
 

 
 
Factsheet financiering jeugdhulp 
 

Deze factsheet gaat in op de financiering van jeugdhulp bij een jeugdstrafrechtelijke 

beslissing. Deze financiering valt sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet op 1 

januari 2015 onder de verantwoordelijkheid  van gemeenten. Hieronder vindt u meer 

informatie over de regels en aanmeldprocedure.  

 

De reclassering adviseert  in opdracht van het Openbaar Ministerie en de rechtbank in strafzaken 

en houdt (schorsings-) toezicht op veroordeelde delinquenten. Door middel van toezicht en - in het 

vonnis opgelegde - zorginterventies draagt de reclassering bij aan het terugdringen van recidive. 

Bij de toeleiding naar behandeling vormt de reclassering de brug tussen strafrecht, zorg en 

maatschappij.  

 

Financiering zorg 

Vanaf 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Gemeenten betalen sindsdien alle jeugdhulp die in 

een jeugdstrafrechtelijke beslissing is opgenomen, ook bij adolescenten tussen de 18 en 23 jaar 

die zijn berecht volgens het jeugdstrafrecht1. Dit geldt naast de door de gemeente ingekochte zorg 

ook voor niet ingekochte zorg, mits deze in het vonnis staat. 

 

Aanmeldprocedure 

De aanmeldprocedure voor de zorgtrajecten is als volgt: 

 De reclassering meldt rechtstreeks aan bij de zorgaanbieder. Hiervoor levert zij de naam, 

geboortedatum en contactgegevens van de cliënt, de probleemomschrijving/ de zorgvraag 

en het vonnis aan.  

 De zorgaanbieder declareert de zorg bij de gemeente waar de cliënt woonachtig is2. 

 De gemeente kan geen vonnis ontvangen vanwege de  privacywetgeving. Zij ontvangen 

van de zorgaanbieder uitsluitend die informatie over de cliënt die essentieel  is voor de 

financiering van de zorg. 

  

Meer informatie? 

De informatie in deze factsheet is een samenvatting van wet en regelgeving rondom jeugdhulp 

binnen het jeugdstrafrecht. Meer informatie is te vinden op de website VoordeJeugd.nl van de 

ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Veiligheid en Justitie (V&J) en de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).  

Meer gedetailleerde informatie over declaraties van jeugdhulp is te vinden op de website van de 

VNG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Door de wet Adolescentenstrafrecht kan voor jongeren van 18 tot 23 jaar sinds 1 april 2014 het jeugdstrafrecht gelden. Meer 

informatie over het Adolescentenstrafrecht: ASR 
2
 Als woonplaats geldt hier de plaats waar de cliënt twee maanden of langer verblijft of de plek waar hij/zij de hulpvraag 

neerlegt. 

http://www.voordejeugd.nl/ondersteuning/ondersteuning/veelgestelde-vragen/jeugdstrafrecht
http://www.vng.nl/producten-diensten/diensten/declaratie-jeugd
http://www.vng.nl/producten-diensten/diensten/declaratie-jeugd
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdcriminaliteit/adolescentenstrafrecht

