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Factsheet gesloten jeugdhulp 
Jeugdwet: plaatsing gesloten jeugdhulp vrijwillig kader 

1 Inleiding
Wettelijke opvoedopdracht aan ouders

Op grond van het Burgerlijk Wetboek (artt 82, 247) hebben ouders het recht en de plicht kinderen te verzorgen 

en op te voeden en de kosten van die opvoeding en verzorging te dragen. Daartoe zijn ouders bekleed met 

het ouderlijk gezag (juridisch ouderschap). Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en 

de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het 

bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de 

ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe. 

Bescherming kinderen

De overheid staat ouders en kinderen zonodig en op hun verzoek bij in het opvoed- en opgroeiproces  (jeugd-

hulp in vrijwillig kader), zoals neergelegd in de Jeugdwet. De overheid beschermt kinderen tegen hun ouders als 

deze hun opvoedplicht zodanig verwaarlozen dat kinderen ernstig bedreigd worden in hun ontwikkeling; via 

de rechter kan dan ingegrepen worden in het ouderlijk gezag en een beschermingsmaatregel opgelegd worden 

(jeugdhulp in gedwongen kader), zoals neergelegd in het BW en de Jeugdwet.

Een bijzondere vorm van jeugdhulp is de gesloten jeugdhulp met toestemming ouders, ook wel gesloten jeugd-

hulp in ‘vrijwillig kader’genoemd. Het ouderlijk gezag blijft intact, maar er is wel een machtiging nodig van de 

kinderrechter om een minderjarige in een gesloten setting te plaatsen. Niemand mag zonder tussenkomst van 

de rechter van zijn vrijheid worden beroofd. 

Dit factsheet gaat over de gesloten jeugdhulp met toestemming ouders.

Juridische waarborgen gesloten jeugdhulp met toestemming

Het college treft op grond van artikel 2.3 van de Jeugdwet (Jw) de jeugdhulpvoorzieningen voor jeugdigen die 

nodig zijn in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen en voor zo-

ver de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen ontoereikend zijn, en waarborgt een deskun-



dige toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van de aangewezen voorziening, waardoor de 

jeugdige in staat wordt gesteld:

a gezond en veilig op te groeien;

b te groeien naar zelfstandigheid, en

c voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren, rekening houdend met zijn leeftijd en ont-

wikkelingsniveau.

Jeugdigen kunnen indien nodig in het ‘vrijwillig kader1’ opgenomen worden in een instelling voor gesloten 

jeugdhulp. Gesloten jeugdhulp is met de nodige juridische waarborgen omkleed. Op grond van internationaal en 

nationaal recht mogen mensen, ook kinderen, immers niet worden opgesloten (van hun vrijheid worden be-

rooofd) zonder rechterlijke tussenkomst.

Ook een minderjarige die instemt of zelf verzoekt om gesloten jeugdhulp, kan alleen uit huis geplaatst worden in 

een gesloten setting met een machtiging van de kinderrechter. 

Wanneer een jeugdige kampt met ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen die zijn ontwikkeling naar volwas-

senheid ernstig belemmeren, zal doorgaans een intensieve vorm van jeugdhulp met verblijf nodig zijn om hem in 

staat te stellen gezond en veilig op te groeien naar zelfstandigheid, voldoende zelfredzaam te zijn en maatschap-

pelijk te participeren. Wanneer de jeugdige zich aan de jeugdhulp die hij nodig heeft, onttrekt of daaraan door 

anderen wordt onttrokken, kan gesloten jeugdhulp ingezet worden. Dit is een zeer zware en intensieve vorm van 

gespecialiseerde jeugdhulp waarbij de vrijheden van de jeugdige kunnen worden ingeperkt, om te voorkomen 

dat de jeugdige zich onttrekt of onttrokken wordt aan de hulp die hij nodig heeft. Gesloten jeugdhulp heeft als 

doel jeugdigen met ernstige gedragsproblemen te behandelen en een dusdanige gedragsverandering te bewerk-

stelligen dat deze jeugdigen weer kunnen participeren in de maatschappij. De jeugdige wordt daartoe opgeno-

men in een instelling voor gesloten jeugdhulp.

De beoordeling of sprake is van dusdanig ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen die de ontwikkeling naar 

volwassenheid dusdanig ernstig belemmeren dat jeugdhulp noodzakelijk is en dat het daarbij noodzakelijk is 

deze jeugdhulp gesloten te verlenen omdat de jeugdige zich anders ontrekt aan de voor hem noodzakelijke 

jeugdhulp of door anderen daaraan wordt onttrokken, is uiteindelijk aan de kinderrechter die een machtiging 

(artikel 6.1.2 Jw), een spoedmachtiging (artikel 6.1.3 Jw) of een voorwaardelijke machtiging (artikel 6.1.4 Jw) kan 

afgeven. De kinderrechter zal op grond van deze wet, de Grondwet en internationale verdragen, en op basis van 

de specifieke omstandigheden van het geval tot zijn oordeel moeten komen. 

2 Machtiging kinderrechter2

Het college heeft een machtiging nodig als men een kind in een instelling voor gesloten jeugdhulp wil opnemen, 

mét instemming van de ouders.3

Er zijn drie soorten machtigingen: een “gewone” machtiging, een spoedmachtiging en een voorwaardelijke 

machtiging. 

2.1 Machtiging (artikel 6.1.2 Jw)

Jeugdigen waarvoor géén kinderbeschermingsmaatregel (voogdij of ondertoezichtstelling (OTS)) is uitgesproken 

en waarvoor opname in een instelling voor gesloten jeugdhulp aangewezen is, vallen onder de verantwoorde-

lijkheid van de gemeente. Het college4 moet dan zorgen voor (het verzoek om) de verplichte machtiging van de 

kinderrechter en een bijbehorende verleningsbeslissing van het college inzake de inzet van gesloten jeugdhulp. 

1 Vrijwillig kader, dwz. geen sprake van een kinderbeschermingsmaatregel (OTS/voogdij) en de ouders zijn het eens met opname in 
een instelling voor gesloten jeugdhulp. Het ‘gedwongen kader’ betreft zowel civiele maatregelen (OTS/voogdij) als strafmaatregelen 
(jeugdreclassering).

2 Zie het Procesreglement civiel jeugdrecht van de rechtbanken, hierbij als bijlage 2 gevoegd en gepubliceerd op rechtspraak.nl:
 http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/sector-familie-en-jeugdrecht/Pages/Procesreglementen-familierecht-recht-

banken.aspx 
3 Nota bene: het college heeft dus géén machtiging nodig als er sprake is van plaatsing van een jeugdige in een andere vorm van ver-

blijf. Toestemming van de ouders (én de jeugdige als deze ouder is dan 12 jaar, tenzij …) is dan voldoende.
4 Waar “het college” staat, moet uiteraard steeds ook worden begrepen “degene die door het college ter zake is gemachtigd”.
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Ouders moeten toestemming geven, want anders moet alsnog een OTS worden verzocht. 

Een verzoek bij de rechtbank moet door het college gemotiveerd worden. Een machtiging wordt slechts verleend 

als: 

a Jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedproblemen die de ontwikkeling van de 

jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren en 

b De opneming en het verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp ont-

trekt of daaraan door anderen wordt onttrokken.

Bij de aanvraag voor de machtiging moet een instemmingsverklaring van een gekwalificeerde onafhankelijke 

gedragswetenschapper5 gevoegd worden. 

Nadat de aanvraag is ingediend wordt door de rechtbank een zitting gepland. De rechtbank verleent een mach-

tiging voor maximaal een jaar (artikel 6.1.12, tweede lid, Jw). De machtiging vervalt indien die gedurende drie 

maanden niet ten uitvoer is gelegd. 

Binnen de geldigheidstermijn van de machtiging kan de tenuitvoerlegging van de machtiging door de aanbieder 

van gesloten jeugdhulp worden geschorst indien tenuitvoerlegging naar zijn oordeel niet langer nodig is (artikel 

6.1.12, vijfde lid, Jw). Voor een schorsingsbesluit is de instemming van een gekwalificeerde gedragswetenschapper 

nodig. De schorsing kan ook weer worden ingetrokken (dus de tenuitvoerlegging van de gesloten plaatsing kan 

worden hervat) indien blijkt dat de plaatsing weer wél nodig is. 

