
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) 


