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BIJLAGE   
 
Voorbeelden over de uitslag bij het nieuwe woonplaatsbeginsel. 
 

1:  Jeugdhulp zonder verblijf (ambulante jeugdhulp) 
2:  Jeugdhulp met verblijf (er is één woonadres) 
3:  Jeugdhulp met verblijf (er zijn twee woonadressen) 
4:  Co-ouderschap en jeugdhulp met verblijf (1) 
5:  Co-ouderschap en jeugdhulp met verblijf (2) 
6:  Jeugdhulp met verblijf gecombineerd met ambulante jeugdhulp 
7:  Verblijf met doorplaatsingen (doorlopend verblijf) (1) 
8:  Verblijf met doorplaatsingen en terug naar ouders (2) 
9:  Verblijf met doorplaatsingen en terug naar ouders die verhuisd zijn (3) 
10: Wanneer werkelijk verblijf jeugdige op het moment van de hulpvraag 
11: Verblijf en ondertoezichtstelling (1) 
12: Verblijf en voogdij (2)  
13: Verblijf en ondertoezichtstelling wordt voogdij (3) 
14: Verlengde jeugdhulp (18-23 jaar) 
15: Justitiële jeugdinrichting en jeugdhulp als nazorg (1) 
16: Ambulante jeugdhulp na JJI (2) 
17: Jeugdhulp na 23 jaar bij strafrechtelijke titel (3) 

18:Jeugdhulp na strafrechtelijke beslissing (4) 
19: Gemeente met een leefgroep 
20: Jeugdhulp met langdurig pleegzorg (1) 
21: Jeugdhulp met pleegzorg  en eigen kind (2) 
22: Informeel pleeggezin wordt formeel pleeggezin (3) 
23: Gezin met jeugdhulp met verblijf en ambulante jeugdhulp 
24: Vrouwenopvang en jeugdhulp (1) 
25: Beschermd wonen voor moeder en jeugdhulp (2) 
26: Beschermd wonen en jeugdhulp (3) 
27: Jeugdige van 16 en beschermd wonen en jeugdhulp (4) 
28: Zwangere vrouw krijgt baby in opvang (1) 
29: Tienermoeder krijgt baby in opvang (2) 
30: Tienermoeder/zwangere vrouw krijgt baby in opvang en daarna uitbuikplaatsing (3) 
31: Geboren in ziekenhuis en vervolgens uit buik geplaatst 
32: Ouders overlijden 
33: Jeugdhulp en buitenland (1) 
34: Jeugdhulp en buitenland (2) 
35: Jeugdhulp en buitenland (3) 
36: Jeugdhulp en buitenland (4) 
37: Jeugdbeschermingsmaatregel in het buitenland (5) 
38: Jeugdreclasseringmaatregel in het buitenland (6) 
39: Vrijwillige pleegzorg in België (7) 
40: Pleegoudervoogdij in Duitsland (8) 
41: Plaatsing vanuit buitenland in Nederlands pleeggezin (9) 
42: Vondeling 
43: Jeugdige van ouders met een zwervend bestaan 
44: Jeugdige heeft weekendpleegzorg en verhuist naar een andere gemeente 
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Voorbeeld 1: Jeugdhulp zonder verblijf (ambulante jeugdhulp) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: De jeugdige krijgt ambulante jeugdhulp in gemeente B.  
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want de jeugdige heeft het woonadres in gemeente A. 
 

 
 
Voorbeeld 2: Jeugdhulp met verblijf (er is één woonadres) 
Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A  en ontvangt nog geen jeugdhulp 
vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: De jeugdige start met verblijf in gemeente B en blijft ingeschreven in gemeente A.   
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf. 
 

 
 
Voorbeeld 3: Jeugdhulp met verblijf (er zijn twee woonadressen) 
Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A  en ontvangt nog geen jeugdhulp 
vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: De jeugdige start met verblijf in gemeente B. De jeugdige verblijft het komende half jaar in 
totaal minstens vier maanden in gemeente B. De jeugdige woont in de weekenden thuis in 
gemeente A. De jeugdige wordt volgens de regels van de BRP ingeschreven in gemeente B. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf. 

 

 

 
Voorbeeld 4: Co-ouderschap en jeugdhulp met verblijf (1) 
Uitgangssituatie: Gescheiden ouders: vader is ingeschreven in gemeente A, moeder is 
ingeschreven in gemeente B. De jeugdige woont afwisselend in de week bij moeder en vader. De 
jeugdige is ingeschreven bij vader in gemeente A  en ontvangt nog geen jeugdhulp vanuit de 
Jeugdwet.  
Hulp: De jeugdige start met verblijf in gemeente C en woont niet meer bij vader. De jeugdige 
wordt ingeschreven in gemeente C. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf. 