2.2 Spoedmachtiging (artikel 6.1.3 Jw)

Wanneer sprake is van een crisissituatie, kan de kinderrechter een spoedmachtiging afgeven. Er is sprake van een 

crisis als de plaatsing van de jeugdige metéén moet plaatsvinden, vanwege ernstig en onmiddellijk gevaar voor de 

jeugdige en zijn omgeving. Soms is het niet mogelijk om het verzoek vooraf op een zitting te bespreken. Na de 

spoedbeslissing zal uiterlijk binnen 14 dagen een zitting worden gehouden. In de motivering van het verzoek gel-

den dezelfde als de bij de machtiging genoemde punten a en b, met dien verstande dat het gestelde onder punt 

a nog niet helemaal hard gemaakt hoeft te worden, een “ernstig vermoeden” hiervoor is voldoende. De spoed-

machtiging is geldig voor ten hoogste vier weken. Indien bij het spoedverzoek tevens een ‘gewone’ machtiging 

wordt verzocht, omdat verwacht wordt dat een jeugdige langer dan vier weken in een instelling voor gesloten 

jeugdhulp behandeld dient te worden, kan dit verzoek tevens aan de orde komen op de zitting die al gepland is 

voor het spoedverzoek. De onderbouwing van de machtiging dient wel te voldoen aan de wettelijke criteria en 

alle andere vereisten genoemd in artikel 6.1.2 Jw.

Bij de aanvraag van een spoedmachtiging kan de instemmingsverklaring van de gedragswetenschapper alleen 

ontbreken wanneer het feitelijk onmogelijk is om de jeugdige kort tevoren te onderzoeken. Het niet beschik-

baar zijn van een gedragswetenschapper is geen valide reden. Indien feitelijk onderzoek niet mogelijk is, omdat 

bijvoorbeeld de jeugdige onvindbaar is, dan kan in eerste instantie worden volstaan met een verklaring van een 

gedragswetenschapper zonder dat deze eigen onderzoek heeft gedaan. De gedragswetenschapper geeft de 

verklaring dan af op grond van bestudering van de relevante stukken. Zo spoedig mogelijk, zodra dit feitelijk 

mogelijk is, dient de jeugdige persoonlijk onderzocht te worden door de gedragswetenschapper, zodat vóór de 

zitting alsnog een volledige instemmingsverklaring kan worden afgegeven.  

Het college kan de rechter verzoeken nog dezelfde dag een spoedmachtiging af te geven.  

Bij de aanvraag van spoedmachtigingen kan het college zo nodig advies vragen aan het team Spoedeisende zorg 

(SEZ) van de gecertificeerde instelling (GI): 088 0666999. Het SEZ is de instantie welke, onder (te verlenen) vol-

macht van het college, spoedmachtigingen voor een vrijwillige gesloten plaatsing kan aanvragen in het geval van 

een crisis buiten kantoortijden. 

5 In artikel 2 van de Regeling Jeugdwet (tekst hierbij gevoegd in bijlage 1 met wetteksten) staat welke gedragswetenschappers als 
gekwalificeerd worden aangemerkt.
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2.3 Voorwaardelijke machtiging (artikel 6.1.4 Jw)

Het college kan de rechter ook verzoeken een voorwaardelijke machtiging af te geven. Daarvoor gelden dezelfde 

criteria als bij een gewone machtiging, maar wordt aan de rechter een hulpverleningsplan overhandigd van de in-

stelling voor gesloten jeugdhulp én de jeugdhulpaanbieder welke de jeugdhulp, opgenomen in de voorwaarden 

zal bieden. In dat plan worden die voorwaarden opgenomen en wordt aangegeven wanneer door wie het besluit 

kan worden genomen dat de jeugdige opgenomen wordt in de instelling voor gesloten jeugdhulp. 

De voorwaardelijke machtiging is een nieuwe wettelijke mogelijkheid in de Jeugdwet. In voorgaande wetgeving 

bestond die mogelijkheid nog niet. Het vereist zorgvuldig overleg tussen de “open” residentiële voorziening, de 

instelling voor gesloten jeugdhulp en het college. 

In afwijking van de regelgeving bij een gewone machtiging of een spoedmachtiging, waarbij toestemming van de 

jeugdige zélf niet vereist is, kan een voorwaardelijke machtiging slechts worden afgegeven wanneer de jeugdige 

die het betreft de jeugdhulp zoals neergelegd in het hulpverleningsplan, aanvaardt. Voorts zal de rechter de 

voorwaardelijke machtiging slechts afgeven indien de jeugdige zich bereid heeft verklaard tot naleving van de 

voorwaarden of redelijkerwijs is aan te nemen dat de voorwaarden zullen worden nageleefd. 

De geldigheidstermijn voor een voorwaardelijke machtiging is voor een eerste keer maximaal zes maanden en bij 

verlenging maximaal een jaar (artikel 6.1.12, tweede lid, Jw). 

2.4 Verlenging van de machtiging (artikel 6.1.12, tweede lid, Jw)

Wanneer een jeugdige met een machtiging opgenomen is in een instelling voor gesloten jeugdhulp of wanneer 

een voorwaardelijke machtiging is opgelegd, kan tegen het einde van de geldigheidstermijn van de machtiging 

blijken dat verlenging van de plaatsing en de machtiging en/of verlenging van de voorwaardelijke machtiging 

nodig zijn. In dat geval vraag het college bij de rechter verlenging van de lopende machtiging aan. In het geval 

de jeugdige reeds in een gesloten accommodatie verblijft, zal de kinderrechter in elk geval binnen drie weken na 

het indienen van het verzoekschrift op het verzoekschrift beslissen. Om altijd zeker te zijn van een tijdige behan-

deling van een verzoek is het aan te bevelen een verlengingsverzoek minstens vier weken vóór het verstrijken van 

de geldigheidstermijn van de lopende machtiging in te dienen6. 

2.5 Juridische procedure, advocaat

De procedure voor de aanvraag van een machtiging is streng geprotocolleerd. Er wordt immers fors inbreuk 

gemaakt op de bewegingsvrijheid van de jeugdige, die het daar over het algemeen niet mee eens is. De jeugdige 

krijgt dan ook altijd een advocaat toegevoegd (artikel 6.1.10, vierde lid, Jw), die de aanvraag (op onderdelen) zal 

kunnen betwisten en deze in ieder geval kritisch zal bezien. 

2.6 De mogelijkheid van een familiegroepsplan en de positie van de jeugdige

Bij de behandeling van de verzoeken, met uitzondering van een spoedverzoek, dient de kinderrechter de moge-

lijkheid van het opstellen van een familiegroepsplan aan de orde te stellen (artikel 6.1.10, tweede lid, Jw). Daar-

om is het van belang om in het verzoekschrift op te nemen of dit in een eerder stadium aan de orde is geweest 

en of dit wellicht ook al gedaan is. Dit familiegroepsplan kan dan bijgevoegd worden. Daarnaast zal het ver-

zoekschrift met de jeugdige besproken moeten zijn en dient de reactie van de minderjarige in het verzoekschrift 

opgenomen te worden. Zie artikel 799a, tweede lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in samenhang met 

artikel 6.1.8, derde lid, Jw.

2.7 Hoger beroep (artikel 6.1.12, zevende lid, Jw)

Tegen een beschikking van de rechter op een verzoek om een machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke 

machtiging te verlenen, staat hoger beroep bij het gerechtshof open. De beschikking van de kinderrechter is ech-

ter wel direct uitvoerbaar (artikel 6.1.12, eerste lid, Jw), dus de jeugdige kan hangende het hoger beroep al wel 

geplaatst worden geplaatst worden in een instelling voor gesloten jeugdhulp. 

6 Zie artikel 2.4.9, onder a, van het Procesreglement civiel jeugdrecht
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2.8 Procesvertegenwoordiging college bij de kinderrechter 

Het aanvragen (“verzoeken”) van een machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging gesloten 

jeugdhulp is geen eenvoudige klus. En het vertegenwoordigen van “de gemeente” op de zitting is een vak apart, 

zeker gelet op alle mogelijke verweren die de advocaat van de jeugdige kan voeren en de vragen die de kinder-

rechter kan hebben. 

Het is daarom van belang dat een vertegenwoordiger ter zitting zowel inhoudelijk kennis van de zaak heeft, als 

ook de juridische problematiek beheerst. Deze personen moeten hiervoor formeel volmacht7 krijgen van het col-

lege. Zij kunnen dan namens het college het verzoek bij de kinderrechter indienen. Zij hoeven dan niet per sé zelf 

naar de zitting, dat kan de behandelend medewerker doen. Ook degene die naar de zitting gaat, moet daartoe 

gevolmachtigd zijn en moet dit desgevraagd ook kunnen aantonen. 

Het is dus zaak om een afschrift van het volmachtbesluit naar de zitting mee te nemen waaruit blijkt dat de 

betreffende medewerker gemachtigd is om het verzoek namens het college in te dienen en als niet deze mede-

werker gaat nog een extra volmachtbesluit (op schrift) van het college of de hiertoe bevoegde medewerker die 

de desbetreffende medewerker volmacht geeft om op de zitting te verschijnen.8

2.9 Verleningsbeslissing

Bij een aanvraag van een machtiging hoort een verleningsbeslissing of verwijzing naar de beoogde vorm van 

verblijf. De verleningsbeslissing is een besluit van het college op grond van artikel 2.3, eerste lid, Jw in samenhang 

met artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht9 waarbij het college bepaalt dat een voorziening 

gesloten jeugdhulp nodig is. Deze beslissing dient – net als een beschikking voor reguliere jeugdhulp op grond 

van artikel 2.3, eerste lid, Jw - gericht te zijn aan de jeugdige en zijn ouders10.

