Aan (Naam zorgaanbieder)

Betreft: (naam minderjarige(n))

Kenmerk:

Datum:

Bepaling Jeugdhulp (art. 3.5 Jeugdwet)
Geachte (invullen: heer en/of mevrouw),
Bij beschikking van de rechtbank (invullen: naam rechtbank) te (invullen: locatie) is de
minderjarige (invullen: naam + achternaam minderjarige), geboren te (invullen: plaats) op
(invullen: datum), bekend onder burgerservicenummer (invullen laatste drie cijfers BSN), onder
toezicht gesteld/ onder voogdij gesteld1 van (invullen: naam GI) met ingang van (invullen:
datum) tot (invullen: einddatum laatste beschikking kinderrechter).
OF
Bij vonnis van de strafrechter te (invullen: plaats) is een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd
aan de minderjarige (invullen: naam + achternaam minderjarige), geboren te (invullen: plaats) op
(invullen: datum), bekend onder burgerservicenummer (invullen laatste drie cijfers BSN),
(invullen: naam GI) hierna te nomen ‘de GI’ is van mening dat in het kader van de maatregel een
vorm van jeugdhulp noodzakelijk is.
Bepaling jeugdhulp
De GI bepaalt dat in het kader van de (voorlopige) ondertoezichtstelling/
voogdijmaatregel/jeugdreclasseringsmaatregel of Niet Langer Vrijblijvende Hulpverlening 2 van
(invullen: naam minderjarige) de volgende vorm van jeugdhulp is aangewezen: (invullen: vorm
van jeugdhulp)
De duur van de aangewezen jeugdhulp is:
Geef hieronder aan wat de ingangsdatum is van de in te zetten jeugdhulp en wanneer de
jeugdhulp zal eindigen. Let op: de duur van de jeugdhulp is in het kader van verblijf gekoppeld
aan de machtiging uithuisplaatsing en eventuele verlengingen daarvan. De duur van de
jeugdhulp is bij ambulante hulp gekoppeld aan de ondertoezichtstelling en de eventuele
verlengingen daarvan of totdat een andere bepaling van jeugdhulp deze bepaling vervangt.
N.B. Bij verlenging van de ondertoezichtstelling zal, wanneer de jeugdhulp ook verlengd moet
worden, een nieuwe bepaling aangeleverd moeten worden.
1
2

Weghalen wat niet van toepassing is
Weghalen wat niet van toepassing is

Product en code:
Geef aan welke vorm van jeugdhulp wordt ingezet (inclusief codes) en in welk volume/eenheid
deze worden ingezet.
De aangewezen jeugdhulp wordt uitgevoerd door: (invullen: jeugdhulpaanbieder die de
aangewezen jeugdhulp gaat uitvoeren en in geval van residentiële jeugdhulp voor een jeugdige
met een voogdijmaatregel de gemeente waar de jeugdige daadwerkelijk deze jeugdhulp krijgt (in
dat geval is die gemeente volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk))
Beoogde resultaten: (geef aan welke resultaat met de inzet van voornoemde zorgproducten
wordt beoogd)

(invullen: naam GI),
namens deze,

(naam)
functie

Afschrift verzonden op (invullen: datum) aan:
(ouders met gezag, voogd, minderjarige vanaf 12 jaar, jeugdhulpaanbieder en gemeente)

