
Aan de Stichting Jeugdteams ZHZ
Mail: GI-bepalingen@jeugdteamszhz.nl

Bepaling Jeugdhulp (art. 3.5 Jeugdwet)

Geachte heer/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), onder toezicht gesteld/ 
onder voogdij gesteld 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).

Bepaling jeugdhulp
De gecertificeerde instelling bepaalt dat in het kader van de (voorlopige) 
ondertoezichtstelling/voogdijmaatregel/jeugdreclasseringsmaatregel jeugdhulp wordt ingezet. Deze jeugdhulp 
word ingezet voor de duur van de looptijd van de maatregel behoudens verlenging of verkorting.  De in deze 
bepaling vastgestelde zorg kan door de zorgaanbieder in samenspraak met belanghebbenden voor maximaal 
een jaar ten uitvoer worden gebracht zonder dat een nieuwe bepaling is vereist.  

1. Betalende gemeente volgens het nieuwe 
woonplaatsbeginsel 2022. Let op! Als er ook sprake is 
van verblijf bij de jeugdige moet de betalende 
gemeente  = aan de gemeente waar de jeugdige 
ingeschreven stond voor het verblijf gestart is.

2. Adres waar de cliënt verblijft.
3. BSN
4. Zorgaanbieder
5. Datum start zorg
6. Datum einde zorg
7. Vorm zorg: ZIN of PGB
8. Toewijzing ZIN
Bij verblijf ook graag aantal dagen per week opgeven
Bij 18+ (zie uitleg)!
9. Toewijzing PGB

10. Eerder op grond van een besluit van de rechtbank 
ingezet zorg wordt beëindigd

Ja m.i.v. ………../nee, omdat…………………………….

namens deze,
(naam) 
functie 
Afschrift verzonden op (invullen: datum) aan:
(ouders met/ zonder gezag, voogd, minderjarige vanaf 12 jaar)

Betreft: (naam minderjarige(n)) Kenmerk: Datum: 

Contactgegevens:

GI:
Naam: 
Tel.:
Email:

mailto:GI-bepalingen@jeugdteamszhz.nl


Instructie voor het invullen van de bepaling

Veld 1 en 2
Vanaf 2022 is het woonplaatsbeginsel gewijzigd. Het adres van de gezagsdrager is niet meer leidend voor het 
bepalen van de financierende gemeente. 
Als de jeugdige alleen ambulante zorg ontvangt, dan is het adres van de jeugdige leidend.
Als de jeugdige ook zorg met verblijf ontvangt, dan is de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct 
voorafgaand aan de zorg met verblijf leidend. 

Veld 2
Het huidige adres van de jeugdige

Veld 3
BSN nummer van de jeugdige

Veld 4
Zorgaanbieder waar de hulp ingezet wordt

Veld 5 en veld 6
Startdatum en einddatum van de inzet

Veld 7
Is de inzet ZIN of PGB

Veld 8

Bij inzet van ambulante zorg
Voor ambulante zorg wordt er gewerkt met aspecifieke toewijzingen . Dit houdt in dat men per categorie 
(groep) een aspecifieke toewijzing ontvangt en onder die toewijzing kan men meerdere diensten inzetten. Zie 
overzicht productcodelijst 2022 op www.jeugdzhz.nl
Als er sprake is van ambulante inzet dan moet worden bepaald welke categorie ingezet moet worden. Dit kan 1 
of meerdere categorieën zijn. Bv. Jeugdige heeft ambulante zorg nodig en daarbij ook dagbesteding., welke 
aspecifieke toewijzing of toewijzingen zijn er dan nodig?

Voorbeeld
8. Toewijzing 
Bij verblijf ook graag aantal dagen per week 
opgeven

Aspecifieke toewijzing ambulante zorg
Aspecifieke toewijzing dagbesteding/dagbehandeling

Bij inzet van verblijf 
Als er sprake is van verblijf dan wordt er niet gewerkt met aspecifieke toewijzingen maar specifieke 
toewijzingen. In het veld kan je opgeven welke dienst (soort verblijf) er ingezet moet. Bij verblijf ook graag de 
aantal dagen per week opgeven. Hieronder een voorbeeld voor deeltijdspleegzorg

Toewijzing 
Bij verblijf ook graag aantal dagen per week 
opgeven

Pleegzorg regulier: 2 dagen per week



Bij inzet bij 18+ jeugdzorg
Als er sprake is van jeugdhulp inzet 18+ dan kan men geen aspecifieke toewijzingen inzetten. Bij 18+ moet men 
aangeven welke dienst er nodig is + hoeveel minuten, dagen, dagdelen per week.

Bij inzet van PGB
Zie productcodelijst 2022 op www.jeugdzhz.nl


