Stappenplan bepaling verantwoordelijke gemeente
Stappenplan bij het bepalen van de verantwoordelijke
gemeente voor de uitvoering van de Jeugdwet
Met dit stappenplan kunt u vaststellen welke gemeente verantwoordelijk is. Dit ten behoeve van de
bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten. De VNG en het Rijk hebben
afgesproken om de Jeugdwet toe te passen zoals in dit stappenplan uiteen is gezet. Bij dit schema hoort een
factsheet met uitleg over het woonplaatsbeginsel. Deze kunt u downloaden op: www.rijksoverheid.nl
Via dit stappenplan wordt uitgezocht welke gemeente verantwoordelijk is.
Bij acute situaties wordt al wel direct geleverd. De gemeente die levert, stelt daarna via het stappenplan
vast welke gemeente daadwerkelijk verantwoordelijk is. De kosten van alle geleverde acute hulp zijn voor
rekening van de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.

Stap 1
Hoe ligt het gezag?

Is de jeugdige <18 jaar?

Is de jeugdige 18+?

Ja

Ja

Bepaal gezag

Bepaal adres jeugdige.
Doorloop stap 3

Gezag bij ouder(s)?

4

Nee

Ja

Wonen gezaghebbende ouders
in dezelfde gemeente?

Is er sprake van tijdelijke voogdij?

4 Is er sprake van voorlopige voogdij?

Nee

Nee

4 Gezag bij (pleegouder) voogd?

Ja

Ja

Ja

De gemeente waar het kind feitelijk
verblijft, is verantwoordelijk.
Doorloop stap 3

Situatie voordat voorlopige voogdij
werd uitgesproken, blijft in deze
periode geldend. Doorloop stap 2
Uitzondering: tienermoeders is
werkelijk verblijf baby.

Bepaal adres gezagsdrager.
Doorloop stap 2

4 Is hoofdverblijf bij een
gezaghebbende ouder?

Nee

Ja

Ja

Gemeente waar
gezaghebbende ouder(s)
wonen is verantwoordelijk.
Doorloop stap 2

Kunnen gezaghebbende
ouder(s) aangeven waar
hoofdverblijf is?

4 Gezag bij instelling?

Ja

Doorloop stap 3

Zoek laatst verbleven adres
jeugdige. Doorloop stap 2

Nee

4 Geen overeenstemming.
Gemeenten beslissen in overleg.
Doorloop voor beide ouders
stap 2

Nee

Ja
Gemeente van hoofdverblijf
is verantwoordelijk.
Doorloop stap 2

Stap 2
Wat is het adres van de gezagsdrager?

Woont de gezagsdrager en
jeugdige in Nederland?

Nee

Wonen gezagsdrager en
jeugdige in het buitenland?

Woont de jeugdige in Nederland en
is de woonplaats van de gezagsdrager
onbekend of in het buitenland?

Nee

Ja
Ja

4 Geen Jeugdwet

*Is het woonadres van de
gezagsdrager bekend in de BRP?

Nee

Heeft de gezagsdrager
een briefadres?

Ja

Ja

Gemeente waar de gezagsdrager
staat ingeschreven in de BRP
is verantwoordelijk

4 Gemeente van werkelijk
verblijf jeugdige is
verantwoordelijk op moment
van hulpvraag. Doorloop stap 3

Nee

Nee

Woont de jeugdige in het
buitenland en gezagsdrager
in Nederland

Ja

Ja

Doorloop stap 3

4 Bepaal adres gezagsdragers.
Doorloop stap 2 bij *

Is het adres van de gezagsdrager
feitelijk te achterhalen?

Nee

4 Gemeente van
werkelijk verblijf jeugdige is
verantwoordelijk op moment
van hulpvraag. Doorloop stap 3

Ja
4 Gemeente van dat adres
is verantwoordelijk

Stap 3
Wat is het adres van de jeugdige?

Is het woonadres van de
jeugdige bekend in de BRP?

Nee

Is het woonadres van de
jeugdige feitelijk te achterhalen?

Ja

Ja

Gemeente van dat
adres is verantwoordelijk

4 Gemeente van dat
adres is verantwoordelijk

Nee

4 Gemeente van werkelijk verblijf
jeugdige is verantwoordelijk op
het moment van de hulpvraag.

4 Selecteer kader, verwijst naar factsheet Woonplaatsbeginsel
* Verwijzing binnen stap 2
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