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Stelselwijziging Jeugd

Informatie voor gemeenten

Afstemming tussen CIZ en
gemeente in verband met
afbakening tussen Wet
langdurige zorg (Wlz) en
Jeugdwet

1. Stand van zaken gevallen die CIZ niet voor 1/1/2015
heeft afgedaan, en die nu grotendeels aan de 		
gemeenten zijn overgedragen.

Indien een kind niet in aanmerking komt voor zorg 0p basis van de
Wlz, is het aan u als gemeente om de benodigde zorg in te zetten
op basis van de Jeugdwet.

Beleidslijn lopende aanvragen CIZ:

3. Omgaan met de Nza-prestatiecodelijst en code H821

• Er is in de Jeugdwet geen grondslag voor CIZ om na 31-12-2014
indicaties af te handelen.
• De toegang tot de jeugdhulp ligt per 1 janauri in handen van
gemeenten. Het is aan gemeenten hoe zij de toegang
organiseren en hoe zij in 2015 omgaan met lopende indicaties/
dossiers jeugd.
• CIZ heeft vóór 31-12-2014 zoveel mogelijk indicaties
afgehandeld.
• Lopende indicaties/dossiers moeten vóór 15-01-2015 door CIZ
aan gemeenten zijn overgedragen.

De Nza-prestatiecodelijst is een lijst met declaratiecodes uit de
AWBZ, waarin wordt aangegeven naar welke wet de bij deze
prestaties behorende budgetten per 1-1-2015 overgaan.
Gemeenten maken gebruik van deze lijst om de juiste zorg in te
kopen. Gemeenten kunnen echter niet blind varen op alleen
deze lijst, omdat als het erop aankomt in een individueel geval,
de indicaties leidend zijn, en niet de declaraties.

Stand van zaken per eind januari 2015:

Een goed voorbeeld is de prestatiecode H821.
Het betreft hier dagbehandeling voor uitsluitend jeugdigen met een
zware verstandelijke beperking.

Het CIZ had nog 2400 openstaande jeugddossiers.
• Daarvan heeft het CIZ de helft, 1200 zaken, aan zich gehouden.
De verwachting is, dat deze cliënten in aanmerking komen voor
Wlz zorg.
• Daarvan heeft het CIZ 1200 zaken, na een Wlz check,
overgedragen aan de gemeenten, en de cliënten zijn daarover
geïnformeerd.

In eerste instantie (voorjaar 2014) is met de brancheorganisaties
bepaald dat deze prestatiecode zorg betreft voor jeugdigen die
gezien de zwaarte van hun zorgvraag voor de Wlz in aanmerking
komen. Toen is de prestatie H 821 in de NZa-prestatiecodelijst op
de Wlz gezet. Vervolgens is deze prestatiecode H821 niet gebruikt
om de groep Wlz-indiceerbaren nader af te bakenen.

2. Werkwijze gemeenten en CIZ
Aan gemeenten overgedragen zaken

Niet iedereen komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz.
Daarvoor moet de cliënt blijvend intensieve zorg nodig hebben:
er moet sprake zijn van een blijvende behoefte aan permanent toezicht
of 24 uur zorg in de nabijheid.
Indien u als gemeente denkt dat een kind toch een Wlz
profiel heeft, kunt u de volgende 3 stappen zetten:
• Eerst op de site van het CIZ de webcheck Wlz doen 		
(zie website www.ciz.nl). Hiermee ontdekt u, of het zinvol
is een aanvraag bij het CIZ te doen,
• Dan de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015
raadplegen (zie website www.ciz.nl)
• En, als u er dan nog niet uit bent, kunt u het CIZ
telefonisch consulteren: het CIZ heeft een telefonische
consultatiemogelijkheid voor gemeenten ingesteld,
tel. 088 789 1700 (zie ook onder 6).
Afhankelijk van de uitkomst van deze stappen kunnen de cliënten
(en ouders voor hun kind) een nieuwe aanvraag indienen bij het
CIZ.
Het is goed mogelijk dat sommige lopende indicaties/dossiers Wlz
onder de Jeugdwet blijken te vallen en omgekeerd. Indien dit het
geval is zal het CIZ de dossiers in februari aan gemeenten
overdragen.
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Het probleem is namelijk, dat prestatiecode H821 onderdeel is van
wat een heel diverse groep jeugdigen, met een breed spectrum
van zorgzwaarte, aan zorg krijgt.
De groep jeugdigen is onder te verdelen in 3 subgroepen:
1. 0/1/2/3-jarigen die zo jong zijn dat onduidelijk is of zij een
blijvend zware zorgvraag hebben. Dit hangt af van het oordeel
van een professional. Bij twijfel is de Jeugdwet voorliggend.
2. De groep van ca. 3 tot 18 jaar waarvan de brancheorganisaties
hebben aangegeven dat zij twijfelen of deze groep al dan niet
voor de Wlz in aanmerking zal komen.
3. De groep van ca. 3 tot 18 jaar die ook zorg met een andere
declaratie hebben, zoals kortdurend verblijf.
Het grootste deel van de jeugdigen wiens zorg ook onder
prestatiecode H821 valt, zit in de derde subgroep, de groep
Wlz-indiceerbaren. Het betreft jeugdigen die een indicatie
hebben voor o.a.:
• minimaal 8 dagdelen/week behandeling-groep (de KDC-groep),
dan wel
• kortdurend verblijf
• meer dan 18 dagdelen/week zorg
Indien zich uit de andere twee subgroepen cliënten bij de
gemeente melden, kunt u als gemeente het eerder benoemde
stappenplan opvolgen.

