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Verzoekende partij

□ moeder □ vader 

Verwerende partij

□ moeder □ vader 

Inzet van het Uniform Hulp Aanbod (UHA)
Team familie en jeugdrecht

Locatie

Zaak-rekestnummer

Datum zitting

Naam

Adres

Telefoon

Advocaat

Telefoonnummer advocaat

Naam

Adres

Telefoon

Advocaat

Telefoonnummer advocaat

Geboortedatum

Geboorteplaats

Hoofdverblijf

Geboortedatum

Geboorteplaats

Hoofdverblijf

Minderjarige kind 1

□ moeder □ vader 

Minderjarige kind 2

□ moeder □ vader 

Minderjarige kind 3

□ moeder □ vader 

Minderjarige kind 4

□ moeder □ vader 

Inzake het/de minderjarige kind(eren)
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Een vertegenwoordig(st)er van de Rvdk was wel/ niet aanwezig 

□ wel aanwezig □ niet aanwezig

De rechtbank stelt vast dat er bij partijen hebben ingestemd met de deelname van hen en hun 

kinderen aan het hierna te noemen geselecteerde jeugdhulptraject, dan wel de geselecteerde 

trajecten.

Partijen hebben ermee ingestemd dat de, naar aanleiding van de zitting door de rechtbank af 

te geven, tussenbeschikking via de raad voor de kinderbescherming (verder: de Rvdk) aan de 

jeugdhulpaanbieder, die het traject gaat verrichten met ouders en/of kinderen, wordt doorgezonden. 

Partijen zijn er ook van op de hoogte dat via de Rvdk in verband met de financiering van het traject 

ook de woongemeente van het kind/de kinderen over de inzet van het UHA wordt geïnformeerd en 

dat de Rvdk informatie uitwisselt met de gemeente (het lokale jeugdteam). . 

Indien de Rvdk van dat jeugdteam informatie krijgt, waaruit kan worden geconcludeerd dat 

er zwaarwegende contra-indicaties zijn om nú te starten met het UHA,  zal het afgesproken 

jeugdhulptraject nog niet worden gestart. In dat geval zal de Rvdk eerst een onderzoek starten naar 

het gezin en de kinderen en met een schriftelijk advies komen.

Tot slot hebben partijen ermee ingestemd dat de betrokken jeugdhulpaanbieder een (eind)evaluatie 

of (eind)rapportage opstelt en dat deze ter beschikking van ouders, de Rvdk en de rechtbank zal 

worden gesteld.

Geselecteerde jeugdhulptrajecten 

Bijzonderheden

De vader en/of de moeder geeft aan dat: 

Ondertekening

Opgemaakt door de kinderrechter en de griffier en ondertekend.

Geboortedatum

Bij wie ingeschreven?

Geboortedatum

Bij wie ingeschreven?

Plaats

Datum

Naam kind 1

□ moeder □ vader 

Naam kind 2

□ moeder □ vader 

Naam kind 3

□ moeder □ vader 

Naam kind 4

□ moeder □ vader

Handtekening
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