SPOEDVERKLARINGEN GESLOTEN JEUGDZORG
Contact buiten kantooruren
Naam

Telefoon

Drs. R.E. Arends, GZ-psycholoog/orthopedagoog

06-51786351

Vaenius Psychologische Diagnostiek

06-45730817

Formaat, A. van Tol

06-14579005

Opmerking

Beschikbaar tussen
20.00-08.00 uur, mits
aanrijtijd niet langer is
dan 1 uur

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft haar beleid aangescherpt voor spoedverzoeken
gesloten jeugdzorg. De aanscherpende werking gaat in per 1 april a.s. en houdt het volgende in
(gecommuniceerd door de rechtbank):
“Bij gesloten jeugdhulp wordt een minderjarige tegen zijn of haar zin opgenomen in een instelling
terwijl er geen sprake is van een veroordeling vanwege het plegen van strafbare feiten. Wanneer
om een spoedmachtiging wordt verzocht en deze wordt toegewezen, gebeurt dit zelfs zonder dat
met de minderjarige en, in een aantal gevallen, de ouders is gesproken. Juist omdat dit zo’n
ingrijpende maatregel is, wil de rechtbank de wettelijke eisen die in dit kader gelden, strikter gaan
toepassen. Daarnaast is het wenselijk dat de rechtbanken in dit arrondissement op een uniforme
wijze omgaan met dit soort verzoeken.
In de wet is geformuleerd dat bij spoedverzoeken om gesloten jeugdhulp een
gedragswetenschapper dient te worden betrokken. De rechtbank zal deze wettelijke eis in haar
nieuwe werkwijze als uitgangspunt gaan hanteren, ook indien sprake is van een verzoek dat
wordt ingediend tussen 20:00 uur en 08:00 uur. Concreet betekent dit wanneer een spoedverzoek
gesloten jeugdhulp overwogen wordt, er voorafgaand aan het daadwerkelijk doen van dit verzoek
een gesprek dient plaats te vinden tussen een gedragswetenschapper en de minderjarige waar
het om gaat. Slechts wanneer dit feitelijk onmogelijk is, kan de gedragswetenschapper volstaan
met een onderzoek op basis van de voorhanden zijnde stukken, maar ook in dat geval dient een
gedragswetenschapper bij het verzoek betrokken te worden. Enkel wanneer sprake is van
zodanige spoed, dat tussenkomst van de gedragswetenschapper echt niet kan worden afgewacht,
kan een verzoek worden ingediend zonder betrokkenheid van een gedragswetenschapper.
Degene die het verzoek indient, zal in een dergelijk geval wel uitdrukkelijk dienen te motiveren
waarom aan deze uitzonderingssituatie is voldaan”.
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Aanvullend hierop gelden de volgende voorwaarden:
ONDERZOEK
Het onderzoek van de jongere door de gedragsdeskundige betreft volgens de jurisprudentie een
persoonlijk onderzoek. Een telefonisch of face-time gesprek met de jongere voldoet niet aan die
eis.
De feitelijke onmogelijkheid tot een persoonlijk onderzoek (uitzonderingssituatie) moet liggen
aan omstandigheden aan de zijde van de jongere (onvindbaar of ernstig risico op gevaar/escalatie
bij een persoonlijk onderzoek) en niet aan de zijde van de gedragswetenschapper.
INDIENEN
De gedragswetenschapper kan zijn/haar bevindingen telefonisch doorgeven indien de
spoedeisendheid dit vergt, mits de verklaring de volgende (werk)dag voor 12 uur wordt
ingediend.
Indien bovenstaande voorwaarden niet van toepassing zijn, is er sprake van een reguliere
instemmingsverklaring gesloten jeugdzorg.
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