4. Relatie tussen Wlz en onderwijs

Bureau jeugdzorg:

Met de invoering van passend onderwijs is niet gewijzigd dat
(v)so-scholen naast onderwijsondersteuning ook (een deel van de)
zorg kunnen bieden. De middelen hiervoor zaten eerst in de lump
sum van het (v)so en zijn met ingang van 1-8-2014 niet-geclassificeerd beschikbaar voor het (v)so via ondersteuningsbekostiging
door het samenwerkingsverband. Al naar gelang de zwaarte van
de ondersteuningsvraag van de leerling, ontvangt een school per
leerling een bekostiging categorie 1 (laag), 2 (midden) of 3 (hoog).
Met name de categorie 3-bekostiging is van toepassing op
EMB-leerlingen (ernstig meervoudig beperkte leerlingen).

Voor indicatiebesluiten die vóór 2015 zijn genomen door bureau
jeugdzorg, is in artikel 11.7, tweede lid, Jeugdwet geregeld dat
vanaf 1 januari 2015 bezwaarschriften ingediend worden bij de
gemeente. De taken van de bureaus jeugdzorg voor de toegang
zijn immers overgegaan naar de gemeenten. Het college van de
gemeente waar de betreffende jeugdige zijn woonplaats heeft,
treedt in de plaats van bureau jeugdzorg. Hoewel de Wet op de
jeugdzorg is ingetrokken, blijven de regels die golden voor de
intrekking van die wet van toepassing, zowel in eerste aanleg als
in de verdere procedure.

6. Consultatiefunctie CIZ voor gemeenten
In geval van een Wlz-indicatie geldt dat de Wlz-zorgaanbieder met
ouders en school afspraken kan maken op grond van het zorgplan
van het kind over de inzet van Wlz-zorg die nodig is tijdens
onderwijs. Een Wlz-indicatie voor een kind wordt altijd afgegeven
inclusief dagbesteding.
Kinderen met nu een hoog ZZP/AWBZ die onder het overgangsrecht Wlz vallen houden recht op zorg onder de Wlz, op grond van
een AWBZ-indicatie zonder dagbesteding.
Deze kinderen kunnen nu onderwijs volgen, maar het kan zijn dat
dagbesteding daarbij alsnog nodig wordt.
Zij kunnen dan recht op Wlz zorg krijgen met dagbesteding door
na 1 januari 2015 een herindicatie aan te vragen bij het CIZ.

5. Welk bestuursorgaan behandelt het bezwaarschrift
tegen een indicatiebesluit dat vóór 2015 is genomen?
Uitgangspunt van de Algemene wet bestuursrecht is dat een
belanghebbende tegen een indicatiebesluit bezwaar kan maken
bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Besluiten
inzake de verlening van jeugdhulp worden vanaf 1 januari 2015
genomen door of namens de gemeente. Een bezwaarschrift kan
dan bij de gemeente ingediend te worden.
In het kader van het overgangsrecht zijn gemeenten
verantwoordelijk voor de inzet van jeugdhulp op grond van
indicatiebesluiten die door het CIZ en bureau jeugdzorg zijn
genomen vóór 2015. Voor bezwaarschriften tegen die
indicatiebesluiten geldt het volgende:

Het CIZ heeft een consultatiemogelijkheid voor gemeenten
ingesteld in de vorm van een telefoonnummer: 088 789 1700.
Via deze informatielijn kunnen ook Wmo-consulenten,
wijkverpleegkundigen, medewerkers CJG, werkers sociaal team,
artsen en zorgaanbieders specifieke vragen voorleggen over zorg
op grond van de Wlz.
Na een gesprek met de Wlz Aanvraagadvieslijn over een cliënt, kan
de betrokken professional bepalen of het zinvol is een aanvraag te
doen bij het CIZ. De Wlz Aanvraagadvieslijn is bereikbaar op
werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.
Uiteraard is al veel informatie over de Wlz op de website
www.ciz.nl beschikbaar. aar zijn ook de Beleidsregels indicatiestelling Wlz en de Webcheck Wlz te vinden, waarmee eenvoudig
bekeken kan worden of een Wlz-aanvraag doen bij het CIZ zinvol
is.

CIZ:

Voor indicatiebesluiten die vóór 2015 zijn genomen door het
CIZ, geldt dat een bezwaarschrift ingediend kan worden bij
het CIZ. Het kan nodig zijn dat het CIZ voor de reactie op dat
bezwaarschrift informatie opvraagt bij de gemeente, maar het
is het CIZ dat als bestuursorgaan een beslissing dient te nemen
naar aanleiding van het bezwaarschrift.
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