 

 

 
 
Voorbeeld 5: Co-ouderschap en jeugdhulp met verblijf (2) 
Uitgangssituatie: Gescheiden ouders: vader is ingeschreven in gemeente A, moeder is 
ingeschreven in gemeente B. De jeugdige woont afwisselend in de week bij moeder en vader. De 
jeugdige is ingeschreven bij vader in gemeente A  en ontvangt nog geen jeugdhulp vanuit de 
Jeugdwet. 
Hulp: De jeugdige start met verblijf in gemeente B. Het verblijf in gemeente B is een ander adres 
dan dat van de moeder. De jeugdige wordt ingeschreven in  gemeente B. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf.  
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Voorbeeld 6: Jeugdhulp met verblijf gecombineerd met ambulante jeugdhulp 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: De jeugdige start met verblijf in gemeente B. De jeugdige wordt ingeschreven in gemeente 
B. Naast verblijf krijgt de jeugdige ook ambulante hulp.  
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf. Gemeente A betaalt de kosten van verblijf en van de ambulante jeugdhulp. 
 

 
 
Voorbeeld 7: Verblijf met doorplaatsingen (doorlopend verblijf) (1) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: De jeugdige start met verblijf in gemeente B. De jeugdige wordt ingeschreven in gemeente 
B. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand het 
eerste verblijf. 
Hulp wijzigt: De jeugdige wordt doorgeplaatst naar verblijf in gemeente C. De jeugdige wordt  
ingeschreven in gemeente C. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A blijft verantwoordelijk, want dit is de gemeente 
onmiddellijk voorafgaand het eerste verblijf.  
Hulp wijzigt: De jeugdige wordt doorgeplaatst naar verblijf in gemeente D. De jeugdige wordt  
ingeschreven in gemeente  D.  
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A blijft verantwoordelijk want dit is de gemeente 
onmiddellijk voorafgaand aan het eerste verblijf. 
 

 
 
Voorbeeld 8: Verblijf met doorplaatsingen en terug naar ouders (2) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: De jeugdige start met verblijf in gemeente B.  
De jeugdige wordt ingeschreven in gemeente B. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand het 
eerste verblijf. 
Hulp wijzigt: De jeugdige wordt doorgeplaatst naar verblijf in gemeente C. De jeugdige wordt  
ingeschreven in gemeente C. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A blijft verantwoordelijk, want dit is de gemeente 
onmiddellijk voorafgaand aan het eerste verblijf.  
Hulp wijzigt: Het verblijf stopt. 
Nieuwe uitgangssituatie: De jeugdige gaat terug naar de ouders in gemeente A. De jeugdige wordt 
ingeschreven in gemeente A. Jeugdige en ouders verhuizen naar gemeente D. De jeugdige wordt 
ingeschreven in gemeente D.  
Nieuwe hulp: De jeugdige start met verblijf in gemeente E. De jeugdige wordt ingeschreven in 
gemeente E. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente D, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf. 
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Voorbeeld 9: Verblijf met doorplaatsingen en terug naar ouders die verhuisd zijn (3) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: De jeugdige start met verblijf in gemeente B. De jeugdige wordt ingeschreven in gemeente 
B. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand het 
eerste verblijf. 
Hulp wijzigt: Tijdens verblijf jeugdige wordt gestart met ambulante jeugdhulp om het traject naar 
thuis te ondersteunen. Ouders zijn ondertussen verhuisd naar gemeente C. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A blijft verantwoordelijk want dit is de gemeente 
onmiddellijk voorafgaand het eerste verblijf. 
Hulp wijzigt: Het verblijf stopt.   
Nieuwe uitgangssituatie: De jeugdige gaat terug naar de ouders in gemeente C. De jeugdige wordt 
ingeschreven in gemeente C. De ambulante hulp blijft doorlopen.  
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente C, want de jeugdige heeft zijn woonadres in gemeente C. 
Als  jeugdhulp met verblijf is gestopt, dan betaalt de gemeente waar de jeugdige na het verblijf het 
woonadres heeft de ambulante jeugdhulp. 
 

 
 
Voorbeeld 10:  Wanneer werkelijk verblijf jeugdige op het moment van de hulpvraag 
Uitgangssituatie: De BRP geeft geen duidelijkheid over het woonadres van de jeugdige. Ook geeft 
de BRP geen duidelijkheid over het woon- of briefadres van de moeder ten tijde van de geboorte 
van de jeugdige. Uitgangspunt is dan werkelijk verblijf van de jeugdige op het moment van de 
hulpvraag. 
Hulp: Jeugdige komt bij hulpverlening van gemeente A voor jeugdhulp. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want gemeente A is de gemeente van het werkelijke 
verblijf van de jeugdige op het moment van de hulpvraag. Als de jeugdige elders in verblijf wordt 
geplaatst, zal gemeente A verantwoordelijk blijven. 
 

