
Factsheet

Woonplaats
beginsel

Stelselwijziging Jeugd



| Stelselwijziging Jeugd2

Bent u gemeenteambtenaar en betrokken bij het jeugdveld? 
En wilt u in het kader van de Jeugdwet meer weten over het 
woonplaatsbeginsel? Dan is deze factsheet voor u.

Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking en worden de 
gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Daarom is 
het voor gemeenten onder andere belangrijk om te bepalen of 
jeugdigen die in hun gemeenten jeugdhulp nodig hebben, 
daadwerkelijk tot hun verantwoordelijkheid behoren. 
De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van 
Veiligheid en Justitie hebben hiervoor samen met de VNG een 
stappenplan voor gemeenten ontwikkeld. Door de stappen uit dit 
plan te volgen, wordt voor gemeenten duidelijk welke gemeente  
verantwoordelijk is voor het bepalen en financieren van de 
benodigde jeugdhulp of die voortvloeit uit een strafrechtelijke 
beslissing of voor de uitvoering van jeugdbescherming en 
jeugdreclassering.

De verantwoordelijke gemeente is in beginsel de gemeente waar 
de ouder met gezag woont. Als een jeugdige en zijn of haar ouders 
hulp nodig hebben, wordt eerst bekeken waar het gezag ligt. 
Daarna wordt vastgesteld wat het adres is. Zo wordt duidelijk 
welke gemeente verantwoordelijk is voor de desbetreffende 
jeugdige. Bij een verhuizing, een wijziging in het gezag of als 
de jeugdige meerderjarig wordt, verandert de situatie. 
Voor de nieuwe situatie moet opnieuw met behulp van het 
stappenplan worden bepaald welke gemeente op dat moment 
de verantwoordelijke gemeente is.

Het vaststellen van de woon- of  
verblijfplaats

Bij het bepalen van het woonadres wordt aangesloten bij de 
inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Als een 
jeugdige zelf, of zijn of haar gezagsdrager, niet heeft gezorgd 
voor de inschrijving in de BRP, moet hij of zij gewezen worden op 
zijn of haar wettelijke plicht om zich in te schrijven. Als er geen 
inschrijving in de BRP is, wordt gekeken naar het werkelijke 
verblijf van de gezagsdrager. 

In sommige gevallen is het werkelijke verblijfplaats van de 
jeugdige bepalend voor de verantwoordelijke gemeente. 
Soms komt het voor dat het werkelijke verblijf van een jeugdige 
bij een nevenvestiging van een jeugdhulpaanbieder is. In die 
gevallen is het adres van de nevenvestiging het adres dat geldt.

 Als het moment van de hulpvraag wordt gehanteerd, geldt het 
eerste contact van de jeugdige bij de toegang.

Verhuizing

Een  wijziging van de inschrijving in de BRP betekent de start 
van overleg tussen gemeente die verantwoordelijk was en de 
gemeente die verantwoordelijk wordt. Dit overleg is gericht 
op de feitelijke overdracht.

Hulp bij acute situaties

Bij acute situaties wordt direct jeugdhulp aan de jeugdige 
geleverd of een kinderbeschermingsmaatregel uitgesproken. 
De gemeente die de acute hulp levert, stelt via het stappenplan 
vast welke gemeente formeel verantwoordelijk is. De kosten 
van alle geleverde acute hulp zijn immers voor rekening van die 
gemeente. Wanneer de Jeugdwet niet van toepassing is, is er 
geen gemeente direct verantwoordelijk voor de desbetreffende 
jeugdige. Gemeenten die kosten voor jeugdhulp hebben gemaakt 
moeten in die uitzonderlijke gevallen de kosten verhalen op de 
reisverzekering, de desbetreffende buitenlandse verzekeraar of 
via de gezagsdrager van de jeugdige.

Overgangsrecht in 2015

Met betrekking tot het overgangsrecht geldt de situatie zoals 
deze op 31 december 2014 bekend is. Waar in het stappenplan 
het moment van de hulpvraag staat, geldt ten aanzien van het 
overgangsrecht de situatie op 31 december 2014. Een jeugdige 
heeft recht op (jeugd)hulp tot het moment waarop een indicatie of 
verwijzing of strafrechtelijke beslissing eindigt, tot maximaal het 
einde van 2015. Bij langdurige pleegzorg geldt het overgangsrecht 
tot het moment dat de jeugdige 18 jaar wordt. 

