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Correspondentie uitsluitend 
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met vermelding van de 

datum en het kenmerk van 

deze brief. 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

Hierbij ontvangt u het actieplan De best passende zorg voor kwetsbare jongeren. 

Hierin staan de gezamenlijke ambities van de instellingen voor gespecialiseerde 

zorg aan jeugdigen, gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport. Ik sluit deze brief af met een aantal onderwerpen die ik u toegezegd heb of 

waarover u nadere informatie heeft gevraagd.  

 

Vooraf wil ik benadrukken dat het noodzakelijk is dat we de gesloten jeugdhulp 

gaan verbeteren. Dat wil niet zeggen dat die beweging pas met dit actieplan 

begint. Er is al veel gaande en ook in het programma Zorg voor de Jeugd is deze 

ambitie opgenomen. Met dit plan willen we de professionals die dagelijks voor 

kwetsbare jeugdigen zorgen, ondersteunen. Ik heb veel respect voor hoe zij zich 

inzetten voor die jeugdigen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Vandaag en op 

andere momenten heb ik dat met eigen ogen gezien. Het is belangrijk dat u en ik 

hen steunen in hun moeilijke werk.  

 

Dit plan heb ik u eerder aangekondigd als het actieplan gesloten jeugdhulp. 

Wanneer u kennisneemt van dit plan zult u merken dat de reikwijdte van het plan 

breder is. De ambitie is niet alleen het verbeteren van de zorg voor jongeren die 

tijdelijk drang of dwang nodig hebben, in de gesloten jeugdhulp. De partners van 

dit plan gaan zich ook gezamenlijk inzetten op het voorkomen van plaatsingen in 

de gesloten jeugdhulp. Hoe zorgen we ervoor dat – in verbinding met de hele 

keten – de kwetsbare jeugdigen in hun eigen gezin of in vergelijkbare 

omstandigheden  kunnen opgroeien. Ik ben het van harte met hen eens dat alleen 

zo een wezenlijke verbetering van de zorg voor de meest kwetsbare kinderen 

mogelijk is. Het feit dat alle jeugdhulpsectoren dit plan dragen, maken deze 

ambities kansrijk.  

 

Bij de voorbereiding van dit plan hebben de partners van dit plan ook jeugdigen 

met ervaring in de gesloten jeugdhulp betrokken. Zij hebben actief meegedacht. 

Ook bij verdere implementatie van dit plan hebben zij een actieve rol. Dat is een 

goede zaak omdat ik zelf ook merk in gesprekken met hen dat zij vanuit hun 

ervaring met goede voorstellen komen voor verbetering. 
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Actieplan De best passende zorg voor kwetsbare jeugdigen 

Gesloten jeugdhulp verbeteren en plaatsingen voorkomen 

 

Aanleiding: kwetsbare jeugdigen krijgen niet tijdig de best passende zorg 

 

Jeugdigen verblijven in accommodaties voor gesloten jeugdhulp als sprake is van 

ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen en verblijf noodzakelijk is om te 

voorkomen dat de jeugdige zich onttrekt aan de zorg die hij nodig heeft of door 

anderen daaraan wordt onttrokken.  

Als jeugdigen in deze accommodaties verblijven, betekent dat niet dat zij daar 

altijd op de juiste plaats zijn. Vaak hebben ze een geschiedenis van meerdere 

plaatsingen elders in de jeugdhulp voordat zij in de gesloten jeugdhulp belanden. 

De carrousel van overplaatsingen is ons een doorn in het oog. Daarom analyseren 

wij op dit moment hoe wij met de huidige cijfers een accuraat beeld beschikbaar 

kunnen krijgen over het aantal overplaatsingen. Daarbij komt dat we ons steeds 

meer realiseren dat het langdurig verblijf in (gesloten) leefgroepen in instellingen 

voor geen enkel kind goed is. Die overtuiging was het motief voor de ambitie in 

het programma Zorg voor de Jeugd dat kinderen zo thuis als mogelijk opgroeien in 

een stabiele en liefdevolle omgeving, ook als dat niet meer thuis kan. Dat hebben 

we voor de gesloten jeugdhulp vertaald in minder gesloten plaatsingen, verkorten 

van de verblijfsduur en het bevorderen van de uitstroom en het terugdringen van 

gedwongen afzonderen. 

 

De urgentie om dit te gaan doen, voelen we door verschillende zorgelijke signalen 

over de gesloten jeugdhulp in de afgelopen periode. De Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd (IGJ) constateerde in een casusonderzoek naar een suïcide dat de 

gesloten jeugdhulp en de jeugd-ggz twee gescheiden werelden zijn. Ook waren er 

signalen over een onvoldoende veilige woonomgeving voor slachtoffers van 

loverboys en over drugsoverlast. Daarnaast belichten twee recente proefschriften 

belangrijke aandachtspunten. Uit het onderzoek van Maria de Jong- de Kruijf bleek 

dat een plaatsing in een gesloten jeugdhulpinstelling in veel gevallen geen 

rechterlijke keuze voor gesloten jeugdhulp is, maar eerder een keuze bij gebrek 

aan andere, meer behulpzame alternatieven. Het tweede proefschrift van Sophie 

de Valk licht toe hoe repressie in de gesloten jeugdhulp de effectiviteit van de 

behandeling bedreigt en toont aan dat repressie minder voorkomt in 

gezinsgerichte en kleinschalige voorzieningen. Beide proefschriften onderschrijven 

het belang van de acties uit het huidige plan; het ontwikkelen van alternatieve 

vormen van intensieve jeugdhulp voor kwetsbare jongeren in de gesloten 

jeugdhulp en het bieden van handelingsalternatieven aan professionals voor 

gedwongen afzonderen om uiteindelijk te stoppen met separeren. De 

aanbevelingen uit beide onderzoeken leveren een waardevolle bijdrage aan de 

invulling van de acties. Voor een meer complete samenvatting en analyse van 

deze proefschriften verwijs ik naar de appendix bij deze brief. Hiermee kom ik 

tegemoet aan het verzoek van uw Kamer om een brief.1 

 

Deze signalen laten ook zien dat de instellingen voor gesloten jeugdhulp de 

opgave waar zij voor staan niet alleen kunnen doen. Daarom ligt er nu een plan 

met twee hoofddoelstellingen: verbeteren van de gesloten jeugdhulp en 

voorkomen dat jongeren in gesloten zorg terecht komen. 

 

 

                                                
1 Brief van 6 maart 2019, kenmerk 2019Z04308 
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Deze twee doelstellingen zijn met elkaar verbonden. Een duurzame verbetering 

van de gesloten jeugdhulp lukt alleen als de zorg ook beter wordt in het 

voorkomen dat jongeren in gesloten jeugdhulp terecht komen.  

Het plan bevat de nodige acties om beide doelstellingen te realiseren. Hieronder 

ga ik op een aantal daarvan in. Voor een beschrijving van alle acties verwijs ik 

naar het plan. 

 

Acties om kwetsbare jongeren de best passende zorg te bieden  

 

Verbeteren van het leefklimaat binnen gesloten jeugdhulp instellingen 

 

Er zijn zorgen over repressieve kenmerken van het leefklimaat van gesloten 

jeugdinstellingen en de mogelijke effecten daarvan op jongeren (trauma’s, 

agressie). Zeker als het dan ook nog ontbreekt aan een passende behandeling 

voor jongeren met psychiatrische problemen. Instellingen beseffen dat en willen 

werken aan een beter leefklimaat. 

 Samen met ervaringsdeskundigen gaan ze voor 1 oktober 2019 een 

gezamenlijk beeld van een positief leef-, leer- en werkklimaat formuleren.  

 Een actie om korte termijn het leefklimaat te verbeteren is om een extra 
inspanning te plegen voor een beperkt aantal jongeren die een individuele 

maatwerkaanpak nodig hebben en voor wie een groepsgerichte aanpak niet 
werkt. Omdat zij in de huidige situatie een groot beslag leggen op de tijd gaat 

dat ten koste van andere jongeren. (“top 100 aanpak”) 

Aantal suïcides verminderen 

 

Instellingen voor gesloten jeugdhulp willen beter worden in het voorkomen van 

suïcides. Waar zich de afgelopen jaren suïcides hebben voorgedaan hebben deze 

instellingen verbetermaatregelen doorgevoerd. Daar kunnen andere instellingen 

hun voordeel mee doen. Alle instellingen zijn actief bezig beter te worden in het 

terugdringen van suïcides: 

 Instellingen treffen voorbereidingen zodat zij vanaf2020 suïcidaal gedrag gaan 

registeren. 

 Instellingen starten met maatregelen zodat zij voor januari 2021 de volgende 

doelen hebben gerealiseerd: 

o in elke instelling een visie en beleid op suïcidaal gedrag waar de 

landelijk geldende richtlijnen een onderdeel van zijn  

o de richtlijnen en beleid zijn besproken in alle teams en staat die 

periodiek op de agenda 

o alle direct betrokken professionals hebben up-to-date kennis en 

vaardigheden  over het thema via een blended learning traject.  

o alle direct betrokken medewerkers zijn getraind in gespreksvoering  

o scholing is geborgd in het opleidingsprogramma voor nieuwe 

medewerkers 

o zijn er aandachtfunctionarissen / ambassadeurs op het thema 

aangewezen die de kennis rondom het thema up to date houden en 

met elkaar een lerend netwerk vormen 

o risico-inschatting en handelingsplannen op suïcide zijn een 

standaard onderdeel van de werkwijze en dossiervoering 

 Instellingen gaan een handreiking maken met handvatten voor risico-

inschatting en –taxatie, gespreksvoering, het betrekken van naasten en 

reflectie in teams ten behoeve van het doorbreken van taboes omtrent 

suïcidaal gedrag. Alle direct betrokken professionals gaan vanaf 2022 daarmee 

werken. 
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 Instellingen, professionals en wetenschap leren van elkaar wat effectief is. Er 

vindt landelijk een regionale uitwisseling plaats door middel van 

kennisnetwerken over zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag. 

 

Terugdringen gedwongen afzonderen, stoppen met separeren 

 

Gedwongen afzonderen is een ingrijpende maatregel die schadelijk kan zijn voor 

jongeren. Jongeren geven zelf aan een separatie als traumatiserend te hebben 

ervaren. Hulpverleners erkennen dat afzonderen ook gebeurt vanuit onmacht. 

Daarom hebben we in Zorg voor de Jeugd uitgesproken afzonderen te willen 

verminderen en te stoppen met separatie. In dit plan staan de volgende acties om 

deze doelen te realiseren.  

 

 In mei 2019 is de nulmeting beschikbaar. 

 Direct daarna starten de instellingen een doorgaande meting om met elkaar te 

monitoren dat gedwongen afzonderen ook daadwerkelijk afneemt.  

 In alle instellingen krijgen medewerkers op dit moment al training in anders 

omgaan met gedragsproblematiek en de-escalerend werken. Het vraagt 

onderzoek en coaching on the job om dit anders handelen verder te 

ontwikkelen en duurzaam in te bedden in het werk. Tevens vraagt het tijd om 

te reflecteren voor de professionals om te komen tot anders handelen. En het 

zoeken naar een kleinschaliger groepsgrootte in het hier en nu om de 

relationele beveiliging ook waar te kunnen maken.  

 Gezamenlijk komen tot verbeteringen en leren door:  

o een lerend netwerk van ambassadeurs te continueren, verder te 

ontwikkelen en toegankelijk te maken voor andere projectleden 

(waaronder contactpersonen registratie, maar ook bijv. 

ervaringsdeskundigen) 

o coaching van de ambassadeurs om hun rol in de eigen organisatie 

vorm te kunnen geven 

 In 2021 hebben de instellingen het aantal separaties teruggebracht met 80%. 

 
Ontwikkelen van meer kleinschalige alternatieven voor gesloten jeugdhulp 

 
Langdurig verblijf in leefgroepen in residentiele instellingen is voor geen enkel kind 
goed. Kleinschalige woonvoorzieningen scheppen betere condities voor meer 
aandacht en maatwerk voor de individuele jongere en voor minder repressie. Met 

de onderstaande acties willen partijen bereiken dat er meer (verschillende) 
kleinschalige gezinsgerichte woonvormen komen.  
 
 Partijen zetten in om langs eenzelfde aanpak te komen tot een actieplan 

gezinshuizen. Dit betekent dat het plan wordt doordacht vanuit de 

inhoudelijke deskundigheid samen met professionals, aanbieders, gemeenten, 

kennisinstituten en de inbreng van cliëntvertegenwoordigers. U ontvangt dat 

in mei 2019. De ontwikkeling van de huidige gesloten jeugdhulp naar meer 

kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen maakt ook deel uit van dit actieplan 

gezinshuizen. Hiermee geven we invulling aan het verzoek van de Kamer de 

actieplannen gesloten jeugdhulp en gezinshuizen in  samenhang te bezien en 

te onderzoeken welke kansen de transformatie in de gesloten jeugdzorg biedt 

om van jeugdzorgplus naar kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen te 

komen (motie-Voordewind).2 

                                                
2 Kamerstuk 32793, nr. 350 
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 Regiocoalities en jeugdhulpbrede instellingen ontwikkelen meer kleinschalige 

gezinsgerichte woonvormen waar een jeugdige te allen tijde mag blijven 

wonen en die voldoet aan de eis van zo thuis als mogelijk.  

Hiermee voeren regio’s hun transformatieplannen uit. 

 De branches voor gespecialiseerde jeugdhulp zorgen ervoor dat er voor 1 

januari 2020 een gezamenlijke definitie ligt van de kenmerken en eisen aan 

kleinschalige gezinsgerichte woonvormen. Zij betrekken daarbij ook hun 

onderwijspartners, ook indachtig de oproep in de motie-Westerveld om te 

regelen dat ook jongeren die verblijven in een jeugdzorginstelling het 

onderwijs krijgen dat bij hen past.3  

Geen onnodige doorplaatsingen, betere uitstroom en een vast woonperspectief 
 
Overplaatsingen zorgen ervoor dat jongeren steeds opnieuw moeten wennen aan 

een nieuwe situatie en aan nieuwe hulpverleners. Ze zorgen ook voor 
hechtingsproblemen. Er zijn schrijnende voorbeelden die ook een gezicht hebben 
gekregen. Partijen willen dit veranderen door beter te worden in het plaatsen van 
kwetsbare jeugdigen met de grootst mogelijke kans op succes.  
Daarvoor gaan ze het volgende doen. 
 

 De branches gespecialiseerde zorg voor jeugdigen gaan met elkaar afspraken 
maken over het reduceren tot een minimum van overplaatsingen tussen de 

residentiele instellingen. De ambitie is voor 1 januari 2021 het aantal 
overplaatsingen tussen de instellingen terug te dringen tot minder dan 5% 
van het huidige.  

 De norm moet zijn dat alle jeugdigen in de JeugdzorgPlus binnen een half jaar 
zicht hebben op een vast woonperspectief. Ambitie is om dit in 2021 

gerealiseerd te hebben.  
 In de realisatie van deze ambities spelen de expertteams een belangrijke rol. 

Dat bleek ook uit het onderzoek naar hoe vaak een machtiging gesloten 
jeugdhulp verlengd moet worden omdat tijdige en passende vervolghulp niet 
beschikbaar is (motie-Raemakers).4 Het onderzoek liet zien dat actieve, 
samenwerking, faciliterende gemeenten en expertteams met 
doorzettingsmacht van betekenis zijn bij het vinden van passende 

vervolghulp.5  
 Als het gaat om kwetsbare jeugdigen met complexe problemen gaan de 

instellingen naast expertteams vaker dan nu ook het CCE inschakelen. 

 
Bestuurlijke acties om de randvoorwaarden voor dit plan te scheppen 
 

Het is belangrijk dat instellingen en regio’s rust en ruimte krijgen om dit plan uit 

te voeren. Alleen dan kan het succesvol worden uitgevoerd. Want de uitvoering 

brengt grote veranderingen te weeg voor de jeugdhulpaanbieders als het lukt om 

het aantal gesloten plaatsingen substantieel te verminderen: afbouw van huidige 

capaciteit die gepaard gaat met opbouw van nieuwe vormen van jeugdhulp. Er is 

tijd nodig om vraagstukken, zoals vastgoed, goed in te bedden in de regionale 

afspraken. Dat vraagt om meer dan alleen een regionaal opdrachtgeverschap.  

Gesloten jeugdhulp is een bovenregionale voorziening. Zo is er bijvoorbeeld één 

plaatsingcoördinatie per landsdeel. Afzonderlijke besluiten van een regio kunnen 

van invloed zijn op andere regio’s, bijvoorbeeld als het gaat om (de wijze van) het 

contracteren. Voor de uitvoering van dit plan is het daarom nodig dat regio’s op  

                                                
3 Kamerstuk 35000-XVI-81 
4 Kamerstuk 31839, nr. 618 
5 Kamerstuk 31839, nr. 630 
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het niveau van landsdeel afstemmen. Onderwerpen die zich daarvoor lenen zijn de 

afbouw van gesloten jeugdhulp, de opbouw van alternatieven daarvoor en een 

wijze van contracteren van gesloten jeugdhulp die ondersteunend is aan de 

uitvoering van dit actieplan. Dat sluit ook aan bij het gesprek dat VNG en 

Jeugdzorg Nederland hierover voeren. 

 

Kwetsbare jongeren kunnen zich beter ontwikkelen als onderwijs en zorg samen 

optrekken, ook als zij enige tijd in geslotenheid moeten doorbrengen. Onderwijs 

draagt ook bij een aan zo normaal mogelijke leefwereld in geslotenheid, onderwijs 

betekent immers vaak een constante in een tijdelijk en variërend zorgtraject. 

Onderwijs kan het kind perspectief en zelfvertrouwen.  

Aan de gesloten jeugdhulpinstellingen zijn onderwijsinstellingen verbonden, met 

een gespecialiseerd aanbod. Wanneer deze vorm van jeugdhulp transformeert 

naar meer kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen kan dat grote gevolgen 

hebben voor de betreffende onderwijsinstellingen en (de kwaliteit van) het 

onderwijs, die deze instellingen en hun medewerkers geven. Daarbij gaat het in 

het bijzonder om de continuïteit van het onderwijs voor deze kinderen. 

Dit onderwijs vraagt nu eenmaal om een bepaald volume, zowel financieel, 

inhoudelijk als uitvoeringstechnisch. School moet voor deze leerlingen goed 

geregeld zijn. Of het nu gaat om onderwijs verbonden aan een gesloten of open 

zorginstelling, of onderwijs via het samenwerkingsverband op het voortgezet 

(speciaal) onderwijs, al deze kinderen verdienen een samenhangend programma 

van onderwijs en zorg.  

Met gemeenten en onderwijspartners gaan wij daarom onderzoeken wat de 

betekenis is van de transformatie in relatie tot het onderwijs. In dit kader is het 

tevens relevant dat de minister van BVOM uw kamer eerder heeft toegezegd dat 

hij voor de zomer een verkenning zal sturen over onderwijs in residentiele 

instellingen (open en gesloten). 

 

Resumerend stel ik vast dat partijen heel hard gewerkt hebben aan dit plan. Het is 

een belangrijke mijlpaal dat partijen over de volle breedte van de jeugdhulp 

hieraan bijgedragen hebben. Dat laat onverlet dat er nog veel moet gebeuren. 

Op korte termijn ga ik in gesprek met partijen over de verdere concretisering van 

dit actieplan en hoe het Rijk daarbij kan ondersteunen.  

VWS is bereid om (een deel van) de middelen die op verzoek van de Kamer (motie 

Kuiken)6 beschikbaar zijn gekomen (€ 400.000) om pilots ‘high intensive’ en ‘high 

safety’ te starten in te zetten voor de uitvoering van dit plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Kamerstuk 35000-XVI-89 
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In voorbereiding is een wetsvoorstel rechtspositie gesloten jeugdinstellingen 

waarin komt te staan dat afzonderingen in een specifieke separatieruimte niet 

toegestaan zijn.  

 

Hoogachtend, 

 

de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

 

 

 

 

 

 

Hugo de Jonge 
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Datum 7 juni 2019 

Betreft Voortgang Zorg voor de Jeugd 

  

 

Geachte voorzitter, 

 

 

Kort na aantreden van het kabinet kwam de evaluatie van de Jeugdwet 

beschikbaar (januari 2018). Hoofdconclusie was dat de gewenste inhoudelijke 

verandering van de jeugdhulp (de transformatie) grotendeels nog vorm moet 

krijgen.1 Om de ingezette transformatie te versterken en te versnellen zijn we 

daarom kort daarop (april 2018) samen met cliëntenorganisaties, 

beroepsgroepen, aanbieders en gemeenten gestart met het programma Zorg voor 

de Jeugd. Bijgevoegd ontvangt u de tweede voortgangsrapportage, ter bespreking 

in het Algemeen Overleg van 13 juni 2019. 

 

 
 

De bijgevoegde voortgangsrapportage is opgesteld onder verantwoordelijkheid van 

een breed samengestelde stuurgroep2 en geeft een goed beeld van de voortgang 

op de zes inhoudelijke actielijnen van het programma. Per actielijn zijn de 

belangrijkste resultaten in een factsheet samengevat. Samen met de partners van 

het programma zijn belangrijke stappen gezet. In het afgelopen half jaar werden 

de eerste projecten en adviezen opgeleverd, zijn twee wetstrajecten afgerond en 

organisaties ingericht. Daarnaast zijn onderdelen van het programma in 

actieplannen uitgewerkt, zijn verscheidende pilots gestart en is het 

Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) gestart om bij te dragen aan een 

lerend jeugdhulpstelsel.  

 

                                                
1 Evaluatie Jeugdwet, ZonMw, januari 2018. 
2 Stuurgroep leden Ieder(in), Per Saldo, MIND, NIP, AJN, BGZJ, VNG, OCW, JenV en VWS. 
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Wij zijn ons ervan bewust dat nog niet alle kinderen, ouders en professionals zich 

merkbaar en meetbaar beter ondersteund voelen. Veranderingen hebben altijd 

meer tijd nodig dan men zou willen. In de bijgevoegde rapportage zijn - hoewel de 

trends met voorzichtigheid geduid moeten worden - de eerste tekenen van 

transformatie niettemin zichtbaar: jeugdhulp met verblijf is gedaald, 

gezinsgerichte jeugdhulp is gestegen, fors meer jongeren worden geholpen in het 

eigen netwerk en meer jongeren boven de 18 jaar ontvangen pleegzorg. In alle 

regio’s zijn expertteams actief die lerende weg steeds meer casuïstiek oplossen, 

jeugd-ggz en lokale teams weten elkaar steeds beter te vinden (zoals in Utrecht, 

Amsterdam en Brunssum), de inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen blijkt 

goed te werken (o.a. in Kennemerland, Haarlem, Apeldoorn en Steenwijkerland) 

en onderwijs en zorg werken steeds beter samen (o.a. Onderwijs Jeugdhulp 

Arrangementen in Enschede en Zeeland). 

 
Dat nu meer kinderen en gezinnen eerder in beeld komen en hulp krijgen strookt 

met de bedoeling van de Jeugdwet. Dat heeft er echter wel toe geleid dat het 

budget nu in veel gemeenten niet toereikend is. Naar aanleiding van het financieel 

verdiepend onderzoek jeugd, dat de Kamer op 24 april jl. heeft ontvangen, heeft 

het kabinet besloten om gemeenten met € 1.020 miljoen extra tegemoet te 

komen (2019 € 420 miljoen extra en in 2020 en 2021 jaarlijks € 300 miljoen 

extra).3 Extra geld alleen is niet voldoende, er zijn ook organisatorische 

verbeteringen nodig. Het onderzoek laat ook zien dat gemeenten nog volop bezig 

zijn met de noodzakelijke transformatie van de jeugdhulp (o.a. meer preventie, 

meer maatwerk, meer integraal, meer ambulant en minder residentiële zorg en 

een efficiënter en effectiever jeugdhulp- en jeugdbeschermingsstelsel). 
 

Met gemeenten hebben we bestuurlijke afspraken in de maak hoe we het 

jeugdstelsel effectiever, efficiënter en beter kunnen maken. De afspraken – die de 

komende maanden worden geconcretiseerd – gaan over:  

1) Ordening van het jeugdhulplandschap: op welk schaalniveau (lokaal, (bo-

ven)regionaal, landelijk) kunnen vormen van jeugdhulp het best worden in-

gekocht? 

2) Vermindering administratieve lasten en terugdringen vermijdbare uitgaven: 

we zien dat gemeenten geld bijleggen, terwijl aanbieders dat niet zo erva-

ren, hoe kan dit? 

3) Normalisering en begrenzing jeugdhulpplicht: wat hoort bij normaal opvoe-

den en waar begint de jeugdhulpplicht?  

  

Verder worden gemeenten ondersteund om de jeugdhulp en jeugdbescherming te 

verbeteren met: 

- een bijdrage uit het Transformatiebudget ter financiering van de regionale 

transformatieplannen: dit jaar is de tweede tranche van € 36 miljoen uitge-

keerd; 

- de Jeugdautoriteit om de continuïteit van essentiële jeugdhulp te waarborgen; 

- het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd om kennisuitwisseling, samen-

werking en vernieuwing in de jeugdhulpregio’s te stimuleren; 

 

 

 

                                                
3 Zie brief van 27 mei 2019 over de uitkomsten voorjaarsbesluitvorming. 
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- voor kinderen in gezinshuizen wordt het na hun 18de verjaardag langer moge-

lijk in een gezinshuis te verblijven. De precieze afspraken zijn nog in de maak. 

Het kabinet stelt hiervoor bij Voorjaarsnota structureel € 11,4 miljoen extra 

beschikbaar aan gemeenten. Vanaf 1 juli 2018 is voor pleegkinderen 21 jaar 

de nieuwe standaard (structureel € 13,7 miljoen extra naar gemeenten). 

 
Kinderen met beperkingen en/of complexe problematiek 

Kinderen en jongeren met een beperking en/of een complexe (en/of acute) GGZ-

problematiek vragen bijzondere aandacht. Het is bijvoorbeeld zeer vervelend als 

ouders van deze kinderen elk jaar in onzekerheid moeten zitten over hun nieuwe 

beschikking. Met ondersteuning van Significant is daarom een verdiepend traject 

gestart met zorgprofessionals, gemeenten, de mensen om wie het gaat en hun 

belangenbehartigers om de knelpunten uit deze praktijkverhalen te onderzoeken, 

om de rode lijnen vast te stellen en handelingsperspectief te creëren om deze 

knelpunten weg te nemen. Het is belangrijk dat de aandacht voor deze specifieke 

groep jeugdigen goed wordt ingebed in alle actielijnen van het programma Zorg 

voor de Jeugd, in samenhang met de programma’s Volwaardig leven en Onbeperkt 

meedoen. Komende zomer wordt dit verder vorm gegeven. De resultaten van het 

verdiepingstraject worden daarin meegenomen. 

 

Leeswijzer 

In het vervolg van deze brief belichten wij de ontwikkeling van zo thuis mogelijk 

opgroeien (paragraaf 1) en gaan we in op de drie thema’s waarop bestuurlijke 

afspraken in de maak zijn: ordening jeugdhulplandschap (paragraaf 2), 

vermindering administratieve lasten en terugdringen vermijdbare uitgaven 

(paragraaf 3) en normalisering en begrenzing jeugdhulpplicht (paragraaf 4). In 

paragraaf 5 beschrijven we de ontwikkelingen in vakmanschap en verbetering 

arbeidsmarkt. In paragraaf 6 informeren we u op uw verzoek over de werkwijze 

van de inspectie en een aantal recente inspectierapporten. In paragraaf 7 

informeren wij u over de stand van de uitvoering van moties en toezeggingen. 
 

1. Zo thuis mogelijk opgroeien 
 

Om een goed beeld te krijgen van de voortgang van het programma wordt 

verwezen naar de bijgevoegde voortgangsrapportage. Per actielijn is een factsheet 

gemaakt met de belangrijkste beschikbare indicatoren en een eerste duiding. 

 

In deze brief belichten wij graag één ontwikkeling uit, namelijk die van actielijn 2 

‘zo thuis mogelijk opgroeien’. Wij willen dat kinderen thuis geholpen worden en als 

dat niet kan dat ‘thuis’ een onderdeel is van de gezinsgerichte hulp of 

ondersteuning. In onderstaande figuur hebben we de data uit de 

voortgangsrapportage gerangschikt in de vorm van een ‘trap’, hoe lager de trede 

hoe meer ‘zo thuis mogelijk’.  
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Figuur 1: Trap van verschillende vormen van jeugdhulp[4] 

 

Op basis van bovenstaande cijfers zien wij een eerste indicatie dat de beoogde 

transformatie wat betreft ‘zo thuis mogelijk’ op gang is gekomen. Dit zien we aan 

de volgende punten:  

 0) Opvallende stijging in jeugdhulp in eigen netwerk in 2018:  

Jeugdhulp in het netwerk van de jongeren kan plaatsvinden bij de jongere 

thuis, op school of elders in het netwerk van de jongere. Een voorbeeld hier-

van is Multisysteem therapie (MST). Dit is een intensieve, kortdurende thuis- 

en buurtinterventie voor jongeren met ernstige gedragsproblemen bij wie uit-

huisplaatsing dreigt. Wij zien dat het afgelopen jaar (2017-2018) jongeren die 

jeugdhulp in hun eigen netwerk ontvangen is gestegen van 58.000 naar 

73.000. 

 1-4) Na twee jaar stijging in jeugdhulp met verblijf nu een scherpe daling: 

Na een stijging tussen 2015-2017 in de jeugdhulp met verblijf (van 40.505 

naar 46.185), zien we een daling van 8% naar 42.655 in 2018. Kijken we naar 

de jeugdbescherming dan lijkt dit beeld te worden bevestigd door de daling in 

het aantal uithuisplaatsingen van 15.340 naar 14.660 (2016-2018).  

 1+2) Meer jongeren worden gezinsgericht opgevangen sinds de decentralisa-

tie: 

Het aantal jongeren dat verblijft in een gezinsgerichte opvang of pleeggezin is 

gestegen met 5% in de periode 2015-2018. Dit is met name te danken aan de 

stijging bij gezinsgerichte opvang (van 4.480 naar 6.080). Het totaalaantal 

jongeren dat pleegzorg ontvangt is het laatste jaar afgenomen (van 21.960 

naar 20.740). Deze afname zit met name bij pleegkinderen van 0-12 jaar (van 

12.910 naar 12.085). Tegelijkertijd zien we dat verlengde pleegzorg (18-23 

jaar) is gestegen van 470 in 2017 naar 540 in 2018. Bij deze cijfers telt het 

CBS het aantal kinderen die op 1 januari 2018 al 18 waren en in dat jaar 

pleegzorg ontvingen. Als we verder inzoomen op de laatste dag waarvan het 

CBS-cijfers heeft, namelijk 31 december 2018, dan zien we dat er 1.150 

pleegjongeren zijn die op die dag minimaal 18 jaar oud zijn. Navraag bij het 

CBS leert, dat dit verschil tussen het jaarcijfer 2018 en het peildatumcijfer 31 

dec 2018 verklaard wordt door de grote instroom van jongeren die in 2018 

hun 18de verjaardag hebben gevierd en pleegzorg nodig hadden.   

                                                
[4] Bron: CBS Beleidsinformatie Jeugd. Toelichting: Jongeren kunnen meerdere jeugdhulpvormen in één jaar ont-

vangen  
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 3+4) Minder jongeren in residentiële of gesloten opvang sinds 2018: 

De eerste twee jaar (2015-2017) na de decentralisatie zagen we een stijging 

van aantal jongeren in residentiële en gesloten opvang. Het afgelopen jaar 

zien we een scherpe daling. Zo daalde het afgelopen jaar (2017-2018) het 

aantal jongeren in residentiële opvang van 21.785 naar 18.090 en bij gesloten 

plaatsing daalde het van 2.650 naar 2.565.  

 

Deze eerste hoopgevende ontwikkeling is mooi, en moet met kracht worden 

voortgezet. Jeugdhulpaanbieders, professionals, gemeenten en rijk moeten nu - 

samen met de cliëntenorganisaties – doorpakken om de afgesproken aanpakken 

pleegzorg, gezinshuizen en verbetering gesloten jeugdhulp verder uit te werken en 

uit te voeren. 
 