Wanneer het college of de GI de machtiging aanvraagt bij de kinderrechter kan hij zélf daarbij de verleningsbe-

slissing (college) of de bepaling jeugdhulp of verwijzing crisishulp (GI) leveren. 

Wanneer de RvdK de machtiging aanvraagt, kan hij dat niet zélf, maar heeft hij daarvoor het college nodig. De 

RvdK verzoekt dan het college om bij de aanvraag voor de machtiging een verleningsbeslissing te voegen. 

2.10 Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

Het college kan de RvdK vragen om onderzoek te doen en vervolgens bij de rechter een kinderbeschermings-

maatregel aan te vragen (artikel 2.4 Jw)

De RvdK kan ook op eigen initiatief onderzoek doen. 

Wanneer het college een verzoek tot onderzoek doet en de RvdK wijst dit verzoek af, kán de gemeente door 

toedoen van de burgemeester de RvdK dwingen toch onderzoek te doen en de zaak aan de kinderrechter voor te 

leggen (artikel 1:255, derde lid, BW).

3 Burgerlijk Wetboek: Uithuisplaatsing (UHP) gedwongen kader
Deze paragraaf betreft in tegenstelling tot het bovenstaande niet het vrijwillig kader, maar het gedwongen kader 

(indien sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel; OTS/voogdij).  Een minderjarige kan in het gedwon-

gen kader alleen uit huis geplaatst worden met een machtiging van de kinderrechter. De kinderrechter kan een 

machtiging uithuisplaatsing (MUHP) afgeven op verzoek van de GI, de RvdK of het Openbaar Ministerie (OM). In 

artikel 265b, tweede lid, van Boek 1 van het BW is voorgeschreven dat de RvdK of het OM in beginsel een besluit 

van het college (bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de Jeugdwet) aan de kinderrechter moet overleggen. Dat 

7 ‘Volmacht’ ipv ‘mandaat’ mede gelet op de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 25 maart 2015 
(ECLI:NL:RBROT:2015:2064). NB. Op grond van de schakelbepaling in artikel 10:12 van de Awb kan geen volmacht worden 
verleend als de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet. Volmacht is in de praktijk vaak opgenomen in het mandaatbesluit 
waarbij het college de bevoegdheid om te beslissen op hulpvragen en aanvragen heeft gemandateerd. Dieze beslissingsbevoegd-
heid namens het college betreft wel mandaat. Het vervolgens indienen van een verzoek bij de rechtbank en de procesvertegen-
woordiging bij de rechtbank betreftfen privaatrechtelijke bevoegdheden van de gemeente en vereisen volmacht.

8 Ook als het verzoek wordt gedaan door een andere instantie dan het college, dient uit het verzoek duidelijk te blijken dat dit op 
grond van volmachtverlening van het college gebeurt (bijvoorbeeld door het bijvoegen van het volmachtbesluit). 

9 Artikel 1:3, eerste lid, van de Awb : Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhouden-
de een publiekrechtelijke rechtshandeling.

10 Zij zijn immers direct belanghebbenden bij de verleningsbeslissing, niet de rechtbank of andere instanties.
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besluit is nodig omdat de RvdK noch het OM bevoegd is om zelf een jeugdhulpvoorziening in te zetten11. Dit be-

sluit beoogt de regiefunctie van de gemeente te ondersteunen. De gemeente wordt op de hoogte gesteld dat er 

een UHP verzocht wordt. Zo weet de gemeente wat er speelt rondom jongeren die in de gemeente wonen. Met 

het besluit van het college en de machtiging van de kinderrechter kan de UHP in een jeugdhulpvoorziening ook 

daadwerkelijk plaatsvinden.

Dit ‘besluit’ is letterlijk per definitie op schrift gesteld (“een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhou-

dende een publiekrechtelijke rechtshandeling”, zie artikel 1:3, eerste lid, van de Awb). 

Het besluit is vormvrij. Zie voorbeeld 6 bijgevoegd. Het besluit van het college is op grond van het in artikel 

1:265b, tweede lid, BW genoemde artikel 2.3, eerste lid, Jw gericht aan de jeugdige en zijn ouders12.

Als het belang van het kind dat vergt, kan de kinderrechter ook een MUHP verlenen zonder dat het college 

een daartoe strekkend besluit heeft genomen. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie dat de RvdK om een 

voorlopige ondertoezichtstelling met UHP vraagt (een maatregel voor een spoedeisende situatie) of wanneer er 

verschil van mening is tussen de gemeente en de RvdK over de noodzaak van een UHP en de rechter de mening is 

toegedaan dat een UHP nodig is.

4 Werkprocessen en voorbeeldformulieren
Het college vraagt aan de kinderrechter een machtiging voor plaatsing van een jeugdige in een instelling voor 

gesloten jeugdhulp, mét instemming van de ouder(s) of voogd met gezag. 

Voorbeelden van de drie hierboven benoemde vormen: 

a Verzoek Machtiging voorbeeld 1a en 1b (verlenging) 

b Verzoek Spoedmachtiging voorbeeld 2

c Verzoek Voorwaardelijke machtiging voorbeeld 3a en 3b (verlenging) 

Het college levert daarbij als bijlagen:

• Instemmingsverklaring van de ouder(s) of de voogd met gezag voorbeeld 4 

• Instemmingsverklaring van een gekwalificeerde gedragswetenschapper (geen voorbeeld, want eigen format 

gedragswetenschapper)

• Een verleningsbeslissing jeugdhulp met verblijf voorbeeld 5a (machtiging)/ 5c voorwaardelijke machtiging13

• Een hulpverleningsplan van de zorgaanbieder (alleen in geval van een voorwaardelijke machtiging)

• Een overzicht van de adresgegevens van alle belanghebbenden, zo mogelijk ondersteund met een BRP-uittrek-

sel, gedateerd, gewaarmerkt en niet ouder dan drie maanden14;  

• Een afschrift van de geboorteakte van de minderjarige – gedateerd, gewaarmerkt en niet ouder dan drie 

maanden – en een uittreksel uit het gezagsregister (niet ouder dan drie maanden);

• Indien een GI de voogdij heeft: de voogdijbeschikking.

De RvdK vraagt bij de aanvraag voor het opleggen van een (voorlopige) OTS tevens een MUHP (artikel 1:255 en 

265b, tweede lid, BW). 

De RvdK moet daarbij een verleningsbeslissing jeugdhulp met verblijf overleggen en kan die niet zélf leveren: 

de RvdK vraagt derhalve aan het college een verleningsbeslissing en het college levert deze verleningsbeslissing 

voorbeeld 615

Rol college hierbij is als verantwoordelijke voor de jeugdhulp in nauw overleg met de RvdK een (snelle) toets 

11 De GI kan dit wel zelf. De kinderrechter kan als dit noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van de minder-
jarige of tot onderzoek van diens geestelijke of lichamelijke gesteldheid - een machtiging afgeven op verzoek van een GI; de GI 
plaatst het betreffende kind dan zelf bij een jeugdhulpaanbieder. Daarvoor is geen besluit nodig van het college, omdat een GI 
bevoegd is jeugdhulp, inclusief 24-uurs-jeugdhulp in te schakelen.

12 Zij zijn immers direct belanghebbenden bij de verleningsbeslissing, niet de rechtbank of andere instanties.
13 Voorbeelden 5b en 5d betreffen voorbeelden van verleningsbeschikkingen bij verzoeken aan de kinderrechter die niet door het 

college, maar door de RvdK/OvJ/GI
14 Zie het Procesreglement civiel jeugdrecht
15 Aangezien het hier om een besluit op grond van artikel 2.3, eerste lid, Jeugdwet gaat, is dit besluit gericht tot de ouder/jeugdige.
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of aan alle voorwaarden voor het indienen van een verzoek is voldaan16. Zaken waarover overeenstemming is, 

bijvoorbeeld de plaats van het verblijf, kunnen op de aanvraag al worden ingevuld. 

Als het college de beschikking niet wil afgeven, kan de RvdK toch naar de rechter en kán de rechter de machti-

ging alsnog afgeven (artikel 1:265b, derde lid, BW) maar dan moet de RvdK uiteraard wel uitleggen waarom geen 

verleningsbeslissing overgelegd kan worden.

Het college vraagt op grond van artikel 2.4, eerste lid, van de Jeugdwet aan de RvdK een onderzoek te doen naar 

de noodzaak tot het treffen van een kinderbeschermingsmaatregel (en vervolgens aan de kinderrechter een ver-

zoek tot het opleggen van een ondertoezichtstelling te doen). 

Het college motiveert de aanvraag in een aanvraagformulier voorbeeld 7 

Zo mogelijk levert het college bij de aanvraag ook een veiligheidsplan voorbeeld 8 en een klantplan als dat er al 

is. 

