Veel gestelde vragen
Gesloten plaatsing
In dit document vindt u algemene vragen over het verwijzen naar jeugdhulp

Kan een kind van 9 jaar worden geplaatst in een instelling voor gesloten
jeugdhulp?
Ja. Gesloten jeugdhulp kan worden opgelegd aan alle minderjarigen. Anders dan in het strafrecht geldt dit dus ook voor
kinderen onder de 12 jaar. Gelet op de ingrijpendheid van de maatregel, zal de kinderrechter alleen in zeer uitzonderlijke
gevallen besluiten om een machtiging gesloten jeugdhulp te verlenen voor een kind dat jonger dan 12 jaar is. Er zijn een
aantal gesloten behandelgroepen die zich specifiek richten op de groep jeugdigen onder de 12 jaar.

Moet de gedragswetenschapper die de instemmingsverklaring afgeeft
onafhankelijk zijn?
Ja. In het kader van de procedure machtiging gesloten jeugdhulp is instemming nodig van een 'gekwalificeerde'
gedragswetenschapper. De gedragswetenschapper moet de jeugdige kort voordat de machtiging wordt verzocht onderzoeken
(artikel 6.1.2 lid 6 Jeugdwet). Deze gedragswetenschapper moet onafhankelijk zijn. Dat volgt niet uit de wet, maar is een eis
die is ontstaan in de jurisprudentie. Daarin geldt als algemeen uitgangspunt dat de gedragswetenschapper in ieder geval niet
in een eerder stadium betrokken mag zijn geweest bij hulpverlening aan de jeugdige waarvoor hij een instemmingsverklaring
afgeeft. Dat betekent niet automatisch dat onafhankelijkheid pas gewaarborgd is als de gedragswetenschapper extern
ingehuurd wordt. De gedragswetenschapper mag ook werkzaam zijn bij de gemeente/organisatie die de
instemmingsverklaring voor de machtiging gesloten jeugdhulp vraagt. Maar die gedragswetenschapper mag dus niet op een
andere manier betrokken zijn (geweest) bij de jeugdige.

Kan een kind in de gesloten instelling blijven als ouder de instemming intrekt?
Dat kan maximaal 2 weken nadat de instemming ingetrokken is (artikel 6.1.2 lid 9 Jeugdwet). Die periode kan gebruikt worden
om snel een andere oplossing voor het kind te zoeken. Bijvoorbeeld om een (voorlopige) ondertoezichtstelling te vragen.
Hetzelfde geldt als het om een spoedmachtiging gaat (artikel 6.1.3 lid 5 Jeugdwet). Ook dan kan het kind - na intrekken van de
instemming - maximaal 2 weken in de gesloten instelling blijven, maar in ieder geval nooit langer dan de duur van de
machtiging.

Is gesloten jeugdhulp mogelijk als één van de ouders met gezag uit beeld is?
Dat kan alleen als de ouder met gezag ook ermee instemt. De kinderrechter kan enkel een machtiging gesloten jeugdhulp
afgeven als beide ouders met gezag daarmee instemmen (artikel 6.1.2 lid 3 onderdeel c Jeugdwet). Dus ook als de vader met
gezag al een aantal jaren uit beeld is, zal toch contact met hem gezocht moeten worden om toestemming te verkrijgen. Geeft
de vader géén toestemming, dan is gesloten jeugdhulp niet mogelijk. In dat geval zal een verzoek tot onderzoek (VTO) bij de
raad voor de kinderbescherming (RvdK) gedaan worden. De RvdK onderzoekt dan of een kinderbeschermingsmaatregel
nodig is.