Tenslotte willen we benadrukken dat achter deze cijfers een hele werkelijkheid 

schuil gaat. De cijfers geven een eerste indicatie. We moeten voorzichtig zijn met 

het trekken van vergaande conclusies. Waar de cijfers ons enerzijds inzicht geven, 

roepen ze ook meteen vragen op. We zijn ons er van bewust dat de effecten van 

het programma Zorg voor de Jeugd na één jaar niet of maar beperkt zichtbaar 

zijn. Cijfers vertellen ook nooit het hele verhaal. We zullen daarom nooit alleen op 

kwantitatieve data moeten leunen, maar dit verrijken met onderzoeken of andere 

vormen van informatie. Daarom ondersteunen we de oproep van de Stuurgroep 

aan jongeren, ouders en professionals om hun ervaringsverhalen te delen via 

www.vertelpunt.nl/zorgvoordejeugd. Met een ‘rode draden’ analyse worden uit 

deze verhalen patronen zichtbaar gemaakt. Deze worden vervolgens geduid in 

bijeenkomsten met kinderen, ouders en professionals om tot een aanvullend beeld 

te komen. Meer informatie hierover alsmede de hele monitoring kunt u vinden in 

bijgevoegde voortgangsrapportage (hoofdstuk monitoring). 

 

2. Ordening jeugdhulplandschap  

 

Bij de start van de Jeugdwet is afgesproken dat gemeenten regionaal zouden 

samenwerken. Hiertoe zijn 42 regio’s ingericht. Immers, er zijn vraagstukken waar 

lokale differentiatie minder aan de orde is en vormen van jeugdhulp die gewoon 

duurzaam beschikbaar moeten zijn. De Jeugdwet regelt dat gemeenten waar 

nodig moeten samenwerken. Voor de gecertificeerde instellingen en de inkoop van 

specialistische jeugdhulp die bovenregionaal of landelijk werkt, is duidelijk dat 

gemeenten regionaal of landelijk moeten inkopen. Maar voor veel andere vormen 

van jeugdhulp is daar geen eenduidigheid over. In de loop van de tijd zijn de 

oorspronkelijke 42 regio’s ook niet meer overal hecht te noemen. Ze splitsen op of 

kopen minder regionaal in. Het is nodig om regionale samenwerking voor de 

inkoop en verantwoording steviger vast te leggen. Dit draagt bij aan: 

- vermindering administratieve lasten (zowel aan de voorkant (inkooptraject), 

de achterkant (verantwoording en facturering) als in de uitvoering (eenvoudi-

gere samenwerking tussen aanbieders)); 

- meer eenduidige inkoop van (hoog) specialistische vormen van jeugdhulp;  

- betere risicoverevening tussen gemeenten; 

- vermindering risico’s op discontinuïteit van zorg. 

 

Het Rijk en de VNG hebben afgesproken de komende tijd verder te kijken hoe een 

betere ordening van het zorglandschap vorm kan krijgen. Opdat veel duidelijker 

wordt welke zorg op welk niveau moet worden ingekocht. We maken afspraken 

over: 

16

http://www.vertelpunt.nl/zorgvoordejeugd


 

 

Kenmerk 

1536976-191490-J 

Pagina 6 van 24 

 
 

 

Pagina 6 van 24 

a. Regionale samenwerking bij de ordening van het zorglandschap 

- Er komt meer eenduidigheid wat lokaal, (boven)regionaal en landelijk 

wordt ingekocht. Voor specifiek aanbod (bijv. GI, gesloten jeugdhulp en 

andere vormen van specialistische jeugdhulp) wordt een coördinerende 

gemeente aangewezen voor de rol van accounthoudende gemeente.  

- Gemeenten binnen jeugdzorgregio’s maken afspraken over welke vormen 

van jeugdzorg regionaal worden ingekocht en welke vormen van deze re-

gionaal ingekochte vormen van zorg bovenregionale afstemming vergen 

voor een stabiel zorglandschap. Hierbij worden afhankelijkheden (tussen 

regio’s) in kaart gebracht. Inkoop op regionaal niveau houdt in dat ge-

meenten dezelfde inkoop-, facturatie- en verantwoordingseisen hanteren.   

- Vanuit de stelselverantwoordelijkheid beziet het kabinet of hierover in de 

wet of via een AmvB regels gesteld moeten worden. 

b. De noodzaak om faire tarieven (inclusief loon- en prijsbijstelling) te betalen 

voor investeren in vakmanschap. 

Kwalitatief goede jeugdhulp valt of staat met goed opgeleid en voldoende per-

soneel.  

c. Inzet van de Jeugdautoriteit 

De Jeugdautoriteit dient als uiterste vangnet om continuïteit van essentiële 

jeugdhulp te kunnen garanderen. Een ontwikkelagenda is in voorbereiding en 

komt najaar 2019 beschikbaar. 

d. Vereenvoudiging jeugdbeschermingsketen. 

Hiertoe starten in samenspraak met betrokken partijen zes pilots.  

 

Kwaliteit en effectiviteit van lokale teams versterken 

Met het programma Zorg voor de Jeugd is afgesproken dat het voor een effectief 

en efficiënt jeugdstelsel nodig is dat in elke regio helder is wat je van een lokaal 

team en het werken in de wijk mag verwachten. Dit is zowel in het belang van 

gezinnen en kinderen als in het belang van effectieve samenwerking van de 

betrokken uitvoerende organisaties. Het voornemen is dat VNG en Rijk samen met 

het jeugdveld en kennisinstituten in het najaar 2019 komen tot een set van 

‘leidende principes/ basisfunctionaliteiten’ die in de lokale basisinfrastructuur 

moeten zijn geregeld en geborgd door gemeenten in de regio. De leidende 

principes uit ‘Wijkgericht werken met het oog op de jeugd’ en de 

basisfunctionaliteiten uit het onderzoek naar varianten lokale teams (zie actielijn 

1, tweede voortgangsrapportage “zorg voor de jeugd”) vormen hiervoor 

belangrijke input. Daarnaast ontwikkelt de VNG een kwaliteitskader veiligheid voor 

de lokale infrastructuur en een “zelfscan” voor gemeenten en regio’s. In het 

kwaliteitskader wordt beschreven wat in de lokale infrastructuur geborgd moet 

zijn, om voldoende te zijn toegerust op de taken en verantwoordelijkheden in het 

kader van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het 

kwaliteitskader wordt na de zomer door de VNG vastgesteld. Dit vormt de basis 

voor het leidende principe “veiligheid bij de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling”. Met gebruikmaking van deze ‘leidende principes’ maken 

gemeenten samen met jeugdhulpaanbieders in elke regio helder wat van een 

lokaal team en het werken in de wijk mag worden verwacht. Het 

Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) kan daarbij ondersteuning bieden. 

Het kabinet beziet nog of het nodig is om deze ‘leidende principes’ over het ‘wat’ 

van werken met lokale teams vast te leggen in landelijke regelgeving. 
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Jeugdautoriteit is operationeel 

Mevrouw Kuiken heeft in het AO van 17 april jl. gevraagd naar de financiële positie 

van jeugdhulpinstellingen en de rol van de Jeugdautoriteit in dit verband.  

Op 1 januari 2019 is de Jeugdautoriteit van start gegaan en is de 

Transitieautoriteit Jeugd opgehouden te bestaan. De Jeugdautoriteit heeft vier 

taken: 

 Borgen van de continuïteit van cruciale jeugdhulp door te bemiddelen rond de 

inkoop van jeugdhulp of gemeenten aan te spreken rond continuïteitsvraag-

stukken.  

 Voorbereiden, indien aan de orde, van bestuurlijke maatregelen door de mi-

nister van VWS of de minister voor Rechtsbescherming.  

 De minister van VWS adviseren over aanvragen in het kader van de subsidie-

regeling ‘Bijzondere transitiekosten Jeugdwet’. Tot en met 31 december 2018 

konden jeugdhulpaanbieders een beroep doen op deze subsidieregeling. De 

Transitieautoriteit Jeugd adviseerde de minister van VWS hierover. De Jeugd-

autoriteit rondt de nog lopende aanvragen en herzieningsverzoeken af.  

 Signaleren en monitoren van financiële ontwikkelingen rond het Zorgland-

schap Jeugdhulp. De minister van VWS en de minister voor Rechtsbescher-

ming kunnen de Jeugdautoriteit inroepen om onderzoek te doen naar vraag-

stukken rond het Zorglandschap Jeugdhulp.  

  

De Jeugdautoriteit werkt aan een ontwikkelagenda om het doel en de taken van 

de Jeugdautoriteit verder vorm te geven en instrumenten te ontwikkelen ten 

behoeve van de continuïteit van jeugdhulp en het voorkomen van schoksgewijze 

bewegingen in het zorglandschap. De ervaringen en aanbevelingen van de 

Transitieautoriteit Jeugd vormen samen met de korte ervaring van de 

Jeugdautoriteit een belangrijke aanleiding voor de Ontwikkelagenda 

Jeugdautoriteit. De evaluatie van de Transitie Autoriteit Jeugd die dit jaar wordt 

afgerond, vormt mede input voor de Ontwikkelagenda Jeugdautoriteit. De 

ontwikkelagenda wordt in de tweede helft van dit jaar verder vormgegeven in 

afstemming met gemeenten en aanbieders. Met de gemeenten is afgesproken om 

€ 20 miljoen uit de extra beschikbare middelen voor gemeenten te positioneren bij 

de Jeugdautoriteit. Dit bedrag is bedoeld om als de zorg continuïteit in gevaar 

komt de mogelijkheid te hebben om tijdelijke liquiditeitssteun toe te kennen. De 

middelen kunnen na advies van de Jeugdautoriteit en akkoord van gemeenten 

worden ingezet.  

 

Evaluatie LTA 

Sinds 1 januari 2015 koopt de VNG zeer specialistische jeugdzorglandelijk in via 

het zogenaamde LTA (landelijk transitie arrangement). De jeugdhulp die wordt 

ingekocht via het LTA is zeer specialistisch en komt zeer weinig voor, waardoor het 

risico bestaat, dat een aantal voorzieningen en specialistische zorgfuncties niet 

effectief gecontracteerd wordt door gemeenten. Denk hierbij aan academische en 

universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie, klinische forensische jeugdpsychiatrie, 

eergerelateerd geweld en loverboy en mensenhandel, jeugd GGZ voor doven en 

slechthorenden en blinden, etc. De VNG heeft mandaat van haar leden voor 

inkoop van deze vormen van zorg. Dit keer voor een iets langere periode dan 

voorheen, namelijk tot en met 2025. Om te komen tot het advies voor de 

mandaat periode is er een enquête verspreid onder alle gemeenten en 

gecontracteerde aanbieders en zijn er landelijke bijeenkomsten georganiseerd. 

Hieruit bleek dat zowel gemeenten als aanbieders het noodzakelijk achten dat 

deze specifieke vormen van jeugdhulp landelijk wordt ingekocht. Aanbieders en 

gemeenten hebben aangegeven tevreden te zijn over de huidige wijze van inkoop 
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via raamovereenkomsten met afspraken over de tarieven. Het voorstel voor een 

nieuw mandaat gaat samen met de invulling van een aantal randvoorwaarden, 

zoals uitbereiding van het landelijk coördinatieteam en een nauwere 

samenwerking met het OZJ. Op deze wijze kan beter zicht ontstaan op verbetering 

van een keten zoals bijvoorbeeld rond anorexiazorg.  

 

Beschikbaarheid anorexiazorg 

Zoals ik in het AO van 17 april aangaf is anorexia een ernstige ziekte, de zorg voor 

anorexia is per definitie complex, waarbij de ziekte voor een kleine groep moeilijk 

behandelbaar is en levensbedreigend kan zijn. Het vraagt vaak intensieve 

samenwerking tussen de somatische en de psychiatrische zorg, en behandeling in 

een zo vroeg mogelijk stadium. We zien nog te vaak dat de eerste diagnose niet 

tijdig gesteld wordt. Dit betekent vervolgens dat de eerste behandeling ook niet 

optimaal is, en dan gaat kostbare tijd verloren. Om de kwaliteitsverbetering in de 

hele keten te realiseren heeft een aantal bevlogen zorgprofessionals, tevens 

experts op het terrein van eetstoornissen (kinder- en jeugdpsychiaters, 

psychologen, klinieken voor eetstoornissen en kinderartsen) eind januari een 

stuurgroep opgericht onder de noemer K-EET (landelijke ketenaanpak 

eetstoornissen). Zij gaan zowel met de korte termijn als met de lange termijn aan 

de slag. VWS en VNG ondersteunen dit traject met een externe projectleider, en 

zitten er dicht op met een begeleidingsgroep. 

Op korte termijn is het de bedoeling de beschikbaarheid van de zorg voor hele 

zieke kinderen te verbeteren. Voor de langere termijn richten ze zich op 

verbetering van de deskundigheid in de hele keten, en met name van eerdere 

herkenning van de aandoening, van de eerste diagnose en van de eerste 

behandeling, zodat patiënten eerder de juiste zorg krijgen. Om dit te bereiken is 

een sterk regionaal en landelijk netwerk nodig dat zich inzet om de kwaliteit van 

de zorg voor eetstoornissen duurzaam te verbeteren en de samenwerking daarin 

te versterken. Via een aantal bouwstenen wordt hieraan gewerkt. Deze hebben 

o.a. betrekking op versterking van de netwerken in 5-6 regio’s met 

kwaliteitscriteria voor samenwerking. Op kortere lijnen in de keten zodat er sneller 

kan worden op en afgeschaald. Verder het vergroten van de kwaliteit door 

implementatie van de zorgstandaard behandeling eetstoornissen met name van de 

scholing en training, zodat behandelvormen beter worden; een actueel en 

toegankelijk overzicht van het beschikbare aanbod en een feedbacksysteem voor 

professionals gericht op voortdurende verbetering. Op de korte termijn is 

inmiddels een landelijk communicatienetwerk ingericht, waardoor de beschikbare 

capaciteit landelijk sneller in beeld is en benut kan worden en indien nodig de 

beddencapaciteit tijdelijk kan worden uitgebreid. Verder worden eind juni de 

uitkomsten verwacht van een enquête om tot een beter beeld van de beschikbare 

behandelplekken te komen. We verwachten dit najaar meer opbrengsten en een 

concrete uitwerking van de bouwstenen met een voorstel hoe de komende jaren 

hierin verder te gaan.  

 

Regionale aanpak wachtlijsten 

Uw Kamer heeft meermalen bij moties aandacht gevraagd voor wachtlijsten. Een 

kwetsbaar kind dat acuut zorg nodig heeft moet altijd zo snel mogelijk worden 

geholpen. Gemeenten zijn daarvoor verantwoordelijk, zo hebben we dat in de 

Jeugdwet vastgelegd. Als een passende plek niet meteen beschikbaar is, dan moet 

goede overbruggingszorg worden geboden. Tegelijkertijd realiseren we ons dat 

wachtlijsten in de zorg een complex vraagstuk is en we te maken hebben met 

verschillende factoren die van invloed kunnen zijn: met inkoopafspraken, met een 

goede triage, met een goede doorverwijzing tussen aanbieders en daarover 
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afspraken maken, met goed contractmanagement en met een goede 

wachtlijstbemiddeling.  

 

Wachtlijsten moeten worden aangepakt op het niveau waar de 

beslissingsbevoegdheid ligt, namelijk: regionaal. Omdat de aanpak van 

wachtlijsten ons ernst is, hebben we met het programma Zorg voor de Jeugd 

afspraken gemaakt over de regionale aanpak. Een regionale wachtlijstaanpak was 

tevens een voorwaarde om in aanmerking te komen voor het Transformatiefonds.  

De voortgang van de afspraken ondersteunen we met het OZJ en monitoren we op 

regionaal niveau. De belangrijkste afspraken zijn: 

 

a. Sluitende afspraken in elke regio over de aanpak van wachtlijsten en wacht-

tijden.  

Met gemeenten hebben we afgesproken dat zij met hun aanbieders afspraken 

moeten maken over hoe om te gaan met wachttijden in de betreffende regio. 

In de praktijk blijken deze afspraken nog onvoldoende concreet te zijn en 

hebben jeugdregio’s nog niet scherp wat het probleem precies is waardoor 

wachttijden en wachtlijsten precies ontstaan. Daarom zetten we in op intensi-

vering via het OZJ. Dit ziet er als volgt uit: 

 

Tien regio’s hebben in hun transformatieplannen aangegeven hun aanpak van 

de wachttijden en wachtlijsten te willen verdiepen. Het OZJ ondersteunt deze 

tien regio’s met een samenhangende en gestructureerde aanpak. Door deze 

aanpak kunnen alle regio’s ongeacht hun eigen situatie, lokale problematiek 

en voortgang, aansluiten. De aanpak richt zich enerzijds op het inzichtelijk 

maken van knelpunten in de jeugdhulpketen. Denk hierbij aan beter inzicht in 

verwachte hulpvragen, preventief aanbod en de sociale kaart. Dit wordt ge-

daan aan de hand van de volgende stappen: inzicht o.b.v. data, urgentie defi-

niëren, grondoorzaken vinden, interventies, opvolging/bijsturing, en opge-

dane kennis en ervaring breder ontsluiten. Anderzijds richt de aanpak zich op 

het analyseren en ontrafelen van de oorzaken waardoor in die regio’s wacht-

tijden en wachtlijsten ontstaan. Dit kan per regio verschillend zijn, denk bij-

voorbeeld aan triage, ketensamenwerking, het ontbreken van bepaald aan-

bod, doorlooptijden en doorstroommogelijkheden.  

 

De regio’s werken met het OZJ aan een nulmeting op basis van de data die 

nu beschikbaar is die gebruikt kan worden voor betere analyses en interven-

ties. In sommige regio’s zien we veel initiatieven om wachttijden/wachtlijsten 

aan te pakken. Het OZJ helpt focus aan te brengen en het aantal initiatieven 

terug te brengen om effect te kunnen sorteren. Regio’s beschikken over veel 

data, maar informatie die nodig is om te kunnen sturen is minder aanwezig. 

Kortom, er is nog veel werk te verzetten in de regio’s. Regio’s moeten nu echt 

heel stevig aan de slag met de aanpak van wachttijden en wachtlijsten. Het 

OZJ ondersteunt hen daarbij. In het najaar worden de eerste inzichten van de 

tien jeugdregio’s gedeeld en wordt verder gewerkt aan een aanpak die lande-

lijk in te zetten is. 

 

b. Regionale expertteams  

Elke jeugdregio heeft inmiddels een regionaal expertteam om ervoor te zor-

gen dat elk kind met complexe casuïstiek snel passende hulp krijgt, ongeacht 

de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten. De VNG heeft op haar web-

site een landelijk dekkend overzicht gepubliceerd van de expertteams met 
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contactgegevens4. Deze lijst is gedeeld met instanties en organisaties die met 

complexe casuïstiek te maken hebben, zodat de expertteams ook voor hen 

vindbaar zijn. Dit jaar wordt stevig geïnvesteerd in de kwalitatieve dooront-

wikkeling van de expertteams. 

 

c. Sociale kaart  

Een sociale kaart in elke regio, zodat ouders en verwijzers op eenvoudige 

wijze per regio weten waar welk aanbod is. De (boven)regionale expertteams 

hebben per regio overzicht van het (boven)regionaal beschikbare aanbod. Het 

OZJ ondersteunt daarbij. Komende zomer inventariseert de VNG bij alle 42 

regio’s de ontwikkelingen rondom de sociale kaart. Dit levert een overzicht 

van het jeugdhulpaanbod en inzicht in welke cruciale jeugdhulp nog mist. 

 

d. Leertafels  

Elke regio heeft een leertafel nodig waar breed geleerd wordt van casuïstiek 

die geleid heeft tot inzet van weinig voorkomende specialistische jeugdhulp. 

Deze tafels zijn nodig om passende zorg en ondersteuning voor jeugdigen, 

zoveel als mogelijk dichtbij huis, te realiseren. Weinig voorkomende specialis-

tische jeugdhulp is complex en dus is reflecteren, monitoren en evalueren 

noodzakelijk.  

 

e. Afspraken rond doorzettingsmacht  

Er is vorig jaar onderzoek verricht naar doorzettingsmacht.5 Uit gesprekken 

met cliëntorganisaties blijkt dat  de toegankelijkheid van de expertteams voor 

cliënten beter kan. Ook is geconstateerd dat er nog veel winst te behalen is in 

de verbinding met andere domeinen. In de brief aan uw Kamer over het 

thuiszitterspact hebben we aangegeven wetgeving voor te bereiden die voor-

schrijft dat in iedere regio doorzettingsmacht belegd is voor onderwijs en 

jeugdhulp voor thuiszittende kinderen. Verder stellen Ieder(in), Mind en Per 

Saldo, het juiste loket en het OZJ in overleg met VNG en de gezamenlijke 

branches voor de zomer een gezamenlijke visie op en richten een werkproces 

in voor de praktische samenwerking zodat geborgd wordt dat er voor ouders 

en jongeren “die dreigen om te vallen bij uitblijven van passende zorg” een 

aanspreekpunt komt met doorzettingsmacht: het gemandateerd handelen bij 

het uitblijven van passend aanbod. Hierbij worden de volgende aspecten uit-

gewerkt: 

- de voorwaarden voor gemandateerd kunnen handelen door een expert-

team, 

- de toegankelijkheid van expertteams voor ouders en jongeren bij vast-

gelopen casuïstiek, 

- de verbinding met doorzettingsmacht binnen passend onderwijs en de 

volwassenzorg.  

 

Aanpak wachttijden Raad voor de Kinderbescherming 

Zoals ook in de vorige rapportage gemeld zijn de wachttijden bij de Raad voor de 

Kinderbescherming (RvdK) al langere tijd te hoog. De gemiddelde wachttijden 

worden per onderzoekssoort maandelijks gepubliceerd op de website van de RvdK. 

De kindveiligheid staat voorop. Alle zaken worden bij binnenkomst beoordeeld op 

spoed - deze worden direct opgepakt - en geprioriteerd. De inspectie Justitie en 

                                                
4 https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/zorglandschap-jeugdhulp/coordinatoren-expert-teams-jeugd 
5 Onderzoek bijgevoegd bij 1e voortgangsrapportage november 2018. 
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Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hebben praktijkonderzoek 

gedaan naar de beheermaatregelen die de RvdK heeft getroffen om de veiligheid 

van kinderen die wachten op raadsonderzoek zo goed mogelijk te borgen. De 

RvdK heeft de verbeteracties n.a.v. het onderzoek van de inspecties 

inmiddels gerealiseerd. In alle zaken wordt een risico-inschatting gemaakt op de 

veiligheid, er wordt informatie over de wachttijd aan de melder verstrekt en er zijn 

afspraken op casusniveau over de veiligheid van het kind als langer dan tien 

dagen moet worden gewacht op de start van het onderzoek. De Inspecties blijven 

de RvdK op dit punt intensief volgen.  

 

De gemiddelde wachttijd bij de RvdK bij beschermingszaken is teruggebracht naar 

3 weken. Het aantal zaken op de wachtlijst is gedaald van 3.900 in 

augustus 2018 naar 2.761 per eind april 2019; in de eerste 4 maanden van 2019 

daalt de wachtlijst minder hard dan gewenst. Hoewel de productiviteit van de 

RvdK is toegenomen, had de RvdK in de eerste 4 maanden van dit jaar ook te 

maken met een hogere instroom; 3,5% meer dan in dezelfde periode van 2018 en 

wordt in de vakantieperiode een verminderde productiviteit verwacht. Op dit 

moment valt daarom nog niet met zekerheid te zeggen dat de doelstelling van 1 

januari 2020 volledig wordt gehaald. De minister voor Rechtsbescherming heeft de 

RvdK opdracht gegeven om met behulp van indicatoren de wachtlijst inzichtelijker 

te maken op het onderscheid tussen situaties waarin sprake is van bedreiging van 

de ontwikkeling van een kind en situaties waarin een juridisch vraagstuk 

(bijvoorbeeld over het gezag over een kind) moet worden beantwoord. Hij laat 

bovendien de voortdurende knelpunten waarmee de RvdK te maken heeft 

(arbeidsmarktproblematiek, verzuim, beloop van de organisatieverandering, 

aansluiting bij ketenpartners) doorlichten door een organisatiekundige, om vast te 

stellen of en zo ja hoe deze factoren beter beheerst kunnen worden.  

 

De acties van het plan van aanpak ‘Versnellen naar 2020’ (productiviteit 

verbeteren, aanpak arbeidsmarkt en focus op wettelijke taken) dat in 2018 is 

ingezet om de wachttijd omlaag te krijgen, gaan intussen onverminderd voort. Om 

de wachttijd bij de RvdK verder omlaag te brengen zijn we met ketenpartners in 

gesprek over de wijze waarop de RvdK zich in de Jeugdbeschermingsketen zoveel 

mogelijk kan richten op zijn wettelijke kerntaken. 

 

3. Vermindering administratieve lasten en terugdringen van ver-

mijdbare uitgaven 

 

We zien nu dat gemeenten geld bijleggen, terwijl aanbieders dat niet zo ervaren. 

Rijk en gemeenten hebben afspraken in de maak over:  

 

a. Inkoop, aanbesteden en open house 

Het Rijk beziet met de Europese Commissie de mogelijkheden om binnen de 

aanbestedingsregels ruimte te creëren om de problematiek van 

aanbestedingsplicht in het sociaal domein te verminderen. In de tussentijd is 

het zaak om de inkoop zo efficiënt mogelijk te organiseren. Hierbij besteden 

we niet alleen aandacht aan administratieve lasten, maar ook aan effecten als 

gevolg van de uitkomsten van aanbestedingen of inkoop via een open-house-

constructie. 

 

b. Verminderen regeldruk en administratieve lasten 

Verantwoordings- en regeldruk wordt aangepakt op alle niveaus (gemeenten, 

instellingen, Rijk). Gemeenten en aanbieders maken gebruik van de 
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afgesproken uniforme standaarden voor gegevensuitwisseling. Het Rijk 

verplicht deze informatiestandaarden op basis van de wet administratieve 

lasten en gemeentelijke samenwerking (TK 34.857). Gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor het consequent toepassen en gebruiken van deze 

standaarden. De afspraken over het gebruik van de standaarden moet 

aansluiten bij de afspraken op welk niveau welke hulp ingekocht moet wordt. 

Bij regionale inkoop worden ook regionale afspraken gemaakt over welke 

standaarden gebruikt worden. De gemeenten zijn hier ook op aanspreekbaar.  

 

c. Verhelderen opdrachtgeverschap en organisatie van het zorgaanbod. 

Belangrijke vervolgvraag uit het verdiepend onderzoek Jeugd is: ‘waar worden 

de jeugdhulpmiddelen zorginhoudelijk aan uitgegeven’. Om inzicht te verkrij-

gen in de patronen bij de uitgavenontwikkeling bij gemeenten zal tussen juli 

2019 en voorjaar 2020 een gedetailleerd onderzoek plaatsvinden bij een aan-

tal regio’s. De uitkomsten hiervan zullen input vormen voor het verder aanvul-

len en uitwerken van afspraken en een betere lokale en regionale sturing. Het 

onderzoek moet tevens input leveren voor het aanvullend onderzoek dat ge-

reed moet zijn in het najaar van 2020.  

 

Eerste gedachten over opzet aanvullend onderzoek jeugd 

Op 24 april jl. hebben we het verdiepend onderzoek jeugd aangeboden. Dit 

onderzoek heeft bij mij, bij gemeenten en mogelijk ook bij u, tot vervolgvragen 

geleid en daarom willen we de komende tijd benutten voor aanvullend onderzoek 

waarbij er nog verder de verdieping wordt gezocht. Dit aanvullende onderzoek 

bestaat uit twee delen. Allereerst willen de VNG en wij inzicht verkrijgen in de 

patronen bij de uitgavenontwikkeling bij gemeenten. Belangrijk vraagstuk, dat 

veelvuldig ter sprake komt, is het vraagstuk over vermijdbare kosten en uitgaven 

in het jeugdhulpstelsel. Waar is efficiëntiewinst te boeken? We zien nu dat 

gemeenten geld bijleggen, terwijl aanbieders dat niet zo ervaren. Hoe kan dit? 

Onderzoeksvragen waaraan we denken zijn: 

- Inzicht krijgen in de verschillende uitgavencategorieën zoals zorg, uitvoe-

ringskosten, toegang, administratieve lasten. Dit moet niet alleen aan de 

kant van gemeenten gebeuren, maar ook bij aanbieders. 

- Inzicht krijgen in hoe de uitgaven verdeeld zijn over de verschillende typen 

zorg en hoe dit zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. 

- Inzicht in de ontwikkeling van het aantal aanbieders. 

- Verschillen tussen gemeenten in kaart brengen en daar verklaringen voor 

geven. 

- Advies voor mogelijke maatregelen op Rijks- en gemeenteniveau om beter 

te kunnen sturen, meer regie te kunnen voeren en daarmee het jeugdhulp-

stelsel meer beheersbaar te maken.  

Met dit eerste deel van het aanvullend onderzoek willen we in gezamenlijk 

opdrachtgeverschap met de VNG rond de zomer starten, want het is belangrijk om 

de uitkomsten daarvan eind dit jaar al te hebben. De uitkomsten bieden enerzijds 

input voor het verder aanvullen en uitwerken van de bestuurlijke afspraken en 

moeten gemeenten handvatten bieden voor betere lokale en regionale sturing. We 

willen daar graag zo snel mogelijk mee aan de slag. Anderzijds moet het 

onderzoek input leveren voor het tweede deel van het onderzoek. Mocht uw 

Kamer nog aanvullende ideeën hebben voor te onderzoeken thema’s dan horen we 

die graag tijdens het Algemeen Overleg op 13 juni a.s. 
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Het tweede deel van het onderzoek is om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke 

mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Dit onderzoek moet in 

het najaar van 2020 zijn afgerond met daarin de volgende elementen: 

 De volume- en uitgavenontwikkeling in de periode 2015-2019, waarbij 

voor de periode 2015-2017 gebruik wordt gemaakt van het recent afge-

ronde verdiepend onderzoek jeugd.  

 De verklarende factoren van de geconstateerde volume- en uitgavenont-

wikkeling. Voor dit onderdeel wordt input gebruikt van onder meer het on-

derzoek naar “inzicht in de patronen bij uitgavenontwikkeling” in een aan-

tal jeugdzorgregio’s. Op dit onderzoek wordt uitgebreider ingegaan bij de 

bestuurlijke afspraken. 

 De aard van de volume- en uitgavenontwikkeling en de mogelijkheden, in-

clusief de verbreding van het aanbod, om deze te beheersen. 

 De ontwikkeling (en verklarende factoren) van de kostprijs per traject. 

 De verschillen tussen gemeenten onderling. 

 Het effect van getroffen maatregelen.  

 Mogelijke beleidsmaatregelen op lokaal en nationaal niveau.  

De resultaten van het onderzoek dienen als inbreng van de komende kabinetsfor-

matie. De uitkomsten van het onderzoek zijn zwaarwegend. Dit in het licht van de 

jeugdhulpplicht van gemeenten en de noodzaak van sluitende begrotingen. De uit-

komsten van het onderzoek worden bestuurlijk gewogen in het licht van de door 

betrokken partijen verrichtte inspanningen en afgesproken bestuurlijke maatrege-

len. Indien Rijk en gemeenten in de bestuurlijke weging niet tot overeenstemming 

komen, wordt een en ander voorgelegd aan een – gezamenlijk benoemde - com-

missie van wijzen die een semi-bindend oordeel geeft (vergelijkbaar met arbi-

trage). Dit najaar zullen we uw Kamer informeren over de denkrichting voor de 

onderzoeksvragen voor dit deel, zodat we uw input mee kan nemen in de uitein-

delijke onderzoeksopdracht. Zoals wij het nu zie zou het onderzoek uiterlijk begin 

2020 moeten starten, waarbij dan ook de input van het eerste deelonderzoek 

wordt meegenomen. Het onderzoek moet in het najaar van 2020 worden afgerond 

en zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij(en). 

