
• College ontvangt vanuit de jeugdbeschermingstafel/ jeugdhulpaanbieder de       
   melding dat er sprake is van een crisissituatie en gesloten jeugdhulp 
   onmiddellijk vereist is 
• In overleg met gedragswetenschapper stelt het college vast of gesloten 
   jeugdhulp noodzakelijk is  

Verklaring ouders met 
gezag* 

Advies SEZ 

  Voortraject  

Instemmingsverklaring 
gedragswetenschapper  

De zitting 

De beslissing van de 
kinderrechter 

Plaatsing jeugdige 

  
 
• Bij de aanvraag van een spoedmachtiging kan het college zo nodig advies vragen aan 
   het team Spoedeisende zorg (SEZ) van de gecertificeerde instelling: 088 0666999  

 
 
 
 
•De ouder(s) met gezag verklaart (schriftelijk) dat hij/zij instemt met de plaatsing in 
  een instelling voor gesloten jeugdhulp  

 
 
•  
•De instemming van een gedragswetenschapper is altijd vereist  
•De gedragswetenschapper baseert zich op eigen feitelijk onderzoek van de jeugdige. 
  Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de jeugdige onvindbaar is) baseert de 
  gedragswetenschapper zijn beoordeling op dossieronderzoek. Het niet beschikbaar   
  zijn van een gedragswetenschapper buiten kantoortijden is geen valide reden voor 
  het ontbreken van de instemmingsverklaring  

 
 

 
  
• College** dient een spoedverzoek in bij de kinderrechter (zie art. 2.4.7  
   procesreglement Civiel Jeugdrecht) ***  
• Als de situatie zo ernstig is dat de zitting niet kan worden afgewacht, wordt de 
   kinderrechter verzocht de machtiging te verlenen zonder verhoor van 
   belanghebbenden(n) 
• Buiten openingstijden van de griffie van de rechtbank kan het verzoek mondeling 
   worden gedaan aan de door de rechtbank bekend gemaakte piketdienst. Er volgt   
   een mondelinge beslissing  
• In geval van een mondeling verzoek dient het verzoek de eerstvolgende werkdag 
   schriftelijk te worden bevestigd  

 
  
• Als de machtiging al zonder het verhoor van belanghebbenden is verleend, vindt de 
   zitting binnen 14 dagen na het verlenen van de machtiging plaatst. In alle andere 
   gevallen vindt de zitting zsm plaats  
• De jeugdige krijgt een advocaat toegewezen  
• Bij procesvertegenwoordiging college : volmachtbesluit meenemen naar zitting 
• Familiegroepsplan wordt door kinderrechter aan de orde gesteld  

 

 
 
• Toewijzen (evt. voor een kortere termijn)/ afwijzen/ (deels) aanhouden 
• Machtiging mag meteen worden uitgevoerd (ook bij hoger beroep)  

 

• College stuurt aanmeldformulier naar plaatsingcoördinator*  
• Plaatsingcoördinator zoekt zsm een plek voor de jeugdige  
• Overleg college/ plaatsingcoördinator over uitvoeren plaatsing (college regelt indien 
   nodig politieassistentie. Beveiligd vervoer wordt door plaatsingcoördinator 
   geregeld)  
• College neemt deel aan intakge-/voortgangs- en evaluatiegesprek  
• College zorgt voor nazorg/inzet andere hulp/ indienen verzoek verlenging gesloten 
   jeugdhulp  
• Plaatsing jeugdige 

Procedure spoedmachtiging gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader 

* Zie voor voorbeeldmodellen de factsheet "Gesloten Jeugdhulp": 
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdbescherming/publicaties/factsheet-gesloten-jeugdhulp-0 
   
** In de jurisprudentie wordt verschillend geoordeeld over de mogelijkheid om de bevoegdheid tot het indienen van een verzoek 
gesloten jeugdhulp te mandateren (bijvoorbeeld aan een GI). Zie hiervoor onder andere de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 
16 februari 2015 (ECLI:NL:RBGEL:2015:1159) en de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 24 maart 2015 
(ECLI:NL:RBNHO:2015:3639). 
 
*** in afwijking van de procedure bij het indienen van een " regulier" verzoek machtiging gesloten jeugdhulp/ voorwaardelijke 
machtiging gesloten jeugdhulp hoeft er bij een spoedverzoek géén verleningsbesluit te worden overgelegd aan de kinderrechter.  

Het verzoek 
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