 
 
Voorbeeld 11: Verblijf en ondertoezichtstelling (1) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: Ouders krijgen een ondertoezichtstelling. Jeugdige wordt uit huis geplaatst in gemeente B. 
De jeugdige wordt ingeschreven in gemeente B. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf. 
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Voorbeeld 12: Verblijf en voogdij (2)  

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: Het gezag van de ouders wordt beëindigd. De jeugdige wordt uit huis geplaatst in gemeente 
B. De jeugdige wordt ingeschreven in gemeente B. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf.  

 
 
Voorbeeld 13: Verblijf en ondertoezichtstelling wordt voogdij (3) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: Ouders krijgen een ondertoezichtstelling. Jeugdige wordt uit huis geplaatst in gemeente B. 
De jeugdige wordt ingeschreven in gemeente B. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand het 
eerste verblijf.  
Hulp wijzigt: Na twee jaar wordt de ondertoezichtstelling omgezet in voogdij. Jeugdige blijft wonen 
in gemeente B. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf. Wijziging van ondertoezichtstelling naar voogdij verandert niet de 
verantwoordelijke gemeente. 

 
 
Voorbeeld 14: Verlengde jeugdhulp (18-23 jaar) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: De jeugdige start met verblijf in gemeente B. De jeugdige wordt ingeschreven in gemeente 
B.  
Hulp wijzigt: Jeugdige wordt 18 jaar en verhuist naar gemeente C. De jeugdige wordt ingeschreven 
in gemeente C. In gemeente C krijgt de jeugdige aaneensluitend verlengde jeugdhulp in de vorm 
van verblijf.  
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf. Dit geldt ook bij aansluitende verlengde jeugdhulp met verblijf (doorplaatsing). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld 15: Justitiële jeugdinrichting en jeugdhulp als nazorg (1) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
De jeugdige komt in detentie (JJI) in gemeente B. Na verblijf in detentie (JJI) gaat de jeugdige 
naar gemeente C in beschermd wonen, dat onderdeel is van zijn verplichte nazorg. De jeugdige 
wordt  ingeschreven in gemeente C. In het kader van de verplichte nazorg ontvangt de jeugdige 
ook ambulante jeugdhulp in gemeente C. 
De gehele verplichte nazorg is voor verantwoordelijkheid van gemeente A, want dit is de gemeente 
onmiddellijk voorafgaand aan het eerste verblijf (in de JJI). De JJI wordt bekostigd door het 
Ministerie van JenV. 
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Voorbeeld 16: Ambulante jeugdhulp na JJI (2) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
De jeugdige komt in detentie  (JJI) in gemeente B. Na verblijf in detentie (JJI) gaat de jeugdige –
die inmiddels boven de 18 jaar is- naar gemeente C. De jeugdige wordt ingeschreven in gemeente 
C. De jeugdige woont zelfstandig in gemeente C. Hij krijgt daar in het kader van een Scholings- en 
Trainingsprogramma (hierna:STP) een verplichte behandeling.  
Verantwoordelijke gemeente voor de verplichte behandeling is gemeente A, want dit is de 
gemeente onmiddellijk voorafgaand aan het eerste verblijf (in de JJI). Het verblijf in de JJI wordt 
bekostigd door het Ministerie van JenV.  De herkomstgemeente is verantwoordelijk; zo is eerder 
duidelijk met welke gemeente het nazorgtraject moet worden afgestemd en georganiseerd.  
 

 
 
 
Voorbeeld 17:  Jeugdhulp na 23 jaar bij strafrechtelijke titel (3) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is 20 jaar en zonder vaste woon- of verblijfplaats.   
Voor een vergrijp in gemeente A krijgt de jeugdige een PIJ-maatregel (plaatsing in een inrichting 
voor jeugdigen) opgelegd in gemeente B. 
Op zijn 23e jaar moet de jeugdige als onderdeel van de verplichte nazorg na verblijf in de JJI 
begeleid wonen inclusief ambulante jeugdhulp in gemeente C. De jeugdige wordt ingeschreven in 
gemeente C.  
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente van werkelijk verblijf ten tijde 
van de hulpvraag (hulpvraag ontstond bij het plegen van het vergrijp)Gemeente A blijft 
verantwoordelijk voor de verplichte jeugdhulp zolang de strafrechtelijke titel loopt. Voor eventuele 
aanvullend (op de jeugdhulp die rechtstreeks voortvloeit uit de strafrechtelijke uitspraak) nodig 
geachte jeugdhulp, voert de jeugdreclassering overleg met gemeente C. Indien de 
volwassenreclassering de maatregel T&B begeleidt, kan deze geen aanvullende jeugdhulp inzetten 
(ook niet in overleg met de gemeente), maar – in overleg met de gemeente – mogelijk wel hulp uit 
de WMO.   
 