Als sprake is van een crisis, is het mogelijk om direct de RvdK te bereiken met het verzoek. Als geen sprake is van 

een crisis, is de route via het wekelijkse casusoverleg met de RvdK of de jeugdbeschermingstafel. In het casusover-

leg wordt besproken of al dan niet een onderzoek is aangewezen.

Indien de RvdK niet tot indiening van een verzoek tot ondertoezichtstelling overgaat nadat hij onderzoek heeft 

gedaan, deelt hij dit schriftelijk mee aan het college. De burgemeester kan na ontvangst van die mededeling de 

RvdK verzoeken het oordeel van de kinderrechter te vragen. De RvdK die een dergelijk verzoek van de burge-

meester ontvangt, vraagt binnen twee weken na dagtekening van dat verzoek het oordeel van de kinderrechter 

of een OTS van de minderjarige moet volgen. In dat geval kan de kinderrechter de OTS ambtshalve uitspreken.

Voorbeeld van werkwijze bij het aanvragen van een machtiging:

1 De ‘jeugdbeschermingstafel’ oordeelt in een gesprek met de ouders dat een voorziening voor gesloten jeugd-

hulp aangewezen zou kunnen zijn. Of het college ontvangt hiertoe een verzoek via een jeugdhulpaanbieder 

waar het kind op dat moment al in behandeling is. Het college bespreekt dit altijd met de gedragswetenschap-

per. Als zij het eens zijn over de wenselijkheid van een gesloten plaatsing gaat het proces verder naar punt 2. 

2 Het college maakt een verleningsbeslissing jeugdhulp met gesloten verblijf voorbeeld 5a17

3 Het college zorgt voor een schriftelijke verklaring van de ouders waarin zij instemmen met deze plaatsing 

voorbeeld 4

4 Het college meldt de casus aan bij het Coördinatiepunt gesloten plaatsing en vraagt daarbij een instemmings-

verklaring van een gekwalificeerde gedragswetenschapper aan. 

 NB: de instemmingsverklaring van de gedragswetenschapper is – vanwege de vereiste actualiteitswaarde – in 

beginsel maximaal vier weken geldig. De plaatsingscoördinator geeft een onderzoeksbureau de opdracht om 

onderzoek te verrichten en de verklaring vóór een bepaalde datum af te geven. De medewerker van het col-

lege ontvangt via de email een bevestiging van de opdracht met daarin vermeld de contactpersoon van het 

onderzoeksbureau. De medewerker van het college draagt zorg voor toezending van relevante stukken aan de 

contactpersoon van het onderzoeksbureau, zoals recente plannen van aanpak of relevant diagnostische rap-

portage van niet meer dan twee jaar oud.

 Het college informeert de jeugdige en de ouders over het feit dat het onderzoek zal plaatsvinden. Daarbij wor-

den géén contactgegevens van de onderzoeker doorgegeven; de onderzoeker zal zélf contact opnemen met 

de jeugdige en ouders. 

16 Net als bij de bepaling of en welke vrijwillige jeugdhulp een jeugdige nodig heeft, moet ook ten behoeve van het nemen van het 
besluit of een jeugdige al dan niet gesloten jeugdhulp nodig heeft het college vanzelfsprekend de benodigde deskundigheid beschik-
baar hebben. Bij deze bepaling moet immers, net als bij de afweging die de rechter moet maken om zich een oordeel te vellen over 
de vraag of voldaan wordt aan de criteria voor de gedwongen opneming en verblijf in een gesloten instelling, ook gekeken worden 
naar deze criteria en zullen daarbij de verschillende factoren en belangen meege- wogen moeten worden, waarbij de belangen van 
het kind voorop staan. Hierbij zal per individueel geval een afweging gemaakt moeten worden tussen het recht van het kind op vrij-
heid en een ongestoord familie- en gezinsleven en aan de andere kant het recht van het kind om geholpen te worden bij opgroei- en 
opvoedingsproblemen (bron: MvT Jeugdwet, Kamerstukken II 33684, nr. 3, blz. 186-187)

17 NB: je ziet in het voorbeeld dat dit besluit qua procedure afwijkt van een reguliere verleningsbeslissing voor jeugdhulp met verblijf. 
Dat komt omdat dit besluit onlosmakelijk is verbonden met de aanvraag voor de machtiging en onderdeel is van de gerechtelijke 
procedure. In die gerechtelijke procedure is bijvoorbeeld voorzien in beroep. Daarom is tegen de verleningsbeslissing géén bezwaar 
en beroep mogelijk. 
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 De gedragswetenschapper stuurt het onderzoeksverslag met de instemmingsverklaring (of niet) naar het col-

lege.

5 Het college dient het verzoek voor de machtiging in bij de kinderrechter (voorbeeld 1a), met bijlagen incl. de 

instemmingsverklaring van de gedragswetenschapper18. Het college ondertekent het verzoek (of onderteke-

ning conform volmachtbesluit).

6 Het college (en de jeugdige en de ouders) ontvangt van de rechtbank een ontvangstbevestiging met een uit-

nodiging voor de zitting.

7 Het college informeert de plaatsingscoördinator gesloten jeugdhulp over de datum van de zitting.

8 Het college is vertegenwoordigd op de zitting bij de rechtbank. 

9 De kinderrechter verstrekt de machtiging (of niet). 

10 Als de machtiging er is: Het college stuurt de machtiging met een aanmeldformulier gesloten jeugdhulp (voor-

beeld 9) naar de plaatsingscoördinator gesloten jeugdhulp. 

11 De plaatsingscoördinator gesloten jeugdhulp vindt zo snel mogelijk een plek en deelt dit mede aan het col-

lege: het college neemt contact op met de jeugdhulpaanbieder over de daadwerkelijke plaatsing.

12 Het College bespreekt zo nodig met de plaatsingscoördinator de gang van zaken bij de daadwerkelijke plaat-

sing van de jeugdige in de instelling: 

a Inschatten van de risico’s bij het ophalen en daarbij eventueel politie-assistentie regelen. 

b Eventueel regelen beveiligd vervoer (Dienst Vervoer en ondersteuning van het Ministerie van V&J) door de 

plaatsingscoördinator gesloten jeugdhulp. 

c Als geen vervoer door Dienst V&J, met ouders afspraken maken over vervoer, eventueel zelf brengen, jeug-

dige en ouders ondersteunen bij vervoer en plaatsing.

13 Het College neemt deel aan het intakegesprek, voortgangsgesprekken en evaluatiegesprekken bij de instelling 

voor gesloten jeugdhulp. 

14 Het College draagt in overleg met de instelling voor gesloten jeugdhulp zorg voor nazorg/ voortzetting via de 

inzet van andere zorg na afloop van de gesloten plaatsing. 

15 Het College draagt in overleg met de instelling voor gesloten jeugdhulp eventueel tijdig zorg voor de aan-

vraag voor een verlenging van de machtiging.

18 Bij een spoedzaak mag dat later. Zie Procesreglement civiel jeugdrecht
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Voorbeeld 1a Verzoek machtiging gesloten jeugdhulp (art. 6.1.8, eerste lid, jo 
6.1.2 Jeugdwet) 

Aan de kinderrechter 
Rechtbank  
Adres 

Betreft: naam minderjarige Kenmerk: Datum: 

Verzoek machtiging gesloten jeugdhulp vrijwillig kader, met instemming wettelijk 
vertegenwoordiger 

Het college van de gemeente naam verzoekt de rechter om een machtiging af te geven op grond van 
artikel 6.1.2, 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 verklaring van de gekwalificeerde 
gedragswetenschapper die als een geheel met dit verzoekschrift moet worden gezien. 

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 overige belanghebbenden:  



 
Hierbij treft u als bijlagen aan:  

- Verleningsbeslissing Jeugdhulp met verblijf, gesloten Jeugdhulp (voorbeeld 5a); 
- Verklaring gekwalificeerde gedragswetenschapper op grond van artikel 6.1.2, zesde lid, 

Jeugdwet (eigen format gedragswetenschapper); 
- Eventuele overige verklaringen, zoals de Instemmingsverklaring wettelijk 

vertegenwoordiger(s) (voorbeeld 4)1; 
- 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; 

- Een plan van aanpak2; 
 
 
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 machtiging gesloten jeugdhulp voor naam minderjarige te verlenen voor de duur van gewenste duur 
invullen. 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente naam, 
namens deze, 
 
 
 
 
Naam gemandateerde medewerker 
en vermelding van zijn functie 

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



Voorbeeld 1b Verzoek verlenging1 machtiging gesloten jeugdhulp (art. 6.1.8, 
eerste en vierde lid, jo 6.1.2 jo 6.1.12, tweede lid, Jeugdwet) 

Aan de kinderrechter 
Rechtbank  
Adres 

Betreft: naam minderjarige Kenmerk: Datum: 

Verzoek machtiging gesloten jeugdhulp vrijwillig kader, met instemming wettelijk 
vertegenwoordiger  

Het college van de gemeente naam verzoekt de rechter om een machtiging af te geven op grond van 
artikel 6.1.2, 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 blijft noodzakelijk in verband met ernstige opgroei- of 
opvoedproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren. 
De voortzetting van 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. 

