gevolgen van wet en besluit kan de juistheid van de 

inschatting niet worden geverifieerd. Uit oogpunt van transparantie is dat wel noodzakelijk. Deze 

omissie moet in de toelichting op het definitieve besluit worden hersteld. 

 

Verder missen wij bij de beschrijving van de regeldruk als gevolg van het besluit een overzicht 

van de verplichtingen die - aanvullend op die van de wet - voor de circa 25 jeugdverblijven
6
 in 

Nederland (extra) regeldruk opleveren. Dat zijn: 

- De verplichting om ten minste één maal per een evaluatiegesprek met de ouders te houden 

(art. 3 besluit); 

- De verplichting tot het inrichten van een klachtenprocedure (art. 4 besluit); 

- De plicht tot het informeren van ouders en anderen over het bestaan van een klachtenbeleid 

(at. 4 besluit); 

- De jaarlijks verplichte verslaglegging en evaluatie (art. 5 besluit); 

- De aanwezigheid van ten minste één werknemer of vrijwilliger die over een geldig EHBO-

diploma beschikt (art. 6 besluit); 

- De verplichting tot het opstellen van een pedagogisch beleidsplan (art. 8 besluit); 

- De verplichte beschikbaarstelling van het kwaliteitskader aan de werknemers, vrijwilligers 

etc. (art. 9 besluit). 

Ook deze tekortkoming moet in de toelichting op het definitieve besluit worden hersteld. 

 

Wij adviseren u de beschrijving van de gevolgen voor de regeldruk met de genoemde 

verplichtingen aan te vullen en op basis van het complete overzicht de effecten van wet en 

besluit te berekenen.  
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 Blz. 8 Memorie van Toelichting, Tweede Kamer 2014 – 2015, 34 053, nr. 3. 
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 Wet van 17 december 2014 tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de 

bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen), Stb. 2015, nr. 571. 
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 Ontwerpnota van toelichting blz. 5 ‘Financiële gevolgen en regeldrukeffecten’. 
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 Overzicht Jeugdverblijven in Nederland per 1-1-2015, bijlage bij de aanbiedingsbrief van de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid inzake de nota’s wetsvoorstel jeugdverblijven van 13 mei 2015, kenmerk 2015-0000099464 
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Relatie tussen doel van het kwaliteitskader en de verplichting tot beschrijving is bij 
een aantal onderwerpen niet duidelijk  
Het kwaliteitskader moet worden opgesteld met het oog op “de veiligheid, het pedagogisch 

klimaat en het voorkomen van een ernstige dreiging voor de ontwikkeling van minderjarigen”.
7
 

Het besluit noemt de onderwerpen die in het kwaliteitskader moeten worden opgenomen en 

beschreven. De toelichting maakt echter niet duidelijk waarom opname en beschrijving van een 

aantal aspecten van het personeelsbeleid noodzakelijk zijn.
8
 Die aspecten zijn: 

- Het organogram; 

- De overlegvormen die er binnen het jeugdverblijf zijn; 

- De taken en functies van de werknemers en de vrijwilligers; 

- Het aannamebeleid, waarin opgenomen wat de competenties zijn voor nieuwe werknemers 

en vrijwilligers, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen werknemers en vrijwilligers. 

 

De relatie tussen het doel en de verplichting tot beschrijving behoeft bij deze onderwerpen 

nadere uitleg en onderbouwing, omdat die relatie niet op voorhand duidelijk is. Mocht opname en 

beschrijving bij nadere beschouwing niet noodzakelijk blijken te zijn, dan verdient aanbeveling de 

verplichting tot beschrijving te laten vervallen. Zo wordt tevens voorkomen dat wijzigingen en 

mutaties in het personeelsbeleid, die naar mag worden aangenomen toch met enige regelmaat 

zullen voorkomen, telkens tot aanpassing van het kader moeten leiden. Al deze aanpassingen 

van het kader leveren voor een jeugdverblijf regeldruk op. Anders dan de toelichting op de wet 

suggereert
9
 levert het kwaliteitskader dus niet slechts eenmalig regeldruk op, maar door de 

mutaties in de organisatie ook structureel. Deze structurele regeldruk ontbreekt in de beschrijving 

van de regeldrukgevolgen van het besluit. Ook die moet in de toelichting worden opgenomen.  

 

Wij adviseren u de relatie tussen het doel van het kwaliteitskader en de verplichte 

beschrijving van de genoemde onderwerpen aan een nadere beschouwing te onderwerpen 

en deze relatie in de toelichting te verduidelijken. Wij adviseren u om de verplichting tot 

beschrijving te laten vervallen wanneer bij nadere beschouwing de relatie niet duidelijk te 

leggen is.  

 

Tot slot 
Het voorgaande maakt duidelijk dat de toelichting op het besluit op een aantal punten moet 

worden aangevuld en verduidelijkt. Daartoe bestaat naar onze mening voldoende ruimte en 

gelegenheid, omdat de beoordeelde versie de consultatieversie van het besluit is. Wij verzoeken 

u de definitieve versie van het besluit voor een ex-ante advies aan ons voor te leggen. 

 

In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest, 

 

Hoogachtend, 
 

w.g. 

  

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 
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