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Ouderbijdrage in de Jeugdwet

Geachte leden van de Vaste commissie voor VWS,
Donderdag 22 januari komt uw commissie bijeen voor het Verzamel Algemeen overleg
jeugdzorg. Het Landelijk Platform GGz, Ieder(in), het Nederlands Instituut van Psychologen,
de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland,
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Vereniging Orthopedagogische
Behandelcentra en de Federatie Opvang vragen uw aandacht voor de invoering van de
ouderbijdrage in de Jeugdwet.
Wij verzoeken u de staatssecretarissen te vragen in de voorbereiding op de Voorjaarsnota te
onderzoeken wat de kosten, opbrengsten en effecten zijn van deze ouderbijdrage.
Een inkomensonafhankelijke ouderbijdrage die kan oplopen tot ruim €1.500,- per jaar is niet
in het belang van het kind of het gezin dat jeugdhulp nodig heeft. Volgens het Internationale
Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) dienen bij alle maatregelen de belangen van
het kind de eerste overweging te zijn.
De ouderbijdrage voor dagbehandeling en verblijf hindert zowel de toegankelijkheid als de
effectiviteit van de jeugdhulp. Wij ontvangen op dit moment de eerste signalen dat de
ouderbijdrage een drempel vormt voor de benodigde behandeling en tot verhoogde
stresssituaties leidt bij ouders, in vaak toch al kwetsbare gezinnen. De bestaande
uitzonderingsmogelijkheden zijn uiterst restrictief en bieden geen mogelijkheden voor
maatwerk.
In de factsheet ouderbijdrage in de jeugdwet wordt beschreven op welke wijze de
ouderbijdrage wordt geïnd: een bureaucratische procedure die de toch al niet geringe
administratieve lastendruk verhoogt.
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Dit druist in tegen het doel een eenvoudiger en toegankelijk stelsel te creëren, waarmee én
kwaliteitswinst én efficiencykortingen te bereiken zijn. Het is niet onderzocht of de
administratieve last van de inning en het verwerken van de uitzonderingen kosteneffectief is,
naar verwachting kost de uitvoering meer dan de regeling opbrengt.
Wij zouden het liefst zien dat de ouderbijdrage per onmiddellijk wordt afgeschaft of dat in
ieder geval de uitvoering wordt opgeschort tot nader order. In het Voorjaarsoverleg spreekt u
met de staatssecretarissen Van Rijn en Teeven over onder andere de financiële kaders voor
het Gemeentefonds. In het dit najaar afgesloten convenant tussen het Rijk, de VNG en de
branches gespecialiseerde zorg voor jeugd (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en
VOBC) is al afgesproken dat in het Voorjaarsoverleg een herijking van het budget mogelijk
is. Wij achten het wenselijk dat zo snel mogelijk onderzoek wordt gedaan naar de
kosteneffectiviteit van de ouderbijdrageregeling en de gevolgen ervan op de toegang en
effectiviteit van de jeugdhulp. Het is dan mogelijk om aanpassing van de financiële kaders
als gevolg van het schrappen van de ouderbijdrage in die besluitvorming mee te nemen.
Wij vragen u het belang van het afschaffen van de ouderbijdrage in de Jeugdwet bij de
staatssecretarissen onder de aandacht te brengen en tot afspraken te komen over de
uitvoering ervan.
Wij zijn graag bereid daaraan mee te werken.
Met vriendelijke groet,
namens LPGGz, Ieder(In), NIP, NVvP, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, VOBC
en Federatie Opvang

Ir. P.M. van Rooij
directeur GGZ Nederland
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