Het college verzoekt de rechter om een machtiging af te geven.  

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de verklaring van de gedragswetenschapper (ex art. 6.1.2, 
zesde lid, Jw) die als een geheel met dit verzoekschrift moet worden gezien. 

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 jeugdhulp. 

1
De Jeugdwet spreekt ook bij een herhaald verzoek om een machtiging over ‘machtiging’. De rechter doet dus geen uitspraak 

tot verlenging van een machtiging maar geeft (weer) een machtiging af. Niettemin is hier wel in een voorbeeld voor een verzoek 
tot verlenging van een machtiging voorzien omdat een dergelijk verzoek er op onderdelen anders uit zal zien dat een eerste 
verzoek, bijv. in de motivering van het verzoek zal kunnen worden teruggegrepen op de eerdere machtiging.



 
Eventueel overige belanghebbenden:  
 
 
 
Hierbij treft u als bijlagen aan:  

- Verleningsbeslissing Jeugdhulp met verblijf, gesloten Jeugdhulp (voorbeeld 5a); 
- Verklaring gekwalificeerde gedragswetenschapper op grond van artikel 6.1.2, zesde lid, 

Jeugdwet (eigen format gedragswetenschapper); 
- Eventuele overige verklaringen, zoals de Instemmingsverklaring wettelijk 

vertegenwoordiger(s) (voorbeeld 4)2; 
- 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; 

- Een plan van aanpak3; 
- Een afschrift van de eerder verleende machtiging gesloten jeugdhulp. 

 
 
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 blijft in verband met ernstige opgroei- of 
opvoedingsproblemen die haar/zijn ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren en dat 
voortzetting van de 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 machtiging gesloten jeugdhulp voor naam minderjarige te verlenen voor de duur van gewenste duur 
invullen. 

 
 

 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente naam, 
namens deze, 
 
 
 
 
Naam gemandateerde medewerker 
en vermelding van zijn functie 

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



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 
vertegenwoordiger(s) (voorbeeld 4)1; 

- 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; 

- Een plan van aanpak2. 
 
 
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 

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



Voorbeeld 3a Verzoek voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp (art. 
6.1.8, eerste lid, jo 6.1.4 Jeugdwet) 

Aan de kinderrechter 
Rechtbank (…) 
Adres 

Betreft: naam minderjarige Kenmerk: Datum:  

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

Het college van de gemeente naam verzoekt de rechter om een voorwaardelijke machtiging af te geven 
op grond van artikel 6.1.4, 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 voorwaardelijke 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 voorwaardelijke opneming en het verblijf zijn noodzakelijk om te voorkomen dat naam minderjarige 
zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken en de ernstige belemmering 
in de ontwikkeling naar volwassenheid kan alleen buiten de accommodatie worden afgewend door het 
stellen en naleven van voorwaarden. 

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 verklaring van de gedragswetenschapper (ex art. 6.1.4, 
vierde lid, Jw) die als een geheel met dit verzoekschrift moet worden gezien. 

Hulpverleningsplan 
Bij deze aanvraag is een hulpverleningsplan als bedoeld in art. 6.1.4, vijfde en zesde lid, Jw gevoegd. 
Naam minderjarige aanvaardt de jeugdhulp overeenkomstig het voornoemde hulpverleningsplan.  

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 voorwaardelijke machtiging vrijwillige 
gesloten plaatsing. 



 
Eventueel overige belanghebbenden:  
 
 
 
Hierbij treft u als bijlagen aan:  

- Verleningsbeslissing Jeugdhulp met verblijf, gesloten Jeugdhulp (voorbeeld 5c) 
- Verklaring gedragswetenschapper ex art. 6.1.4, vierde lid, Jw 
- Hulpverleningsplan ex art. 6.1.4, vijfde en zesde lid, Jw 
- Eventuele overige verklaringen, zoals de Instemmingsverklaring wettelijk 

vertegenwoordiger(s) (voorbeeld 4)1; 
- 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 toepassing2. 

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

 
Redenen waarom het college u verzoekt: 
een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp te verlenen voor de duur van gewenste duur invullen. 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente naam, 
namens deze, 
 
 
 
 
Naam gemandateerde medewerker 
en vermelding van zijn functie 
 

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



Voorbeeld 3b Verzoek verlenging voorwaardelijke machtiging gesloten 
jeugdhulp (art. 6.1.8, eerste en vierde lid, jo 6.1.4 jo 6.1.12, tweede lid, 
Jeugdwet) 

Aan de kinderrechter 
Rechtbank (…) 
Adres 

Betreft: naam minderjarige Kenmerk: Datum:  

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

Het college van de gemeente naam verzoekt de rechter om een voorwaardelijke machtiging af te geven 
op grond van artikel 6.1.4, 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 blijft noodzakelijk in verband met ernstige opgroei- of 
opvoedproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren. 
De voortzetting van voorwaardelijke opneming en het verblijf zijn noodzakelijk om te voorkomen dat naam 
minderjarige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken en de ernstige 
belemmering in de ontwikkeling naar volwassenheid kan alleen buiten de accommodatie worden 
afgewend door het stellen en naleven van voorwaarden. 

Korte beschrijving van de problematiek en de meest recente gebeurtenissen. 

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de verklaring van de gedragswetenschapper (ex art. 6.1.4, 
vierde lid, Jw) die als een geheel met dit verzoekschrift moet worden gezien. 

Hulpverleningsplan 
Bij deze aanvraag is een hulpverleningsplan als bedoeld in art. 6.1.4, vijfde en zesde lid 5, Jw gevoegd. 
Naam minderjarige aanvaardt de jeugdhulp overeenkomstig het voornoemde hulpverleningsplan.  

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 voorwaardelijke machtiging vrijwillige 



gesloten plaatsing. 
 
Eventueel overige belanghebbenden:  
 
 
Hierbij treft u als bijlagen aan:  

- Verleningsbeslissing Jeugdhulp met verblijf, gesloten Jeugdhulp (voorbeeld 5c) 
- Verklaring gedragswetenschapper ex art. 6.1.4, vierde lid, Jw 
- Hulpverleningsplan ex art. 6.1.4, vijfde en zesde lid, Jw 
- Eventuele overige verklaringen, zoals de Instemmingsverklaring wettelijk 

vertegenwoordiger(s) (voorbeeld 4)1; 
- 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 toepassing2. 

 
 
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 blijft in verband met ernstige opgroei- of 
opvoedingsproblemen die haar/zijn ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren en dat 
voortzetting van opneming en verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen dat naam minderjarige zich aan 
deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken en de ernstige belemmering in de 
ontwikkeling naar volwassenheid alleen buiten de gesloten accommodatie kan worden afgewend door het 
stellen en naleven van voorwaarden.  
 

 
Redenen waarom het college u verzoekt: 
een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp te verlenen voor de duur van gewenste duur invullen. 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente naam, 
namens deze, 
 
 
 
 
Naam gemandateerde medewerker 
en vermelding van zijn functie 
 

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



Voorbeeld 4 Instemmingsverklaring wettelijk vertegenwoordiger gesloten 
jeugdhulp (art. 6.1.2, derde lid, onder c, Jeugdwet) 

Aan de kinderrechter 
Rechtbank (…) 
Adres 

Betreft: naam minderjarige Kenmerk: Datum: 

Instemmingsverklaring wettelijk vertegenwoordiger met (voorwaardelijke) (spoed) machtiging 
gesloten jeugdhulp vrijwillig kader 

De ouder(s) met gezag/voogd stemt/stemmen in met de opneming en het verblijf zoals verzocht door het 
college van de gemeente naam in het verzoek aan de rechtbank d.d. datum verzoek .  

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 en/of voogd 

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 .  

Getekend op datum, te plaats invullen 

Naam ouder(s) of voogd met gezag  

Handtekening ouders(s) of voogd met gezag 



Voorbeeld 5a Verleningsbeslissing college verlenen gesloten jeugdhulp op 
verzoek college (art. 6.1.2, vijfde lid, 6.1.8, eerste lid, en 6.1.9, eerste lid, 
Jeugdwet) 

Aan naam jeugdige/ouders 
Adres 

Betreft: naam minderjarige Kenmerk: Datum:  

Verleningsbeslissing college verlenen gesloten jeugdhulp (art. 6.1.2, vijfde lid, Jeugdwet) 

Geachte heer/mevrouw, 

Op (datum) heeft u een hulpvraag gemeld bij het college (OF andere aanleiding) met betrekking tot uw 
zoon/dochter (naam minderjarige), geboren op (geboortedatum en geboorteplaats), adres, (eventueel) 
verblijvende te adres of op een geheime verblijfplaats.  