 

4. Normalisering en begrenzing jeugdhulpplicht 

 

Uit de benchmarkanalyse blijkt dat een belangrijk thema de waar gemeenten mee 

worstelen de afbakening van de jeugdhulpplicht is. Dit geldt zowel ten aanzien van 

de gemeentelijke toegang, de invloed van wettelijke verwijzers en ten aanzien van 

de afbakening met andere wettelijke kaders (waaronder Zvw). Op drie 

onderwerpen zijn afspraken in de maak met gemeenten:  

 

a. Normaliseren, demedicaliseren en inzet eigen kracht en preventie.  

Er moet meer duidelijkheid komen over de jeugdhulpplicht van gemeenten. 

Wat hoort bij normaal opvoeden en opgroeien, en waar begint de jeugdhulp-

plicht? Dit is deels een maatschappelijk debat dat we willen voeren met ou-

ders, jongeren en maatschappelijke organisaties. Gemeenten hebben behoefte 

aan richtinggevende uitspraken over de reikwijdte van de jeugdhulpplicht. Dit 

kan leiden tot een scherpere beleidsmatige of wettelijke verankering.  

 

b. Versterken van de verbindingen tussen de Jeugdwet en de Zvw.  

Rijk en VNG gaan met Zorgverzekeraars het gesprek aan over: 

- Gezamenlijke inzet van de POH-GGZ vanuit de Zvw en Jeugdwet.   
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- Het behandelen van (psychische) problemen van ouders is vaak randvoor-

waardelijk voor de effectiviteit van de ingezette jeugdhulp.  

 

c. Zorgen dat externe verwijzers doorverwijzen naar door de gemeente gecon-

tracteerde zorg. Voorwaarde is dat de gemeenten een goed beeld hebben van 

de ingekochte zorg en de beschikbaarheid daarvan. 

In het debat van 5 juni 2019 hebben we de thematiek van ‘normaliseren en 

begrenzen jeugdhulp’ uitgebreid besproken. Preventie, normaliseren, 

demedicaliseren èn inzet van het sociale netwerk rond kinderen en gezinnen zijn 

belangrijke doelen van de Jeugdwet. De jeugdhulpplicht in de wet is heel bewust 

ruim gehouden om maatwerk mogelijk te maken. Hier ligt keuzevrijheid van 

gemeenten om bij verordening op gemeentelijk niveau te bepalen hoe de 

jeugdhulpplicht wordt ingevuld. 

 

Gemeenten hebben op grond van de Jeugdwet ook als taak vragen rondom de 

opvoeding te normaliseren en het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, 

buurten, scholen en kinderopvang te versterken. Gemeenten als Tilburg, Heerlen, 

en Voorst versterken het gewone leven van kinderen en gezinnen door gebruik 

van data, inzet op preventie van de zwangerschap tot aan de jongvolwassenheid, 

en het bevorderen van het goede gesprek met ouders en professionals over wat 

helpt om de ontwikkeling van ‘gewoon’ ouderschap te ondersteunen. VWS, VNG, 

OZJ en de kennisinstituten ondersteunen gemeenten in hun beleid gericht op 

preventie en gezondheidsbevordering van jeugdigen. Daarbij maken we gebruik 

van de uitwisseling van nieuwe initiatieven die in het koplopersnetwerk en 

bestuurlijk leernetwerk preventie jeugd plaatsvindt en van internationale 

inspiratie, o.a. uit Schotland (Getting It Right For Every Child) en IJsland (leefstijl 

en opvoeding). We bezien met de VNG de mogelijkheid om waar dat nodig en 

passend is tools en handreikingen voor gemeenten beschikbaar te stellen en een 

expertpool in het leven te roepen om gemeenten en regio’s met specifieke 

expertise te ondersteunen bijvoorbeeld gebied van het toepassen van 

maatschappelijke kosten- baten analyses (MKBA), gebruik van data, visievorming 

en spelregels voor lokale werkprocessen. 

 

Ook ten aanzien van kinderen en jongeren met een beperking en/of een complexe 

(en/of acute) GGZ-problematiek streven we naar normaliseren in de zin van het 

gewone leven versterken en volwaardig en onbeperkt kunnen meedoen. Maar we 

weten ook dat sommige beperkingen, aandoeningen en stoornissen niet te 

voorkomen zijn of beter kunnen worden. Deze kinderen zijn aangewezen op 

langdurige vormen van hulp en ondersteuning, soms wel 24 uur per dag. Hun hulp 

en ondersteuningsvraag is wezenlijk anders dan opvoedondersteuning en moet 

makkelijk op- en afschaalbaar zijn. Het is van belang dat dit tijdig herkend en 

erkend wordt. Een verkeerde aanvliegroute, niet passende of niet tijdige hulp kan 

leiden tot verzwaring van de zorgvraag, tot uitval op school, en tot mogelijke 

escalaties naar alle andere levensdomeinen (verslaving, crisis, dak/thuisloosheid, 

detentie, etc). Aandacht aan de voorkant via integrale samenwerking tussen het 

medische en sociale domein, goede triage, het inzetten van begeleiding in de 

thuissituatie en respijtzorg ter ontlasting van de gezinssituatie kan in veel gevallen 

escalatie voorkomen.  
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5. Vakmanschap en arbeidsmarkt 

 

Professionele ontwikkeling is essentieel voor jeugdhulpverleners om hun vak goed 

te kunnen uitoefenen. Dit vraagt, mede gezien alle transformatieopgaven, ook om 

een andere manier van werken. Bijvoorbeeld als het gaat om de vraag welke hulp 

zet je wanneer in en evalueer je of dat de juiste keuze is. Investeren in het 

vakmanschap van professionals is een belangrijke randvoorwaarde om een lerend 

jeugdhulpstelsel te realiseren. Een kwartiermaker heeft een advies uitgebracht 

over hoe de samenwerking tussen veldpartijen kan worden vormgegeven om het 

vakmanschap te versterken6.  

 

Het NJi werkt momenteel, in nauwe samenwerking met de partners binnen de 

Stuurgroep Zorg voor de Jeugd, aan de verdere inrichting en operationalisering 

van het samenwerkingsplatform. Hierbij worden de professionaliseringsopgaven 

die volgen uit de aanpak 'De best passende zorg voor kwetsbare jongeren' als 

eerste uitgewerkt en opgepakt. Het samenwerkingsplatform is gericht op 

ontmoeting, uitwisseling en dialoog, van en voor het jeugdveld. Het leren bij 

professionals moet vorm krijgen dicht op de uitvoeringspraktijk. Het gaat om 

uitwisseling tussen lokale praktijken, tussen (jeugd)regio’s, tussen wetenschap en 

praktijk. Het gaat niet alleen om de professionals en diens kwaliteitsontwikkeling. 

Goede afspraken en een open dialoog met werkgevers en gemeenten is hierbij ook 

van belang. 

 

Op het gebied van vakmanschap en professionalisering is afgelopen tijd veel 

geïnitieerd. Op internet is een online vindplaats ingericht waar kennis en 

producten verzameld zijn.7 In maart vond een themabijeenkomst plaats over 

vakmanschap georganiseerd door Jeugdzorg Nederland, Associatie voor Jeugd, 

Associatie wijkteams en NJi. In juni 2019 krijgt dit een vervolg, met als thema’s 

‘leren in netwerken’ en ‘vakmanschap is mensenwerk’. Vanuit het NJi hebben 

interviews en groepsgesprekken plaatsgevonden met professionals in het 

jeugdveld over hoe zij leren en ontwikkelen. Ook wordt de eerste groep 

jeugdprofessionals dit jaar ‘geschoold’ om de stem van de professionals in het 

jeugddomein te laten horen.8 Zij motiveren, inspireren en verbinden en laten van 

zich horen in het publieke debat. Dit initiatief komt vanuit BPSW in samenwerking 

met NIP en NVO en met ondersteuning van het NJi. En in het najaar vindt de 

jaarlijkse ‘dag van de jeugdprofessional’ plaats, georganiseerd door BPSW, NIP 

NVO en SKJ met als thema ‘in gesprek’.9  

 

Verbeteren arbeidsmarkt 
De arbeidsmarktopgave voor de jeugdsector is groot. Het is essentieel dat er 

voldoende jeugdprofessionals zijn, die goed zijn toegerust voor en enthousiast zijn 

met het belangrijke werk dat zij doen. We hebben in december 2018 het 

onderzoeksrapport ‘Verkenning arbeidsmarkt jeugdsector’ naar uw Kamer 

gestuurd en heb hierbij aangegeven een verbeteraanpak in gang te zetten. In het 

kader van het actieprogramma Werken in de Zorg is een generieke aanpak met 

acties uitgezet. Voor de sector jeugdzorg zijn echter aanvullende acties nodig 

omdat sprake is van specifieke problematiek: de uitstroom van professionals is 

groter dan andere branches in de zorg. De transitie en transformatie die de 

afgelopen jaren in het jeugdhulpstelsel hebben plaatsgevonden maken mede dat 

                                                
6 Advies “Met jeugdig elan: advies kwartiermaker Samenwerkingsplatform jeugdprofessionals, 26 april 2019  
7 www.professionaliseringjeughulp.nl  
8 https://www.bpsw.nl/professionals/jeugdhulp-en-jeugdzorgwerkers/ambassadeurs-jeugddomein/ 
9 www.dagvandejeugdprofessional.nl 
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professionals te maken hebben met een verhoogde caseload en hoge werkdruk.  

Als start voor de verbeteraanpak heeft VWS, samen met JenV, drie werksessies 

georganiseerd waarbij denkkracht is gemobiliseerd van jeugdprofessionals, 

werkgevers in de jeugdzorg, beroepsverenigingen, gemeenten, 

brancheorganisaties en vakbonden. VWS en JenV werken samen met betrokken 

partijen, de mogelijke maatregelen verder uit in een arbeidsmarktagenda jeugd, 

van en voor de sector. Doel is om de arbeidsmarktagenda jeugd in het najaar 

gereed te hebben. De partijen verenigd in het ‘platform jeugdzorg’ hebben 

aangegeven behoefte te hebben aan een jeugdsector specifieke arbeidsmarkttafel. 

Ik ben bereid dit verzoek te ondersteunen. De komende periode zal benut worden 

om de inrichting van een dergelijke tafel verder vorm te geven. In de volgende 

voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd wordt u hierover nader geïnformeerd, 

ook over de resultaten uit het onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van 

vrijgevestigde jeugdaanbieders. Dit onderzoek wordt eind augustus 2019 

opgeleverd.  

 

Manifest vak- en jeugdhulporganisaties over werkdruk in de jeugdsector 

In de Week van Zorg en Welzijn - die begin maart 2019 heeft plaatsgevonden – 

hebben vakorganisaties, jeugdhulporganisaties en jeugdprofessionals hun zorg ge-

uit over het hoge verloop in de sector, de werkdruk en het ziekteverzuim. Volgens 

deze organisaties verdient de jeugdhulp een stevige extra impuls om werken weer 

aantrekkelijk te maken en de continuïteit van de zorg voor jeugd te borgen. Bij 

brief van 3 april jl. heeft uw Kamer om een reactie gevraagd op het manifest 

(5901). Eerder in deze brief hebben wij aangegeven dat wij deze zorgen rond 

werkdruk uiterst serieus nemen. Jeugdprofessionals zijn het kapitaal van de 

jeugdhulp en verdienen alle lof, ruimte en ondersteuning om hun werk goed te 

kunnen doen. Wij vertrouwen erop dat de extra financiële middelen die we deze 

kabinetsperiode beschikbaar stellen voor jeugdhulp (in 2019 € 420 miljoen extra 

en in 2020 en 2021 jaarlijks € 300 miljoen extra) bijdragen aan het aantrekke-

lijk(er) maken en houden van het werken in de jeugdsector. We hebben daartoe 

ook aanvullende bestuurlijke afspraken gemaakt over het betalen van faire tarie-

ven (inclusief loon- en prijsbijstelling) om te kunnen investeren in vakmanschap 

én afspraken over verminderen regeldruk en administratieve lasten. Ook de hier-

voor genoemde acties rond ontwikkeling vakmanschap en verbeteren arbeids-

markt jeugdsector dragen bij aan het aantrekkelijk(er) maken van het werken in 

de jeugdsector. 

 

6. Werkwijze en rapporten inspectie 
 

Werkwijze inspectie ten aanzien van gezinsgerichte voorzieningen 

Vorig jaar april publiceerde de inspectie haar thematische rapport ‘Zo thuis 

mogelijk opgroeien - Eén jaar toezicht op kleinschalige jeugdhulp met verblijf’. Dit 

rapport hebben we naar uw Tweede Kamer gestuurd. Doel van het onderzoek was 

om zicht te krijgen op de kwaliteit van de jeugdhulp die gezinsgerichte en 

kleinschalige jeugdhulpaanbieders leveren. De inspectie onderzocht daarvoor 49 

aanbieders.  Mede naar aanleiding van dit toezichtonderzoek door de IGJ zijn door 

het veld kwaliteitscriteria voor de gezinshuizen ontwikkeld. De kwaliteitscriteria 

zullen op 24 juni 2019 tijdens een symposium worden toegelicht en openbaar 

gemaakt. Daarna kan het veld deze kwaliteitscriteria gaan implementeren. De IGJ 

wordt gevraagd om te bezien hoe het toezicht op de kleinschalige gezinsgerichte 

voorzieningen met behulp van deze kwaliteitscriteria kan worden versterkt. Dit ter 

invulling van mijn toezegging tijdens het AO van 16 mei jl. 
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Werkwijze inspectie algemeen (toezegging AO Misstanden Jeugdzorginstellingen) 

De inspectie gaat als toezichthouder na of er verantwoorde en veilige jeugdhulp 

wordt geleverd. Dat doet zij via toezicht n.a.v. signalen en meldingen van 

incidenten en calamiteiten en via risicogestuurd toezicht.  

 

Er is nog geen meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders (wettelijke regeling in 

voorbereiding, zie hieronder). Dat betekent dat de inspectie niet iedere 

jeugdhulpaanbieder in beeld heeft en mede afhankelijk is van de signalen en 

meldingen uit de samenleving om een aanbieder in beeld te krijgen en zo nodig 

eventueel (nader) onderzoek te kunnen doen. De inspectie verzamelt veel 

informatie: tijdens inspectiebezoeken waarmee met een bezoekinstrument wordt 

gewerkt, via uitvragen van indicatoren en in de vorm van meldingen, waaronder 

van calamiteiten, van zorgaanbieders, gemeenten én burgers, en gesprekken met 

zorgaanbieders en bestuurders. Op basis van alle verzamelde gegevens maakt de 

inspectie een risico-afweging om prioriteiten te kunnen stellen in het toezicht. 

Wanneer er tussendoor een calamiteit plaatsvindt die de inspectie dient te 

onderzoeken (denk aan een suïcide in een gesloten setting) dan gaat dat 

onderzoek voor en moeten andere onderzoeken wachten. Wanneer de inspectie 

een signaal of melding over een vermeende misstand ontvangt, wordt dit 

onderdeel van het risicoprofiel van de aanbieder en kan dit aanleiding zijn voor 

een onderzoek. In het algemeen zal de inspectie de betrokken aanbieder eerst 

vragen zelf onderzoek te doen. Uitgangspunt van het toezicht door de inspectie is 

daarbij gezond vertrouwen: de inspectie vindt het belangrijk dat een aanbieder 

investeert in verbetering van de zorgverlening en actief leert van incidenten. De 

bewaking en het herstel van kwaliteit is een primaire taak en verantwoordelijkheid 

van de aanbieder. 

 

Werkplan inspectie 2019 (toezegging AO misstanden jeugdhulpinstellingen) 

De thema’s die de inspectie in het werkplan 2019 heeft opgenomen op het 

jeugddomein zijn: samenwerking met de gemeenten, de kwaliteit en 

professionaliteit van de lokale jeugdteams/wijkteams en de ontwikkeling naar een 

ontwikkelgericht klimaat in jeugdzorginstellingen in plaats van een beheersmatige 

aanpak. Wat de samenwerking met de gemeenten betreft volgt uit bovenstaande 

dat de inspectie steeds vaker met gemeenten en Wmo-toezichthouders optrekt.  

Als bij een calamiteitenonderzoek blijkt dat ook lokale jeugdteams/wijkteams 

betrokken zijn neemt de inspectie hen mee in het toezicht. Toezicht Sociaal 

Domein (TSD) doet nu onderzoek naar de kwaliteit van de hulp die wordt ingezet 

na onderzoek en verwijzing door Veilig Thuis en dat wordt uitgevoerd door het 

lokale netwerk, waaronder genoemde teams. De resultaten worden per gemeente 

door middel van een factsheet gepubliceerd. Eind 2019 publiceert TSD het overall 

beeld. Het onderzoek van de IGJ naar minder beheersmatigheid en een meer 

ontwikkelgericht klimaat was het belangrijkste thema tijdens het toezicht bij de 

gesloten jeugdhulpinstellingen (zie hiervoor). De inspectie vervolgt dit toezicht 

met bezoeken aan orthopedagogische behandelcentra en ggz-instellingen. 

 

Meldplicht nieuwe jeugdhulpaanbieders 

In de Derde Nota van Wijziging bij de Aanpassingswet Wet toetreding 

zorgaanbieders (AWtza) wordt geregeld dat er in de Jeugdwet een meldplicht 

komt voor nieuwe jeugdhulpaanbieders. Alle jeugdhulpaanbieders die jeugdhulp 

willen gaan verlenen of laten verlenen, moeten ervoor zorgen dat die jeugdhulp 

niet eerder aanvangt dan nadat zij dit aan de minister hebben gemeld. Het is de 

bedoeling dat de wettelijke verplichting om te melden per 1 juli 2020 zal gaan 

gelden.  
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Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein 2018 
Hierbij ontvangt u de link naar de publicatie ‘Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein 
2018’10. Toezicht Sociaal Domein (TSD) houdt toezicht op de samenhang van zorg 
en ondersteuning in het brede sociaal domein. Dit jaarbeeld is een weergave van 
alle resultaten, lopende projecten en activiteiten in 2018. In bijna alle toezichton-
derzoeken van TSD zijn burgers betrokken geweest. Zo blijven we bij ons toezicht 

in het sociaal domein kijken vanuit het perspectief van de burger.  

 

7. Moties en toezeggingen  

 

 Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen (motie Voordewind) 

In navolging van de afspraak om vanaf 1 juli 2018 pleegzorg standaard te ver-

lengen wanneer een pleegkind 18 jaar wordt, worden momenteel afspraken 

uitgewerkt over verruiming van de verlengde jeugdhulp voor kinderen in ge-

zinshuizen. Vooruitlopend op de precieze afspraken worden extra financiële 

middelen aan het jeugdhulpbudget toegevoegd. Dit loopt op tot structureel 

€11,4 miljoen in 2023. Naar de verhoging van de leeftijdsgrens voor kinderen 

in gezinshuizen is door bureau AEF onderzoek verricht. Het bijgevoegde on-

derzoek laat zien dat het verruimen van de leeftijdsgrens voor gezinshuizen 

een groot deel van de knelpunten kan oplossen.  

 

 Onderzoek jeugd-GGZ  

In het debat over de Evaluatie van de Jeugdwet van juni 2018 heeft de heer 

Raemakers gevraagd om een ‘actieonderzoek-jeugdggz’ naar knelpunten en 

oplossingen, in overleg met de sector en ouders en jongeren. In reactie 

daarop hebben we aangegeven dat bij dit onderzoek niet alleen de knelpun-

ten, maar ook de goede voorbeelden van succesvolle integratie van jeugd-ggz 

in beeld worden gebracht. Op ons verzoek heeft ZonMW aan Nivel, NJi en 

Stichting Alexander een gezamenlijke opdracht gegeven dit onderzoek uit te 

voeren in overleg met de sector en ouders en jongeren. Dit onderzoek is nu in 

uitvoering. De uitkomsten komen naar verwachting voor de zomer beschik-

baar.  

 

 Motie Tielen/Peters inzake klachtbemiddeling 

In de motie van de leden Tielen en Peters11 is de regering verzocht te 

onderzoeken hoe de verschillende procedures met betrekking tot 

klachtbemiddeling en/of geschilbeslechting bij elkaar te voegen en te 

stroomlijnen zijn, met als doel de zorgprofessional zo veel mogelijk te 

ontlasten. Voor de uitvoering van deze motie zijn gesprekken gevoerd met de 

sector (onder meer met jeugdprofessionals, werkgevers, de Kinderombudsman 

en SKJ) en is op 7 maart 2019 met partijen uit de sector een Ronde Tafel 

georganiseerd. Op hiervan wordt ingezet op het verbeteren en stroomlijnen 

van klacht- en tuchtrecht en een betere afstemming van beide procedures: 

 Afstemmen tucht- en klachtrecht: Het SKJ heeft de afgelopen periode al 

stappen gezet met de inrichting van het ´voorportaal´, wat zorgt voor een 

                                                
10 https://magazines.toezichtsociaaldomein.nl/jaarbeeld/2019/01/index. In Toezicht Sociaal 

Domein (TSD) werken vier rijksinspecties samen: de Inspectie van het Onderwijs, de 
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd   
 
11   Kamerstukken II 2017-2018, 34 880, nr. 10 
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betere selectie aan het begin van een mogelijke tuchtzaak. Daarnaast kun-

nen nog verdere stappen gezet worden in het voorkomen van overlap door 

de aard van de klacht bepalend te laten zijn voor de te volgen procedure 

en niet de individuele keuze van de betrokken klager. Samen met SKJ, de 

beroepsverenigingen, Jeugdzorg Nederland en de instellingen gaan we 

werken aan het aanscherpen van de ontvankelijkheidsbeoordeling voor 

beide procedures. 

 Overlap door mensen die vaak klagen: Uit de gesprekken/Ronde Tafel 

kwam naar voren dat de stapeling van klacht- en tuchtrecht voor een 

groot deel veroorzaakt wordt door een kleine groep cliënten die vaak 

klaagt. Een specifieke aanpak - met behoud van de wettelijke mogelijkhe-

den van de cliënt – is noodzakelijk om te zorgen dat professionals en orga-

nisaties minder worden belast met de klachten van deze groep. De Belas-

tingdienst heeft zo’n aanpak ontwikkeld. Jeugdzorg Nederland verkent met 

de Belastingdienst of een dergelijke aanpak ook behulpzaam kan zijn bin-

nen de jeugdzorg. Hierbij kan worden gedacht aan een ‘early warning’ sys-

tematiek waardoor een dossier al in beeld komt vóórdat het escaleert naar 

klachtniveau. 

 Tot slot kunnen de instellingen – met hulp van het Advies- en Klachtenbu-

reau Jeugdzorg (AKJ) - hun eigen klachtenprocedures ook nog verbeteren 

en stroomlijnen. 

 

 Veilige Publieke Taak 

Tijdens het wetgevingsoverleg van 12 november jl. is uw Kamer toegezegd 

om terug te komen op de aanpak van online bedreigingen en laster aan het 

adres van jeugdbeschermers en de stand van zaken van de veilige publieke 

taak in het algemeen. Het arbeidsfonds FCB heeft een leidraad ontwikkeld 

over online agressie. Deze leidraad is speciaal ontwikkeld voor hulpverleners. 

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat jeugdhulpverleners hun werk veilig 

kunnen doen. Als er toch sprake is van een strafbaar feit dan krijgt de opvol-

ging door de politie en het openbaar ministerie prioriteit. Dit is opgenomen in 

de ‘Eenduidige Landelijke Afspraken’ waarin politie en openbaar ministerie 

hebben vastgelegd op welke manier wordt omgegaan met de opvolging van 

agressie en geweld tegen hulpverleners met een publieke taak. Dit onderwerp 

heeft de blijvende aandacht van de minister van Justitie en Veiligheid. Daar-

naast heeft het kabinet op 11 maart jl. aangekondigd met voorrang een wets-

voorstel voor te bereiden dat het ‘taakstrafverbod’ specifiek voor functionaris-

sen met een publieke taak uitbreidt. Het gaat daarbij om mishandeling en ge-

kwalificeerde vormen daarvan waarvoor al een strafverzwaringsgrond geldt in-

dien gepleegd tegen deze functionarissen. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat 

ook de poging tot mishandeling, etc. onder het taakstrafverbod valt en dus 

niet alleen als sprake is van letsel. 

 

 Motie Tielen c.s. over gezamenlijk beslissen  

De leden Tielen, Peters, Voordewind, Raemakers en Van der Staaij hebben per 

motie12verzocht om te bevorderen dat “samen beslissen” met jongeren en 

ouders het uitgangspunt is bij het vinden en bieden van passende hulp. 

In alle richtlijnen voor jeugdprofessionals is opgenomen dat 'samen beslissen' 

het uitgangspunt is. De richtlijn "Samen met ouders en jeugdige beslissen 

over passende hulp voor jeugdhulp en jeugdbescherming" geeft weer langs 

welke stappen een jeugdprofessional tot een afgewogen beslissing over hulp 

                                                
12 Kamerstukken II 2018 – 2019, 32 793, nr. 366 
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zou moeten komen. We gaan met cliëntenorganisaties in gesprek over het 

breder verspreiden van de cliëntversie van deze richtlijn. De implementatie 

van richtlijnen en het werken volgens de professionele standaard door 

professionals is aandachtspunt in bij- en nascholing. In het kader van 

vakmanschap en professionalisering vinden dialoogsessies plaats 

georganiseerd door de associatie wijkteams. Het thema samen beslissen is 

hierin geborgd. Uit een ronde van de IGJ langs 5 regionale expertteams kwam 

naar voren dat het betrekken van ouders en kinderen in veel gevallen gebeurt 

maar niet overal. De bevindingen van de IGJ zijn besproken met 

vertegenwoordigers van de regionale expertteams, de VNG, Zorglandschap 

jeugdhulp en ervaringsdeskundige jongeren. Hierbij is geconcludeerd dat het 

betrekken van ouders en kinderen in alle gevallen vanzelfsprekend en actief 

moet gebeuren. We hebben het OZJ en de expertteams gevraagd om ook in 

de expertteams te zorgen dat ouders en jeugdigen in alle gevallen 

vanzelfsprekend betrokken worden. 

 

 Professionele richtlijnen 

In het debat over zelfdoding in de jeugdzorg van 13 februari jl. is toegezegd 

aan het lid Tielen om de Kamer schriftelijk te informeren over de stand van 

zaken van het gezamenlijk afstemmen van richtlijnen door beroepsgroepen. 

De noodzaak van afstemming tussen beroepsgroepen over richtlijnen wordt 

breed gedragen door jongeren en hun ouders én door professionals. 

Beroepsgroepen en kennisinstituten hebben hier reeds afstemming over met 

elkaar. Men weet elkaar steeds beter te vinden en men werkt makkelijker 

samen bij het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen of aanverwante producten. 

Zodat adviezen op elkaar aansluiten en er geen dubbel werk of tegenstrijdige 

adviezen uit voortvloeien. Een concreet voorbeeld hiervan is dat voor de 

richtlijn over Trauma voor jeugdhulp en jeugdbescherming op inhoud heel 

goed afgestemd en verwezen wordt naar de zorgstandaard over Trauma voor 

de GGZ. Er is bovendien een belangrijke stap gezet door het creëren van 

overzicht. Richtlijnen en standaarden van verschillende beroepsgroepen zijn in 

de databank richtlijnen van het Nederlands Jeugdinstituut per onderwerp 

gebundeld. Op dit moment staan 101 richtlijnen en standaarden in de 

databank die voor professionals in de jeugdsector behulpzaam kunnen zijn in 

de dagelijkse praktijk. 

 

 Wetenschappelijk bewezen behandelmethoden  

De leden Westerveld, Hijink en Kuiken hebben bij motie13 verzocht om in 

overleg met onderzoekers te bevorderen dat kennis over wetenschappelijk 

bewezen behandelmethodes wordt verspreid en dat deze methodes in de 

praktijk worden toegepast. Binnen het kennisontwikkelingsprogramma ‘Wat 

werkt voor de jeugd’ van ZonMw wordt kennis over wat werkt wanneer, bij wie 

en waarom vergroot en toepasbaar gemaakt voor de praktijk. Ter bevordering 

van kennisbenutting zet het programma gerichte verspreidings-en 

implementatieactiviteiten in. Om professionals, aanbieders en gemeenten te 

ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van passende hulp die werkt, 

heeft het Nederlands Jeugdinstituut in samenspraak met wetenschappers, 

professionals en andere partijen uit het jeugdveld acht uitgangspunten voor 

het bereiken van effectieve jeugdhulp opgesteld die onder de aandacht worden  

 

 

                                                
13 Kamerstukken II 2018-2019, 32 793, nr. 347 
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gebracht. Deze uitgangspunten hebben betrekking op het werken met 

interventies en kernelementen in combinatie met de inzet van vakmanschap 

van jeugdprofessionals en het monitoren of de gewenste resultaten worden 

behaald. 

  

 Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 

Vanaf 2020 start ZonMw met het nieuwe programma Regionale 

Kenniswerkplaatsen Jeugd (2020-2024) als vervolg op het aflopende 

programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (2016-2020). In 

de regionale kenniswerkplaatsen werken beleid, kennis en praktijk samen aan 

kennis voor de jeugdsector in de eigen regio. Gemeenten, instellingen en 

hogescholen/universiteiten uit de regio werken aan het versterken van een 

lerende omgeving en verbetercyclus in de regio en het verder ontwikkelen en 

bestendigen van duurzame regionale samenwerkingsverbanden in de 

jeugdsector met partners uit kennis, beleid en praktijk. Hiervoor is een bedrag 

van € 8 miljoen beschikbaar. ZonMw wil in het nieuwe programma de landelijk 

dekking van werkplaatsen uitbreiden met drie nieuwe werkplaatsen. 

 

 Identiteitsgebonden jeugdhulp (vraag de heer Voordewind) 

Begin dit jaar is ambtelijk gesproken met Eleos en De Hoop.  Naar aanleiding 

van dit gesprek is het signaal dat niet alle regio’s voldoende oog hebben voor 

de beschikbaarheid van identiteitsgebonden zorg ambtelijk en bestuurlijk met 

de VNG besproken. Daarbij is afgesproken dat alle gemeenten wordt gevraagd 

aandacht te hebben voor de (wettelijke) beschikbaarheid van 

identiteitsgebonden zorg binnen hun gemeente.  

 

 Beschouwing over inkoop in relatie tot kwaliteit op verzoek van de heer Pe-

ters 

In het debat over zelfdoding in de jeugdzorg (d.d. 13 februari 2019) vroeg de 

heer Peters (CDA) zich af in hoeverre de manier waarop jeugdhulp wordt in-

gekocht en hoe de verantwoording wordt ingericht, gevolgen heeft voor de in-

zet van tijdige en passende jeugdhulp. In dat debat heb ik uw Kamer toege-

zegd daar met een schriftelijke beschouwing op terug te komen. Deze be-

schouwing vindt u als bijlage bij deze brief. 

 

 Motie Peters verminderen van uitvoeringslasten voor kleine jeugdhulpaanbie-

ders  

De jaarverantwoording is een wettelijk verplichte maatschappelijke verant-

woording, men verantwoordt over de inzet van publiek geld. De maatschap-

pelijke verantwoording levert onder andere data op welke de inspectie ge-

bruikt bij haar toezicht op de kwaliteit van jeugdhulp.  Om de lastendruk zo 

beperkt mogelijk te houden is het belangrijk om scherp te blijven waarom we 

wat met welk doel uitvragen. We blijven daarbij kijken naar mogelijke ver-

eenvoudiging van de jaarverantwoording. En er is al veel bereikt. Zo is er 

sinds 2016 een vereenvoudigde verantwoording voor kleine jeugdhulpaanbie-

ders die sinds 2017 ook nog eens geen accountantsverklaring over hoeven te 

leggen. Zomer 2018 zijn er in het kader van het programma ‘Ontregel de 

Zorg’ schrapsessies georganiseerd waarbij voor zorg en jeugd ca. 250 vragen 

zijn geschrapt. Tot slot heeft de IGJ besloten in 2019 geen aparte risico-indi-

catoren uit te vragen. In plaats daarvan is de IGJ een programma voor de  
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vernieuwing van het toezicht gestart. Ter uitvoering van de motie van dhr. 

