Besluit van P.M.
houdende wijziging van het Besluit Jeugdwet en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 teneinde het werk
van vertrouwenspersonen jeugd te ondersteunen
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van P.M. 2019, nr. P.M.;
Gelet op de artikelen 2.5, tweede lid, en 4.1.9, tweede lid, van de Jeugdwet, en artikel 4.2.6, derde
lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van P.M., nr. P.M.);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van P.M., nr. P.M.;
Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I
Het Besluit Jeugdwet wordt als volgt gewijzigd:
A
De artikelen 4.1.1 tot en met 4.1.3 komen als volgt te luiden:
Artikel 4.1.1
De informatie die het college, de jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling aan jeugdigen,
ouders en pleegouders verstrekken over de mogelijkheid gebruik te maken van de diensten van een
vertrouwenspersoon, bestaat in ieder geval uit informatie over:
− de onafhankelijke rol van de vertrouwenspersoon,
− de aard van de ondersteuning door een vertrouwenspersoon,
− de vertrouwelijkheid van die ondersteuning,
− het feit dat de ondersteuning kosteloos is, en
− de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de vertrouwenspersoon.
Artikel 4.1.2
De vertrouwenspersoon behoeft geen toestemming van derden om met een jeugdige, ouder of
pleegouder te spreken.
Artikel 4.1.3
Het college, de jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling, verschaffen aan de
vertrouwenspersoon de faciliteiten die deze voor een juiste uitoefening van zijn taak nodig heeft.
B
Artikel 4.1.4 wordt als volgt gewijzigd:
1. In de eerste zin wordt "terreinen en ruimten van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde
instellingen waar jeugdigen kunnen verblijven" vervangen door "terreinen en ruimten van
jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen waar jeugdigen zich kunnen bevinden".
2. De tweede zin vervalt.
C
Artikel 4.1.6 vervalt.
Artikel II

Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt als volgt gewijzigd:
A
De artikelen 4.2.1 tot en met 4.2.4 komen als volgt te luiden:
Artikel 4.2.1
In deze paragraaf wordt onder "personen die bij een melding aan het AMHK betrokken zijn" verstaan
jeugdigen, ouders of pleegouders die een melding doen, op wie een melding betrekking heeft of aan
wie in het kader van een onderzoek naar aanleiding van een melding informatie wordt gevraagd.
Artikel 4.2.2
De informatie die het AMHK aan personen die bij een melding aan het AMHK betrokken zijn, verstrekt
over de mogelijkheid gebruik te maken van de diensten van een vertrouwenspersoon, bestaat in ieder
geval uit informatie over:
− de onafhankelijke rol van de vertrouwenspersoon,
− de aard van de ondersteuning door een vertrouwenspersoon,
− de vertrouwelijkheid van die ondersteuning,
− het feit dat de ondersteuning kosteloos is, en
− de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de vertrouwenspersoon.
Artikel 4.2.3
De vertrouwenspersoon behoeft geen toestemming van derden om met personen die bij een melding
aan het AMHK betrokken zijn, te spreken.
Artikel 4.2.4
Het AMHK verschaft aan de vertrouwenspersoon de faciliteiten die deze voor een juiste uitoefening
van zijn taak nodig heeft.
B
In artikel 4.2.5 vervalt de tweede zin.
C
Artikel 4.2.7 vervalt.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal
worden geplaatst.
De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