Ons besluit 
We hebben besloten uw zoon/dochter (naam minderjarige) vanaf (datum) gesloten jeugdhulp toe te 
kennen.  
Uit onderzoek van (naam gekwalificeerde onafhankelijke gedragswetenschapper) is gebleken dat voor 
(naam minderjarige) gesloten jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of 
opvoedproblemen die de ontwikkeling van naam minderjarige naar volwassenheid ernstig 
belemmeren en de opneming en het verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen dat naam minderjarige 
zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken. 

Hier de nadere inhoud van het besluit aangeven. 
Bijvoorbeeld: 
• Plaatsing van de minderjarige in instelling X (naam, adres instelling) gedurende (periode).

De toekenning geldt voor de periode waarvoor de machtiging gesloten jeugdhulp door de 
kinderrechter wordt verleend en alléén in het geval dat die machtiging wordt verleend.   

Wijze van betalen 
We maken de kosten van de gesloten jeugdhulp rechtstreeks over aan de instelling die de jeugdhulp 
levert. 

Bent u verplicht een ouderbijdrage te betalen?  
Ja, dat bent u verplicht. Deze verplichting staat in de wet (artikel 8.2.1 van de Jeugdwet) Het Centraal 
Administratiekantoor (CAK) stelt de hoogte van de bijdrage vast en stuurt u de rekening. Als u het 
daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken bij het CAK in Den Haag. Meer informatie over de 
ouderbijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl 

Hebt u vragen? 
Kijk op (vermelding adres website) of neem contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op werkdagen 
tussen 8.30 en 17.00 uur. Het telefoonnummer is (telefoonnummer). U kunt ook contact opnemen met 
uw contactpersoon. De naam van uw contactpersoon is (naam contactpersoon). 

http://www.hetcak.nl/


 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (naam), 
namens deze, 
 
 
 
 
Naam gemandateerde medewerker 
en vermelding van zijn functie 



Voorbeeld 5b Verleningsbeslissing college verlenen gesloten jeugdhulp op 
verzoek RvdK/ OvJ/ GI (art. 6.1.2, vijfde lid, 6.1.8, tweede lid, en 6.1.9, eerste 
lid, Jeugdwet) 

Aan naam jeugdige/ouders 
Adres 

Betreft: naam minderjarige Kenmerk: Datum:  

Verleningsbeslissing college verlenen gesloten jeugdhulp (art. 6.1.2, vijfde lid, Jeugdwet) 

Geachte heer/mevrouw, 

Op (datum) heeft (de raad voor de kinderbescherming/officier van justitie/gecertificeerde instelling) 
ons verzocht om een verleningsbeschikking gesloten jeugdhulp met betrekking tot uw zoon/dochter 
(naam minderjarige), geboren op (geboortedatum en geboorteplaats), adres, (eventueel) verblijvende 
te adres of op een geheime verblijfplaats.  

Ons besluit 
We hebben op basis van het verzoek van (de raad voor de kinderbescherming/officier van 
justitie/gecertificeerde instelling) besloten uw zoon/dochter (naam minderjarige) vanaf (datum) 
gesloten jeugdhulp toe te kennen. Uit onderzoek van (naam gekwalificeerde onafhankelijke 
gedragswetenschapper) is gebleken dat voor (naam minderjarige) gesloten jeugdhulp noodzakelijk is 
in verband met ernstige opgroei- of opvoedproblemen die de ontwikkeling van naam minderjarige naar 
volwassenheid ernstig belemmeren en de opneming en het verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen 
dat naam minderjarige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken. 

Hier de nadere inhoud van het besluit aangeven. 
Bijvoorbeeld: 
• Plaatsing van de minderjarige in instelling X (naam, adres instelling) gedurende (periode).

De toekenning geldt voor de periode waarvoor de machtiging gesloten jeugdhulp door de 
kinderrechter wordt verleend en alléén in het geval dat die machtiging wordt verleend.   

Wijze van betalen 
We maken de kosten van de gesloten jeugdhulp rechtstreeks over aan de instelling die de jeugdhulp 
levert. 

Bent u verplicht een ouderbijdrage te betalen?  
Ja, dat bent u verplicht. Deze verplichting staat in de wet (artikel 8.2.1 van de Jeugdwet) Het Centraal 
Administratiekantoor (CAK) stelt de hoogte van de bijdrage vast en stuurt u de rekening. Als u het 
daar niet mee eens bent kunt u bezwaar maken bij het CAK in Den Haag. Meer informatie over de 
ouderbijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl 

Hebt u vragen? 
Kijk op (vermelding adres website) of neem contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op werkdagen 
tussen 8.30 en 17.00 uur. Het telefoonnummer is (telefoonnummer). U kunt ook contact opnemen met 
uw contactpersoon. De naam van uw contactpersoon is (naam contactpersoon). 

http://www.hetcak.nl/


 
Een afschrift van dit besluit zenden wij aan de raad voor de kinderbescherming/officier van 
justitie/gecertificeerde instelling. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (naam), 
namens deze, 
 
 
 
 
  
Naam gemandateerde medewerker 
en vermelding van zijn functie 



Voorbeeld 5c Verleningsbeslissing college verlenen voorwaardelijke 
machtiging gesloten jeugdhulp op verzoek college (art. 6.1.4, derde lid, 6.1.8, 
eerste lid, en 6.1.9, eerste lid, Jeugdwet) 

Aan naam jeugdige/ouders 
Adres 

Betreft: naam minderjarige Kenmerk: Datum: 

Verleningsbeslissing college verlenen voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp (art. 6.1.4, 
derde lid, Jeugdwet) 

Geachte heer/mevrouw, 

Op (datum) heeft u een hulpvraag gemeld bij het college (OF andere aanleiding) met betrekking tot uw 
zoon/dochter (naam minderjarige), geboren op (geboortedatum en geboorteplaats), adres, (eventueel) 
verblijvende te adres of op een geheime verblijfplaats.  

Ons besluit 
We hebben besloten uw zoon/dochter (naam minderjarige) vanaf (datum) gesloten jeugdhulp toe te 
kennen.  
Uit onderzoek van (naam gekwalificeerde onafhankelijke gedragswetenschapper) is gebleken dat voor 
(naam minderjarige) gesloten jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of 
opvoedproblemen die de ontwikkeling van naam minderjarige naar volwassenheid ernstig 
belemmeren en de opneming en het verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen dat naam minderjarige 
zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken. 

Hier de nadere inhoud van het besluit aangeven. 
Bijvoorbeeld: 
• Plaatsing van de minderjarige in instelling X (naam, adres instelling) gedurende (periode).

De toekenning geldt voor de periode waarvoor de machtiging gesloten jeugdhulp door de 
kinderrechter wordt verleend en alléén in het geval dat die machtiging wordt verleend.   

Wijze van betalen 
We maken de kosten van de gesloten jeugdhulp rechtstreeks over aan de instelling die de jeugdhulp 
levert. 

Bent u verplicht een ouderbijdrage te betalen?  
Ja, dat bent u verplicht. Deze verplichting staat in de wet (artikel 8.2.1 van de Jeugdwet) Het Centraal 
Administratiekantoor (CAK) stelt de hoogte van de bijdrage vast en stuurt u de rekening. Als u het 
daar niet mee eens bent kunt u bezwaar maken bij het CAK in Den Haag. Meer informatie over de 
ouderbijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl 

Hebt u vragen? 
Kijk op (vermelding adres website) of neem contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op werkdagen 
tussen 8.30 en 17.00 uur. Het telefoonnummer is (telefoonnummer). U kunt ook contact opnemen met 
uw contactpersoon. De naam van uw contactpersoon is (naam contactpersoon). 

http://www.hetcak.nl/


 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (naam), 
namens deze, 
 
 
 
 
 
Naam gemandateerde medewerker 
en vermelding van zijn functie 



Voorbeeld 5d Verleningsbeslissing college verlenen voorwaardelijke 
machtiging gesloten jeugdhulp op verzoek RvdK/ OvJ/ GI (art. 6.1.4, derde lid, 
6.1.8, tweede lid, en 6.1.9, eerste lid, Jeugdwet) 

Aan naam jeugdige/ouders 
Adres 

Betreft: naam minderjarige Kenmerk: Datum: 

Verleningsbeslissing college verlenen voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp (art. 6.1.4, 
derde lid, Jeugdwet) 

Geachte heer/mevrouw, 

Op (datum) heeft (de raad voor de kinderbescherming/officier van justitie/gecertificeerde instelling) 
ons verzocht om een verleningsbeschikking gesloten jeugdhulp met betrekking tot uw zoon/dochter 
(naam minderjarige), geboren op (geboortedatum en geboorteplaats), adres, (eventueel) verblijvende 
te adres of op een geheime verblijfplaats.  