Peters organiseren we samen met Rita Verdonk werksessies met een aantal 

kleine jeugdhulpaanbieders. Het doel is om binnen bestaande wettelijke ka-

ders te kijken waar we nog ruimte zien voor vereenvoudiging. 

 

 Voorkomen van uithuisplaatsingen 

In het AO over pleegzorg/gezinshuizen hebben we uitvoerig gesproken over 

het belang van preventie van uithuisplaatsingen en het ‘zo thuis mogelijk op-

groeien’ van kinderen. De cijfers laten een daling zien van het aantal uithuis-

plaatsingen van 15.340 naar 14.660 in de periode 2016-2018. Ook gaat een 

OTS-maatregel minder vaak gepaard gaat met uithuisplaatsingen; van 34% 

naar 29% (2016-2018). Een daling van maar liefst 5 procentpunt. Verder in-

formeren wij u dat op initiatief van Acare met steun van VWS een landelijk 

onderzoek loopt naar ‘ketenbreed leren en werken aan tijdige inzet van pas-

sende hulp’. Het onderzoek is in het najaar van 2018 gestart en duurt drie 

jaar. Doel van het onderzoek is leren van 75 complexe casussen, bijvoorbeeld 

van kinderen die een OTS (onder toezicht stelling) met uithuisplaatsing krij-

gen of die langdurig in residentiële zorg verblijven. De vraag is wat we in de 

toekomst bij deze kinderen anders kunnen doen, zodat problemen in hun ont-

wikkeling vaker voorkomen kunnen worden, of eerder beter worden aange-

pakt. Verder heeft het NJi een handreiking ontwikkeld waarmee de professio-

nals die beslissen over gedwongen of vrijwillige uithuisplaatsing kunnen bepa-

len waar een kind, dat niet thuis kan wonen, het beste geplaatst kan wor-

den.14  
 

 Samenplaatsen van broertjes en zusjes 

Uitgangspunt bij uithuisplaatsing is dat broertjes en zusjes samen worden ge-

plaatst. Het beeld bestaat echter dat dit in de praktijk nog niet altijd goed 

lukt. De ministeries van VWS en JenV onderzoeken hoe op grond van de be-

schikbare cijfers het aantal overplaatsingen en gescheiden plaatsingen van 

broertjes en zusjes in beeld kan worden gebracht. Daarbij wordt onderzocht 

wat de achterliggende oorzaken zijn en wat er nodig is om het aantal door-

plaatsingen en gescheiden plaatsingen van broertjes en zusjes te beperken. 

We verwachten dat de uitkomsten van dit onderzoek dit najaar beschikbaar 

komen.15 

 

 Opvang Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’ers) in overgang naar 

volwassenheid 

Tijdens het AO pleegzorg/gezinshuizen van 16 mei jl. is toegezegd om met het 

ministerie van JenV in gesprek te gaan over de problemen die Alleenstaande 

Minderjarige Vluchtelingen (AMV’ers) ervaren in de overgang naar volwassen-

heid. AMV’ers worden niet alleen in opvanggezinnen (pleeggezinnen) opgevan-

gen, maar ook in kleinschalige woonvoorzieningen (KWE/KWG). Zij ondervin-

den problemen bij de overgang naar volwassenheid, bijvoorbeeld door een be-

perkte kennis van de Nederlandse taal of een klein netwerk om op terug te 

vallen. Het ministerie van JenV heeft aangegeven deze problematiek breed op  

                                                
14 Zie: https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Publicaties/NJi-Publicaties/De-best-passende-plek-voor-een-

kind-dat-niet-thuis-kan-wonen 
15 Hiermee geven we mede invulling aan de toezegging van minister Dekker in het WGO van 12 november 2018 om 
een inventarisatie te doen naar overplaatsingen en gescheiden plaatsingen van broertjes en zusjes. 
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te willen pakken en met alle betrokken partijen (VNG, SZW, OCW, BZK en 

VWS) na te willen gaan welke maatregelen er ingezet kunnen worden om deze 

jongeren te ondersteunen in de overgang naar volwassenheid.  

 
- Evaluatie wet verbetering positie pleegouders 

Per 1 januari 2015 zijn de artikelen van de ‘wet verbetering positie pleegou-

ders’ opgenomen in de Jeugdwet. Bijgevoegd ontvangt u een evaluatie van 

deze wetsartikelen. Uit de evaluatie blijkt dat de wet als waarborg functioneert 

en pleegouders de mogelijkheid geeft om in te grijpen als zaken niet goed lo-

pen, bijvoorbeeld via het klachtrecht. Op sommige punten blijkt het nog lastig 

om de wetsartikelen goed in de praktijk tot uiting te brengen en de positie van 

pleegouders stevig in te bedden. Zo hebben pleegouders recht op informatie 

die van belang is voor de opvoeding van het pleegkind, maar gaan professio-

nals, mede wegens privacy redenen, hier in de praktijk verschillend mee om 

en beschikken (gezins-)voogden niet altijd over alle relevante informatie. Ook 

blijkt het klachtenrecht en recht op een vertrouwenspersoon bij de aanbieders 

en GI’s geborgd te zijn, maar is de bekendheid hiervan bij pleegouders be-

perkt en geven veel pleegouderraden aan ontevreden te zijn over de mate 

waarin ze in de praktijk medezeggenschap ervaren bij de pleegzorgaanbieder.   

De uitkomsten en aanbevelingen van de evaluatie worden meegenomen in de 

intensiveringen op het actieplan pleegzorg waarover uw Kamer bij brief van 4 

april 2019 is geïnformeerd. Zo zet de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezin-

nen (NVP) zich in om de samenwerking tussen pleegouders, pleegzorgbegelei-

ders en jeugdbeschermers te verbeteren en duidelijkheid te creëren in rollen, 

taken, verantwoordelijkheden en onderlinge communicatie. Verder zullen we-

met het AKJ, Jeugdzorg Nederland en de NVP nagaan hoe we het vertrou-

wenswerk voor pleegouders en pleegkinderen kunnen versterken en de be-

kendheid hiervan kunnen vergroten. Dit mede ter invulling van mijn toezeg-

ging tijden het AO pleegzorg/gezinshuizen van 16 mei 2019. Met Jeugdzorg 

Nederland gaan we na hoe meer duidelijkheid kan worden gecreëerd rond in-

formatievoorziening voor pleegouders en of we helder uiteen kunnen zetten 

wanneer en hoe welke informatie gedeeld moet worden. Tevens zullen we de 

NVP en het Landelijk Overleg Pleegouderraden vragen om samen met Jeugd-

zorg Nederland na te gaan hoe medezeggenschap van pleegouders bij pleeg-

zorgaanbieder versterkt kan worden. Zoals aangegeven tijden het AO van 16 

mei jl. wordt uw Kamer bij de eerstvolgende Voortgangsrapportage Zorg voor 

de Jeugd, in het najaar, uitgebreid informeren over de intensiveringen van het 

actieplan pleegzorg. Hierbij worden de aanbevelingen uit de wetsevaluatie 

meegenomen. 

 

 Acht praktijkvoorbeelden preventie in het jeugdveld met inzet van data in het 

jeugdveld  

VWS en VNG willen de praktijk van preventie bevorderen en 

professionaliseren. Niet door alleen voorbeelden van inhoud en beleid aan te 

reiken, maar vooral door een proces in te richten waarin gemeenten, 

kennisinstituten en VWS van elkaar leren in wat werkt in preventie om 

daarmee samen tot nog effectievere aanpakken te komen. In 2017 is gestart 

met het netwerk ‘koplopers preventie jeugd’, waar gemeenten hun successen 

delen op gebied van preventie voor jeugd. Bijgevoegde publicatie gaat over 

preventie met data in het jeugdveld. Deze inventarisatie bevat 8 

praktijkvoorbeelden, die op verschillende terreinen laten zien wat er mogelijk 

is en wat werkt wat betreft inzet van data voor preventie jeugdbeleid. 
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 Nader onderzoek verblijf anders en verwijzingen door gemeentelijke toegang. 

Naar aanleiding van de beleidsinformatie jeugd worden nadere onderzoeken 

uitgevoerd om de cijfers te kunnen duiden. In dit onderzoek is onder meer 

gekeken of er een mogelijk causaal verband is tussen een hoog gebruik van 

jeugdhulp met verblijf en een hoog aantal verwijzingen hierbij door de 

gemeentelijke toegang/ de wijkteams. Dit verband blijkt er niet te zijn. Wie 

de verwijzer is blijkt niet bepalend voor een hoog/laag gebruik van de 

verschillende soorten van jeugdhulp in een gemeente of regio. Om het 

gebruik van jeugdhulp te kunnen verklaren zal naar andere factoren gekeken 

moeten worden. De deelstudies in vijf regio’s bieden invalshoeken voor nader 

onderzoek. 

 

Tot slot 

Graag willen we een compliment uitdelen aan de vertegenwoordigers van cliënten, 

beroepsgroepen, aanbieders, gemeenten, OZJ en kennisinstituten die hun nek 

uitsteken om de jeugdhulp te verbeteren. Ons grootste compliment gaat daarbij 

uit naar de jeugdhulpwerkers in de praktijk die zich dag in dag uit inzetten voor 

kinderen en gezinnen. Zij verdienen erkenning en alle lof, ruimte en ondersteuning 

om hun werk goed te kunnen doen. 

 

We vertrouwen erop dat we de komende periode de positieve ontwikkelingen in de 

jeugdhulp kunnen voortzetten dankzij de extra middelen die we hiervoor inzetten 

en de aanvullende bestuurlijke afspraken die in de maak zijn. De volgende 

voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd ontvangt de Kamer dit najaar 

(november). 
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid,      de minister voor Rechtsbescherming, 
Welzijn en Sport,  

 
 
 
 

 
 
Hugo de Jonge                Sander Dekker 

 

Bijlagen: 
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- Beschouwing over inkoop in relatie tot kwaliteit op verzoek van de heer 

Peters 

- Onderzoek leeftijdsgrenzen gezinshuizen 

- Evaluatie wet verbetering positie pleegouders 

- Advies Kwartiermaker Samenwerkingsplatform vakmanschap 

- Acht praktijkvoorbeelden preventie met data in het jeugdveld 

- Nader onderzoek verblijf anders en verwijzingen door gemeentelijke toe-

gang 
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4 Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2018

Inleiding

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor hulp aan jongeren. Dat is 

vastgelegd in de Jeugdwet. Om de gemeenten bij de uitvoering ervan te ondersteunen 

is in de Jeugdwet een regeling opgenomen voor het ontsluiten van beleidsinformatie. 

De beleidsinformatie betreft informatie over jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugd-

bescherming en jeugdreclassering. Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen 

verstrekken hierover gegevens aan het CBS.

In deze rapportage staan de resultaten over de verstrekte jeugdbescherming en jeugd-

reclassering in 2018. De resultaten over jeugdhulp worden in een aparte rapportage 

beschreven.
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6 Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2018

Aan het einde van 2018 waren er ruim 31 duizend lopende jeugdbeschermings-

maatregelen. In ruim twee derde van de gevallen betrof het een vorm van ondertoezicht-

stelling. In bijna een derde van alle maatregelen ging het om een voogdijmaatregel, al dan 

niet voorlopig of tijdelijk (tabel 1.0.1).

In 2018 was er een lichte stijging van het totaal aantal jeugdbeschermingsmaatregelen. 

Aan het einde van 2018 waren er 1 procent meer maatregelen actief dan aan het begin van 

het jaar. Het aantal ondertoezichtstellingen is met 2 procent gestegen. Het aantal 

voogdijmaatregelen is in 2018 afgenomen, met 0,7 procent.

1.1 Dalende instroom bij voogdij

Bij voogdijmaatregelen is de laatste jaren een daling zichtbaar van de instroom. Bij de 

voorlopige en tijdelijke voogdij is er ook een daling te zien bij de uitstroom. De uitstroom 

bij de reguliere voogdij blijft redelijk gelijk (figuur 1.1.1).

Bij de ondertoezichtstellingen is de instroom juist aan het stijgen. De uitstroom daalt bij 

de reguliere ondertoezichtstellingen en stijgt bij de voorlopige ondertoezichtstellingen. In 

2018 werden iets meer ondertoezichtstellingen gestart dan beëindigd. Dit was in 2017 ook 

al zo, terwijl in 2016 juist meer ondertoezichtstellingen werden beëindigd dan gestart.

1.0.1 Jeugdbeschermingsmaatregelen, per type maatregel, 2018*
 

Beginstand 
 (1-1-2018) Instroom Uitstroom

Eindstand 
 (31-12-2018) 1)

 

 

aantal maatregelen

 

Totaal 30 880 12 180 11 805 31 260 

Ondertoezichtstelling 20 345 8 875 8 450 20 770 

Voorlopige ondertoezichtstelling 325 1 710 1 685 350 

Voogdij 10 020 1 330 1 400 9 950 

Voorlopige en tijdelijke voogdij 195 265 270 190 
  

Bron: CBS.
1) Maatregelen met een einddatum van 31 december tellen niet mee in de eindstand.
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   31 duizend jeugdbeschermingsmaatregelen 7

1.2 Meer jongeren met 
ondertoezichtstelling

Op 31 december 2018 waren er meer jongeren met een ondertoezichtstelling dan op 

31 december 2017. Op 31 december 2018 stonden 20 795 jongeren onder toezicht; eind 

2017 ging het om 20 380 jongeren (figuur 1.2.1). In de periode 2009 tot en met 2016 

daalde het aantal jongeren met een ondertoezichtstelling nog, sinds 2016 stijgt dit aantal 

licht. Het gaat hier uitsluitend om de reguliere ondertoezichtstellingen. De voorlopige 

ondertoezichtstellingen zijn buiten beschouwing gelaten.

maatregelen

Bron: CBS.

1) Jeugdbeschermingsmaatregelen bĳ personen van 0 tot en met 17 jaar.

1.1.1 Instroom en uitstroom jeugdbescherming naar type1)

2016 2017 2018*

Totaal

Instroom

Uitstroom

OTS

Instroom

Uitstroom

Voorlopige OTS

Instroom

Uitstroom

Voogdĳ

Instroom

Uitstroom

Voorlopige en tĳdelĳke voogdĳ

Instroom

Uitstroom

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000
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8 Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2018

1.3 Aantal jongeren met voogdij blijft 
vrijwel gelijk

In 2018 is het aantal jongeren met voogdij ten opzichte van vorig jaar vrijwel gelijk 

gebleven. Eind december 2018 gold voor 9 955 jongeren een voogdijmaatregel en op 

de laatste dag van 2017 waren dit er 9 935. De stijgende trend van de afgelopen jaren 

lijkt dus iets af te vlakken in 2018 (figuur 1.2.1). Het betreft hier uitsluitend de reguliere 

voogdij. Voorlopige en tijdelijke voogdij zijn buiten beschouwing gelaten.

1.4 Ondertoezichtstellingen worden 
korter, voogdijtrajecten iets 
langer

69 procent van de in 2018 beëindigde reguliere ondertoezichtstellingen duurde 1 jaar of 

langer (tabel 1.4.1). Van de beëindigde reguliere voogdijmaatregelen duurde 90 procent 

langer dan een jaar. De beëindigde voorlopige ondertoezichtstellingen duurden zo goed als 

allemaal korter dan 3 maanden; dit is ook de maximale duur van een voorlopige OTS, daarna 

dient deze ofwel te worden beëindigd ofwel te worden omgezet in een reguliere OTS. 

aantal jongeren

Bron: CBS (vanaf 2011), Ministerie van Veiligheid en Justitie (2005 t/m 2010).

1) Personen van 0 tot en met 17 jaar met voogdĳ of ondertoezichtstelling, exclusief voorlopige voogdĳ,
tĳdelĳke voogdĳ en voorlopige ondertoezichtstelling.

2) Door invoering van de Jeugdwet treedt met ingang van 2015 een methodebreuk op.

1.2.1 Aantal jongeren met voogdij of ondertoezichtstelling, 
2005–2018*1)2)
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De gemiddelde duur van de reguliere ondertoezichtstellingen is met 875 dagen een stuk 

korter dan die van de reguliere voogdijmaatregelen (1 878 dagen) én is de laatste jaren 

nog verder aan het dalen. Dit in tegenstelling tot de gemiddelde duur van de reguliere 

voogdij die juist aan het toenemen is (figuur 1.4.2).

1.5 Ondertoezichtstelling vaker 
beëindigd volgens plan

In 2018 werden 11 805 jeugdbeschermingsmaatregelen beëindigd, waarvan 10 135 

beëindigde ondertoezichtstellingen en 1 665 beëindigde voogdijmaatregelen (zie tabel 

1.0.1). De meeste ondertoezichtstellingen werden beëindigd volgens plan en dat aantal 

dagen

Bron: CBS, .

1) Jeugdbeschermingsmaatregelen bĳ personen van 0 tot en met 17 jaar, beëindigd in gehele jaar.

1.4.2 Gemiddelde duur van beëindigde kinderbeschermings-
maatregelen per type maatregel*1)

2016 2017 2018*

Totaal

Ondertoezichtstelling

Voorlopige ondertoezichtstelling

Voogdĳ

Voorlopige voogdĳ

Tĳdelĳke voogdĳ

0 500 1 000 1 500 2 000

1.4.1 Duur van jeugdbeschermingsmaatregelen, per type maatregel, 2018* 1)

 

Totaal 
beëindigde 

maat-
regelen

Duur van de maatregel
 

0 tot 3 
 maanden

3 tot 6 
 maanden

6 tot 12 
maanden

12 tot 36 
maanden

langer dan 
 36 maanden

 

 

aantal maatregelen

 

Totaal 11 805 1 880 530 2 230 4 405 2 755 

Ondertoezichtstelling 8 450 100 400 2 090 3 970 1 890 

Voorlopige ondertoezichtstelling 1 685 1 650 35 . . .

Voogdij 1 400 30 35 75 415 845 

Voorlopige voogdij 245 105 60 60 15 .

Tijdelijke voogdij 25 . . . . 15 
  

Bron: CBS.
1) Jeugdbeschermingsmaatregelen bij personen van 0 tot en met 17 jaar, beëindigd in 2018.
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10 Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2018

nam ook toe in 2018 (figuur 1.5.1). Deze reden gold voor 7 200 beëindigde maatregelen, 

wat overeenkomt met 71 procent van alle in deze periode beëindigde ondertoezicht-

stellingen. Steeds minder ondertoezichtstellingen werden beëindigd vanwege een 

gezagsbeëindigende maatregel of vanwege het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.

maatregelen

Bron: CBS.

1) Ondertoezichtstellingen en voorlopige ondertoezichtstellingen, beëindigd in het gehele jaar.

1.5.1 Beëindigde ondertoezichtstelling, naar reden beëindiging1)

2016 2017 2018*

Bereiken meerderjarigheid jeugdige

Tussentĳdse ophe�ng

Niet verlengd

Beëindiging volgens plan

Gezagsbeëindigende maatregel

Overlĳden jeugdige

VOTS naar OTS

0 2 000 4 000 6 000 8 000

maatregelen

Bron: CBS.

1) Voogdĳ, tĳdelĳke voogdĳ en voorlopige voogdĳ, beëindigd in het gehele jaar.

1.5.2 Beëindigde voogdij, naar reden beëindiging1)

2016 2017 2018*

Bereiken meerderjarigheid jeugdige

Voogdĳ naar pleegouder

Voogdĳ naar contactpersoon of
burgervoogd

Herstel gezag

Overlĳden jeugdige

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
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De meest voorkomende reden om voogdij te beëindigen, was het bereiken van meerder-

jarigheid van de jongere. Dit gebeurde bij 1 175 maatregelen, zo’n 70 procent van alle 

beëindigde voogdijmaatregelen (figuur 1.5.2). In 2018 werd een voogdij maatregel iets 

minder vaak beëindigd vanwege het bereiken van de meerderjarige leeftijd of doordat de 

voogdij naar de pleegouder ging en het werd wat vaker beëindigd door herstel van het 

gezag.

1.6 Samenloop jeugdbescherming en 
jeugdreclassering neemt iets af

Van alle 0- tot en met 17-jarigen die jeugdbescherming ontvangen neemt het aantal 

dat daarnaast ook een jeugdreclasseringsmaatregel heeft af: van 4 procent in 2016 naar 

3,5 procent in 2018 (tabel 1.6.1). Dit komt voornamelijk doordat het aantal jongeren met 

een ondertoezichtstelling iets minder vaak daarnaast ook een jeugdreclasseringsmaatregel 

heeft (4,1 in 2018 t.o.v. 4,7 procent in 2016). Van alle jongeren met voogdij blijft het 

percentage dat daarnaast ook jeugdreclassering heeft rond de 1,6 procent liggen.

Het gaat in deze cijfers om alle jongeren die in een jaar op enig moment jeugd bescher-

ming ontvingen. Van hen is bepaald voor welk percentage ook een jeugdreclas serings-

maatregel gold in dezelfde periode.

1.7 De meeste jongeren met jeugd-
bescherming krijgen ook jeugdhulp

In 2018 ontving driekwart van de jongeren met een ondertoezichtstelling ook jeugdhulp 

(figuur 1.7.1). Het aandeel jongeren dat naast een ondertoezichtstelling ook jeugdhulp 

met verblijf ontvangt neemt in de laatste jaren iets af. In deze gevallen krijgen jongeren 

1.6.1 Inzet jeugdreclassering naar type jeugdbescherming (samenloop) 1)

 

Jongeren met jeugdbescherming 
 en jeugdreclassering

Jongeren met ondertoezichtstelling 
 en jeugdreclassering 2)

Jongeren met voogdij 
 en jeugdreclassering 3)

 

 

% van totaal aantal jongeren met  
jeugdbescherming

% van totaal aantal jongeren met  
ondertoezichtstelling % van totaal aantal jongeren met voogdij

   

2016 4 ,0 4 ,7 1 ,6

2017 3 ,7 4 ,4 1 ,6

2018* 3 ,5 4 ,1 1 ,7
  

Bron: CBS.
1) Personen van 0 tot en met 17 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel.
2) Inclusief voorlopige ondertoezichtstellingen.
3) Inclusief tijdelijke voogdij en voorlopige voogdij.
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12 Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2018

een ondertoezichtstelling en ontvangen zij jeugdhulp die mede inhoudt dat zij niet thuis 

verblijven1). Het aantal jongeren met een ondertoezichtstelling en daarnaast ook jeugdhulp 

zonder verblijf is de afgelopen jaren iets toegenomen.

Van alle jongeren die een voogdijmaatregel hebben, ontvangt 90 procent daarnaast ook 

jeugdhulp (figuur 1.7.2). In 2018 ontving 86 procent van de jongeren met voogdij daarbij 

ook jeugdhulp met verblijf en 40 procent ontving jeugdhulp zonder verblijf.

1) De jongere verblijft in deze gevallen elders. Of anders gezegd: de jongere slaapt formeel elders, niet zijnde thuis 

in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een 

overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugd-

hulp met verblijf.

Bron: CBS.

1) Personen van 0 tot en met 17 jaar met een ondertoezichtstelling én jeugdhulp, als percentage van het totaal
aantal jongeren met een ondertoezichtstelling. Jongeren met meerdere jeugdhulpvormen komen meerdere
malen in de tabel voor.

2) Verblĳf bĳ een jeugdhulpaanbieder anders dan pleegzorg, gezinsgerichte jeugdhulp of gesloten plaatsing.

1.7.1 Samenloop ondertoezichtstelling met jeugdhulp1)

2016 2017 2018*

Totaal jongeren met ondertoezicht-
stelling en ook jeugdhulp

Totaal jongeren met ondertoezicht-
stelling en ook jeugdhulp zonder verblĳf

waarvan

Uitgevoerd door het wĳk- of buurtteam

Ambulante jeugdhulp op locatie van
 de aanbieder

Daghulp op locatie van de aanbieder

Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige

Totaal jongeren met ondertoezicht-
stelling en ook jeugdhulp met verblĳf

waarvan

Pleegzorg

Gezinsgericht

Gesloten plaatsing

Overig met verblĳf2)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%
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1.8 4 op de 5 jongeren met jeugd-
bescherming woont niet in een 
tweeoudergezin

De meeste jongeren met jeugdbescherming wonen op peildatum 31 december 2018 niet in 

een gezin met twee ouders maar in een éénoudergezin of in een ander soort huishouden 

(tabel 1.8.1). 

Het gaat iets vaker om jongens dan om meisjes, de meesten zijn tussen de 12 en 17 jaar 

oud en het grootste deel heeft een Nederlandse achtergrond.

In totaal ontvingen 16 475 jongens op 31 december 2018 jeugdbescherming, wat 

overeenkomt met 0,95 procent van alle jongens van 0 tot en met 17 jaar. Bij meisjes 

bedroeg dit aantal 14 775, wat gelijkstaat aan 0,89 procent van alle meisjes in deze leeftijd 

(tabel 1.8.1).

Bron: CBS.

1) Personen van 0 tot en met 17 jaar met voogdĳ én jeugdhulp, als percentage van het totaal aantal jongeren met
voogdĳ. Jongeren met meerdere jeugdhulpvormen komen meerdere malen in de tabel voor.

2) Verblĳf bĳ een jeugdhulpaanbieder anders dan pleegzorg, gezinsgerichte jeugdhulp of gesloten plaatsing.

1.7.2 Samenloop voogdij met jeugdhulp1)

2016 2017 2018*

Totaal jongeren met voogdĳ en ook
 jeugdhulp

Totaal jongeren met voogdĳ en ook
 jeugdhulp zonder verblĳf

waarvan

Uitgevoerd door het wĳk- of buurtteam

Ambulante jeugdhulp op locatie van
de aanbieder

Daghulp op locatie van de aanbieder

Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige

Totaal jongeren met voogdĳ en ook
jeugdhulp met verblĳf

waarvan

Pleegzorg

Gezinsgericht

Gesloten plaatsing

Overig met verblĳf2)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%
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De groep 12- tot 18-jarigen is het ruimst vertegenwoordigd in de jeugdbescherming. 

In totaal ontvingen 14 180 jongeren in deze leeftijdscategorie jeugdbescherming op 

peildatum 31 december 2018, wat overeenkomt met 1,2 procent van alle jongeren in deze 

leeftijdsklasse (tabel 1.8.1). Bij de jongere leeftijdsgroepen liggen deze aandelen lager: 

0,5 procent bij de 0- tot 4-jarigen en 0,9 procent bij de 4- tot 12-jarigen. Het aandeel 

0- tot 4-jarigen is bij de voorlopige en tijdelijke voogdij aan het afnemen en het aandeel 

12- tot 18-jarigen is iets hoger dan in vorige jaren (figuur 1.8.2). Ook bij de voorlopige 

ondertoezichtstellingen is het aandeel 0- tot 4-jarigen iets afgenomen en neemt het 

aandeel 12- tot 18 toe.

1.8.1 Jeugdbescherming naar demografische kenmerken van de jongere, peildatum 31 december 
2018* 1)

 

Totaal jongeren        
(1-1-2018)

Totaal jongeren 
met jeugd- 

bescherming Voogdij

Voorlopige 
 en tijdelijke 

voogdij

Onder- 
toezicht- 

stelling

Voorlopige 
ondertoezicht- 

stelling
 

 

aantal jongeren

 
Totaal 3 386 096 31 250 9 920 190 20 795 355 

Geslacht
Jongens 1 734 301 16 475 5 115 100 11 050 215 
Meisjes 1 651 795 14 775 4 805 90 9 745 140 

Leeftijd in klassen
 0 tot  4 jaar 693 659 3 285 555 50 2 610 75 
 4 tot 12 jaar 1 477 463 13 790 3 970 45 9 660 120 
12 tot 18 jaar 1 214 974 14 180 5 400 95 8 530 160 

Migratie(achtergrond)
Nederlands 2 510 392 20 885 6 555 80 14 050 200 
Overig westers 270 854 2 975 945 30 1 955 45 
Niet-westers 604 850 7 395 2 425 75 4 790 110 

Samenstelling huishouden 2)

Thuiswonend kind in een 
tweeouder gezin 2 778 354 5 835 220 15 5 510 90 
Thuiswonend kind in een 
éénoudergezin 534 455 12 725 470 55 12 005 195 
Overig 73 287 12 690 9 230 120 3 280 65 
  

Bron: CBS.
1) Personen van 0 tot en met 17 jaar.
2) Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.

%

Bron: CBS.

1) Personen van 0 tot en met 17 jaar.
2) Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari 2018.

1.8.2 Jeugdbescherming naar leeftijd van de jongere, peildatum 31 december1)2)

0 tot 4 jaar 4 tot 12 jaar 12 tot 18 jaar

2016

Alle jongeren in
Nederland

2017 2018* 2016

Voogdĳ

2017 2018* 2016

Voorlopige en
tĳdelĳke voogdĳ

2017 2018* 2016

Ondertoezichtstelling

2017 2018* 2016

Voorlopige
ondertoezichtstelling

2017 2018*
0

20

40

60

80

100
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Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de 

jeugdbescherming. Van alle 0- tot 18-jarigen heeft bijna 18 procent een niet-westerse 

migratieachtergrond. Van de jongeren met jeugdbescherming heeft 24 procent een 

niet-westerse migratieachtergrond. Op peildatum 31 december 2018 ontvingen 

7 395 jongeren met niet-westerse migratieachtergrond jeugdbescherming. Dit komt 

overeen met 1,2 procent van alle jongeren met niet-westerse migratieachtergrond in 

Nederland. Bij jongeren met een Nederlandse respectievelijk een westerse migratie-

achtergrond bedroegen deze aandelen 0,8 en 1,1 procent. Het aandeel jongeren met 

overig westerse migratieachtergrond is bij voorlopige en tijdelijke voogdij aan het afnemen 

en het aandeel met een niet-westerse achtergrond ligt hoger dan in 2016 (figuur 1.8.3).

In totaal woonden 12 725 jongeren met jeugdbescherming in een éénoudergezin, wat 

gelijk staat aan 2,4 procent van alle jongeren die in een éénoudergezin wonen. Bij 

de overige huishoudens is dit aandeel het hoogst: 17 procent van alle jongeren in die 

categorie ontvangen jeugdbescherming (tabel 1.8.1). Het aandeel éénoudergezinnen is in 

2018 bij de voorlopige en tijdelijke voogdij en bij beide vormen van ondertoezichtstelling 

%

Bron: CBS.

1) Personen van 0 tot en met 17 jaar.
2) Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari 2018.

1.8.3 Jeugdbescherming naar migratieachtergrond van de jongere, peildatum 
31 december1)2)

NL Westers Niet-westers

2016

Alle jongeren in
Nederland

2017 2018* 2016

Voogdĳ

2017 2018* 2016

Voorlopige en
tĳdelĳke voogdĳ

2017 2018* 2016

Ondertoezichtstelling

2017 2018* 2016

Voorlopige
ondertoezichtstelling

2017 2018*
0

20

40

60

80

100

%

Bron: CBS.

1) Personen van 0 tot en met 17 jaar.
2) Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari 2018.

1.8.4 Jeugdbescherming naar samenstelling huishouden van de jongere, peildatum 
31 december1)2)

Tweeoudergezin éénoudergezin Overig

2016

Alle jongeren in
Nederland

2017 2018* 2016

Voogdĳ

2017 2018* 2016

Voorlopige en
tĳdelĳke voogdĳ

2017 2018* 2016

Ondertoezichtstelling

2017 2018* 2016

Voorlopige
ondertoezichtstelling

2017 2018*
0
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hoger dan in eerdere jaren. Dit gaat met name ten koste van het aandeel overige 

huishoudens (figuur 1.8.4).

1.9 Jeugdbescherming vooral in 
Limburg en het noorden

In Limburg wonen relatief gezien de meeste jongeren die jeugdbescherming ontvangen2). 

Ook in Groningen en Friesland wonen relatief veel jongeren met jeugdbescherming 

(figuur 1.9.1).

De hiervoor genoemde concentratie van jongeren met jeugdbescherming blijkt ook uit de 

cijfers per jeugdregio (tabel 1.9.2). In de top vijf van jeugdregio’s met het grootste aandeel 

jeugdbescherming staan twee Limburgse jeugdregio’s. Ook de Kop van Noord-Holland, 

Friesland en Twente scoren hoog. De laagst scorende regio’s liggen in Utrecht, Noord-

Holland en West-Brabant.