Jeugdhulp bij 
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Pleegt vergrijp in 
gemeente A

Geen BRP 
Jeugdige is 20 jaar JJI in gemeente B

Verplichte nazorg: begeleid 
wonen en ambulante 

jeugdhulp in gemeente C

BRP jeugdige wordt 
gemeente C

Gemeente A is 
verantwoordelijk

 
 
 
Voorbeeld 18: Jeugdhulp als onderdeel van een strafrechtelijke beslissing (4) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Jeugdige is 22 jaar; als onderdeel van de strafrechtelijke beslissing moet de jeugdige begeleid 
wonen/beschermd wonen in gemeente B. Ook krijgt de jeugdige verplichte ambulante jeugdhulp 
opgelegd. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het verblijf in begeleid/beschermd wonen. Gemeente A is daarom verantwoordelijk voor het verblijf 
en voor de verplichte ambulante jeugdhulp.  
 
 

 

 

 
 
Voorbeeld 19: Gemeente met een leefgroep 
Uitgangssituatie: Drie jeugdigen: Jan is ingeschreven in gemeente B, Marie is ingeschreven in 
gemeente C en Pieter is ingeschreven in gemeente D. De drie jeugdigen ontvangen nog geen 
jeugdhulp vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: Jan, Marie en Pieter worden in een leefgroep in verblijf geplaatst in gemeente A. 
Verantwoordelijke gemeenten: De gemeente onmiddellijk voorafgaand aan het eerste verblijf: dus 
gemeente B is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp van Jan, gemeente C voor die van Marie en 
gemeente D voor die van Pieter.  
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Voorbeeld 20: Jeugdhulp met langdurig pleegzorg (1) 

Uitgangssituatie:De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: De jeugdige komt op zijn vierde in een pleeggezin in gemeente B. De jeugdige wordt  
ingeschreven in gemeente B.  
Verantwoordelijke gemeente: gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand het 
eerste verblijf. 
Hulp wijzigt: Als de jeugdige 12 jaar is, heeft hij naast de pleegzorg ook ambulante jeugdhulp 
nodig.  
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf. Gemeente A betaalt daarom ook de ambulante jeugdhulp. 
Gemeente B kan in deze situatie met gemeente A afspreken dat zij de inhoud van de jeugdhulp 
bepaalt en de rekening door gemeente A laat betalen. 
 

 
 
Voorbeeld 21: Jeugdhulp met pleegzorg  en eigen kind (2) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: Jeugdige komt op zijn vierde in een pleeggezin in (dezelfde) gemeente A.  
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf. 
Nieuwe uitgangssituatie: Als jeugdige 12 jaar is, verhuist het pleeggezin naar gemeente B. De 
jeugdige wordt ingeschreven in gemeente B.  
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf.  
Hulp wijzigt: De jeugdige krijgt naast de pleegzorg ook ambulante jeugdhulp. 
Verantwoordelijke gemeente voor ambulante hulp: Gemeente A, want dit is de gemeente 
onmiddellijk voorgaand het eerste verblijf. 
Hulp: De pleegouders van het pleegkind hebben een eigen kind. Hun eigen kind heeft ambulante 
jeugdhulp nodig. Deze jeugdige is ingeschreven in gemeente B.  
Verantwoordelijke gemeente voor de ambulante jeugdhulp van het eigen kind: Gemeente B, want 
deze jeugdige heeft het woonadres in gemeente B. 
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Voorbeeld 22: Informeel pleeggezin wordt formeel pleeggezin (3) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. Op zijn vierde gaat de jeugdige bij zijn opa en oma wonen in gemeente B. De 
jeugdige wordt ingeschreven in gemeente B. Het begint als informele pleegzorg. Na enige tijd 
verzoeken oma en opa om de pleegzorg te formaliseren. 
Hulp: Opa en oma krijgen formele pleegzorg over de jeugdige. Nu is er formeel sprake van verblijf. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente B, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf. 
 