Ons besluit 
We hebben op basis van het verzoek van (de raad voor de kinderbescherming/officier van 
justitie/gecertificeerde instelling) besloten uw zoon/dochter (naam minderjarige) vanaf (datum) 
gesloten jeugdhulp toe te kennen.  
Uit onderzoek van (naam gekwalificeerde onafhankelijke gedragswetenschapper) is gebleken dat voor 
(naam minderjarige) gesloten jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of 
opvoedproblemen die de ontwikkeling van naam minderjarige naar volwassenheid ernstig 
belemmeren en de opneming en het verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen dat naam minderjarige 
zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken. 

Hier de nadere inhoud van het besluit aangeven. 
Bijvoorbeeld: 
• Plaatsing van de minderjarige in instelling X (naam, adres instelling) gedurende (periode).

De toekenning geldt voor de periode waarvoor de machtiging gesloten jeugdhulp door de 
kinderrechter wordt verleend en alléén in het geval dat die machtiging wordt verleend.   

Wijze van betalen 
We maken de kosten van de gesloten jeugdhulp rechtstreeks over aan de instelling die de jeugdhulp 
levert. 

Bent u verplicht een ouderbijdrage te betalen?  
Ja, dat bent u verplicht. Deze verplichting staat in de wet (artikel 8.2.1 van de Jeugdwet) Het Centraal 
Administratiekantoor (CAK) stelt de hoogte van de bijdrage vast en stuurt u de rekening. Als u het 
daar niet mee eens bent kunt u bezwaar maken bij het CAK in Den Haag. Meer informatie over de 
ouderbijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl 

Hebt u vragen? 
Kijk op (vermelding adres website) of neem contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op werkdagen 

http://www.hetcak.nl/


tussen 8.30 en 17.00 uur. Het telefoonnummer is (telefoonnummer). U kunt ook contact opnemen met 
uw contactpersoon. De naam van uw contactpersoon is (naam contactpersoon). 
 
 
Een afschrift van dit besluit zenden wij aan de raad voor de kinderbescherming/officier van 
justitie/gecertificeerde instelling. 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (naam), 
namens deze, 
 
 
 
 
 
Naam gemandateerde medewerker 
en vermelding van zijn functie 



Voorbeeld 6 Verleningsbeslissing college uithuisplaatsing op verzoek RvdK/ 
OM (art. 1:265b, tweede lid, BW jo artikel 2.3, eerste lid, Jeugdwet) 

Aan naam jeugdige/ouders 
Adres 

Betreft: naam minderjarige Kenmerk: Datum: 

Verleningsbeslissing college uithuisplaatsing op verzoek raad voor de kinderbescherming/het 
openbaar ministerie (art. 1:265, tweede lid, BW jo artikel 2.3, eerste lid, Jeugdwet) 

Geachte heer/mevrouw, 

Op (datum) heeft (de raad voor de kinderbescherming/ het openbaar ministerie) ons verzocht om een 
verleningsbeschikking uithuisplaatsing met betrekking tot uw zoon/dochter (naam minderjarige), 
geboren op (geboortedatum en geboorteplaats), adres, (eventueel) verblijvende te adres of op een 
geheime verblijfplaats.  

Ons besluit 
We hebben op basis van het verzoek van (de raad voor de kinderbescherming/het openbaar 
ministerie) besloten uw zoon/dochter (naam minderjarige) de door (de raad voor de 
kinderbescherming/het openbaar ministerie) gevraagde jeugdhulp toe te kennen. De toekenning geldt 
voor de periode waarvoor de machtiging uithuisplaatsing door de kinderrechter wordt verleend en 
alléén in het geval dat die machtiging wordt verleend.   

Aangezien de jeugdhulp een uithuisplaatsing betreft, geldt dit besluit op grond van artikel 2.3, eerste 
lid, van de Jeugdwet tevens als een besluit als bedoeld in artikel 265b, tweede lid, van Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek.  

Een afschrift van dit besluit zenden wij aan de raad voor de kinderbescherming/het openbaar ministerie. 

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

Naam gemandateerde medewerker 
en vermelding van zijn functie 



Voorbeeld 7 verzoek college ex art. 2.4, eerste lid, Jw tot onderzoek RvdK 

O Crisis 
O Geen crisis* 
* Aankruisen wat van toepassing is

1. Feitelijke gegevens

1.1 Gegevens van de verzoeker 
Datum indiening verzoek tot onderzoek: · 
Organisatie melder: 
Naam verzoeker:  
Telefoonnummer: 
Relatie melder tot gezin: 
Om welke kinderen het gaat: 
Email verzoeker: 

1.2 Gegevens van het kind 
Achternaam: 
Voornamen: 
Geslacht: 
Geboortedatum: 
Geboorteplaats: 
Burgerservicenummer: 
Nationaliteit: 
Verblijfsstatus: 
Telefoon kind (indien bekend): 
E-mail kind (indien bekend): 
Leefsituatie: 
Verblijfadres kind volgens GBA (straat, postcode, woonplaats): 
Feitelijke verblijfplaats van het kind (indien anders dan GBA), adres, postcode, woonplaats: 
Telefoon van degene bij wie het kind feitelijk woont: 
School of dagbesteding (naam en contactgegevens): 

1.3 Gezag over het kind 

Gegevens van degene(n) met gezag over het kind 

Achternaam: 
Voornamen: 
Relatie tot het kind: 
Woonadres (straat, postcode, woonplaats, land) 
Telefoon: 
Email (indien bekend) 

Achternaam: 
Voornamen: 
Relatie tot het kind: 
Woonadres (straat, postcode, woonplaats, land) 
Telefoon: 
Email (indien bekend) 

Ouders (indien anders) 

Vader 
Achternaam: 
Voornamen: 
Woonadres (straat, postcode, woonplaats, land) 
Telefoon: 
Email (indien bekend) 



 
Moeder 
Achternaam: 
Voornamen: 
Woonadres (straat, postcode, woonplaats, land) 
Telefoon: 
Email (indien bekend) 
 
2.  Redenen voor het verzoek tot raadsonderzoek 
Geef aan wat de reden is voor het verzoek tot raadsonderzoek. Uit het verzoek moet in ieder geval uit 
feiten en omstandigheden concreet blijken waaruit de vermoedelijke bedreiging van de ontwikkeling 
van de minderjarige bestaat en welke veiligheidsrisico’s dit met zich meebrengt. En welke 
hulpverlening volgens de verzoeker is aangewezen en waarom deze hulpverlening niet op vrijwillige 
basis mogelijk is of ontoereikend is om deze bedreiging af te wenden. 
 
 
2.1 Beknopte gezinsbeschrijving 
Huidige gezins- en woonsituatie: 
Omgangsregeling: 
Beknopte beschrijving gezinsgeschiedenis (tijdlijn): 
Overige in het gezin wonende kinderen 
Andere gezinsleden in het gezin 
 
2.2 Beschikbare informatie 
Ontwikkeling kind 
Wat zijn de actuele zorgen als er voor het kind niets verandert. (bron) 
Uitkomst risicotaxatie/ en welk instrument is gebruikt.  
 
Zorgen of risico's 
Volgens jeugdige/ouder(s)  
Volgens bron 
Volgens melder,  
 
Krachten of sterke punten 
Volgens jeugdige/ouder(s)  
Volgens bron 
Volgens melder 
 
Opvoedingsomgeving/context 
Wat zijn de actuele zorgen als er voor het kind niets verandert. (bron) 
 
Zorgen of risico's 
Volgens jeugdige/ouder(s)  
Volgens bron 
Volgens melder 
 
Krachten of sterke punten  
Volgens jeugdige/ouder(s)  
Volgens bron 
Volgens melder 
 
Andere informatie over de ontwikkeling van het kind. 
Is er andere informatie over de ontwikkeling van het kind, die bij de bovenstaande aandachtspunten 
niet aan de orde is gekomen? 
 
Welke andere minderjarige verblijven binnen het gezin, en worden deze gemeld? ( waarom wel/niet) 
 
Welke risico taxatie is er gemaakt, en wat is hierover afgesproken? 
 
 



2.3 Netwerk en hulpaanbod 
Netwerk 
Is het netwerk van het gezin actief betrokken? 
• Zo ja, om wie gaat het en wat is hun inbreng, breder kijken welke personen vinden het belangrijk 

dat het goed gaat met het kind? 
• Zo nee, waarom niet? 
 
Hulpaanbod 
Is er eerdere hulpverlening door anderen dan de melder aan jeugdige en gezin verleend? 
Zo ja, geef chronologisch overzicht en door wie hulp is verleend dan wel onderzoek is gedaan (tijdlijn). 
• Naam personen netwerk/ instelling: 
• Soort hulp: 
• Periode: 
Wat was het resultaat van deze hulp of dit onderzoek? 
Waarom heeft dit niet het gewenste effect gehad? 
Zijn er vanuit deze hulpverlening rapportages beschikbaar? 
• Zo ja, graag recente informatie van maximaal 1 jaar oud meesturen. 
 