2) Volgens het woonplaatsbeginsel. Zie https://vng.nl/files/vng/201607_factsheet_woonplaatsbeginsel_2016.pdf.

1.9.1   Jongeren met jeugdbescherming als percentage van het totale aantal jongeren, naar gemeente 
 en jeugdregio, peildatum 31 december 2018*1)2)

Bron: CBS.

1) Personen van 0 tot en met 17 jaar.
2) De peildatum van het totale aantal jongeren is 1 januari 2018 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal jongeren met jeugdbescherming 

(31 december 2018).

Minder dan 0,56%

0,57 tot 0,73%

0,74 tot 0,94%

0,95 tot 1,17%

1,18 tot 2,29%

0,51 tot 0,69%

0,70 tot 0,86%

0,87 tot 0,97%

0,98 tot 1,13%

1,14 tot 1,41%

Percentage jeugdbescherming naar gemeente Percentage jeugdbescherming naar jeugdregio

53



   31 duizend jeugdbeschermingsmaatregelen 17

1.9.2 Jeugdregio's met de hoogste en laagste aandelen 
jongeren met jeugdbescherming, peildatum  
31 december 2018* 1)

 

 

 

 % van het totale aantal personen van 0 tot en met 17 jaar 2)

Grootste aandelen  

Zuid-Limburg 1 ,41

Kop van Noord-Holland 1 ,25

Noord-Limburg 1 ,24

Friesland (Fryslân) 1 ,23

Twente 1 ,22

Kleinste aandelen

Haarlemmermeer 0 ,51

Gooi en Vechtstreek 0 ,56

Utrecht West 0 ,58

West Brabant Oost 0 ,60

Zuid Kennemerland 0 ,61
  

Bron: CBS.
1) Personen van 0 tot en met 17 jaar met jeugdbescherming.
2) De peildatum van het totale aantal jongeren is 1 januari 2018 en komt dus niet 

overeen met de peildatum van het aantal jongeren met jeugdbescherming 
(31 december 2018).
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Aan het einde van 2018 was op 5 910 jongeren een jeugdreclasseringsmaatregel 

van toepassing. Dit betreft personen van 12 tot en met 22 jaar met één of meerdere 

jeugd reclasseringsmaatregelen. In totaal waren op dat moment 5 920 jeugd reclas-

seringsmaatregelen van kracht. Dat zijn er 530 minder dan aan de start van het jaar.

De twee varianten van toezicht en begeleiding worden het meest toegepast. Het gaat hier 

dan vooral om toezicht en begeleiding in het gedwongen kader (5 105 maatregelen aan 

het einde van 2018). De overige vormen van jeugdreclassering worden beduidend minder 

vaak ingezet. De voorbereiding gedragsbeïnvloedende maatregel en gedragsbeïn vloe-

dende maatregel komen nauwelijks meer voor in 2018.

2.0.1 Jeugdreclasseringsmaatregelen, per type maatregel, 2018*
 

Beginstand 
 (1-1-2018) Instroom Uitstroom

Eindstand 
 (31-12-2018) 1)

 

 

aantal maatregelen

 

Totaal 6 450 5 475 6 005 5 920 

waarvan
Toezicht en begeleiding: gedwongen kader 5 570 3 470 3 930 5 105 

Toezicht en begeleiding: vrijwillig 705 1 625 1 680 645 

Individuele trajectbegeleiding Harde Kern 115 185 195 105 

Individuele trajectbegeleiding Criem 55 155 160 45 

Scholings- en trainingsprogramma . . . .

Gedragsbeïnvloedende maatregel 10 25 15 15 

Voorbereiding gedragsbeïnvloedende maatregel . 20 20 .
  

Bron: CBS.
1) Maatregelen met een einddatum van 31 december tellen niet mee in de eindstand.

 Aantal jongeren in jeugdreclassering blijft dalen 19

maatregelen

Bron: CBS.

1) Jeugdreclasseringsmaatregelen bĳ personen van 12 tot en met 22 jaar.

2.0.2 Instroom en uitstroom jeugdreclassering naar type1)

2016 2017 2018*

Totaal

Instroom

Uitstroom

Toezicht en begeleiding gedwongen kader

Instroom

Uitstroom

Toezicht en begeleiding vrĳwillig

Instroom

Uitstroom

Individuele trajectbegeleiding vrĳwillig

Instroom

Uitstroom

Individuele trajectbegeleiding Criem

Instroom

Uitstroom

Overig

Instroom

Uitstroom

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000
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De instroom van jeugdreclasseringsmaatregelen is in 2018 met vijf procent gedaald ten 

opzichte van 2017. De uitstroom daalde met bijna twee procent (figuur 2.0.2).

Op peildatum 31 december 2018 hadden 5 910 jongeren een jeugdreclasseringsmaatregel. 

Dat is 8 procent minder dan een jaar daarvoor. In de periode 2011–2018 is een dalende 

trend te zien. Tussen 31 december 2011 en 31 december 2018 is het aantal jongeren met 

een jeugdreclasseringsmaatregel met 47 procent afgenomen (figuur 2.0.3).

2.1 Jeugdreclassering bijna altijd 
beëindigd volgens plan

Jeugdreclassering werd in 2018 in 99 procent van de gevallen beëindigd volgens plan: 

5 935 van de 6 005 beëindigde maatregelen (figuur 2.1.1). De overige mogelijke redenen 

van beëindiging komen nauwelijks voor. In 2016 en 2017 was dat ook zo. Hierbij speelt 

vermoedelijk mee dat jeugdreclasseringstrajecten met tussentijdse wijzigingen, waarbij de 

jeugdreclassering wel ononderbroken wordt voortgezet, als één doorlopend traject worden 

gezien. Alleen de reden van beëindiging bij het definitieve einde van de maatregel komt 

daarmee in beeld in deze figuur.

aantal jongeren

Bron: CBS.

1) Personen van 12 tot en met 22 jaar met één of meerdere jeugdreclasseringsmaatregelen.
2) Door invoering van de Jeugdwet treedt met ingang van 2015 een methodebreuk op.

2.0.3 Aantal jongeren met jeugdreclasseringsmaatregelen, 
2011–2018* 1)2)

31-12-’11 31-12-’12 31-12-’13 31-12-’14* 31-12-’15 31-12-’16 31-12-’17 31-12-’18*
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2.2 Gemiddelde duur toezicht en 
begeleiding in gedwongen kader 
neemt af

Van alle afgesloten jeugdreclasseringsmaatregelen duurden de maatregelen toezicht en 

begeleiding in het gedwongen kader het langst. Bijna 60 procent van deze maatregelen 

duurde een jaar of langer (tabel 2.2.1). De overige vormen van jeugdreclassering duurden 

meestal korter dan een jaar.

De gemiddelde duur van de maatregelen is in 2018 gedaald met bijna 6 procent ten 

opzichte van het jaar ervoor (figuur 2.2.2). Dit komt vooral door een daling van de 

gemiddelde duur van de maatregelen toezicht en begeleiding in het gedwongen kader.

2.2.1 Doorlooptijd van jeugdreclasseringsmaatregelen, naar type maatregel, 2018* 1)

 

0 tot 3 
 maanden

3 tot 6 
 maanden

6 tot 12 
 maanden

12 tot 24 
maanden

24 tot 36 
maanden

langer dan 
 36 maanden

 

 

aantal maatregelen

 

Totaal 1 390 1 180 985 1 730 530 195 

Toezicht en begeleiding: gedwongen kader 355 565 715 1 625 490 185 

Toezicht en begeleiding: vrijwillig 845 455 230 100 40 10 

Individuele trajectbegeleiding Harde Kern 25 130 30 . . .

Individuele trajectbegeleiding Criem 135 20 . . . .

Overig 2) 25 . . . . .
  

Bron: CBS.
1) Jeugdreclasseringsmaatregelen die werden beëindigd in 2018.
2) Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

maatregelen

Bron: CBS.

1) Jeugdreclasseringsmaatregelen beëindigd in gehele jaar.
2) Tussentĳdse ophe�ng, overgang naar volwassen reclassering, overlĳden jeugdige, terugmelding, nader besluit

rechter.

2.1.1 Beëindigde jeugdreclassering, naar reden beëindiging1)

2016 2017 2018*

Totaal

Beëindiging volgens plan

Overig2)

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000
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2.3 Vier op de tien jongeren met 
jeugdreclassering ontvangt ook 
jeugdhulp

Jeugdreclassering gaat in bijna vier op de tien gevallen gepaard met de inzet van 

jeugdhulp. Dit is minder dan bij jeugdbescherming, waar driekwart van de jongeren met 

ondertoezichtstelling ook jeugdhulp ontvangt en 90 procent van de jongeren met voogdij. 

Een deel van de jongeren met jeugdreclassering is ouder dan 18 jaar en kan aanvullende 

zorg en hulp mogelijk ook ontvangen vanuit andere zorgdomeinen (de Wet Langdurige 

Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Zorgverzekeringswet).

Van de 5 910 jongeren die op 31 december 2018 een jeugdreclasseringsmaatregel 

hadden, ontving 41 procent op hetzelfde moment ook jeugdhulp, in totaal betrof 

dat 2 425 jongeren (figuur 2.3.1). Dit is nagenoeg gelijk aan de voorgaande jaren. 

Het percentage was het hoogst bij de overige groep (67 procent) en bij individuele 

trajectbegeleiding Harde Kern (53 procent) en het laagst bij individuele trajectbegeleiding 

Criem (28 procent).

dagen

Bron: CBS.

1) Jeugdreclasseringsmaatregelen die werden beëindigd in gehele jaar.
2) Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

2.2.2 Gemiddelde duur van beëindigde jeugdreclasserings-
maatregelen per type maatregel*1)2)

2016 2017 2018*

Totaal

Toezicht en begeleiding: gedwongen kader

Toezicht en begeleiding: vrĳwillig

Individuele trajectbegeleiding Harde Kern

Individuele trajectbegeleiding Criem

Overig2)

0 100 200 300 400 500 600 700
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2.4 Jongens vaker in jeugd-
reclassering dan meisjes

Op 31 december 2018 waren meer jeugdreclasseringsmaatregelen bij jongens dan meisjes 

van kracht. Dit geldt voor ieder type jeugdreclassering. In totaal was op 4 760 jongens 

een jeugdreclasseringsmaatregel van toepassing. Bij meisjes bedroeg dit aantal 1 150 

(tabel 2.4.1). Ook relatief gezien komt jeugdreclassering vaker voor bij jongens dan bij 

meisjes, respectievelijk bij 0,4 en 0,1 procent.

2.3.1 Inzet jeugdhulp naar type jeugdreclassering (samenloop) 1)

 

Totaal jongeren met 
jeugdreclassering 
en ook jeugdhulp

Toezicht en 
begeleiding:  
gedwongen kader

Toezicht en 
begeleiding:  
vrijwillig

Individuele traject-
begeleiding Harde 
Kern

Individuele traject-
begeleiding Criem Overig 2)

 

 

% van totaal jongeren 
met jeugdreclassering

% van totaal jongeren 
met dit type jeugd-

reclassering

% van totaal jongeren 
met dit type jeugd-

reclassering

% van totaal jongeren 
met dit type jeugd-

reclassering

% van totaal jongeren 
met dit type jeugd-

reclassering

% van totaal jongeren 
met dit type jeugd-

reclassering

      

2016 40 ,6 40 ,4 40 ,7 51 ,6 22 ,6 51 ,9

2017 40 ,6 40 ,7 39 ,2 47 ,4 36 ,7 60 ,0

2018* 41 ,0 41 ,1 38 ,8 52 ,9 28 ,3 66 ,7
  

Bron: CBS.
1) Personen van 12 tot en met 22 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel op peildatum 31 december die tegelijkertijd jeugdhulp ontvingen.
2) Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

2.4.1 Jeugdreclassering naar demografische kenmerken van de jongere, peildatum 31 december 
2018* 1)

 

Totaal 
 jongeren    

(1-1-2018)

Totaal 
 jongeren 

met jeugd-
reclassering

Toezicht en 
begeleiding: 
gedwongen 

kader

Toezicht en 
begeleiding: 

vrijwillig

Individuele 
traject-

begeleiding 
Harde Kern

Individuele 
traject-

begeleiding 
Criem overig 3)

 

 

aantal jongeren

 

Totaal 2 270 526 5 910 5 110 645 105 45 15 

Geslacht
jongens 1 159 999 4 760 4 105 515 100 40 15 

meisjes 1 110 527 1 150 1 010 135 . . .

Leeftijd in klassen
12 tot en met 14 jaar 591 502 195 145 40 . . .

15 tot en met 17 jaar 623 472 2 665 2 215 360 60 30 .

18 tot en met 22 jaar 1 055 552 3 050 2 750 245 45 10 10 

Migratie(achtergrond)
Nederlands 1 681 569 2 710 2 370 300 40 . .

Overig westers 188 672 545 480 55 10 . .

Niet-westers 400 285 2 655 2 265 290 55 35 15 

Samenstelling huishouden 2)

Thuiswonend kind in een tweeoudergezin 1 529 652 2 060 1 790 215 35 25 .

Thuiswonend kind in een éénoudergezin 402 772 2 575 2 205 310 40 15 10 

Overig 388 102 1 270 1 115 125 25 . .
  

Bron: CBS.
1) Personen van 12 tot en met 22 jaar met jeugdreclasseringsmaatregelen op peildatum 31 december 2018.
2) Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
3) Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.
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De groep 15- tot en met 17-jarigen is relatief gezien het ruimst vertegenwoordigd in de 

jeugdreclassering. Dit betrof 2 665 jongeren wat overeenkomt met 0,43 procent van alle 

personen in deze leeftijdsklasse (tabel 2.4.1). Bij de 18- tot en met 22-jarigen ligt dit 

aandeel iets lager: 0,29 procent en bij de leeftijdscategorie 12- tot en met 14-jaar ligt dit 

aandeel flink lager: 0,03 procent.

Het aandeel jongeren van 18 tot en met 22 jaar is aan het toenemen: in 2016 was 

47 procent van alle jongeren met jeugdreclassering tussen de 18 en 22 jaar; in 2018 is dit 

gestegen naar 52 procent. Bij de leeftijdsgroep 15 tot en met 17 jaar is het omgekeerde het 

geval. In 2016 was 49 procent van alle jongeren met jeugdreclassering tussen de 15 en 

17 jaar. Dat daalt naar 45 procent in 2018 (figuur 2.4.2).

Op 31 december 2018 was op 2 655 jongeren met niet-westerse migratieachtergrond 

een jeugdreclasseringsmaatregel van toepassing (tabel 2.4.1). Dit komt overeen 

met 0,7 procent van alle jongeren met niet-westerse migratieachtergrond. Daarmee 

is het aandeel jongeren met jeugdreclassering in deze groep groter dan bij andere 

migratieachtergronden. Bij jongeren met westerse respectievelijk Nederlandse achtergrond 

bedragen deze aandelen respectievelijk 0,3 en 0,2 procent.

De meeste jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel komen uit een eenouder-

huishouden. Op 31 december 2018 betrof dit 2 575 jongeren (tabel 2.4.1). Ook relatief 

gezien komt jeugdreclassering vaker voor bij jongeren uit een eenouderhuishouden 

(0,6 procent) dan bij jongeren uit een tweeoudergezin (0,1 procent) of een overige 

samenstelling van het huishouden (0,3 procent).

%

Bron: CBS.

1) Personen van 12 tot en met 22 jaar.
2) Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari 2018.

2.4.2 Jeugdreclassering naar leeftijd van de jongere, peildatum 31 december1)2)

12 tot en met 14 jaar 15 tot en met 17 jaar 18 tot en met 22 jaar

Alle jongeren in
Nederland

‘16 ‘17 ‘18* ‘16 ‘17 ‘18* ‘16 ‘17 ‘18* ‘16 ‘17 ‘18* ‘16 ‘17 ‘18* ‘16 ‘17 ‘18*
Toezicht en

begeleiding:
gedwongen kader

Toezicht en
begeleiding:

vrĳwillig

Individuele
trajectbegeleiding

Harde Kern

Individuele
trajectbegeleiding

Criem

Overig

0

20

40

60

80

100
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2.5 Jeugdreclassering vooral in drie 
grootste steden

In de drie grootste steden wonen, ook relatief gezien, veel jongeren met jeugdreclassering 

(figuur 2.5.1)1). Ook in het noorden van Nederland, in Zeeland en in bepaalde regio’s in 

Flevoland, komen relatief veel jongeren met jeugdreclassering voor.

Deze hiervoor genoemde concentratie jongeren met jeugdreclassering blijkt ook uit de 

cijfers per jeugdregio (tabel 2.5.2). De jeugdregio’s waartoe de drie grootste steden 

behoren, staan in de top vijf met grootste aandelen jongeren met jeugdreclassering. 

In jeugdregio Haarlemmermeer wonen juist relatief weinig jongeren met een jeugd-

reclasseringsmaatregel.

1) Volgens het woonplaatsbeginsel. Zie https://vng.nl/files/vng/201607_factsheet_woonplaatsbeginsel_2016.pdf.

2.5.1   Jongeren met jeugdreclassering als percentage van het totale aantal jongeren, naar gemeente 
 en arrondissement, peildatum 31 december 2018*1)2)

Bron: CBS.

1) Personen van 12 tot en met 22 jaar.
2) De peildatum van het totale aantal jongeren is 1 januari 2018 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal personen met jeugdreclassering 

(31 december 2018).

Minder dan 0,07%

0,08 tot 0,13%

0,14 tot 0,19%

0,20 tot 0,28%

0,29 tot 0,93%

0,17 tot 0,23%

0,24 tot 0,25%

0,26%

0,27 tot 0,28%

0,29 tot 0,40%

Percentage jeugdreclassering naar gemeente Percentage jeugdreclassering naar arrondissement
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2.6 Vaker herhaald beroep bij 
ondertoezichtstelling en 
jeugdreclassering dan bij voogdij

Van de 10 585 maatregelen van ondertoezichtstelling die in 2018 zijn gestart ging het in 

9,8 procent van de maatregelen om een herhaald beroep (tabel 2.6.1) . Dat wil zeggen 

dat dezelfde soort maatregel in het betreffende kalenderjaar of in de vijf daaraan vooraf-

gaande kalender jaren al eens is toegepast bij dezelfde jongere. Dit percentage is het 

laatste jaar gedaald; in 2017 lag dit op 11,3 procent.

Het percentage herhaald beroep voor voogdij is in 2018 met 2,3 procent duidelijk lager 

dan bij ondertoezichtstellingen en jeugdreclassering. Ook hier is een daling zichtbaar ten 

opzichte van 2017, toen dit percentage op 2,8 procent lag.

In 2018 ging het in 9,8 procent van de 5 475 begonnen jeugdreclasseringsmaatregelen 

om een jongere die in het betreffende kalenderjaar of in de vijf daaraan voorafgaande 

kalender jaren al eens eerder een jeugdreclasseringsmaatregel heeft gehad. Dit percentage 

neemt de afgelopen jaren iets toe.

2.5.2 Jeugdregio's met de hoogste en laagste aandelen 
jongeren met jeugdreclassering, peildatum  
31 december 2018* 1)

 

 

 

 % van het totale aantal personen van 12 tot en met 22 jaar 2)

Grootste aandelen  

Rijnmond 0 ,47

Amsterdam-Amstelland 0 ,40

Utrecht Stad 0 ,33

Groningen 0 ,32

Haaglanden 0 ,32

Kleinste aandelen

Haarlemmermeer 0 ,11

Midden-Limburg West 0 ,12

Zuidoost Utrecht 0 ,13

Zuidoost Brabant 0 ,15

Noord-Veluwe 0 ,15
  

Bron: CBS.
1) Personen van 12 tot en met 22 jaar met jeugdreclassering.
2) De peildatum van het totale aantal jongeren is 1 januari 2018 en komt dus niet 

overeen met de peildatum van het aantal jongeren met jeugdreclassering 
(31 december 2018).
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Meer informatie over jeugdbescherming en 
jeugdreclassering kunt u vinden op de website van 
CBS:

Onderzoeksbeschrijving Beleidsinformatie Jeugd

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-

onderzoeksbeschrijvingen/beleidsinformatie-jeugd

Tabellen Jeugdzorg na 1-1-2015

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/thema?themaNr=83150

2.6.1 Percentage herhaald beroep 1) jeugdbescherming en jeugdreclassering 2)

 

Jeugdreclasserings- 
maatregelen

Jeugdbeschermingsmaatregelen
 

Ondertoezichtstelling Voogdij

 

 

2016 8 ,6 9 ,9 2 ,8

2017 9 ,7 11 ,3 2 ,8

2018* 9 ,8 9 ,8 2 ,3
  

Bron: CBS.

1) Hierbij wordt teruggekeken naar de betreffende periode én de 5 daaraan voorafgaande kalenderjaren.
2) Jeugdbeschermings -en jeugdreclasseringsmaatregelen gestart in betreffende periode.
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Begrippenlijst

Jeugdbeschermingsmaatregel (kinderbeschermingsmaatregel)
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de 

kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en 

ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan ‘onder toezicht gesteld’ of ‘onder 

voogdij geplaatst’.

Duur van de jeugdbeschermingsmaatregel
De duur van een jeugdbeschermingsmaatregel is de periode tussen de aanvangsdatum 

en de einddatum van de jeugdbescherming. In het volgende worden deze twee datums 

toegelicht.

Datum aanvang jeugdbeschermingsmaatregel
De datum van de eerste dag waarop de jeugdbeschermingsmaatregel geldt. De datum is 

vastgelegd in de beschikking en is gelijk aan de datum van de uitspraak van de kinderrechter.

Datum einde jeugdbeschermingsmaatregel
De datum van de laatste dag waarop de jeugdbeschermingsmaatregel geldt. De datum 

waarop de jeugdbeschermingsmaatregel daadwerkelijk beëindigd is.

Jeugdreclassering
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 

12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn 

geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of 

de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding 

geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugd-

strafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 

22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker 

om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden 

opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op 

initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. 

De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Duur van de jeugdreclasseringsmaatregel
De duur van een jeugdreclasseringsmaatregel is de periode tussen de aanvangsdatum en 

de einddatum van de maatregel. In het volgende worden deze twee datums toegelicht.

Datum aanvang jeugdreclassering
De datum van de eerste dag waarop de maatregel jeugdreclassering geldt. De datum 

is vastgelegd in het document waarin het besluit tot het inzetten van de maatregel is 

vastgelegd. Het gaat om de betekende beschikking die onherroepelijk is geworden.

Datum einde jeugdreclassering
De datum van de laatste dag waarop de maatregel jeugdreclassering geldt. De datum 

is vastgelegd in het document waarin het besluit tot het inzetten van de maatregel is 

vastgelegd.
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Reden beëindiging maatregel 
De reden waarom de maatregel voor de jongere is beëindigd:

Opties bij (voorlopige) ondertoezichtstelling:

 — Bereiken meerderjarigheid jeugdige

 — Tussentijdse opheffing

 — Niet verlengd

 — Beëindiging volgens plan

 — Gezagsbeëindigende maatregel

 — Overlijden jeugdige

 — Voorlopige OTS naar OTS

Opties bij (tijdelijke/voorlopige) voogdij:

 — Bereiken meerderjarigheid jeugdige

 — Voogdij naar pleegouder

 — Voogdij naar contactpersoon oftewel burgervoogd

 — Herstel gezag

 — Overlijden jeugdige

Opties bij jeugdreclassering:

 — Beëindiging volgens plan

 — Tussentijdse opheffing

 — Overgang naar volwassenreclassering

 — Terugmelding

 — Nader besluit rechter

 — Overlijden jeugdige

Herhaald beroep
Een jeugdbeschermingsmaatregel wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende 

jongere in het betreffende kalenderjaar of in de vijf daaraan voorafgaande kalenderjaren 

al een maatregel van hetzelfde type heeft ontvangen. De volgende typen maatregelen 

worden daarbij onderscheiden: ondertoezichtstelling (al dan niet voorlopig) en voogdij 

(al dan niet voorlopig of tijdelijk). Een voogdijmaatregel bij een jongere die eerder een 

ondertoezichtstelling had (en andersom), wordt niet als herhaald beroep gezien.

Een jeugdreclasseringsmaatregel wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende 

jongere in het betreffende kalenderjaar of in de vijf daaraan voorafgaande kalenderjaren 

al een jeugdreclasseringsmaatregel heeft ontvangen (ongeacht het type maatregel).

Als er bij de start van een nieuwe maatregel al een maatregel van hetzelfde type loopt bij 

de jongere, wordt de nieuwere maatregel niet gezien als herhaald beroep, maar als een 

aanvulling van of uitbreiding op de al lopende maatregel.
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Verklaring van tekens

Colofon

 Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 

 . Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

 * Voorlopige cijfers

 ** Nader voorlopige cijfers

 2018–2019 2018 tot en met 2019

 2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019

 2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019

 2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

  

   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven

totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Uitgever
Centraal Bureau voor de Statistiek
Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag
www.cbs.nl

Prepress
Centraal Bureau voor de Statistiek

Ontwerp
Edenspiekermann

Inlichtingen
Tel. 088 570 70 70
Via contactformulier: www.cbs.nl/infoservice

ISBN 978-90-357-1190-7

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire, 2018.
Verveelvoudigen is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

70



  3

Inhoud

Inleiding 4

1.  Jongeren met jeugdhulp 6

1.1 Ruim 9 procent van de Nederlandse jongeren ontvangt jeugdhulp 8

1.2 Jongens ontvangen vaker jeugdhulp dan meisjes 9

1.3 Jeugdhulpjongeren met verblijf ouder dan jongeren zonder verblijf 10

1.4 Relatief meer jongeren met een migratieachtergrond krijgen jeugdhulp met verblijf 10

1.5 Acht procent jeugdhulpontvangers ook in jeugdbescherming 11

1.6 Hoogste aandeel jeugdhulp in Limburg en Utrecht 13

2.  Aantal hulptrajecten in 2018 toenomen 16

2.1 Jeugdhulp steeds vaker doorverwezen door de gemeente 19

2.2 Jeugdhulptrajecten duren meestal korter dan een jaar 20

2.3 Jeugdhulptraject vaak volgens plan beëindigd 21

Begrippenlijst 23

Inhoud 3
71



4 Jeugdhulp 2018

Inleiding

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor hulp aan jongeren. Dat is 

vastgelegd in de Jeugdwet. Om de gemeenten bij de uitvoering ervan te ondersteunen 

is in de Jeugdwet een regeling opgenomen voor het ontsluiten van beleidsinformatie. 

De beleidsinformatie betreft informatie over jeugdhulpgebruik en de inzet van 

jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde 

instellingen dienen hierover gegevens aan het CBS te verstrekken. Meer dan 90 procent 

van de jeugdhulpaanbieders heeft aan deze verplichting voldaan. Voor de ontbrekende 

jeugdhulpverleners is niet gecorrigeerd. Hierdoor zullen de gepresenteerde cijfers enigszins 

een onderschatting zijn van de werkelijk verstrekte jeugdhulp1).

In deze rapportage staan de voorlopige2) resultaten over jeugdhulp in 2018. De resultaten 

over jeugdbescherming en jeugdreclassering worden in een aparte rapportage beschreven.

Jeugdhulp wordt gedefinieerd als de hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij 

psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van 

de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Het CBS verzamelt alleen gegevens 

over jeugdhulp die direct aan de jeugdhulpverlener wordt vergoed door de gemeente, 

de zogenaamde zorg in natura. Gegevens over jeugdhulp die door de cliënt zelf wordt 

vergoed met een persoonsgebonden budget (PGB), worden verstrekt door de Sociale 

verzekeringsbank (SVB). Particuliere jeugdhulp, waarbij de hulp door de ouders zelf wordt 

vergoed, valt buiten dit onderzoek.

1) Alle grote jeugdhulpaanbieders, met meer dan 250 cliënten, hebben gegevens over 2018 aangeleverd. De 

kleinere jeugdhulpaanbieders zonder opgave ontbreken in de resultaten. De aldus ontstane onderschatting zal 

naar verwachting hooguit enkele procenten bedragen. Hierbij wordt uitgegaan van het aantal bij het CBS 

bekende jeugdhulpaanbieders. Nieuwe jeugdhulpaanbieders worden geacht zich bij het CBS aan te melden. 

Hierdoor is de gehanteerde lijst van jeugdhulpaanbieders mogelijk incompleet.
2) Jeugdhulpaanbieders hebben de gelegenheid om hun gegevens over 2018 nog tot en met juli 2019 te wijzigen 

waarna de definitieve resultaten worden vastgesteld. De ervaring leert dat de voorlopige resultaten 1 à  

2 procent lager uitvallen dan de definitieve resultaten.

0.0.1 Jongeren met jeugdhulp naar financieringsvorm 1)

 

2015 2016 2017 2018*
 

 

aantal aantal %

  

Totaal 363 080 389 730 407 245 415 555

%

 

Alleen zorg in natura 91,1 92,5 94,3 394 875 95,0

Alleen persoonsgebonden budget 3,9 2,9 1,8 6 635 1,6

Zowel zorg in natura als persoonsgebonden budget 5,0 4,7 3,8 14 045 3,4
  

Bron: CBS.

1) Personen van 0 tot en met 22 jaar.
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Inleiding 5

Uit tabel 0.0.1 blijkt dat in 2018 ruim 415 duizend jongeren jeugdhulp hebben 

ontvangen. In 95 procent van de gevallen wordt de zorg direct door de gemeente aan de 

jeugdhulpverlener vergoed. Een klein deel van de jongeren met jeugdhulp, ruim anderhalf 

procent, maakte alleen gebruik van een PGB. Vergeleken met de jaren vanaf 2015 neemt 

het aantal jongeren met een PGB gestaag af.

Voor het ingaan van de Jeugdwet op 1 januari 2015 was de jeugdhulp deels gefinancierd 

op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet 

(Zvw) en deels door de provincies. Figuur 0.0.2 toont het aantal jongeren dat jaarlijks vanaf 

2011 jeugdhulp ontving3).

De gegevens van de SVB over jeugdhulpontvangers met een PGB bevat geen 

zorginhoudelijke informatie. Het vervolg van deze rapportage beschrijft daarom alleen de 

gegevens die door de jeugdhulpverleners aan het CBS zijn verstrekt. Overal waar in het 

vervolg jeugdhulp staat wordt dan ook bedoeld de jeugdhulp die is geleverd volgens het 

zorg in natura-principe.

3) Voor een beschrijving van de ontwikkelingen 2011–2016 zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/10/

jeugdzorg-voor-en-na-de-jeugdwet

Bron: CBS.
1) Personen van 0 tot en met 22 jaar.
2) Provinciaal gefinancierde jeugdzorg exclusief jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdhulp uit AWBZ, Zvw en provinciaal
gefinancierde jeugdzorg 2)

Jeugdwet

x 1 000

0.0.2 Jongeren met jeugdhulp1)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
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300

400

500
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Jongeren met jeugdhulp 7

In 2018 kregen 409 duizend jongeren jeugdhulp. In 2017 waren dit er 400 duizend, een 

stijging van 2,3 procent. De meeste jongeren met jeugdhulp in 2018, ruim 68 procent, 

ontvingen ambulante jeugdhulp op de locatie van de jeugdhulpaanbieder en bijna 

20 procent kreeg jeugdhulp van een wijk- of buurtteam van de gemeente. Het aantal 

jongeren met jeugdhulp in het eigen netwerk steeg in 2018 met 15 duizend ten opzichte 

van 2017. Het aantal jongeren met een andere vorm van jeugdhulp zonder verblijf bleef 

nagenoeg gelijk.

Bijna 43 duizend jongeren kregen in 2018 jeugdhulp met verblijf. Dat is ruim 10 procent 

van alle jongeren met jeugdhulp. Hiervan waren bijna 21 duizend jongeren in een 

pleeggezin opgenomen, 6 duizend waren ondergebracht in gezinsgerichte opvang en 

hadden 2 500 jongeren een gesloten plaatsing (figuur 1.0.2). Ruim 18 duizend jongeren 

kregen een andere vorm van jeugdhulp met verblijf, dit zijn er bijna 4 duizend minder dan 

in 2017.

x 1 000

Bron: CBS.

1) Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere hulpvormen komen meerdere malen in de
figuur voor.

1.0.1 Jongeren met jeugdhulp en jongeren met jeugdhulp zonder verblijf1)

2015 2016 2017 2018*

Totaal jeugdhulp Totaal jeugdhulp
zonder verblĳf

Jeugdhulp
uitgevoerd door

het wĳk- of
buurtteam

Ambulante
jeugdhulp op
locatie van de

aanbieder

Daghulp op
locatie van de

aanbieder

Jeugdhulp in het
netwerk van de

jeugdige

0

100

200

300

400

500
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8 Jeugdhulp 2018

1.1 Ruim 9 procent van de 
Nederlandse jongeren ontvangt 
jeugdhulp

Jeugdhulp is in principe bedoeld voor personen tot 18 jaar. Een uitzondering hierop vormt 

de pleegzorg. Met ingang van 1 juli 2018 kunnen pleegkinderen, indien zij dat wensen, 

standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven. In uitzonderlijke gevallen kan jeugdhulp 

worden voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. 

Van alle ruim 4,4 miljoen jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar kreeg 9,2 procent 

jeugdhulp in 2018. Als de groep van 18 tot en met 22 jaar buiten beschouwing gelaten 

wordt, ontving 11,7 procent van alle jongeren jeugdhulp in deze periode.

x 1 000

Bron: CBS.

1) Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere hulpvormen komen meerdere malen in de figuur
voor.

1.0.2 Jongeren met jeugdhulp met verblijf1)

2015 2016 2017 2018*

Totaal jeugdhulp
met verblĳf

Pleegzorg Gezinsgericht Gesloten plaatsing Overige jeugdhulp
met verblĳf2)

0
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20

30

40

50

2) Verblĳf bĳ een jeugdhulpaanbieder anders dan pleegzorg, gezinsgerichte jeugdhulp of gesloten plaatsing.
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 Jongeren met jeugdhulp 9

1.2 Jongens ontvangen vaker 
jeugdhulp dan meisjes

In 2018 ontvingen veel meer jongens dan meisjes jeugdhulp. Dit gold zowel voor 

jeugdhulp met verblijf als voor jeugdhulp zonder verblijf. In totaal kregen bijna  

177 duizend meisjes en 232 duizend jongens jeugdhulp. Het aandeel meisjes is bij 

jeugdhulp met verblijf, 46 procent, wel groter dan bij jeugdhulp zonder verblijf, 43 procent 

(figuur 1.2.1).

1.1.1 Jeugdhulp naar demografische kenmerken van de jongere, 2018* 1)

 

Totaal jongeren  
in Nederland  

(op 1 januari 2018)

Jongeren met jeugdhulp
 

totaal zonder verblijf met verblijf

 

 

aantal
 

Totaal 4 441 650 408 920 390 070 42 655

Geslacht
Jongens 2 272 455 232 360 222 560 22 835

Meisjes 2 169 195 176 560 167 505 19 820

Leeftijd in klassen
0 tot en met 3 jaar 693 660 28 705 26 370 3 800

4 tot en met 11 jaar 1 477 465 205 610 199 635 14 615

12 tot en met 17 jaar 1 214 975 161 915 153 055 22 060

18 tot en met 22 jaar 1 055 550 12 685 11 005 2 180

(Migratie)achtergrond
Nederlands 3 275 380 306 760 294 255 29 515

Overig westers 373 970 30 690 28 945 3 660

Niet-westers 792 295 71 470 66 870 9 480
  

Bron: CBS.

1) Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere vormen van jeugdhulp komen meerdere malen in de figuur voor.

Bron: CBS.

1) Personen van 0 tot en met 22 jaar.

1.2.1 Jongeren met jeugdhulp naar geslacht1)

Jongens Meisjes

2015

Totaal Nederland

2016 2017 2018* 2015

Totaal jeugdhulp

2016 2017 2018* 2015

Jeugdhulp zonder verblĳf

2016 2017 2018* 2015

Jeugdhulp met verblĳf

2016 2017 2018*
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10 Jeugdhulp 2018

1.3 Jeugdhulpjongeren met verblijf 
ouder dan jongeren zonder 
verblijf

De helft van alle jongeren met jeugdhulp was tussen 4 en 11 jaar oud, 205 duizend 

in 2018. Dat komt overeen met 13,9 procent van alle kinderen in Nederland in deze 

leeftijdsklasse. Bijna 162 duizend jongeren van 12 tot 17 jaar ontvingen jeugdhulp, dit 

is 13,3 procent van alle Nederlandse jongeren in deze leeftijdscategorie. Er is een groot 

verschil in leeftijd per hulpvorm. Van de jongeren met jeugdhulp zonder verblijf was  

58 procent jonger dan 12 jaar, bij jeugdhulp met verblijf was 43 procent jonger dan 12 jaar. 

1.4 Relatief meer jongeren met een 
migratieachtergrond krijgen 
jeugdhulp met verblijf

Van de 409 duizend jongeren met jeugdhulp in 2018 hadden 307 duizend (75 procent) 

een Nederlandse achtergrond, ruim 71 duizend (17,5 procent) een niet-westerse en bijna 

31 duizend (7,5 procent) een westerse migratieachtergrond. Zij vormen op dit punt een 

redelijke afspiegeling van alle Nederlandse jongeren. Van hen heeft 73,8 procent een 

Nederlandse achtergrond en heeft 17,8 procent een niet-westerse en 8,4 procent een 

westerse migratieachtergrond.

Bron: CBS.

%

1) Personen van 0 tot en met 22 jaar.
2) De leeftĳdscategorie 18 jaar en ouder is hier weggelaten omdat slechts een klein deel van deze jongeren jeugdhulp ontvangt.

1.3.1 Jongeren met jeugdhulp naar leeftijd1)

0-3 jaar 4-11 jaar 12-17 jaar 18 jaar en ouder

2015

Totaal Nederland2)

2016 2017 2018* 2015

Totaal jeugdhulp

2016 2017 2018* 2015

Jeugdhulp zonder verblĳf

2016 2017 2018* 2015

Jeugdhulp met verblĳf

2016 2017 2018*
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 Jongeren met jeugdhulp 11

Jongeren die jeugdhulphulp met verblijf ontvingen hadden relatief vaker een migratie-

achtergrond. Van hen had 22,2 procent een niet-westerse en 8,6 een westerse migratie-

achtergrond.

1.5 Acht procent 
jeugdhulpontvangers ook in 
jeugdbescherming

De meeste jongeren met jeugdhulp in 2018 ontvingen in dezelfde periode geen 

andere vorm van jeugdzorg. Ruim 35 duizend jongeren ontvingen naast jeugdhulp ook 

jeugdbescherming en/of jeugdreclassering (tabel 1.5.1). Er waren 1 175 jongeren  

(0,3 procent) die zowel jeugdhulp als jeugdbescherming en jeugdreclassering kregen. 

Jongeren kunnen pas vanaf 12 jaar een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd krijgen en 

jeugdbescherming houdt op zodra de jongere de leeftijd van achttien jaar bereikt.

Bron: CBS.

1) Personen van 0 tot en met 22 jaar.

1.4.1 Jongeren met jeugdhulp naar migratieachtergrond1)

Nederlands Overig westers Niet-westers

2015

Totaal Nederland

2016 2017 2018* 2015

Totaal jeugdhulp

2016 2017 2018* 2015

Jeugdhulp zonder verblĳf

2016 2017 2018* 2015

Jeugdhulp met verblĳf

2016 2017 2018*
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12 Jeugdhulp 2018

Vergeleken met de afgelopen vier jaar, is geen duidelijke ontwikkeling in samenloop te 

zien (tabel 1.5.2). Het aandeel jongeren met alleen jeugdreclassering lijkt te dalen evenals 

het aandeel jongeren dat zowel jeugdhulp als jeugdbescherming krijgt. De verschillen zijn 

echter heel klein.

1.5.1 Samenloop jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering naar leeftijdscategorie,  
2018* 1)

 

Totaal
0 tot en  

met 3 jaar
4 tot en  

met 11 jaar
12 tot en  

met 17 jaar
18 tot en  

met 22 jaar
 

 

aantal jongeren

 

Alleen jeugdhulp 373 485 24 815 191 630 145 215 11 825

Alleen jeugdbescherming 7 815 1 510 3 460 2 840

Alleen jeugdreclassering 4 590 2 070 2 520

Jeugdhulp en jeugdbescherming 30 885 3 890 13 975 13 015

Jeugdhulp en jeugdreclassering 3 380 2 515 860

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 220 220

Jeugdhulp en jeugdbescherming en jeugdreclassering 1 175 1 170
  

Bron: CBS.

1) Jongeren die in 2018 jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering hadden.

1.5.2 Samenloop jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering
 

2015 2016 2017 2018*
 

 

aantal jongeren

 

Totaal jongeren met jeugdzorg 365 900 392 960 412 265 421 540

%

 

Alleen jeugdhulp 86,0 87,6 88,3 88,6

Alleen jeugdbescherming 2,9 2,2 1,8 1,9

Alleen jeugdreclassering 1,6 1,4 1,2 1,1

Jeugdhulp en jeugdbescherming 8,0 7,5 7,4 7,3

Jeugdhulp en jeugdreclassering 0,9 0,9 1,0 0,8

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 0,1 0,1 0,1 0,1

Jeugdhulp en jeugdbescherming en jeugdreclassering 0,4 0,3 0,3 0,3
  

Bron: CBS.
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1.6 Hoogste aandeel jeugdhulp in 
Limburg en Utrecht

Van de in totaal 409 duizend jongeren met jeugdhulp in 2018 woonden er 96 duizend 

in Zuid-Holland1). Zeeland had het kleinste aantal, bijna 9 duizend Zeeuwse jongeren 

ontvingen jeugdhulp. De meeste jongeren in jeugdhulp kwamen uit Rotterdam en 

Amsterdam (beide ruim 18 duizend) en Den Haag (14 duizend). Echter, wanneer we kijken 

naar het aandeel van de jongeren met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren in de 

gemeente, dan blijkt dat in de jeugdregio’s Zuid-Limburg, Utrecht Stad en Midden-Limburg 

Oost ongeveer 15 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp kreeg (zie figuur 1.6.2). 

Dezelfde regio’s hadden ook het hoogste percentage jongeren van 18 jaar en ouder met 

jeugdhulp, namelijk ruim 3 procent. Ook in Noordoost Nederland was het aandeel jongeren 

met jeugdhulp relatief hoog.

In relatie tot de bevolkingsomvang van de gemeente, werd relatief de meeste jeugdhulp 

verleend in gemeenten met 250 duizend inwoners of meer, dat zijn de vier grote steden 

(tabel 1.6.1). Van de kinderen jonger dan 18 jaar ontving bij die gemeenten bijna  

13,4 procent jeugdhulp. In de categorie jongeren van 18 tot en met 22 jaar werd in de 

grote steden met meer dan 250 duizend inwoners jeugdhulp geleverd aan iets meer dan 

2,3 procent van de jongeren.

1) Volgens het woonplaatsbeginsel. Zie: https://vng.nl/files/vng/201607_factsheet_woonplaatsbeginsel_2016.pdf

1.6.1 Aantal jongeren met jeugdhulp als percentage van het totale aantal 
jongeren, naar gemeentegrootte, 2018*

 

 % van het totale aantal personen  
van 0 tot en met 17 jaar

 % van het totale aantal personen  
van 18 tot en met 22 jaar

 

 

Totaal Nederland 11,70 1,20

Gemeenten met:

Minder dan 5 000 inwoners 8,25 0,36

5 000 tot 10 000 inwoners 10,11 0,71

10 000 tot 20 000 inwoners 10,31 0,97

20 000 tot 50 000 inwoners 11,13 0,88

50 000 tot 100 000 inwoners 11,75 1,21

100 000 tot 150 000 inwoners 12,88 0,96

150 000 tot 250 000 inwoners 11,57 1,07

250 000 inwoners of meer 13,38 2,33
  

Bron: CBS.
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14 Jeugdhulp 2018

5,70 tot 9,11

9,12 tot 10,30

10,31 tot 11,54

11,55 tot 13,03

13,04 tot 18,43

0,00 tot 0,36

0,37 tot 0,60

0,61 tot 0,88

0,89 tot 1,39

1,40 tot 5,36

8,59 tot 10,46

10,47 tot 11,02

11,03 tot 11,75

11,76 tot 13,04

13,05 tot 15,07

0,34 tot 0,76

0,77 tot 0,86

0,87 tot 1,28

1,29 tot 1,71

1,72 tot 3,52

Bron: CBS.

1) Bovenste figuren: personen van 0 tot en met 17 jaar. Onderste figuren: personen van 18 tot en met 22 jaar.

1.6.2 Jongeren met jeugdhulp als percentage van het totale aantal jongeren, naar gemeente en 
1.6.2 jeugdregio, 2018*1)
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Wat is een hulptraject?

De cijfers van het CBS over dit onderwerp gaan soms over de (aantallen) jongeren 
en soms over de (aantallen) jeugdhulptrajecten. Een hulptraject bestaat uit een 
combinatie van hulpvorm en aanvangsdatum. Een jongere kan per verslagperiode 
één jeugdhulptraject doorlopen, maar ook meerdere hulptrajecten na elkaar, of 
meerdere hulptrajecten tegelijkertijd. Omdat een jongere meerdere trajecten kan 
doorlopen, verschilt het aantal jeugdhulptrajecten van het aantal jongeren dat het 
CBS rapporteert: het aantal hulptrajecten komt hoger uit.
Als een jongere tegelijkertijd meerdere hulptrajecten doorloopt met dezelfde 
hulpvorm bij dezelfde jeugdhulpaanbieder, dan worden deze trajecten 
samengenomen. In de cijfers tellen deze dan mee als één doorlopend hulptraject. Dit 
gebeurt ook als de aanvangsdatums verschillen: het gaat erom dat de hulptrajecten 
elkaar overlappen. De aanvangsdatum wordt in dat geval gezien als de datum 
waarop de hulp voor het eerst is gestart, en de einddatum is de datum waarop de 
laatste hulp werd beëindigd.
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 Aantal hulptrajecten in 2018 toenomen 17

In 2018 waren 567 duizend jeugdhulptrajecten actief. Dat waren er 9 duizend meer dan in 

2017. Het aantal trajecten jeugdhulp door het wijk- of buurtteam bleef gelijk, de overige 

jeugdhulp zonder verblijf steeg met 3,4 procent en de jeugdhulp met verblijf daalde met  

9 procent (figuur 2.0.1).

Gedurende 2018 zijn meer jeugdhulptrajecten begonnen dan er zijn beëindigd. Op  

1 januari waren ruim 284 duizend jeugdhulptrajecten actief en op 31 december waren  

dat er 357 duizend, een toename van meer dan 25 procent (tabel 2.0.2).

In de geestelijke gezondheidszorg (GGz) werd veelal geregistreerd aan de hand van de 

diagnose- behandelcombinaties (DBC). Deze systematiek is per 1 januari 2018 afgeschaft 

voor jeugd-GGz. Het gevolg van deze afschaffing is dat sommige jeugdhulpaanbieders hun 

DBC’s op 31 december 2017 om administratieve reden hebben afgesloten. Veelal liep de 

zorg gewoon door en werden voor deze jongeren nieuwe jeugdhulptrajecten aangeleverd 

met als startdatum 1 januari 2018. Door deze manier van registreren is het aantal 

inschrijvingen op 1 januari 2018 relatief groot en geeft het een vertekend beeld van de 

werkelijke in- en uitstroom. Daarom is er voor gekozen om in deze rapportage de instroom 

te definiëren als nieuwe trajecten met een begindatum vanaf 2 januari 2018.

In totaal zijn ruim 567 duizend hulptrajecten actief geweest: deze trajecten liepen op enig 

moment tijdens 2018. Daarvan betrof het 515 duizend keer een hulptraject zonder verblijf 

en 52 duizend keer een hulptraject met verblijf. De relatieve uitstroom, dat wil zeggen 

de uitstroom ten opzichte van het totaal aantal actieve hulptrajecten, is het grootst bij 

gesloten plaatsing. Van alle trajecten die in het jaar actief waren, is 67 procent in deze 

periode afgesloten.

 Aantal hulptrajecten in 2018 toenomen 17

x 1 000

Bron: CBS.

1) Trajecten die over meerdere perioden liepen komen meerdere malen in de figuur voor.

2.0.1 Jeugdhulptrajecten1)
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18 Jeugdhulp 2018

Ruim 27 procent van de nieuwe jeugdhulptrajecten in 2018 was herhaald beroep (figuur 

2.0.3). Dat wil zeggen dat bij 27 procent van de gestarte jeugdhulptrajecten, de jongere 

in de vijf voorafgaande jaren al eerder jeugdhulp had. Daarbij wordt geen onderscheid 

gemaakt naar het soort jeugdhulp dat eerder is ontvangen. Van de nieuwe trajecten in 

2017 was 25 procent herhaald beroep. Overige jeugdhulp zonder verblijf kent het hoogste 

percentage herhaald beroep, 29 procent van de nieuwe trajecten in 2018.

2.0.2 Stromen van jeugdhulptrajecten, naar hulpvorm, 2018* 1)

 

Beginstand 
(1 januari 2018) Instroom Uitstroom

Eindstand 
(31 december 

2018)
Actief in  

2018 2)

 

 

aantal jeugdhulptrajecten

 

Totaal jeugdhulp 284 670 282 660 209 690 357 640 567 325

Totaal zonder verblijf 251 945 263 385 191 065 324 260 515 325

waarvan:

   Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam 46 350 38 170 36 295 48 225 84 515

   Ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 152 185 170 045 111 190 211 040 322 230

   Daghulp op locatie van de aanbieder 16 500 13 480 11 155 18 820 29 980

   Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige 36 910 41 690 32 425 46 175 78 600

Totaal met verblijf 32 725 19 275 18 625 33 375 52 000

waarvan:

   Pleegzorg 17 505 4 510 4 855 17 160 22 015

   Gezinsgericht 4 030 2 270 2 260 4 040 6 300

   Gesloten plaatsing 1 130 1 990 2 080 1 045 3 125

   Overig met verblijf 3) 10 060 10 500 9 430 11 130 20 560
  

Bron: CBS.

1) Jeugdhulptrajecten van personen van 0 tot en met 22 jaar.
2) Jeugdhulptrajecten die op enig moment tijdens 2018 liepen.
3) Verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan pleegzorg, gezinsgerichte jeugdhulp of gesloten plaatsing.

%

Bron: CBS.

2.0.3 Aandeel herhaald beroep

2016 2017 2018*
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2.1 Jeugdhulp steeds vaker 
doorverwezen door de gemeente

Van alle hulptrajecten uit 2018 zijn er ruim 165 duizend gestart na verwijzing door de 

gemeente (figuur 2.1.1). Dit is 8,5 procent meer dan in 2017. De huisarts blijft vooralsnog 

de grootste verwijzer met 194 duizend trajecten in 2018. Dit is echter 4,5 procent lager dan 

de 204 duizend verwijzingen in 2017. Ook het aantal verwijzingen door medisch specialist 

aantal jeugdhulptrajecten x 1 000

Bron: CBS.

1) Jeugdhulptrajecten van personen van 0 tot en met 22 jaar.
2) Jeugdhulp die vrĳ toegankelĳk is.

2.1.1 Jeugdhulptrajecten naar verwijzer1)

Gemeentelĳke toegang
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20 Jeugdhulp 2018

daalde ten opzichte van 2017. Het aantal jeugdhulptrajecten dat werd verwezen door de 

jeugdarts of door gecertificeerde instellingen bleef nagenoeg ongewijzigd.

Er waren bijna 59 duizend jeugdhulptrajecten zonder verwijzer. Dit betreft 

jeugdhulptrajecten waarvoor geen verwijzing nodig is, de zogenaamde vrij toegankelijke 

jeugdhulp. De gemeente bepaalt zelf welke jeugdhulp vrij toegankelijk is. Dat kan 

dus per gemeente anders zijn. Daarnaast hadden 53 duizend trajecten een onbekende 

verwijzer. Deze categorie is bedoeld voor trajecten die voor 1 januari 2015 zijn begonnen 

en waarvan de verwijzer niet meer te achterhalen was, maar wordt door sommige 

jeugdhulpaanbieders ook gebruikt voor trajecten met een latere startdatum.

2.2 Jeugdhulptrajecten duren 
meestal korter dan een jaar

Van alle bijna 210 duizend jeugdhulptrajecten die in 2018 zijn beëindigd (de uitstroom, zie 

tabel 2.0.2), hebben er ruim 47 duizend korter dan drie maanden geduurd (23 procent). 

Ruim 72 procent van alle afgesloten jeugdhulptrajecten duurde korter dan een jaar.

2.2.1 Doorlooptijd van verleende jeugdhulp, naar hulpvorm, 2018* 1)

 

Duur van het jeugdhulptraject
 

0 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden 12 tot 36 maanden
langer dan  

36 maanden

 

 

aantal jeugdhulptrajecten

 

Totaal 47 340 40 975 62 995 49 375 9 005

Totaal zonder verblijf 40 670 38 340 59 150 45 490 7 415

waarvan:

   Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam 7 610 6 515 8 685 11 775 1 705

   Ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 22 875 23 360 36 065 24 000 4 895

   Daghulp op locatie van de aanbieder 2 115 2 495 3 655 2 595 295

   Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige 8 075 5 965 10 740 7 120 525

Totaal met verblijf 6 665 2 640 3 845 3 885 1 590

waarvan:

   Pleegzorg 1 060 560 740 1 455 1 040

   Gezinsgericht 675 315 630 430 215

   Gesloten plaatsing 945 380 525 220 5

   Overig met verblijf 2) 3 990 1 385 1 950 1 780 325
  

Bron: CBS.

1) Jeugdhulptrajecten van personen van 0 tot en met 22 jaar, die zijn beëindigd 2018.
2) Verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan pleegzorg, gezinsgerichte jeugdhulp of gesloten plaatsing.
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Een jeugdhulptraject duurde in 2018 gemiddeld 338 dagen. Trajecten met gesloten 

plaatsing duren met gemiddeld 167 dagen het kortst. Pleegzorgtrajecten duurden 

gemiddeld ruim twee keer zo lang als een gemiddeld traject, namelijk 763 dagen  

(tabel 2.3.2).

Opvallend is de stijging van de gemiddelde duur van trajecten jeugdhulp uitgevoerd door 

het wijk- of buurtteam. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de oprichting van deze teams 

vanaf 2015. Hoe langer deze teams bestaan des te langer kan ook de periode zijn waarin 

een jongere hulp krijgt.

2.3 Jeugdhulptraject vaak volgens 
plan beëindigd

Van alle jeugdhulptrajecten die in 2018 werden afgesloten, werden ruim 166 duizend 

trajecten beëindigd volgens plan (figuur 2.3.1). Dit komt overeen met ruim 79 procent 

van de afgesloten trajecten. Naast het beëindigen volgens plan werd 12 procent van de 

trajecten voortijdig afgesloten in overeenstemming tussen cliënt en aanbieder. Eenzijdige 

beëindiging door de jeugdige of door de aanbieder kwam veel minder vaak voor: 

respectievelijk in 4 en 2 procent van de gevallen.

2.2.2 Gemiddelde duur van de verleende jeugdhulp, naar hulpvorm 1)

 

2015 2016 2017 2018*
 

 

dagen

 

Totaal 299 296 318 338

Totaal zonder verblijf 287 282 310 332

waarvan:

   Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam 146 248 320 364

   Ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 304 290 318 338

   Daghulp op locatie van de aanbieder 310 335 317 319

   Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige 268 263 252 281

Totaal met verblijf 410 428 407 399

waarvan:

   Pleegzorg 754 887 795 763

   Gezinsgericht 288 356 374 403

   Gesloten plaatsing 190 171 174 167

   Overig met verblijf 2) 274 299 285 261
  

Bron: CBS.

1) Jeugdhulptrajecten van personen van 0 tot en met 22 jaar, die zijn beëindigd 2018.
2) Verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan pleegzorg, gezinsgerichte jeugdhulp of gesloten plaatsing.
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In 2018 werden, vergeleken met 2017, relatief veel minder trajecten afgesloten wegens 

externe omstandigheden. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de eerder beschreven 

afschaffing van de DBC-systematiek in de jeugd-GGz. Veel trajecten zijn destijds op  

31 december administratief afgesloten (externe omstandigheid) en op 1 januari 2018  

weer opnieuw gestart.

Meer informatie over jeugdhulp kunt u vinden op de 
website van het CBS:

Onderzoeksbeschrijving Beleidsinformatie Jeugd 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-

onderzoeksbeschrijvingen/beleidsinformatie-jeugd

Tabellen Jeugdzorg na 1-1-2015 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/thema?themaNr=83221

%

Bron: CBS.

1) Jeugdhulptrajecten van personen van 0 tot en met 22 jaar, beëindigd in verslagperiode.

2.3.1 Beëindigde jeugdhulptrajecten, naar reden beëindiging1)

Beëindigd volgens plan
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Begrippenlijst

Jeugdhulp 
Conform artikel 1.1 van de Jeugdwet is jeugdhulp: 

1. ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jongeren en hun 

ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan 

met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale 

problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, of 

opvoedingsproblemen van ouders; 

2. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het 

zelfstandig functioneren van jongeren met een verstandelijke, lichamelijke of 

zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal 

probleem en die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en 

3. het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de 

persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid 

bij jongeren met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een 

somatische of psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar 

nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van achttien jaar niet 

geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht;

 

In de Jeugdwet zijn randvoorwaarden en kwaliteitseisen opgenomen waaraan de 

jeugdhulp en/of jeugdhulpaanbieders moeten voldoen, zoals dossiervorming, een 

plan (hulpverleningsplan, behandelplan) en bewaking en beheersing van de kwaliteit. 

Voor de jeugdhulp waarover aan het CBS gerapporteerd moet worden gelden al deze 

randvoorwaarden en eisen. 

Als een jeugdhulpaanbieder een jeugdige (anonieme) adviezen of consulten biedt, ook al 

is dat voorafgaande aan de start van jeugdhulp, dan geldt dit niet als jeugdhulp waarover 

gegevens verstrekt moeten worden aan het CBS. Dit geldt tevens voor het verstrekken van 

folders en overige vormen van informatie

De volgende vormen van jeugdhulp worden onderscheiden:

Jeugdhulp zonder verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp 

en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, 

een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. 

De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jongere slaapt thuis. 

In ieder geval formeel. Het kan zijn dat de jongere bij opa en oma slaapt of bij iemand 

anders, echter dit is dan niet formeel zo geregeld.

Begrippenlijst 23
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Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam – Nagenoeg elke gemeente werkt met de inzet van 

wijk- of buurtteams. Soms beperken deze teams zich tot het coördineren van de hulp aan 

de jongere, maar veelal bieden deze teams ook zelf hulp. De jeugdhulp die door een wijk- 

of buurtteam wordt uitgevoerd bevindt zich vaak op de grens tussen het voorkomen van 

problemen (preventie) en de hulp bij problemen (jeugdhulp). In principe wordt preventie 

niet tot de jeugdhulp gerekend zoals het CBS daarover rapporteert. Een gemeente mag 

echter bij de aanlevering van gegevens aan het CBS zelf bepalen welke activiteiten zij tot 

de jeugdhulp rekent.

Ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder – Ambulante jeugdhulp op locatie betreft 

ambulante hulp of groepsgesprekken op het kantoor waarbij in principe één (algemene) 

expertise tegelijkertijd binnen de hulpverlening wordt ingezet.

Daghulp op locatie van de aanbieder – Bij daghulp is een begeleider of hulpverlener 

minimaal een dagdeel in de nabije omgeving van de jongere. De hulp kan individueel 

plaatsvinden, maar ook in een groep. Dagbesteding en dagstructurering vallen hier ook 

onder. Daghulp vindt plaats op de locatie van de aanbieder. Een belangrijk kenmerk 

van de dagbehandeling is dat een multidisciplinair team voor de dagbehandeling wordt 

ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van fysiotherapie, gedragstherapie en 

psychotherapie die tijdens de dagbehandeling wordt ingezet.

Jeugdhulp in het netwerk van de jongere – Jeugdhulp in het netwerk van de jongere vindt 

plaats bij de jongere thuis, op school of elders in het netwerk van de jongere. In ieder 

geval niet op locatie bij de aanbieder. De intensiteit kan variëren van één of enkele uren 

tot 24 uur per dag.

Jeugdhulp met verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp 

en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, 

een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De 

jongere verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen 

gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van 

een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de 

week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.

Pleegzorg – Vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een 

pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een 

pleegzorgaanbieder.

Gezinsgericht – Alle vormen van verblijf die een gezinssituatie benaderen, maar geen 

pleegzorg zijn. Te denken valt aan gezinshuizen, logeerhuizen en zorgboerderijen waar 

overnacht wordt.

Gesloten plaatsing – De jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een 

machtiging gesloten jeugdzorg of op basis van een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere 

Opname Psychiatrische Ziekenhuizen).
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Overig verblijf bij een jeugdhulpaanbieder – De jongere verblijft op de accommodatie van 

de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. In feite betreft het alle 

vormen van verblijf die niet onder een van de voorgaande categorieën vallen. Hieronder 

vallen ook begeleid wonen en kamertraining.

Herhaald beroep
Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere in 

de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.

Gecertificeerde instelling
Gecertificeerde instellingen zijn organisaties die, conform de Jeugdwet, maatregelen van 

jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren. Deze instellingen moeten in het bezit 

zijn van een certificaat. Daarvoor moeten zij aan een aantal eisen voldoen gericht op het 

borgen van de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

Jeugdbescherming
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de 

kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en 

ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan ‘onder toezicht gesteld’ of ‘onder 

voogdij geplaatst’.

Jeugdreclassering
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 

12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking 

zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van 

de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan 

daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke 

beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in 

de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van 

een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. 

Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. 

Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het 

vrijwillige kader worden opgestart.

Verwijzer 
De organisatie of persoon die de jongere en/of zijn/haar ouders heeft verwezen naar de 

jeugdhulp. Het betreft organisaties of personen die rechtstreeks jongeren en hun ouders 

op grond van de Jeugdwet kunnen doorverwijzen naar jeugdhulp. De Jeugdwet stelt dat 

tussen gemeenten en betrokkenen afspraken worden gemaakt over de voorwaarden 

waaronder en wijze waarop de rechtstreekse verwijzing verloopt.

Gemeentelijke toegang – De jongere is door de gemeente of een gemeentelijke organisatie 

aangemeld bij een jeugdhulpaanbieder. Hieronder vallen ook de verwijzingen van de 

politie, Veilig Thuis organisaties en het onderwijs.
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JeugdzorgPlus

Plaatsings- en uitstroomgegevens 2018

In deze factsheet geven we u een beeld van het aantal 
plaatsingen in JeugdzorgPlus instellingen in 2018, cliënt
gegevens en uitstroomgegevens. 
De cijfers zijn weergegeven per zorggebied en voor Neder
land als geheel. Het aantal beschikbare plaatsen bij Jeugd
zorgPlus is beperkt en daarom wordt gewerkt met vijf zorg
gebieden. Nederland  kent een aantal JeugdzorgPlus instel
lingen: Transferium (Parlan), De Koppeling (Spirit), Pluryn/ 

1 Zorggebied NoordWest:
 de provincies NoordHolland en Utrecht

2 Zorggebied ZuidWest:
 de provincie ZuidHolland

3 Zorggebied Noord:
 de provincies Friesland, Groningen en Drenthe

4 Zorggebied Oost:
 de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel

5 Zorggebied Zuid:
 de provincies Zeeland, NoordBrabant en Limburg

1

3

4

2

5

Intermetzo (Intermetzo Zeist, Intermetzo Eefde en Hoen
derloo), Schakenbosch (Jeugdformaat/Ipse de Brugge/De 
Jutters), Horizon, Wilster (Het Poortje), Woodbrookers 
(Jeugdhulp Friesland), OGH (Conrisq Groep), Juzt, Bijzon
der Jeugdwerk (Conrisq Groep), SJSJAlmata en SJSJIcarus. 
Daarnaast zijn er drie landelijke specialisaties: 12 (Horizon 
Bergse Bos), Zikos (Horizon) en Moeder&Kindhuis (Pluryn).