 
 
 
 
Voorbeeld 23: Gezin met jeugdhulp met verblijf en ambulante jeugdhulp 
Uitgangssituatie: Drie jeugdigen in een gezin. Zij zijn ingeschreven in gemeente A en zij ontvangen 
nog geen jeugdhulp vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: Eén van de drie kinderen krijgt verblijf in gemeente B. Deze jeugdige wordt ingeschreven in 
gemeente B.  
Verantwoordelijke gemeente: gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf. 
Hulp wijzigt: De twee thuiswonende kinderen (broers) krijgen ambulante jeugdhulp. 
Verantwoordelijke gemeente voor deze ambulante jeugdhulp: Gemeente A, want deze twee broers 
hebben hun woonadres in gemeente A. 
Nieuwe uitgangssituatie:Het gezin verhuist met de twee thuiswonende broers naar gemeente C. Zij 
worden ingeschreven in gemeente C. Het derde kind blijft in verblijf in gemeente B. De twee 
thuiswonende broers krijgen in gemeente C ook ambulante jeugdhulp. 
Verantwoordelijke gemeente voor ambulante hulp: Gemeente C, want de twee broers hebben hun 
woonadres in gemeente C.  
Verantwoordelijke gemeente voor verblijf van het derde kind: Gemeente A, want dit is de 
gemeente onmiddellijk voorafgaand aan het eerste verblijf.  
 

 
 
Voorbeeld 24:  Vrouwenopvang en jeugdhulp (1) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Moeder en jeugdige krijgen verblijf in een vrouwenopvang in gemeente B. Het deel verblijf wordt 
bekostigd vanuit de Wmo 2015 en wordt bekostigd door gemeente B.  
Hulp: De jeugdige krijgt ambulante jeugdhulp in gemeente B.  
Verantwoordelijke gemeente voor het deel ambulante jeugdhulp: Gemeente A, want dit is de 
gemeente onmiddellijk voorafgaand aan het eerste verblijf.  
 

 
 
Voorbeeld 25:  Beschermd wonen voor moeder en jeugdhulp (2) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Moeder en jeugdige krijgen verblijf in een beschermd wonen voorziening in gemeente B. Het deel 
verblijf wordt bekostigd vanuit de Wmo 2015 en wordt bekostigd door gemeente B. De jeugdige 
wordt ingeschreven in gemeente B.  
Hulp: De jeugdige krijgt ambulante jeugdhulp in gemeente B 
Verantwoordelijke gemeente voor het deel ambulante jeugdhulp: Gemeente A, want dit is de 
gemeente onmiddellijk voorafgaand aan het eerste verblijf. 
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Voorbeeld 26:  Beschermd wonen en jeugdhulp (3) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: Jeugdige krijgt verblijf in een beschermd wonen voorziening (dit is in het kader van 
jeugdhulp) in gemeente B. De jeugdige wordt ingeschreven in gemeente B. De jeugdige krijgt 
tijdens het verblijf ook ambulante jeugdhulp in gemeente B.  
Verantwoordelijke gemeente voor beschermd wonen en ambulante jeugdhulp: Gemeente A, want 
dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand het eerste verblijf. 
  

 
 
Voorbeeld 27: Jeugdige van 16 en beschermd wonen en jeugdhulp (4) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: Op jonge leeftijd wordt de jeugdige in een pleeggezin geplaatst in gemeente B. De jeugdige 
wordt ingeschreven in gemeente B.  
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf. 
Hulp eindigt: De jeugdige vertrekt met 18 jaar uit het pleeggezin en gaat in gemeente C 
beschermd wonen in het kader van de Wmo. Gemeente C betaalt de kosten van beschermd wonen, 
want dit valt onder de Wmo 2015. 
Nieuwe hulp: Na een half jaar heeft de jeugdige toch weer ambulante jeugdhulp nodig.  
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente C, want de eerdere jeugdhulp met verblijf was geëindigd 
en de jeugdige heeft nu het woonadres in gemeente C in het kader van de Wmo 2015 en hij 
ontvangt nieuwe ambulante jeugdhulp. 
 

 
 