Inzet van betrokkenen 
Ervaren de betrokkenen deze gemelde zorgen zelf als een probleem en wat zien zij als oplossingen? 
Waren zij gemotiveerd om hulp te aanvaarden? 
Wordt de hulp voortgezet? 
• Zo nee, wat is daar de reden van? 
• Zo ja, waarom is deze hulp niet (meer) toereikend?  
 
Gegevens uit diagnostisch onderzoek 
Zijn er gegevens beschikbaar uit intelligentie, psychodiagnostisch-, of psychiatrisch onderzoek (niet 
ouder dan twee jaar)? 
• Zo ja, graag meesturen 
 
Andere informatie over hulp 
Is er andere informatie over de hulp door professionals of netwerk, die bij de bovenstaande 
aandachtspunten niet aan de orde is gekomen? 
 
 
3. Bespreking van het verzoek met betrokkenen 
Wie zijn geïnformeerd over het verzoek aan de raad om een onderzoek in te stellen, wanneer is dit 
gebeurd en op welke manier? 
 
Betrokkene (ouder, 
jeugdige 
pleegouder etc.) 

Manier waarop 
(schriftelijk, 
telefonisch, 
mondeling, mail) 
Voorkeur 
schriftelijk) 

Datum  Reactie Indien van toepassing: 
waarom is deze persoon 
niet geïnformeerd? 
 
 

Moeder     
Vader     
Kind     

 
Wat was de reactie van de betrokken kinderen en hun ouders? 
 
Vader 
Gesproken op (datum) 
Zijn reactie: 
 
 
Moeder 
Gesproken op (datum): 
Haar reactie: 
 



Kind of jongere 
Gesproken op (datum) 
Diens reactie: 
 
 
4. Belangrijke contactpersonen  
• Naam persoon 
• Is deze persoon bekend met het verzoek tot raadsonderzoek? 
• Is deze persoon akkoord met het gebruik van zijn of haar informatie?  
• Telefoonnummer van contactpersoon 
• E-mailadres van contactpersoon 
 
 
5. Urgentie 
Is het verzoek spoedeisend  
• Zo ja, waaruit blijkt dat? 
• Zo ja, is er per direct hulp nodig? Welke? 
• Welke veiligheidsafspraken zijn gemaakt? 
 
 
6. Tolk en taal 
Is een tolk noodzakelijk 
• Zo ja, in welke taal? 
 
 
7. Ondertekening 
Naam: 
Functie: 
Datum: 
 
 
Overzicht toegevoegde Bijlagen 
Overzicht toegevoegde bijlagen 



Voorbeeld 8 Veiligheidsplan 

Twee varianten: 
• Hulpverlening is aanwezig in het gezin>>- variant
• Er is geen hulpverlening aanwezig in het gezin >>+ variant

Registratienummer 
Datum verzoek tot raadsonderzoek 
Naam raadsonderzoeker 
Naam gezin 
Adres gezin 
Telefoonnummer gezin 

Kinderen: 
Naam Geboortedatum 

Kernproblematiek waarop het veiligheidsplan gebaseerd is. 
Zorgen of risico's Krachten of sterke punten 

Wat is het ergste dat zou kunnen gebeuren als er niets verandert? 

Hoe veilig is het kind? Aangeven op schaal van 0 (zeer onveilig) – 10 (veilig). 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Is er sprake van (vermoedens van) fysieke kindermishandeling? 
o nee
o ja
indien ja, welke vertrouwensarts is geconsulteerd: 



Afspraken om de veiligheid te borgen: 
Wat moet er per direct gebeuren om de veiligheid van de kinderen te waarborgen? Daarbij 
gebruik makend van hulpverlening en netwerk? 

 

 
 
Hoe is de controle op de veiligheid van de kinderen geregeld? 
 

 
 
- variant 
 
Welke hulpverlening is betrokken? 
Naam/Instantie Telefoonnummer Frequentie van contact 
   
   
 
 
 
+ variant 
 
Op welke manier wordt er contact onderhouden met het gezin en de kinderen? 
 

 
 
Naam Telefoonnummer Frequentie van contact 
   
   

 



Voorbeeld 9 Aanmeldformulier gesloten jeugdhulp vrijwillig kader 

Aanmeldformulier gesloten jeugdhulp Vrijwillig Kader 

Dit formulier dient – met de relevante bijlagen- door de casemanager bij voorkeur gemaild te 
worden aan: (mailadres)  
Faxen svp. alleen als een mailmogelijkheid ontbreekt: (faxnummer) 

COÖRDINATIEPUNT GESLOTEN JEUGDHULP REGIO (naam) 

Telefoonnummer coördinatiepunt:(bij voorkeur meer dan 1 nummer vermelden) 
Adres coördinatiepunt: (adres) 

URGENTIE: In te vullen door het coördinatiepunt.  

De coördinator gesloten jeugdhulp is van mening dat sprake is van verhoogde urgentie op grond van: 
…
(ingeval van urgentie moet het ondertekende verzoekschrift worden meegezonden) 

NB. Uitsluitend volledig ingevulde formulieren die zijn voorzien van de benodigde bijlagen zullen 
in behandeling worden genomen. 

Bij aanmelding voor gesloten jeugdhulp moeten de volgende gegevens bijgevoegd worden: 
a. de machtiging gesloten jeugdhulp b. ingeval van urgentie een ondertekend verzoekschrift;
 Verleningsbeslissing van de betreffende gemeente.; 
 Achtergrond informatie. Bijvoorbeeld: Raadsrapportage, Melding Veilig Thuis; 
 een IQ-test indien gevraagd wordt om een LVG-plek; 

Gegevens aanvrager, kader 

Aanvrager 
Organisatie/ Gemeente : 
Adres  : 
Postcode : 
Telefoon/fax  : 
casemanager   : 
E-mail   : 

Kader 
Machtiging gesloten jeugdhulp 
/ondertekend verzoekschrift:  Geldig van tot 

Eerdere aanmeldingen? 
 1e aanmelding 
 Hernieuwde aanmelding 



 

 

 

1 

 
 
Gegevens jeugdige 
 
1. Naam    :       

Voornamen   :       
Burgerservicenummer (mits er identificatie/verificatie heeft plaatsgevonden): 

      Geboortedatum   :       
      Geboorteplaats   :       
      Geslacht    :  jongen meisje 
      Nationaliteit   :       
      Verblijfsstatus   :  verblijfsvergunning  lopende procedure   Anders: … 
      
      Stand van zaken bij lopende procedure:       
 
2. Thans verblijvend, sinds d.d. :       

        thuis bij ouders  (netwerk) pleeggezin  
        residentiële voorziening, namelijk:       
        anders namelijk:       
Adres    :       
Woonplaats   : 
 
Adres Juridische Ouders: 
 

3. Strafrechtelijk verleden:   nee   ja 
 
4.  Eerdere plaatsingen in de (gesloten) jeugdhulp :  nee   ja 

(naam inrichtingen; data; duur; plaatsingstitel)  
-       
-       
 

Problematiek 
 
Korte beschrijving van de situatie: 
 
 
 
 
 
Indien van toepassing specifieke bijzonderheden: 
 
 
 
      
 
Eerste voorkeur van plaatsing: (Altijd invullen): 
 
      
 
Tweede voorkeur van plaatsing: (Altijd invullen): 
 
 
 
Indien van toepassing specifieke omstandigheden die van invloed zijn op het aanbieden van een 
plaats op het gebied van: 

 LVG   
 “12 min” 
 Zeden 
 Verslavingsproblematiek en soort 
 Specifieke omstandigheden en extra toezicht 
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 Zwanger en uitgerekende bevallingsdatum 
 Agressi 

 
Onderstaande categorisering in te vullen door  coördinatoren gesloten jeugdhulp. 
 
Categorisering plaatsing jeugdigen in gesloten jeugdhulpinstellingen 
 
1.  slachtoffers van gedwongen prostitutie (inclusief slachtoffers loverboy’s); 
2.  slachtoffers van een seksueel misdrijf; 
3.  slachtoffers van geestelijke of lichamelijk mishandeling; 
4.  bescherming ter voorkoming van verdere escalatie tegen zichzelf; 
5.  dreiging in de situaties 1 t/m 4 te geraken; 
6.  politiebemoeienis ter voorkoming van verdere escalatie van geweld van de  
          jeugdige tegen zijn/haar directe omgeving en waarin is afgezien van aangifte en  
          strafrechtelijke vervolging wegens bloedverwantschap of angst voor represailles 
7.  bescherming ter voorkoming verdere escalatie tegen directe omgeving. 
     
___________________________________________________________________________ 
Voor intern gebruik bij Coördinatiepunt (naam): 

 Datum compleet:      
 Jeugdige geplaatst 
 Administratief afgehandeld 
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