
AL Burgers

Groep Verplichting  AL

Tijd 
(uren) Tarief Totaal (€) Tarief / 

OOP
Tijd / 

Aantal K (€)
Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Q2 F FxQ1 of Q2 PxQ PxQ PxQ

jeugdzorg gVerplichting Burgers X 1 40/60 -€           -€           0 0 -€           -€           
31 32.4

De verklaring, bedoeld in het derde 
lid, behoeft de instemming van een 
gedragswetenschapper behorende 
tot een bij regeling van Onze 
Ministers aangewezen categorie, 
die de jeugdige met het oog daarop 
kort tevoren heeft onderzocht.

Het 
onderzoek 
kost de 
jeugdige 30 
minuten

30/60 2.000 1.000 Aantal jeugdigen met 
een machtiging is 1650 
per jaar (bron directie 
jeugdzorg) +350 
voorwaardelijke 
machtiging waar ook 
een Gedr. Wetensch. 
voor nodig is.

36 De griffier zendt, onverminderd 
artikel 800 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, een 
afschrift van de beschikking inzake 
de machtiging aan:

Kennisnemen 
en 
archieveren

5/60 1.650 138 Standaard handeling uit
nulmeting burgers

38 De zorgaanbieder in wier 
accommodatie de jeugdige is 
opgenomen, doet van deze 
opneming zo spoedig mogelijk 
mededeling aan degene die het 
gezag over de jeugdige uitoefent 
en degene die het verzoek tot het 
verlenen van de machtiging heeft 
ingediend. 

Kennisnemen 
en 
archieveren

5/60 1.650 138 Standaard handeling uit
nulmeting burgers

46
Over de in de artikelen 42 tot en 
met 45 bedoelde onderdelen van 
het hulpverleningsplan wordt 
overleg gevoerd met degene die 
het gezag over de jeugdige heeft. 
Zij behoeven, in afwijking van 
artikel 24, vijfde lid, tweede volzin, 
niet de instemming van de jeugdige 
of degene die het gezag over hem 
heeft. Zij behoeven de instemming 
van een gedragswetenschapper 
behorende tot een bij regeling van 
Onze Ministers aangewezen 
categorie.

Deze 
administratie
ve lasten 
worden 
meegenomen 
in de 
kwantificerin
g van artikel 
24 van de 
wet  
jeugdzorg

50
Lid 1. Een jeugdige of degene die 
het gezag over hem heeft kan 
binnen redelijke termijn tegen een 
beslissing als bedoeld in de 
artikelen 42, derde lid, 43, tweede 
lid, 44, derde lid, en 45, derde lid, 
de toepassing van artikel 47, of 
het weigeren van het verlenen van 
verlof als bedoeld in artikel 49 een 
schriftelijke klacht indienen bij de 
klachtencommissie, bedoeld in 
artikel 68.

1 2.000 2.000 1 klacht per kind 
gegevens vorig jaar 
WJZ

Standaard staat hier in
de nulmeting burgers 1
hr voor.  

Totaal 3.275

PxQ (€) ReferentieFreq. of 
afschrijv. Q TxQ (U) KxQ (€)

Bijlage bij nr. 30644 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in de gesloten setting (gesloten jeugdzorg)

Administratieve lasten

Volgnr. Wets-
artikel Handeling Omschrijving 

personen

Eigen tijd Externe kosten per handeling Aantal 
handeling

en


