Voorbeeld 2 Verzoek spoedmachtiging gesloten jeugdhulp (art. 6.1.8, eerste
lid, jo 6.1.3 Jeugdwet)
Aan de kinderrechter
Rechtbank
Adres

Betreft: Naam minderjarige

Kenmerk:

Datum:

Verzoek spoedmachtiging gesloten jeugdhulp vrijwillig kader, met instemming ouder(s) met gezag

Het college van de gemeente naam verzoekt de rechter om een spoedmachtiging af te geven op grond
van artikel 6.1.3, eerste lid, van de Jeugdwet voor
Naam minderjarige, geboren te plaatsnaam op geboortedatum , BSN bsn-nummer
De minderjarige verblijft verblijfplaats minderjarige
Dochter/zoon van naam moeder en/of vader.
Het gezag over de minderjarige berust bij naam gezaghebbende moeder en/of vader
De ouder met gezag/voogd stemt in met de opneming en het verblijf zoals verzocht.
Contactpersoon binnen de gemeente is naam medewerker
Bereikbaar op telefoonnummer: telefoonnummer

Motivering
Jeugdhulp voor naam minderjarige is noodzakelijk in verband met ernstige opgroei- of opvoedproblemen
die de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren.
De opneming en het verblijf zijn noodzakelijk om te voorkomen dat naam minderjarige zich aan deze
jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken.
Korte beschrijving van de problematiek en de meest recente gebeurtenissen.
(bijvoorbeeld benoemen van agressie, wegloopgevaar, huidige hulpverlening niet voldoende, enz.)

[Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de instemmingsverklaring van de gekwalificeerde
gedragswetenschapper (art. 6.1.3, derde lid, Jw) die als een geheel met dit verzoekschrift moet worden
gezien.
OF
Bij dit verzoek is geen instemmingsverklaring van een gekwalificeerde gedragswetenschapper (art. 6.1.3,
derde lid, Jw) gevoegd, met een beroep op het gestelde in artikel 6.1.3, derde lid, Jw. Onderzoek door
een gedragswetenschapper is feitelijk onmogelijk omdat (…).
Voorlopig wordt dan ook volstaan met een korte verklaring van de gedragswetenschapper op grond van
de stukken. ]

De mening van de belanghebbenden is als volgt:
Ouder met gezag:
Mening van ouder met gezag verwoorden.
Om deze redenen staat ouder met gezag achter het verzoek tot machtiging vrijwillige gesloten plaatsing.

(Eventueel mening overige belanghebbenden: )

Hierbij treft u als bijlagen aan:
Bijlagen:
- Verleningsbeslissing college crisishulp gesloten jeugdhulp (voorbeeld 5a) (niet verplicht op
grond van artikel 6.1.3 Jw, zie ook factsheet)
- Verklaring gekwalificeerde gedragswetenschapper ex art. 6.1.3, derde lid, Jw (uitgebreide
instemmingsverklaring indien mogelijk, anders een verkorte verklaring )
- Eventuele overige verklaringen, zoals de Instemmingsverklaring wettelijk
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vertegenwoordiger(s) (voorbeeld 4) ;
- Een overzicht van de adresgegevens van alle belanghebbenden, zo mogelijk ondersteund
met een BRP-uittreksel, gedateerd en niet ouder dan drie maanden;
- Een afschrift van de geboorteakte van naam minderjarige – gedateerd, gewaarmerkt en niet
ouder dan drie maanden – en een uittreksel uit het gezagsregister (niet ouder dan drie
maanden);
- Een afschrift van de beschikking tot ondertoezichtstelling en een verslag van het verloop van
de ondertoezichtstelling, voor zover van toepassing;
2
- Een plan van aanpak .

Conclusie:
Het college is van oordeel dat, zoals uit de inhoud van dit verzoekschrift en de overgelegde bijlagen blijkt,
voor naam minderjarige gesloten jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of
opvoedingsproblemen die haar/zijn ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren en opneming
en verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen dat naam minderjarige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of
daaraan door anderen wordt onttrokken.

Redenen waarom het college u verzoekt:
een spoedmachtiging gesloten jeugdhulp te verlenen voor de duur van vier weken.
(Verzocht wordt de machtiging zonder gehoor van belanghebbenden zoals hiervoor vermeld af te geven.)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente naam,
namens deze,

Naam gemandateerde medewerker
en vermelding van zijn functie
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Instemming ouders is verplicht bij dit verzoek, maar kan ook op een andere manier dan mbv voorbeeld 4 worden
vormgegeven.
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Zie artikel 2.4.6 van het Procesreglement civiel jeugdrecht (bijlage 2 bij factsheet)