 Vijf zorggebieden

Gestart wordt met tabellen met gegevens op basis van 
het aantal plaatsingen in de periode 1 januari t/m 31 de
cember 2018. Daarna komen de tabellen met de gegevens 
op basis van unieke jongeren en kenmerken van jongeren 
met een eerste plaatsing. Tot slot worden uitstroomge
gevens getoond van jongeren die uitgestroomd zijn in de 
periode 1 januari t/m 31 december 2018.
Omdat een unieke jongere in de rapportageperiode meer
dere keren geplaatst kan worden, zijn de aantallen plaat

singen en aantallen unieke jongeren onderling verschillend. 
Tot slot wordt gerapporteerd over uitstroomgegevens 
middels een aantal tabellen en grafieken op basis van het 
aantal beëindigde plaatsingen in de periode 1 januari t/m 
31 december 2018.In alle tabellen waar een uitsplitsing in 
zorggebieden is gemaakt, gaat het om het zorggebied 
waarin de plaatsingen zijn aangemeld (naar zorggebied 
van aanmelder). 

Leeswijzer
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Plaatsingsgegevens 2018

JeugdzorgPlus plaatsings en uitstroomgegevens 2018    blad 2/9

    2 ZuidWest

    1 NoordWest

    Zorggebied

    3 Noord

    4 Oost

    5 Zuid

    Totaal

541 442 525 562 459

418 393 423 447 406

176 196 222 213 179

236 219 232 288 291

341 389 422 406 376

1.712 1.639 1.824 1.916 1.711

2014 2015 2016 2017 2018

    Aantal plaatsingen naar zorggebied van aanmelder

Aantal plaatsingen
In onderstaande tabel is te zien dat van 2015 t/m 2017 
sprake was van een toename van het aantal plaatsingen. 
In 2018 is het aantal plaatsingen t.o.v. 2017 met 11% afge
nomen. De afname is met name toe te schrijven aan de 
zorggebieden ZuidWest (afname van 18%) en Noord (af

In onderstaande grafiek is het verloop van het aantal plaatsingen vanuit de zorggebieden goed te zien.

name van 16%). Alleen vanuit zorggebied Oost is het aantal 
plaatsingen t.o.v. 2017 ongeveer gelijk gebleven. Het totaal 
aantal plaatsingen komt overeen met het aantal plaatsin
gen in 2014, het jaar voor de transitie van de jeugdzorg naar 
gemeenten. Toen was het aantal plaatsingen 1.712. 

    Aantal plaatsingen naar zorggebied van aanmelder
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Aantal plaatsingen per maand
In onderstaande grafiek is het aantal plaatsingen per 
maand weergegeven. Te zien is dat het aantal plaatsingen 
per maand in 2018 minder fluctueert dan in eerdere jaren. 
Het gemiddeld aantal plaatsingen per maand lag in 2018 

Aantal plaatsingen naar type 
Het merendeel van de plaatsingen (59%) betreft een nieu
we plaatsing. In 2015 en 2016 lag het percentage nieuwe 

op 142, in 2017 op 160, in 2016 168 en in 2015 op 136. In 2018 
hebben in de maanden februari en december de minste 
plaatsingen plaatsgehad.

plaatsingen een paar procent hoger. De percentages van 
2018 zijn ongeveer gelijk aan de percentages van 2017.

    Aantal plaatsingen per maand
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    Overplaatsing

    Nieuw

 

    Hernieuwd na onttrekking 1

    Hernieuwd

    Totaal

 196 12%

 1.033 63%

 215 12%

 1.141 63%

 277 14%

 1.110 58%

 216 13%

 1.009 59%

  

 410 25%  378 21%

 90 5%  84 4%

 445 23%

 64 4%

 422 25% 

 1.639  1.824  1.916  1.711 

 2015 %  2016 %  2017 %  2018 %

    Aantal plaatsingen naar type

Toelichting type plaatsingen:

•	Nieuwe	plaatsing:	de	jongere	is	niet	eerder	geplaatst	geweest	in	JeugdzorgPlus;
•	Overplaatsing:	de	jongere	wordt	direct	van	de	ene	JeugdzorgPlus  instelling naar de andere JeugdzorgPlus instelling 
 geplaatst met in principe eenzelfde machtiging;
•	Hernieuwde	plaatsing	na	onttrekking	1: een jongere heeft zich onttrokken als hij of zij zonder toestemming niet op 
 tijd terugkeert van bijvoorbeeld verlof. Tussen de plaatsing en de hernieuwde plaatsing zit meer dan 2 weken.
•	Hernieuwde	plaatsing	(niet	zijnde	een	onttrekking):	de	jongere	is	eerder	al	geplaatst	geweest	bij	een	
 JeugdzorgPlus  instelling en wordt opnieuw bij een JeugdzorgPlus  instelling geplaatst.

1 Per 1 maart 2015 is gestart met de registratie van hernieuwde plaatsingen na onttrekking.
 Tot die tijd zaten deze hernieuwde plaatsingen in het totaal aantal hernieuwde plaatsingen.
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    2 ZuidWest

    1 NoordWest

    Zorggebied

    3 Noord

    4 Oost

    5 Zuid

    Totaal

TotaalSpoedRegulier

    Aantal plaatsingen naar type machtiging per zorggebied van aanmelder

406 229 56% 177 44%

179 77 43% 102 57%

376 185 49% 191 51%

459 280 61% 179 39%

291 170 58% 121 42%

1.711 941 55% 770 45%

Aantal plaatsingen naar type machtiging 2  
Bij het grootste deel van de plaatsingen is sprake van 
een spoedmachtiging. Vanuit zorggebied ZuidWest is het 

Aantal plaatsingen zonder maatregel
( = vrijwillig kader )  
Plaatsingen kunnen gedaan worden in het vrijwillig en in 
het gedwongen kader. Vrijwillig kader wil zeggen dat ou
ders en/of jongere het eens zijn met opname in een Jeugd
zorgPlus instelling en er geen maatregel kinderbescherming 
of jeugdreclassering door de kinderrechter is uitgesproken. 
Er is wel sprake van een machtiging gesloten jeugdhulp, 
die getoetst en bekrachtigd is door de kinderrechter. 
Het aantal plaatsingen in het vrijwillig kader is afgezet te

percentage spoedmachtigingen het hoogst, namelijk bij 
61% van de plaatsingen. 

gen het totaal aantal plaatsingen vanuit de zorggebieden. 
Het percentage plaatsingen in het vrijwillig kader is vanuit 
de zorggebieden Zuid en Noord het hoogst, namelijk 44% 
en 34%. Dit is bijna twee keer zo hoog als de percentages 
vanuit de andere zorggebieden. Bij de totalen is te zien dat 
het percentage van het aantal plaatsingen in het vrijwillig 
kader toegenomen is van 20% in 2015 naar 25% in 2018. 
In 2014 was het percentage 15%.

2 Per 2018 kan in TLS aangegeven worden of bij een plaatsing sprake is van een reguliere machtiging of van een spoedmachtiging.
 Bij een spoedmachtiging dient de plaatsing binnen 24 uur plaats te vinden.

    2 ZuidWest

    1 NoordWest

    Zorggebied

    3 Noord

    4 Oost

    5 Zuid

    Totaal

2015 2016 2017 2018

    Aantal plaatsingen in vrijwillig kader naar zorggebied van aanmelder

 63 16%

 45 23%

 102 26%

 86 20%

 86 39%

 150 36%

 85 19%

 71 33%

 158 39%

 80 20%

 61 34%

 164 44%

 79 18%

 34 16%

 323 20%

 80 15%

 43 19%

 445 24%

 90 16%

 62 22%

 466 24%

 59 13%

 59 20%

 423 25%
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In onderstaande grafiek is weergegeven welk type maat
regelen de jongeren hadden die in 2018 zijn geplaatst in 

de JeugdzorgPlus. De maatregel jeugdreclassering (JR) kan 
voorkomen tegelijk met één van de andere maatregelen.  

    Aantal plaatsingen naar type maatregel naar zorggebied van aanmelder

250

200

150

100

50

0

1  NoordWest 2  ZuidWest 3  Noord 4  Oost 5  Zuid

OTS VOTS Voogdij Voorlopige voogdij JR Geen maatregel

Cliëntgegevens 2018

In de paragraaf hierboven is ingezoomd op het aantal 
plaatsingen in de periode 1 januari t/m 31 december 2018. 
Hieronder wordt ingezoomd op het aantal unieke jonge
ren dat is geplaatst in 2018 en op een aantal kenmerken 
van de jongeren met een nieuwe (eerste) plaatsing. Met 
unieke jongeren wordt hier bedoeld dat elke jongere één 

In 2018 is t.o.v. 2017 sprake van een afname in het aantal 
unieke jongeren (7%) dat een plaatsing in een JeugdzorgPlus 
instelling heeft gehad. De grootste afname is te zien van
uit zorggebieden ZuidWest en Noord, respectievelijk een 

keer is meegeteld, dus los van het aantal plaatsingen van 
deze jongere in de periode. Het aantal plaatsingen in 2018 
was 1.711 zoals in de tabel op pagina 2 te zien is. Het aantal 
unieke jongeren, dat één of meer plaatsingen heeft ge
had in deze periode, is 1.426 zoals hieronder in de tabel te 
zien is. 

afname van 13% en 17%. Het aantal jongeren dat vanuit 
zorggebied Oost een plaatsing heeft gehad is in 2018 na
genoeg gelijk aan het aantal in 2017.

    2 ZuidWest

    1 NoordWest

    Zorggebied

    3 Noord

    4 Oost

    5 Zuid

    Totaal

378 456 445 387

311 331 327 322

165 182 173 143

194 208 251 252

332 341 337 322

1.380 1.518 1.533 1.426

2015 2016 2017 2018

    Aantal unieke jongeren met een plaatsing naar zorggebied van aanmelder
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    2 ZuidWest

    1 NoordWest

    Zorggebied

    3 Noord

    4 Oost

    5 Zuid

    Totaal

0,23578252.726

0,15436285.646

0,16198124.298

0,13370278.245

0,17477274.059

0,172.0591.214.974

%In zorg JeugdzorgPlus 2018Jongeren 12  18 jaar

    Aantal unieke jongeren in zorg naar zorggebied van aanmelder

Het aantal 12 tot 18jarigen dat in 2018 voor korte of lan
gere tijd in zorg 3  was in JeugdzorgPlus per zorggebied van 
aanmelder is afgezet tegen het totaal aantal jongeren 
van 12 tot 18 jaar in dat zorggebied. Een zeer klein deel van 
het aantal 12 tot 18jarigen komt in de JeugdzorgPlus terecht. 

Bron: CBS

Het percentage vanuit zorggebied ZuidWest wijkt iets af 
van de percentages van de overige zorggebieden.
Let op: in deze tabel zijn de jongeren jonger dan 12 jaar, die 
in 2018 in zorg zijn geweest bij de JeugdzorgPlus, niet mee
genomen.

Bron: TLS

Het percentage van nieuw geplaatste jongens en het per
centage meisjes is ongeveer hetzelfde in de afgelopen 
jaren. Wat betreft de verdeling van jongeren in leeftijds

groepen zijn kleine fluctuaties te zien. Het grootste deel 
van de jongeren die voor het eerst geplaatst worden in 
JeugdzorgPlus is 15 of 16 jaar.  

    Jongens

    Geslacht

    Kenmerken van de jongeren

    Meisjes

    Leeftijd

    Jonger dan 12 jaar

    12  14 jaar

    15  16 jaar

    17 jaar en ouder

    Totaal

 582 56%  639 56%  636 57%  582 58%

 451 44%  502 44%  474 43%  427 42%

 34 3%  45 4%  51 5%  39 4%

 311 30%  314 28%  320 29%  280 28%

 488 47%  590 52%  568 51%  509 50%

 200 19%  192 17%  171 15%  181 18%

 1.033  1.141  1.110  1.009 

 2015 %  2016 %  2017 %  2018 %

    Aantal jongeren met een nieuwe (eerste) plaatsing naar leeftijd en geslacht

3 Het aantal jongeren in zorg is niet af te leiden van het aantal plaatsingen en het aantal uitgestroomde jongeren.
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Uitstroomgegevens 2018

Jongeren in zorg, uitstroomcijfers en plaatsingsduur
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van 
het aantal jongeren dat in 2018 in zorg was en is uitge
stroomd bij JeugdzorgPlus. Jongeren die in 2018 meerdere 

Plaatsingsduur 
Zoals in de tabel hierboven te zien was, was de gemiddel
de plaatsingsduur in 2018 6,2 maanden. De gemiddelde 
plaatsingsduur vanuit zorggebied ZuidWest was het langst, 

keren zijn uitgestroomd omdat ze meerdere keren zijn ge
plaatst, zijn in het aantal uitgestroomde jongeren maar 
één keer meegeteld.

namelijk 7,4 maanden en vanuit zorggebied Noord het 
kortst, namelijk 4,8 maanden. 

Tussen 1 januari en 31 december 2018 zijn 2.112 jongeren 
voor korte of langere tijd in zorg geweest bij de Jeugd
zorgPlus. In dezelfde periode zijn 1.401 jongeren uitge
stroomd. De gemiddelde plaatsingsduur van deze jonge
ren is gebaseerd op totaal 1.639 beëindigde plaatsingen 
van deze 1.401 jongeren. Ten opzichte van 2015 is de ge
middelde plaatsingsduur met 21 dagen afgenomen (van 
gemiddeld 211 dagen/6,9 maanden naar 190 dagen/6,2 

maanden in 2018). Ten opzichte van 2017 is de plaatsings
duur iets langer geworden (van 181 dagen/6 maanden naar 
190 dagen/6,2 maanden). 
Het percentage van plaatsingen korter dan een maand 
is in vergelijking met 2015 toegenomen, maar t.o.v. 2017 
afgenomen. Het percentage plaatsingen langer dan een 
jaar nam tussen 2015 en 2017 af van 15% naar 11%, maar 
t.o.v. 2017 ligt het percentage weer iets hoger 4. 

    Aantal jongeren uitgestroomd

    Aantal jongeren in zorg

    Aantal beëndigde plaatsingen

    Gemiddelde plaatsingsduur

    Plaatsingsduur < maand

    Plaatsingsduur > jaar 

1.386 1.494 1.491 1.401

2.108 2.233 2.254 2.112

1.671 1.814 1.927 1.669

6,9 maanden 6,5 maanden 6 maanden 6,2 maanden

191 (11%) 272 (15%) 354 (18%) 262 (16%)

245 (15%) 256 (14%) 216 (11%) 214 (13%)

2015 2016 2017 2018

    Jongeren in zorg, uitstroomcijfers en plaatsingsduur

4 In eerdere factsheets werden cijfers over de verblijfsduur van jongeren getoond, die uit de (in december 2018 beëindigde)  Monitor JeugdzorgPlus gehaald 
 werden. Het ging daarbij om de duur van opeenvolgende plaatsingen. De huidige cijfers komen allemaal uit het Toeleidingssysteem. In de tabel wordt de 
 term plaatsingsduur gehanteerd. Dat is net een andere definitie dan in het verleden werd gehanteerd en daarom is vergelijking niet mogelijk.  

    2 ZuidWest

    1 NoordWest

    Zorggebied

    3 Noord

    4 Oost

    5 Zuid

    Totaal

139 106 164 87 7,4 maanden 496

150 94 105 42 5,4 maanden 391

80 47 43 13 4,8 maanden 183

76 58 85 26 6 maanden 245

102 87 119 46 6,4 maanden 354

547 392 516 214 6,2 maanden 1.669

< 3 maanden 3  6 maanden 6  12 maanden > 12 maanden Gemiddeld Beëindigde 
plaatsingen

    Plaatsingsduur naar zorggebied van aanmelder
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    Percentages plaatsingsduur per categorie naar zorggebied van aanmelder

1  NoordWest 2  ZuidWest 3  Noord 4  Oost 5  Zuid

< 3 maanden 3  6 maanden 6  12 maanden > 12 maanden

11%

27%

24%

38%

18%

33%

21%

28%

7%

23%

26%

44%

11%

35%

24%

31%

13%

34%

25%

29%

In de grafiek zijn de percentages per categorie plaatsings
duur weergegeven. Het percentage van plaatsingen lan
ger dan een jaar is vanuit zorggebied ZuidWest het hoogst 

en vanuit zorggebied Noord het laagst. De verschillen in 
percentages tussen zorggebieden zijn het kleinst in de ca
tegorie plaatsingsduur tussen de 3 en 6 maanden.

Reden beëindiging plaatsing JeugdzorgPlus

Er zijn verschillende redenen waarom een plaatsing be
eindigd wordt. In onderstaande tabel wordt dezelfde in
deling gehanteerd als die het CBS gebruikt voor de be
leidsinformatie Jeugd (zie voor uitleg benoemde redenen 

de toelichting van het informatieprotocol beleidsinforma
tie). Bijna driekwart van de plaatsingen wordt volgens plan 
beëindigd.

    Indicatie niet (meer) passend

    Beëindigd volgens plan

    Voortijdig afgesloten: eenzijdig door aanbieder

    Voortijdig afgesloten: eenzijdig door cliënt

    Voortijdig afgesloten: in overeenstemming

    Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden

    Totaal beëindigde plaatsingen 

    Anders

    Niets ingevuld 

34 2%

1.236 74%

38 2%

105 6%

69 4%

108

1.669

4

75

7%

100%

0%

5%

2018 %

    Reden beëindiging Jeugdzorgplus
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JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt 
geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn 
voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behande
ling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. 

JeugdzorgPlus heeft als doel een dusdanige gedragsver
andering te realiseren dat de jongere weer kan participe
ren in de maatschappij. De jongere kan na behandeling in 
de JeugdzorgPlus instelling, verder behandeld worden in 
een open voorziening of thuis. JeugdzorgPlus wordt zo kort 
als nodig en zo lang als noodzakelijk opgelegd. Iedere jon
gere in een JeugdzorgPlus instelling krijgt een hulpverle
ningsplan. Hierin kunnen, in het belang van de behande
ling, beperkende maatregelen staan. Zo kan bepaald 

worden dat een jongere beperkt zijn telefoon of andere 
communicatiemiddelen mag gebruiken.

Een verzoek tot JeugdzorgPlus kan worden ingediend door 
een gemeente, de Raad voor de Kinderbescherming, een 
gecertificeerde instelling of de Officier van Justitie. De kin
derrechter beslist of een JeugdzorgPlus nodig heeft. Als 
dat zo is, legt de rechter een civiele maatregel op en spreekt 
de machtiging gesloten jeugdhulp uit. Een kinderrechter kan 
ook een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp ver
lenen waarin voorwaarden staan. Als de jongere zich aan 
de voorwaarden houdt, hoeft hij of zij niet (terug) naar 
de JeugdzorgPlus instelling.

Wat JeugdzorgPlus is
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Op verschillende kinderrechtenthema’s in Nederland is in 2017 vooruitgang 
geboekt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken hoe de  
verblijfsregeling voor minderjarige slachtoffers mensenhandel kindvriendelijker 
kan worden gemaakt, en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
heeft de aanpak van kindermishandeling aangemerkt als een absolute priori
teit. De flinke daling van het aantal kinderen dat in een politiecel terechtkwam 
nadat zij in verzekering waren gesteld door de politie, is een andere positieve 
ontwikkeling. Wij verwelkomen de aankondiging dat er volgend jaar jeugd
strafrecht zal worden ingevoerd op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Wij hebben ook zorgen over de naleving van kinderrechten in Nederland. 
Zorgen over de stijging van het aantal verdwijningen van alleenstaande  
kinderen uit de opvang. Omdat deze jongeren alleenstaand zijn en geen  
rechtmatig verblijf hebben, zijn zij kwetsbaar om slachtoffer te worden van 
mensenhandel. Andere zorgen hebben betrekking op de grote verschillen  
tussen gemeenten met betrekking tot de toegankelijkheid en kwaliteit van 
jeugdhulp. Ook staan mishandelde kinderen lang op wachtlijsten en krijgen zij 
onvoldoende tijdige en passende hulp. Dit laatste is het gevolg van bijvoorbeeld 
een te krap gemeentelijk budget, een gebrekkige samenwerking tussen instan
ties of problemen bij de aanbesteding en inkoop van benodigde zorg. Dat er 
nog steeds 12 en 13jarigen worden opgesloten in justitiële jeugd inrichtingen 
is een andere grote zorg, net als het feit dat er nog altijd 16 en 17jarigen 
worden berecht via het volwassenenrecht. En wij maken ons zorgen over het 
gebrek aan inzicht in de situatie van kinderen in Caribisch Nederland, onder 
andere op het gebied van kinderbescherming.

De positieve ontwikkelingen en de zorgpunten met betrekking tot de kinder
rechtensituatie in Nederland worden beschreven in het Jaarbericht Kinderrech
ten, dat dit jaar voor de elfde keer wordt uitgebracht door UNICEF Nederland 
en Defence for Children. Het Jaarbericht geeft een overzicht van de situatie 
van kinderen en jongeren in Nederland rond vijf thema’s: kindermishandeling, 
jeugdhulp, jeugdstrafrecht, migratie en uitbuiting. 

Zoals gebruikelijk wordt er in het Jaarbericht uitgebreid teruggeblikt op het 
voorgaande jaar. 2017 was het jaar waarin er Tweede Kamerverkiezingen 
werden gehouden en het jaar waarin het kabinet Rutte III aantrad. Kinderen 
worden in dit regeerakkoord verschillende keren expliciet genoemd. Er zijn  
extra middelen aangekondigd voor regelingen voor ouders met kinderen en 
voor armoedebestrijding. Ook is er aandacht voor herstelrecht in het jeugd
strafrecht. Toch zien we ook zorgpunten: zo ontbreken structurele maatregelen 
om de oorzaken van armoede onder kinderen aan te pakken, en de kinder
pardonregeling wordt in zijn huidige vorm gehandhaafd. Dit is verontrustend.  
In deze elfde editie van het Jaarbericht Kinderrechten wordt een nadere  
analyse van de ontwikkelingen in 2017 gegeven. Ook worden er concrete  
aanbevelingen gedaan om de situatie van kinderen en jongeren te verbeteren. 

Het Jaarbericht Kinderrechten dient als inspiratie voor Tweede Kamerleden, 
leden van het kabinet en voor iedereen die met kinderen werkt. Door de  
aan bevelingen uit het Jaarbericht op te volgen, kan de naleving van het 
VNKinderrechtenverdrag in Nederland worden verbeterd.

Den Haag/Leiden, juni 2018

Suzanne Laszlo
Directeur UNICEF Nederland

In het Jaarbericht Kinderrechten wordt de 
kinderrechtensituatie van vijf groepen kwetsbare 
kinderen in Nederland geanalyseerd: slachtoffers 
van kindermishandeling, kinderen die jeugdhulp 
nodig hebben, kinderen die te maken hebben 
met het jeugdstrafrecht of met het migratierecht 
en slachtoffers van uitbuiting.

Per onderwerp zijn vanuit het VNKinderrechtenverdrag beginselen vastgesteld 
die het uitgangspunt moeten vormen voor het desbetreffende beleidsterrein. 
Op basis van deze beginselen zijn indicatoren geformuleerd die ontwikkelingen 
in de kinderrechtensituatie meten. De indicatoren zijn door de jaren heen 
hetzelfde gebleven, voor zover dat mogelijk en relevant was. Andere relevante 
cijfers, die zich niet direct tot één van de indicatoren verhouden, zijn in de tekst 
van de verschillende hoofstukken opgenomen.

Soms missen er cijfers, bijvoorbeeld in het hoofdstuk Kinderrechten & uitbuiting. 
De cijfers over uitbuiting zijn in mei 2018 nog niet beschikbaar. Zorgelijker 
is het volledige gebrek aan cijfers over de kinderrechtensituatie in Caribisch 
Nederland. Daarnaast ontbreekt er nog altijd een aantal cijfers bij het hoofd
stuk Kinderrechten & kindermishandeling. Er zijn bijvoorbeeld geen uniforme 
gegevens over het aantal gemelde gevallen van kindermishandeling en huiselijk 
geweld op landelijk niveau. Ook wordt niet landelijk geregistreerd wat de 
wacht en doorlooptijden zijn voor kinderen die bij Veilig Thuis gemeld zijn. 

In ieder hoofdstuk wordt een analyse gegeven van de ontwikkelingen van het 
afgelopen jaar. Deze analyse is gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek en op cijfers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, 
deze cijfers worden speciaal voor het Jaarbericht opgevraagd. Alle cijfers gaan 
over het jaar 2017.  

De kinderrechtelijke beginselen, de indicatoren en de analyse van de cijfers en 
ontwikkelingen vormen samen de basis voor de beleidsaanbevelingen die per 
hoofdstuk zijn opgesteld.

Achterin het Jaarbericht Kinderrechten 2018 zijn samenvattingen opgenomen 
van het VNKinderrechtenverdrag en van het Facultatief Protocol inzake de 
verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie.

Voorwoord Leeswijzer

Aloys van Rest
Directeur Defence for Children
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Duidelijkheid en perspectief zijn belangrijk 
voor de ontwikkeling van kinderen. De vele 
verhuizingen van kinderen in de asielprocedure 
zijn schadelijk voor hun ontwikkeling. Ook het 
uitzetten van kinderen die al vijf jaar of langer  
in Nederland verblijven, is onverantwoord. 

Belang van het kind in de procedure
Bij de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children komen beschikkingen 
van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) voorbij waaruit onvoldoende 
blijkt hoe er aan het belang van het kind is getoetst en hoe dit is afgewogen 
tegen de belangen van de staat. Kinderen krijgen hierdoor niet altijd de  
bescherming waar zij recht op hebben. In het Jaarbericht Kinderrechten 2017 
is reeds gewezen op het feit dat het ingediende wetsvoorstel om het belang 
van het kind te verankeren in de migratiewetgeving een belangrijke stap is om 
de positie van vluchtelingen en migrantenkinderen te verbeteren. Het wets
voorstel werd op 19 september 2016 ingediend door de Partij van de Arbeid en 
GroenLinks, maar is nog niet behandeld in de Tweede Kamer. Een verankering 
van het belang van het kind is nodig omdat kinderen op grond van de huidige 
wetgeving in principe aan dezelfde eisen als volwassenen moeten voldoen om 
een verblijfsvergunning te krijgen. 

Het kinderpardon
In 2017 werden er honderd aanvragen voor het kinderpardon ingediend 
waarvan er meer dan negentig werden afgewezen. Het aantal aanvragen ligt 
beduidend lager dan in 2016, toen 270 kinderen een beroep op de regeling de
den. Het feit dat het kinderpardon in 2017 steeds minder wordt aangevraagd, 
betekent niet dat er minder gewortelde kinderen zijn. Het lijkt erop dat er 
vanwege het hoge afwijzingspercentage nauwelijks nog beroep op de regeling 
wordt gedaan. Ondanks het feit dat vrijwel geen enkel geworteld kind een ver
blijfsvergunning op grond van de definitieve kinderpardonregeling krijgt, blijft 
de huidige regeling gehandhaafd in het regeerakkoord van kabinet Rutte III. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er in veel gevallen schade aan de 
ontwikkeling van kinderen wordt toegebracht wanneer zij na vijf jaar verblijf 
worden uitgezet.1 Zestien organisaties, waaronder UNICEF Nederland en 
Defence for Children, hebben het kabinet daarom opgeroepen een wet te 
maken die voorziet in een verblijfsrecht voor alle gewortelde kinderen die voor 

Kinderrechten- 
beginselen 

Ò  Het belang van het kind staat 
voorop in het vreemdelingenbeleid 
(artikel 3 IVRK).

Ò  Alle rechten gelden voor alle kinde-
ren; kinderen mogen niet op grond 
van hun verblijfsstatus worden 
uitgesloten van hun rechten  
 (artikel 2 IVRK).

Ò  Kinderen hebben recht op een 
goede ontwikkeling en op respect 
voor hun identiteit en privéleven  
(artikel 6, 8 en 16 IVRK). 

Ò  Migrantenkinderen met een han-
dicap hebben recht op bijzondere 
zorg zonder discriminatie  
(artikel 2 en 23 IVRK). 

Ò  Kinderen horen bij hun ouders op 
te groeien, tenzij dat niet in hun 
belang is (artikel 9 en 10 IVRK).

Ò  Alleenstaande minderjarige vreem-
delingen hebben recht op extra 
bescherming (artikel 2, 20, en 22 
IVRK). 

Ò  Kinderen mogen alleen als uiterste 
maatregel en voor de kortst mo-
gelijke duur gedetineerd worden 
(artikel 37 sub b IVRK). 

Ò  Aan elke kind dat de vluchtelingen-
status heeft of deze wenst te ver-
krijgen, zal speciale bescherming 
worden geboden (artikel 22 IVRK). Kinderrechten 

& migratie
•  alle kinderen die voor hun 

achttiende levensjaar langer 
dan vijf jaar in Nederland zijn 
nadat zij een verblijfsvergun
ning hebben aangevraagd 
verblijfsrecht krijgen;

•  de regering het belang van het 
kind in de migratiewetgeving 
verankert.

Ø wij bevelen aan dat

1   M.E. Kalverboer en. A.E. Zijlstra,  
‘De schade die kinderen oplopen als  
zij na langdurig verblijf in Nederland  
gedwongen worden uitgezet’,  
Rijksuniversiteit Groningen 2006.
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Indicatoren 
 
Aantal alleenstaande minderjarigen 
in vreemdelingenbewaring/
grensdetentie 

Aantal kinderen in gezinnen vreem
delingenbewaring/grensdetentie

Aantal aanvragen verblijf van kind 
bij ouder in Nederland

Aantal afgehandelde aanvragen 
kind bij ouder in Nederland

Percentage afwijzingen  
aanvragen verblijf van kind bij 
ouder in Nederland

Aantal kinderen in gezinslocaties 

Verblijfsduur in gezinslocaties in 
dagen

Aantal aanvragen voor de 
definitieve kinderpardonregeling6 

Aantal afgehandelde aanvragen 
voor de definitieve kinderpardon
regeling7

Aantal inwilligingen voor de  
definitieve kinderpardonregeling9 

Aantal afwijzingen voor de defini
tieve kinderpardonregeling11 

Verhuizingen

Aantal aanvragen buitenschuld 
beleid AMV

Aantal afgehandelde aanvragen 
buitenschuldbeleid AMV

Aantal inwilligingen buitenschuld 
beleid AMV 

Indicatoren 

hun achttiende levensjaar langer dan vijf jaar in Nederland zijn nadat zij een 
verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Deze oproep krijgt brede steun. In 
december 2017 startte de maatschappelijke campagne ‘Ze Zijn Al Thuis’ tegen 
de uitzetting van ruim vierhonderd gewortelde kinderen. Onder de petitie staan 
inmiddels meer dan 78.000 handtekeningen. Daarnaast hebben 34 gemeenten 
moties aangenomen waarin zij pleiten voor een humaan kinderpardon en zijn 
er 158 lokale campagnes gestart om aandacht te vragen voor de situatie van 
gewortelde kinderen. 

Een handicap, ernstige ziekte of extra  
zorgbehoefte
Ieder kind heeft recht op de best mogelijke zorg in Nederland, ongeacht de 
verblijfsstatus. Veel vluchtelingen en migrantenkinderen met een handicap 
of een ernstige ziekte krijgen echter niet de zorg die zij nodig hebben. Op de 
Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children is het aantal zaken over deze 
problematiek gestegen van 40 in 2016 naar 57 in 2017. Veel kinderen lijden  
onder de woonomstandigheden in asielzoekerscentra (onderzoek RTL Nieuws, 
10 april 2018). De opvangvoorzieningen zijn niet altijd toegerust op hun  
speciale behoeften. 