Voorbeeld 28: Zwangere vrouw krijgt baby in opvang (1) 
Uitgangssituatie: Zwangere vrouw is ingeschreven in gemeente A. Zij wordt vervolgens 
opgevangen in de vrouwenopvang in gemeente B. Zij krijgt een briefadres in gemeente C. In de 
opvang wordt haar baby geboren. 
Hulp: Er is ambulante jeugdhulp nodig voor de baby. 
Verantwoordelijke gemeente voor de vrouwenopvang: Gemeente B op basis van de Wmo 2015. 
Verantwoordelijke gemeente voor de ambulante jeugdhulp van de baby: Gemeente C, want dat is 
de gemeente waar de moeder ten tijde van de geboorte van de baby haar briefadres heeft en waar 
zij dus als ingezetene is ingeschreven. De baby heeft ten tijde van de geboorte namelijk geen 
woonadres in de gemeente van de opvang (want dit adres is geheim) en had geen woonadres in 
een eerdere gemeente voor het verblijf. 
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Voorbeeld 29:  Tienermoeder krijgt baby in opvang (2) 
Uitgangssituatie: Zwangere tiener is ingeschreven in gemeente A. Zij wordt vervolgens 
opgevangen in de vrouwenopvang in gemeente B. Zij krijgt een briefadres in gemeente C. 
Gedurende de opvang wordt haar baby geboren. 
Hulp: Moeder krijgt ondertoezichtstelling en er is ambulante jeugdhulp nodig voor het kind. 
Verantwoordelijke gemeente voor de vrouwenopvang: Gemeente B op basis van de Wmo 2015. 
Verantwoordelijke gemeente voor de ambulante jeugdhulp en de ondertoezichtstelling: Gemeente 
C, want dat is de gemeente waar de moeder ten tijde van de geboorte van de baby haar briefadres 
heeft en waar zij dus als ingezetene is ingeschreven. De baby heeft ten tijde van de geboorte 
namelijk geen woonadres in de gemeente van de opvang (want dit adres is geheim) en had geen 
woonadres in een eerdere gemeente voor het verblijf. 
 

 
 
Voorbeeld 30:  Zwangere vrouw krijgt baby in opvang en daarna uitbuikplaatsing (3) 
Uitgangssituatie: Zwangere vrouw  is ingeschreven in gemeente A. Zij wordt vervolgens 
opgevangen in de vrouwenopvang in gemeente B. Zij krijgt een briefadres in gemeente C. 
Gedurende de opvang wordt de baby geboren. 
Hulp: Er komt een jeugdbeschermingsmaatregel(JB-maatregel). Het is vooraf duidelijk dat moeder 
niet voor haar baby kan zorgen. De baby wordt daarom meteen geplaatst in een pleeggezin in 
gemeente D.  
Verantwoordelijke gemeente voor de JB-maatregel en de jeugdhulp van de baby: Gemeente C, 
want dat is de gemeente waar de moeder ten tijde van de geboorte van de baby haar briefadres 
heeft en waar zij dus als ingezetene is ingeschreven. De baby heeft ten tijde van de geboorte 
namelijk geen woonadres in de gemeente van de opvang (want dit adres is geheim) en had geen 
woonadres in een eerdere gemeente voor het verblijf.  
 

 
 
Voorbeeld 31: Geboren in ziekenhuis en vervolgens uit buik geplaatst 
Uitgangssituatie: Moeder is ingeschreven in gemeente A en bevalt in ziekenhuis in gemeente B.  
Hulp: Er komt een JB-maatregel. Het is vooraf duidelijk dat moeder niet voor haar baby kan 
zorgen. Baby wordt meteen geplaatst in een pleeggezin in gemeente C. 
Verantwoordelijke gemeente: Volgens de BRP moet de baby (direct na de bevalling) altijd eerst op 
het woon- of briefadres van de moeder worden ingeschreven. Dit is gemeente A. Dit is ongeacht of 
de baby ooit gaat wonen in gemeente A. Gemeente A is dus verantwoordelijk voor de JB maatregel 
en de jeugdhulp, want dit is de gemeente waar de moeder van de baby ten tijde van diens 
geboorte als ingezetene is ingeschreven. 
 

 

 

Voorbeeld 32: Ouders overlijden 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: De jeugdige komt in een pleeggezin in gemeente B. De jeugdige wordt ingeschreven in 
gemeente B.  
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf. 
Nieuwe uitgangssituatie: Vervolgens overlijden de ouders van de jeugdige. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf. Gemeente A blijft tot het eind van de jeugdhulp met verblijf verantwoordelijk 
voor deze jeugdige. 
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Voorbeeld 33: Jeugdhulp en buitenland (1) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: De jeugdige komt in een pleeggezin in gemeente B. De jeugdige wordt ingeschreven in 
gemeente B.  
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand het 
eerste verblijf. 
Nieuwe uitgangssituatie: Ouders verhuizen naar Duitsland. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A blijft verantwoordelijk, want dit is de gemeente 
onmiddellijk voorafgaand aan het eerste verblijf. 
 

 
 
Voorbeeld 34: Jeugdhulp en buitenland (2) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: De jeugdige krijgt ambulante hulp. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want de jeugdige heeft het woonadres in gemeente A. 
Nieuwe uitgangssituatie: De jeugdige en ouders verhuizen naar Duitsland. 
Hulp: Vanwege de kleine afstand kan de ambulante hulp worden voortgezet in Nederland. 
Verantwoordelijke gemeente: Geen Nederlandse gemeente, want de Jeugdwet geldt niet in 
Duitsland. De ouders moeten de jeugdhulp zelf betalen of naar de Duitse jeugdhulp. 
 