Gescheiden ouders in verschillende 
gemeenten

Als ouders na een echtscheiding in verschillende gemeenten 
wonen en de jeugdige bij beide ouders woont, moet er een 
hoofdverblijf worden aangewezen. De rechter kan bij de 
scheidingsuitspraak het  hoofdverblijf bepalen. Als het hoofd-
verblijf niet door de rechter is bepaald, geven de ouders aan wat 
het hoofdverblijf van de jeugdige is. Kunnen of willen de ouders 
dit niet aangeven dan gaan de twee desbetreffende gemeenten 
met elkaar in overleg. Daarbij hanteren zij het criterium: de 
verantwoordelijke gemeente is die gemeente waar de jeugdhulp 
in het belang van de jeugdige binnen zijn sociale netwerk (school, 
sport en vriendenkring)  georganiseerd kan worden.  
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Voorlopige voogdij 

De kinderrechter kan om verschillende redenen een voorlopige 
voogdij uitspreken. Het gaat daarbij altijd om acute noodsituaties 
waarin een snel ingrijpen ter (tijdelijke) bescherming van de 
minderjarige nodig is. Zo kan het nodig zijn om een medische 
behandeling voor een kind mogelijk te maken, als toestemming 
door de ouder(s) wordt geweigerd. Voorlopige voogdij kan ook 
een tussenmaatregel zijn wanneer deze wordt uitgesproken 
gedurende het onderzoek naar een beëindiging van het ouderlijk 
gezag. Dan is het gezag van de ouder(s) geschorst, in afwachting 
van een definitieve maatregel. Bij de situatie van voorlopige 
voogdij is voor het bepalen van de woonplaats gekozen voor een 
praktische oplossing. Uitgangspunt is de situatie die gold voordat 
sprake was van voorlopige voogdij. De gemeente waar de ouder 
die het gezag had woont is verantwoordelijk. Als die ouder tijdens 
de duur van de situatie van voorlopige voogdij verhuist, wordt de 
gemeente waar deze ouder naar toe gaat verantwoordelijk. 

Tijdelijke voogdij

Bij de situatie van tijdelijke voogdij is er tijdelijk in de voogdij 
voorzien. Deze situatie kan onbeperkt duren, tot het moment 
waarop ouders terugkeren, bijvoorbeeld na het uitzitten van een 
gevangenisstraf in het buitenland, of totdat een jeugdige 
terugkeert naar het land van herkomst (Nidos heeft dan meestal 
de tijdelijke voogdij) of tot het moment waarop een jeugdige 
meerderjarig wordt. De verblijfplaats van de jeugdige is in deze 
situaties bepalend.

Instellingsvoogdij

Als de voogdij door een gecertificeerde instelling wordt uitge-
oefend is het werkelijke verblijf van de jeugdige bepalend. 
Vaak woont deze jeugdige in een pleeggezin of in een residentiële 
instelling. Als de jeugdige in een residentiële instelling woont, 
geldt niet het adres van de hoofdvestiging van de jeugdhulp-
aanbieder maar het werkelijke verblijf van een jeugdige bij de 
nevenvestiging.

Meerderjarige jeugdige

Als een jeugdige 18 jaar wordt, is er geen gezagsrelatie meer. 
Daarom wordt in dat geval uitgegaan van het adres van de 
jeugdige.

Woonplaats van gezagsdrager(s) onbekend 
of in het buitenland

Als de woonplaats van de gezagsdrager(s) onbekend is, geldt 
het werkelijk verblijf van de jeugdige op het moment van de 
hulpvraag. Als de gezagsdrager(s) in het buitenland wonen en 
de jeugdige in Nederland verblijft, geldt het werkelijk verblijf 
van de jeugdige. Er is dus altijd een gemeente verantwoordelijk.

Woonplaats gezagsdrager en jeugdige in 
buitenland

Als ouders en jeugdige in het buitenland wonen, is er geen recht 
op jeugdhulp. Gemeenten hoeven dan geen jeugdhulp te leveren.

Woonplaats gezagsdrager in Nederland en 
jeugdige in buitenland

De gemeente waar de gezagsdrager woont is verantwoordelijk.

Briefadres

Soms wordt iemand op een briefadres en niet op een 
woonadres ingeschreven in de BRP. Dit kan voorkomen als 
iemand bijvoorbeeld in een psychiatrische instelling, een 
Blijf van mijn Lijf-huis of in een gevangenis verblijft. Bij een 
briefadres geldt het werkelijke verblijf van de jeugdige op het 
moment van de hulpvraag. Wanneer zowel het briefadres als 
het woonadres bekend zijn in de BRP, wordt het woonadres 
gehanteerd.

Meer weten over beleidsinformatie in het nieuwe stelsel?
Ga dan naar www.voordejeugd.nl of www.vng.nl

Voor al uw ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld over het 
woonplaatsbeginsel in het kader van de Jeugdwet, kunt u 
contact opnemen met de helpdesk van het programma 
stelselherziening jeugd:
http://www.voordejeugd.nl/ondersteuning/contact

http://www.voordejeugd.nl
http://www.vng.nl
http://www.voordejeugd.nl/ondersteuning/contact
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