 
 
Voorbeeld 35: Jeugdhulp en buitenland (3) 
Uitgangssituatie: De jeugdige woont in Duitsland. 
Hulp: De jeugdige krijgt ambulante hulp in Duitsland. 
Verantwoordelijke gemeente: Geen Nederlandse gemeente, want de Jeugdwet geldt niet in 
Duitsland. 
Nieuwe uitgangssituatie: Ouders en jeugdige verhuizen naar gemeente A in Nederland. 
Hulp: De ambulante hulp in Duitsland eindigt. De jeugdige krijgt weer ambulante jeugdhulp in 
Nederland. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want de jeugdige heeft het woonadres in gemeente A. 
 

 
 
Voorbeeld 36: Jeugdhulp en buitenland (4) 
Uitgangssituatie: De jeugdige woont in Duitsland. 
Hulp: De jeugdige krijgt in Duitsland verblijf en ambulante hulp. 
Verantwoordelijke gemeente: Geen Nederlandse gemeente, want de Jeugdwet geldt niet in 
Duitsland. 
Nieuwe uitgangssituatie: Ouders en jeugdige verhuizen naar gemeente A in Nederland. De jeugdige 
wordt ingeschreven in gemeente A. 
Hulp: De jeugdige wordt in verblijf geplaatst in Nederland in gemeente B. De jeugdige wordt 
ingeschreven in gemeente B. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf in Nederland. 
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Voorbeeld 37: Jeugdbeschermingsmaatregel in het buitenland (5) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: Er komt een ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel. De jeugdige verhuist naar  
Duitsland (grensgebied). Dit is voor de uitvoering van de JB-maatregel geen probleem. De GI kan 
de jeugdige en omgeving goed begeleiden.   
Verantwoordelijke gemeente voor de JB maatregel en de jeugdhulp: Gemeente A, want dit is de 
gemeente onmiddellijk voorafgaand aan het eerste verblijf in Nederland.1 Hier is de gecertificeerde 
instelling de instantie die bepaalt of de hulp vanuit Nederland gecontroleerd kan worden. De GI kan 
ook besluiten de maatregel over te dragen aan het buitenland. Dit zal gebeuren als de afstand te 
groot is (bijvoorbeeld Spanje) of controle vanuit Nederland niet goed mogelijk is. 
 

 
 
Voorbeeld 38: Jeugdreclasseringsmaatregel in het buitenland (6) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: Er komt een jeugdreclasseringsmaatregel (JR). De jeugdige verhuist daarna naar Duitsland 
(grensgebied). Dit is in casu voor de uitvoering van de jeugdreclasseringsmaatregel geen 
probleem, omdat gemeente A in het grensgebied ligt, het sociale netwerk van de jeugdige in 
gemeente A is en de reclasseringsmaatregel door de beperkte afstand vanuit Nederland begeleid 
kan worden. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente waar de jeugdige het 
woonadres had op het moment van de hulpvraag2. De rechter, de GI en/of het OM kunnen 
besluiten de maatregel over te dragen aan het buitenland. Er zal beoordeeld worden of de 
maatregel vanuit Nederland goed begeleid kan worden. Zo niet dan zal de maatregel worden 
overgedragen naar het desbetreffende buitenland. 
 

 
 
Voorbeeld 39: Vrijwillige pleegzorg in België (7) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: De jeugdige zal pleegzorg krijgen. Er is een netwerkpleeggezin in België. Er is sprake van 
vrijwillige hulp.  
Verantwoordelijke gemeente: België is verantwoordelijk voor (de kosten van) het onderzoek of het 
netwerkpleeggezin in België geschikt is en is verantwoordelijke voor de kosten van de 
voorbereiding op de plaatsing3. Gemeente A is verantwoordelijk voor de kosten van de 
pleegzorgplaatsing (pleegvergoeding en begeleiding), want gemeente A is de gemeente 
onmiddellijk voorafgaand aan het eerste verblijf.  
 

 
  

                                                           
1 In beginsel is het zendende land verantwoordelijk voor het betalen van de kosten van jeugdhulp met verblijf en de JB-
maatregel. 
2 In beginsel is het zendende land verantwoordelijk voor het betalen van de koten van jeugdhulp met verblijf en de JR-
maatregel. 
3
 In beginsel is het zendende land verantwoordelijk voor het betalen van de kosten van de pleegvergoeding en de begeleiding 

van pleegouders. Het ontvangende land is verantwoordelijk voor de uitvoering van het geschiktheidsonderzoek/de screening 

van de aspirant pleegouders i.v.m.de instemming van de Centrale Autoriteit die nodig is voor de overname van de 

zorgindicatie. Zie ook: Internationale pleegzorg / overname zorgindicatie (5.2 Overname zorgindicatie, blz. 5): 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2013/04/25/handreiking-werken-met-haags-kinderbeschermingsverdrag-

hkbv    
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Voorbeeld 40: Pleegoudervoogdij in Duitsland (8) 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: De jeugdige komt in een pleeggezin in gemeente B. De jeugdige wordt ingeschreven in 
gemeente B.  
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf. 
Hulp wijzigt:De pleegouders krijgen pleegoudervoogdij en aanbieder blijft pleegzorg begeleiden.  
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf. 
Nieuwe uitgangssituatie: De pleegouders verhuizen naar Duitsland. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A blijft verantwoordelijk voor de jeugdhulp, want dit is de 
gemeente onmiddellijk voorafgaand aan het eerste verblijf4.  
 

 
 
Voorbeeld 41: Plaatsing vanuit buitenland in Nederlands pleeggezin (9) 
Uitgangssituatie:De jeugdige is ingeschreven in Duitsland en zit in een pleeggezin in Duitsland. 
Hulp: De jeugdige komt in een pleeggezin in gemeente A. Dit gezin wordt hiervoor gescreend.  
Verantwoordelijke gemeente voor de screening: Gemeente A, want Nederland is het ontvangende 
land. De screening is positief en de jeugdige wordt geplaatst in het pleeggezin in gemeente A. De 
jeugdige wordt ingeschreven in gemeente A. 
Verantwoordelijke gemeente: Duitsland is verantwoordelijk voor de kosten van pleegvergoeding en 
begeleiding. Duitsland is het zendende land en het zendende land is verantwoordelijk voor de 
kosten van verblijf bij de pleegouders. 
 

 
 
Voorbeeld 42: Vondeling 
Uitgangssituatie: Er wordt in gemeente A een baby te vondeling gelegd.  
Hulp:De baby wordt gevonden in gemeente A en wordt geplaatst in een pleeggezin in gemeente B. 
De baby wordt ingeschreven in gemeente B.  
Verantwoordelijke gemeente: De ouders van de vondeling zijn niet bekend. De baby heeft nog 
geen woonadres. Verantwoordelijk is de gemeente waarin de werkelijke verblijfplaats van de 
jeugdige zich bevindt op het moment van de hulpvraag.  Dit is gemeente A, want daar is de baby 
te vondeling gelegd. Het gaat hier om een acute situatie waar gemeente A verantwoordelijk voor 
wordt.  

 

 

 

  

                                                           
4
 De pleegzorgaanbieder kan er voor kiezen om de begeleiding en betaling van de pleegvergoeding (via de Centrale Autoriteit) 

over te dragen aan een Duitse instelling, maar kan er ook voor kiezen dit zelf te blijven doen als dat haalbaar is i.v.m. de 
reisafstand. 
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Voorbeeld 43: Jeugdige van ouders met een zwervend bestaan 
Uitgangssituatie: In gemeente A wordt een  jeugdige gevonden. De jeugdige heeft geen woonadres 
in de BRP en de woonplaats van de moeder ten tijde van de geboorte van de jeugdige is niet 
bekend.  
Hulp: De jeugdige wordt geplaatst in verblijf in gemeente B. De jeugdige wordt ingeschreven in 
gemeente B.  
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente waar de jeugdige zich bevindt 
op het moment van de hulpvraag. 
 

 
 
 
Voorbeeld 44: Jeugdige heeft weekendpleegzorg en verhuist naar andere gemeente 

Uitgangssituatie: De jeugdige is ingeschreven in gemeente A en ontvangt nog geen jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. 
Hulp: De jeugdige start met weekendpleegzorg (verblijf) in gemeente B. In de week blijft hij wonen 
in gemeente A. De jeugdige blijft ingeschreven in gemeente A omdat hij meer dan 4 dagen in 
gemeente A woont. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand het 
eerste verblijf. 
Nieuwe uitgangssituatie: Jeugdige en ouders verhuizen naar gemeente C. De jeugdige wordt 
ingeschreven in gemeente C. De hulp verandert niet, want jeugdige heeft nog steeds 
weekendpleegzorg (verblijf) in gemeente B. 
Verantwoordelijke gemeente: Gemeente A, want dit is de gemeente onmiddellijk voorafgaand aan 
het eerste verblijf.  
 

Jeugdige verhuist bij 

weekendpleegzorg

BRP Jeugdige is 
gemeente A

Weekendpleegzorg 
in gemeente B

Gemeente A is 
verantwoordelijk

Jeugdige en 
ouders verhuizen

BRP jeugdige wordt 
gemeente C

Gemeente A is 
verantwoordelijk

 