Er zijn geen cijfers beschikbaar over het aantal kinderen in asielzoekerscentra 
dat jeugdzorg krijgt en het is niet inzichtelijk hoeveel geregistreerde meldingen 
er zijn voor jeugdzorg. Dit is zorgwekkend omdat het op deze manier niet 
inzichtelijk is of vluchtelingen en migrantenkinderen daadwerkelijk toegang tot 
deze voorzieningen hebben. 
  

Verhuizingen en opvang
In 2017 moesten 3.260 kinderen verhuizen. Dit is een lichte daling ten opzichte 
van het aantal verhuizingen in 2016. In dat jaar werden 3.500 kinderen  
gedwongen om te verhuizen. Op 31 december 2017 verbleven er circa 7.300 
kinderen in opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA). Eind 2016 lag dat aantal op 8.070.  

In navolging van een overgenomen motie van de ChristenUnie om geen school
gaande kinderen meer te verhuizen, staat in het regeerakkoord van het kabinet 
Rutte III opgenomen dat het aantal verhuizingen voor deze groep kinderen 

63% 50
daling van het 
aantal aanvragen
voor de kinder-
pardonregeling 

alleenstaande
minderjarigen in
vreemdelingen
bewaring/
grensdetentie 

•  de regering de rechten van 
vluchtelingen en migranten
kinderen met een handicap 
of ernstige ziekte verankert in 
wetgeving en beleid;

•  het COA passende opvang 
voor gehandicapte kinderen 
en kinderen met een zorgbe
hoefte realiseert, ook wanneer 
daarvoor uitgeweken moet 
worden naar voorzieningen en 
opvang in de gemeente;

•  het COA actief de samenwer
king zoekt met gemeenten. 
Gemeenten zijn vanaf 2019 
verantwoordelijk voor jeugd
zorg voor asielzoekers en 
migrantenkinderen;  

•  het ministerie van Justitie en 
Veiligheid en het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport cijfers bijhouden over de 
toegang van vluchtelingen en 
migrantenkinderen tot jeugd
zorg.

Ø wij bevelen aan dat
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verschil 
tov 2016

+ 67%

- 13%

- 56%

- 6%

+ 6%

+ 11%

- 63%

- 48%

- 10

- 12

- 7%

1 Bron van de cijfers uit deze tabel: Brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid van 26 maart 2018. 
2 5.520 aanvragen voor toelating en verblijf (TEV) en 3.170 nareisaanvragen van een kind bij een ouder. 
3  5.550 afgehandelde TEV aanvragen en 9.650 afgehandelde nareisaanvragen. 
4  530 afwijzingen in de TEV procedure en 3.560 afwijzingen in het kader van nareis. 
5  Aantal kinderen in gezinslocatie op 112018. 
6  Het betreft hier zowel hoofdpersonen als gezinsleden, afgerond op tientallen.
7  Het betreft hier zowel hoofdpersonen als gezinsleden, afgerond op tientallen.
8    Wanneer het aantal afwijzingen en toekenningen bij elkaar worden opgeteld, komt men niet uit op 140.  

Dit komt doordat het ministerie de cijfers afrond op tientallen en doordat sommige aanvragen worden inge
trokken (die worden als afgehandeld beschouwd maar betreffen noch een inwilliging, noch een afwijzing).

9   Het betreft hier zowel hoofdpersonen als gezinsleden, afgerond op tientallen.
10 Het verschil is in percentages niet goed aan te geven vanwege de afronding op tientallen.
11 Het betreft hier zowel hoofdpersonen als gezinsleden, afgerond op tientallen.
12 Het verschil is in percentages niet goed aan te geven vanwege de afronding op tientallen.
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Alleenstaande minderjarige vreemdelingen
In 2017 vroegen 1.181 alleenstaande kinderen asiel aan in Nederland. 41% van 
de kinderen komt uit Eritrea, 11% uit Algerije en 6% uit Marokko.2  

Buitenschuldbeleid
Voor alleenstaande kinderen die jonger dan vijftien jaar zijn bij binnenkomst 
in Nederland bestaat er sinds de herijking van het beleid in 2013 een speciaal 
buitenschuldbeleid. Dit beleid houdt in dat alleenstaande kinderen eerder in 
aanmerking zouden moeten komen voor een verblijfsvergunning dan volwas
senen wanneer zij buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar het land van 
herkomst. Echter, op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children is 
slechts één zaak bekend waarin een buitenschuldvergunning is verleend aan 
een kind dat jonger was dan vijftien jaar ten tijde van de eerste asielaanvraag. 
In 2017 werden er minder dan tien aanvragen voor een vergunning op grond 
van het speciale buitenschuldbeleid voor alleenstaande kinderen ingediend  
en werd er geen enkele vergunning op grond van dit beleid toegekend. De  
mogelijkheid tot ambtshalve toetsing en verlening van de speciale buitenschuld
vergunning wordt in de praktijk vermoedelijk niet of nauwelijks gebruikt. 

Leeftijdsdiscriminatie
Naast het feit dat het buitenschuldbeleid voor alleenstaande kinderen nauwelijks 
wordt toegepast, worden kinderen die vijftien jaar of ouder zijn wanneer zij 
in Nederland aankomen van dit beleid uitgesloten. Het is onduidelijk waarop 
deze leeftijdsgrens is gebaseerd en voor het gemaakte onderscheid wordt 
geen rechtvaardiging gegeven. Dit is in strijd met artikel 2 van het VNKinder
rechtenverdrag (nondiscriminatiebeginsel). Aan ieder kind moet dezelfde mate 
van bescherming worden geboden, ongeacht de leeftijd van het kind. Dit volgt 
onder andere uit de Joint General Comment no. 4 (2017) van het VNKinder
rechtencomité. Het comité geeft daarin aan bezorgd te zijn over het feit dat 
aan migrantenkinderen van vijftien tot achttien jaar minder bescherming wordt 
geboden dan aan kinderen die jonger zijn dan vijftien jaar. Het comité roept 
staten op aan ieder kind dezelfde mate van bescherming te bieden. 

‘Gedoogd’ verblijf
In de praktijk verblijven veel alleenstaande kinderen aan wie geen vergunning 
wordt verleend tot hun achttiende in Nederland zonder identificatiepapieren 
en zonder toekomstperspectief. Deze kinderen lopen vaak voor hun achttiende 

wordt beperkt. Dit is een stap in de goede richting. Het feit dat vluchtelingen en 
migrantenkinderen vaak moeten verhuizen, is schadelijk voor hun ontwikkeling. 
Op 6 april 2018 kondigde het COA echter aan dat elf COAlocaties gaan sluiten. 
Het is onduidelijk of de kinderen die in deze locaties verblijven naar een plek 
worden verhuisd waar zij gedurende de rest van hun procedure kunnen blijven. 
Het is zorgelijk dat de verhuizingen van schoolgaande kinderen in de praktijk 
gewoon door lijken te gaan. De staatssecretaris moet uitvoering geven aan de 
overgenomen motie. Naast het feit dat het kabinet heeft aangegeven dat het 
aantal verhuizingen voor schoolgaande kinderen beperkt zullen worden, blijkt 
uit het regeerakkoord dat het kabinet voornemens is om kleinschalige opvang
voorzieningen te creëren. Hiermee wil het kabinet de opvang verbeteren. Door 
grootschalige opvang komt het belang van het kind in het gedrang, evenals de 
privacy en veiligheid. Het is echter zorgwekkend dat het kabinet vier jaar uit 
lijkt te gaan trekken om dit nieuwe opvangmodel te realiseren.  

Gezinshereniging
In 2017 is er een aantal positieve ontwikkelingen geweest op het gebied van 
gezinshereniging. In de zaak Chavez-Vilchez oordeelde het Hof van Justitie 
van de Europese Unie dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht kan krijgen 
om bij haar of zijn Nederlandse kind te zijn. Hiermee heeft het Hof duidelijk 
gemaakt dat de rechten van kinderen de doorslag geven en dat hun belang 
voorop moet staan. Een andere positieve ontwikkeling is de aanpassing van 
het gezinsherenigingsbeleid voor vluchtelingen uit Eritrea. Gezinshereniging 
was voor deze mensen problematisch, omdat het ingewikkeld is om officiële 
documenten uit Eritrea te verkrijgen. Met de aanpassing van het beleid worden 
naast officiële documenten ook andere documenten die kunnen bijdragen aan 
het aannemelijk maken van de identiteit of gezinsband bij het beoordelen van 
de nareisaanvraag meegenomen. Ook zal de IND, gelet op het belang van het 
kind, eerder een DNAonderzoek aanbieden om de gezinsband vast te stellen. 

De aanpassing van de regels is een positieve ontwikkeling, maar daarmee zijn 
de problemen in de praktijk nog niet opgelost. Zo worden er nog steeds bijzonder 
strenge eisen gesteld aan de documenten die de gezinsband moeten bewijzen. 
Dit blijft voor veel mensen een onneembare horde. Er liggen bovendien nog 
zeer veel nareiszaken te wachten op een beslissing van de IND. De IND heeft in 
2017 in slechts 14% van de nareisaanvragen voor een ‘machtiging tot voorlopig 
verblijf’ (MVV) in eerste aanleg binnen de wettelijke termijn beslist, in 2016 was 
dit percentage nog 48% (rapportage Vreemdelingenketen 2017). De wachttijd 
is nog steeds langer dan een half jaar, terwijl de staatssecretaris eerder stelde 
dat de wachttijd in de zomer van 2017 moest zijn genormaliseerd (drie  
maanden met de mogelijkheid tot verlenging naar zes maanden). 

In 2016 deden 19.900 kinderen een aanvraag voor een verblijfsvergunning bij 
een ouder in Nederland. In 2017 werden er slechts 8.690 aanvragen gedaan, 
een daling van 56%. De oorzaak is vermoedelijk dat er ook minder mensen 
asiel aanvroegen in Nederland. Daarnaast is het opvallend dat er in 2016 
meer aanvragen werden afgehandeld dan in 2017 en dat het toekennings
percentage in dat jaar hoger lag. In 2016 werd 81% van de aanvragen toe
gekend en in 2017 was dat percentage 73%. Er wordt door het ministerie van 
J&V niet bijgehouden hoeveel ouders een verblijfsvergunning aanvragen bij hun 
kind. Hierdoor is geen totaalbeeld te geven van de uitwerking van het huidige 
gezinsherenigingsbeleid.   

Cultuursensitieve interpretatie van het gezin
In het gezinsherenigingsbeleid wordt geen cultuursensitieve interpretatie gegeven 
aan het begrip ‘gezin’. In Westerse (Nederlandse) begrippen bestaat een gezin 
uit vader, moeder en kinderen. In veel andere culturen is een gezin echter 
veel breder dan alleen het kerngezin. Tot het gezin behoren bijvoorbeeld ook 
neefjes en nichtjes voor wie gezorgd wordt, omdat oom en tante zijn gestorven 
of omdat zij wegens een andere reden de zorg niet (meer) aankunnen. Deze 
kinderen zijn vaak niet geadopteerd of officieel als pleegkinderen geregistreerd 
en daardoor is het lastig om te bewijzen dat zij tot het gezin behoren. Hier zou 
een oplossing voor gevonden moeten worden.

•  het ministerie van Justitie en 
Veiligheid concreet maakt 
hoe wordt voorkomen dat 
schoolgaande kinderen 
moeten verhuizen en welke 
gevolgen dit heeft voor het 
opvangbeleid en de praktijk;

•  het ministerie van Justitie 
en Veiligheid opdracht geeft 
voor de ontwikkeling van 
kleinschalige opvanglocaties 
voor alle vluchtelingen en 
migrantenkinderen.

•  het ministerie van Justitie en 
Veiligheid zorgt dat ouders 
en (pleeg)kinderen zo snel 
mogelijk herenigd worden en 
de wachttijden voor gezins
hereniging wegwerkt; 

•  het ministerie van Justitie en  
Veiligheid het aantal ouders 
dat verblijf bij zijn of haar kind 
aanvraagt, registreert; 

•  het ministerie van Justitie en 
Veiligheid een cultuursensitieve 
definitie van het begrip ‘gezin’ 
hanteert. 

Ø wij bevelen aan dat

Ø wij bevelen aan dat

1.181
alleenstaande 
kinderen vroegen
asiel aan in 
Nederland
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2   Immigratie en Naturalisatiedienst,  
‘Asylum trends’, december 2017.
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Afghanistan
 
De Nederlandse overheid zet kinderen nog steeds gedwongen uit naar  
Afghanistan. In 2017 zijn er veertig kinderen, waaronder tien alleenstaande  
kinderen, naar dit land uitgezet. In Afghanistan is het gevaarlijk en veel 
kinderen leven er in levensbedreigende en erbarmelijke omstandigheden. Het 
dagelijkse geweld van verschillende gewapende groepen eist in Afghanistan 
veel burgerslachtoffers, onder wie kinderen. De Afghaanse overheid is niet in 
staat om kinderen voldoende bescherming te bieden. Dit blijkt onder andere 
uit het rapport ‘Forced back to danger: asylum-seekers returned from Europe 
to Afghanistan’ van Amnesty International (oktober 2017) en uit het rapport 
‘Escaping War: where to next? The challenges of IDP Protection in Afghanistan’ 
van de Norwegian Refugee Council, IMDC en Samuel Hall ( januari 2018). 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde op 21 
maart 2018 dat de veiligheidssituatie in Afghanistan als geheel zorgelijk is. 
Echter, asielzoekers uit Afghanistan hebben volgens de Afdeling geen recht  
op asiel vanwege het enkele feit dat zij uit dit land komen. Een coalitie van  
elf kinder en mensenrechtenorganisaties maakt zich ernstig zorgen over de  
gevolgen van deze uitspraak. Zij benadrukken dat het volstrekt onverantwoord 
is om mensen uit te zetten naar Afghanistan. 

Het beleid van de Nederlandse Staat, op grond waarvan slechts 35% van de 
Afghaanse vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgt, staat in schril contrast 
met dat van andere Europese lidstaten. In Italië krijgt 92% van de Afghaanse 
vluchtelingen een verblijfsvergunning en in Frankrijk ligt dat percentage op 
84%. Daarnaast oordeelde de hoogste rechter in Frankrijk op 21 maart 2018 
dat er in Kabul sprake is van een dermate onveilige situatie dat internationale 
bescherming moet worden verleend aan vluchtelingen uit Afghanistan. Het  
Europese beleid ten aanzien van Afghanistan is daarmee allesbehalve een
duidig met alle zorgelijke consequenties voor de kinderen die met uitzetting 
worden bedreigd. 

Kinderen in vreemdelingendetentie 
Alvorens te worden uitgezet naar hun land van herkomst kunnen vluchtelingen 
en migrantenkinderen vanuit de opvang worden opgepakt en gedetineerd in de 
gesloten gezinsvoorziening (GGV) in Zeist. Sinds 2014 is een aantal specifiek 
daartoe gemachtigde en opgeleide ambtenaren van de Dienst Terugkeer en 
Vertrek (DT&V) bevoegd om zelf een maatregel van bewaring op te leggen, 
zonder dat de rechter de rechtmatigheid hiervan toetst. Wij vinden dit veront
rustend. Kinderen horen niet op grond van hun migratierechtelijke status van 
hun vrijheid te worden beroofd. Wanneer er toch tot een dergelijke vergaande 
maatregel wordt overgegaan, is tenminste een rechtelijke machtiging vereist. 

In 2017 zijn zeventig gezinnen met in totaal 130 kinderen in de detentievoor
ziening in Zeist geplaatst. De kinderen en hun ouders verbleven gemiddeld drie 
dagen in grensdetentie en negen dagen in vreemdelingenbewaring. Daarnaast 
werden vijftig alleenstaande kinderen gedetineerd. Deze kinderen verbleven 
gemiddeld 24 dagen in detentie. Het is opmerkelijk dat alleenstaande kinderen 
veel langer in detentie verbleven dan kinderen in gezinnen. 

Het oppakken van gezinnen die worden uitgezet, gebeurt in alle vroegte en 
door een grote groep geüniformeerde ambtenaren. Dit wordt door de kinderen 
als zeer stressvol ervaren.4 Daarnaast veroorzaakt het besef dat zij ieder 
moment kunnen worden opgepakt een onveilig gevoel bij de kinderen, hetgeen 
als traumatisch wordt ervaren (onderzoek Werkgroep Kind in AZC). Op 16 juni 
2017 werd een klacht van een gezin dat in alle vroegte, gescheiden van elkaar 
en terwijl zij nog in pyjama waren, in detentie werd geplaatst door mensen in 
uniform gegrond verklaard door de Kinderombudsman. 

verjaardag weg uit de opvang omdat zij bang zijn om te worden uitgezet zodra 
zij achttien worden. Wanneer kinderen achttien worden, vervalt de plicht van de 
Staat om ervoor te zorgen dat er adequate opvang beschikbaar is in het land 
van herkomst, en kan de jongere worden uitgezet. In 2017 liepen tien alleen
staande kinderen weg uit de Beschermde Opvang en 350 kinderen vertrokken 
uit andere vormen van COAopvang. Het aantal kinderen dat uit andere vor
men van COAopvang is verdwenen, ligt in 2017 beduidend hoger dan in 2016. 
In 2016 verlieten 260 kinderen andere vormen vanCOAopvangeleid.  
Het is onduidelijk waar deze jongeren nu verblijven. 

Wij vinden dat de overheid naar een duurzame oplossing voor deze jonge
ren moet zoeken. Een duurzame oplossing is een langetermijnoplossing die 
zo vroeg mogelijk wordt vastgesteld. Het belang van het kind moet worden 
meegewogen bij het bepalen van de duurzame oplossing en er moet rekening 
worden gehouden met de familieomstandigheden, achtergrond, nationaliteit, 
religie en cultuur, veiligheid, risico’s met betrekking tot mensenhandel, bijzondere 
kwetsbaarheden en beschermingsbehoeften. Ook moet er rekening worden 
gehouden met de mening van het kind en moet er voor zowel het kind als het 
verantwoordelijke land een mogelijkheid zijn om de langetermijnoplossing te 
herzien.  

Opvang
Wij maken ons zorgen over het feit dat er nog altijd alleenstaande kinderen in 
grootschalige opvangvoorzieningen verblijven. Grootschalige opvanglocaties, 
zoals campussen, zijn schadelijk voor de (emotionele) ontwikkeling van  
kinderen. De locaties zijn niet veilig, kinderen zijn er ongelukkig en veel  
kinderen verdwijnen.3 De campussen zouden per 1 januari 2016 worden  
gesloten, maar begin 2017 bestonden er nog steeds campussen en het is niet 
duidelijk of deze locaties inmiddels gesloten zijn. Daarnaast lijkt kleinschalige 
opvang slechts op papier gerealiseerd te zijn. Er zijn locaties die door het 
COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid geen campus meer worden 
genoemd omdat er verbouwingsingrepen zijn geweest. De kinderen verblijven 
daar weliswaar in kleinere units, maar deze units zijn nog altijd gelegen op 
grootschalige asielzoekerscentra. De staatssecretaris heeft toegezegd de  
kleinschalige opvang te gaan evalueren.
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•  het ministerie van Justitie en 
Veiligheid de leeftijdsgrens van 
vijftien jaar in het buiten
schuldbeleid voor alleenstaan
de kinderen schrapt;

•  het ministerie van Justitie en 
Veiligheid de criteria van het 
speciale buitenschuldbeleid 
voor alleenstaande kinderen 
versoepelt, zodat kinderen er 
daadwerkelijk voor in  
aanmerking kunnen komen;

•  het ministerie van Justitie  
en Veiligheid de belofte 
waarmaakt dat grootschalige 
opvangvoorzieningen worden 
gesloten;

•  duurzame oplossingen worden 
gegarandeerd;

•  de staatssecretaris van Justitie 
en Veiligheid zich er hard voor 
maakt niet alleen de opvang 
voor alleenstaande kinderen  
in 2018 te evalueren, maar  
daarbij het hele AMVbeleid 
onder de loep neemt en  
nagaat of de doelen van  
het beleid worden behaald. 

 

 

Ø wij bevelen aan dat  

•  de regering alle uitzettingen 
naar Afghanistan stopt. 

Ø wij bevelen aan dat 

40
kinderen zijn uitgezet
naar Afghanistan,
waaronder 10 
alleenstaande
kinderen
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4   Defence for Children en Rijksuniversiteit 
Groningen, rapport: ‘Ik wil terug naar 
Nederland’, 2017.

3   Defence for Children  ECPAT the 
Netherlands, ‘De rol van voogden in de 
bescherming tegen kinderhandel en 
uitbuiting: knelpunten en aanbevelingen’, 
nationaal rapport 2013. 
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•  het ministerie van Justitie  

en Veiligheid alternatieven 
ontwikkelt voor de detentie 
van kinderen;

•  het ministerie van Justitie  
en Veiligheid zoekt naar een 
duur zame oplossing voor  
ezinnen die in een gezins
locatie verblijven;

•  het ministerie van Justitie en  
Veiligheid aan de slag gaat 
met de aanbevelingen van het  
onderzoek dat op 6 juni 2018 
wordt gepubliceerd door de  
werkgroep Kind in AZC.

 

Ø wij bevelen aan dat
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Een meisje, zestien jaar oud, belt naar de Kinderrechtenhelp
desk van Defence for Children. Het meisje vertelt dat zij op 
zevenjarige leeftijd samen met haar ouders naar Nederland is 
gevlucht. Het gezin komt uit Afghanistan en verblijft inmiddels 
al negen jaar in Nederland. Ze hebben nog altijd geen ver 
blijfsvergunning. Het meisje vertelt dat zij hier haar leven 
heeft opgebouwd: zij gaat naar school, naar een sportclub, 
heeft vriendinnen en voelt zich Nederlands. De aanvraag 
voor het kinderpardon is afgewezen omdat de ouders van het 
meisje onvoldoende meegewerkt zouden hebben aan vertrek.  

De Nederlandse overheid wil het meisje en haar ouders  
terugsturen naar Afghanistan omdat het land veilig genoeg 
zou zijn. Het tegendeel is echter waar. Bloedige bomaan
slagen en ernstige mensen en kinderrechtenschendingen zijn 
aan de orde van de dag. Daarnaast is uit wetenschappelijk 
onderzoek gebleken dat de ontwikkeling van kinderen wordt 
geschaad wanneer zij na vijf jaar verblijf gedwongen worden 
terug te keren naar het land van herkomst. Het wordt hoog 
tijd dat de regering luistert naar de stem van gewortelde 
kinderen, vijf jaar verblijfsonzekerheid is meer dan genoeg. 

Vijf jaar onzekerheid is meer dan genoeg 
C

a
sus helpdesk

 

Samen met de Coalitie Geen 
Kind in de Cel pleiten wij  
 ervoor dat geen kind van zijn 
of haar vrijheid wordt  
beroofd op grond van zijn of 
haar verblijfsrechtelijke status. 
Totdat deze weeffout in de wet-
geving is opgelost:

•  plaats kinderen niet langer 
dan veertien dagen in de 
gesloten gezinsvoorziening 
(GGV);

•  maak het mogelijk dat  
kinderen, na opheffing van de 
bewaring, kunnen terugkeren 
naar de eerdere verblijfsloca
tie. Leg geen locatieverbod 
op;

•  stop met het oppakken van 
gezinnen in alle vroegte en 
door een grote groep mensen 
in uniform; 

•  hanteer een onafhankelijke 
toets in belang van het kind 
en een versnelde rechtelijke 
toets voor de beslissing tot 
inbewaringstelling.

Op 21 februari 2018 heeft het VNKinderrechtencomité de lidstaten van de 
Europese Unie opgeroepen om de detentie van migrantenkinderen af te 
schaffen. Geen enkel kind mag gedetineerd worden op grond van zijn of haar 
verblijfsrechtelijke status. De Nederlandse overheid werkt niet aan alternatieven 
voor detentie, terwijl deze er wel zijn. De International Detention Coalition heeft 
veel succesvolle alternatieven onderzocht. De Nederlandse overheid zou deze 
alternatieven nader kunnen onderzoeken en overnemen. 

Veertig gezinnen met in totaal tachtig kinderen zijn daadwerkelijk uitgezet naar 
hun land van herkomst. De meeste gezinnen werden uitgezet naar Afghanistan. 
De overige dertig gezinnen met in totaal vijftig kinderen werden weer vrijge
laten, en zijn dus onnodig in detentie geplaatst. Gezinnen die weer in vrijheid 
worden gesteld, kunnen niet altijd terugkeren naar de gezinslocatie waar zij 
voor de detentie verbleven. Dit betekent dat de kinderen en hun ouders met 
een extra verhuizing worden geconfronteerd. 

Gezinslocaties
Kinderen worden niet alleen vanuit de GGV, maar ook direct vanuit een ge
zinslocatie uitgezet naar hun land van herkomst. Gezinslocaties zijn vrijheids
beperkende locaties waarin gezinnen worden geplaatst van wie de aanvraag 
voor een verblijfsvergunning is afgewezen. Het gezin mag zich niet buiten de 
gemeentegrenzen begeven en de ouders hebben een meldplicht. 

Op 1 januari 2018 verbleven er 990 kinderen in gezinslocaties. De gemiddelde 
verblijfsduur in een gezinslocatie steeg in 2017 naar 634 dagen (ten opzichte 
van 570 dagen in 2016). Hieruit blijkt dat terugkeer niet makkelijk te realise
ren is. In 2017 werden veertig kinderen vanuit een gezinslocatie uitgezet naar 
het land van herkomst. In de meeste gevallen ging het hierbij om uitzettingen 
naar Irak en Afghanistan. Daarnaast zijn 130 kinderen samen met hun ouders 
vertrokken uit de gezinslocaties zonder dat de autoriteiten weten waar zij zijn 
(dit heet zelfstandig vertrokken zonder toezicht). Het ging hierbij in de meeste 
gevallen om kinderen uit Afghanistan, Armenië en Nigeria. Uit onderzoek van 
Defence for Children blijkt dat veel gezinnen de gezinslocatie verlaten vanwege 
het leefklimaat en de angst die er heerst om te worden uitgezet.5 Uit ditzelfde 
onderzoek blijkt ook dat veel kinderen in armoede leven nadat zij met hun 
ouders de opvang hebben verlaten. Dit is een schending van artikel 27 van het 
VNkinderrechtenverdrag. 

 Ø wij bevelen aan dat

634
dagen was de 
gemiddelde verblijfsduur
op een gezinslocatie

5   Defence for Children, 'Je ziet me niet, 
maar ik ben er wel: onderzoek naar de 
leefomstandigheden van kinderen die 
verdwenen uit de asielopvang', juni 2018.

Zorgen
Er zijn in 2017 geen verblijfsvergun
ningen toegekend op grond van het 
speciale buitenschuldbeleid voor  
alleenstaande kinderen, die buiten 
hun schuld niet kunnen terugkeren 
naar het land van herkomst. 
De criteria blijken veel te strikt.

In 2017 zijn 40 kinderen, waaronder 
10 alleenstaanden, naar Afghanistan 
uitgezet, terwijl dit land afgelopen 
jaar veel gevaarlijker is geworden. 
50 alleenstaande kinderen werden in 
2017 in detentie geplaatst. Een forse 
stijging ten opzichte van 2016, toen 
zaten 30 alleenstaande kinderen 
in detentie, in 2015 waren dat er 
slechts 10. Geen enkel kind zou ge
detineerd mogen worden op grond 
van zijn of haar verblijfsstatus. Het 
VNKinderrechtencomité heeft op
geroepen om detentie van migran
tenkinderen af te schaffen, maar de 
Nederlandse overheid werkt niet aan 
alternatieven voor detentie. 

Het aantal kinderpardonaan vragen 
ligt beduidend lager dan in 2016, 
toen 270 kinderen een beroep
op de regeling deden. In 2017 
dienden slechts 100 kinderen een 
aanvraag in. Vanwege het hoge 
afwijzingspercentage wordt nauwelijks 
beroep op de regeling gedaan. Er 
is nog steeds geen oplossing voor 
kinderen die volledig in Nederland 
zijn geworteld. Kinderen worden nog 
altijd gedwongen om te verhuizen 
tijdens de asielprocedure, ondanks 
toezeggingen van de regering om 
hiermee te stoppen. 

Vooruitgang
In 2017 zijn er een aantal positie
ve ontwikkelingen geweest op het 
gebied van gezinshereniging. Het 
Europese Hof van Justitie oordeelde 
dat een buitenlandse ouder verblijfs
recht kan krijgen om bij haar of zijn 
Nederlandse kind te zijn. Ook  
positief is de aanpassing van het 
gezinsherenigingsbeleid voor  
vluchtelingen uit Eritrea: als officiële 
documenten ontbreken worden  
andere documenten die de identiteit  
of gezinsband ondersteunen mee
genomen. Ook biedt de IND eerder 
een DNAonderzoek aan. Deze 
aanpassing van het beleid is een 
belangrijke vooruitgang.

En nu
Het beleid voor alleenstaande  
kinderen is dringend aan evaluatie 
toe. Worden de doelstellingen van 
dit beleid wel bereikt?

De uitzetting van kinderen naar  
Afghanistan moet worden gestopt.

De Nederlandse overheid zou  
alternatieven moeten ontwikkelen 
voor het opsluiten van vluchtelingen
kinderen op grond van hun  
verblijfsrechtelijke status.

Het is van belang dat nogmaals 
goed gekeken wordt naar het 
Kinderpardon, dat nog altijd een 
wassen neus is. Kinderen verkeren 
nog steeds in onzekerheid. 
 
In navolging van de vorig jaar  
aangenomen motie om de  
verhuizingen van kinderen in  
asielzoekerscentra te stoppen,  
dient het beleid aangepast 
te worden.
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Nog niet alle kinderen hebben toegang tot 
passende jeugdhulp, terwijl zij daar op grond 
van het VNKinderrechtenverdrag wel recht op 
hebben. Dat moet veranderen. Door landelijke, 
uniforme eisen op te stellen voor jeugdhulp. 
Daarnaast moeten kinderen en jongeren 
zelfstandig aanspraak kunnen maken op 
sociale zekerheid en moet het belang van het 
kind centraal komen te staan in armoede en 
schuldenbeleid. 

Toegang tot jeugdhulp 
Uit de Eerste evaluatie van de Jeugdwet (januari 2018) blijkt dat gemeenten 
en uitvoerders sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 hard werken aan de 
toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdhulp. De beoogde transformatie 
blijft echter nog altijd uit. De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) constateert dit 
ook in haar vierde jaarrapportage. Het is zorgelijk dat de rechten van het kind, 
met name bij de uitvoering van de Jeugdwet, onvoldoende worden beschermd 
en dat nog niet alle kinderen toegang hebben tot passende jeugdhulp. Zij  
hebben daar op grond van het VN Kinderrechtenverdrag wel recht op. Wij  
volgen daarom nauwlettend de uitvoering van het Actieprogramma Zorg voor 
de Jeugd (april 2018) van ministers De Jonge en Dekker. Hierin wordt gesteld 
dat kinderen en gezinnen betere toegang tot passende hulp moeten krijgen. 

Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS (september 2017) onder 
228 gemeenten blijkt dat de helft van de gemeenten in september al door hun 
jeugdzorgbudget voor 2017 heen was. Ook voor 2018 verwacht bijna 90% van 
de gemeenten dat het budget voor jeugdhulp ontoereikend is. Gemeenten zien 
de vraag naar jeugdhulp stijgen en zij worden geconfronteerd met complexere 
hulpvragen. Driekwart van de gemeenten zegt een wachtlijst te hebben, maar 
deze wachtlijsten zijn nog steeds niet inzichtelijk (NJI, Wacht maar, juni 2017). 

Het is de hoogste tijd dat de resultaten van de analyse naar de oorzaak van 
de wachtlijsten in de jeugdhulp bekend worden. Dit heeft minister De Jonge 
van VWS in december 2017 ook toegezegd. Daarnaast kijken wij uit naar de 
toezegging die is gedaan in het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd over het 
terugdringen van de wachtlijsten en wachttijden. We verwachten een daad
krachtige aanpak en oplossing.  

Gemeenten dienen hun jeugdhulpplicht ”zorgvuldig” in te vullen. Hierbij dient 
de hulpvraag van het kind altijd centraal te staan. Kinderen hebben recht op 
passende jeugdhulp en een zorgvuldige afweging van hun belangen. Het moet 
duidelijk zijn voor kinderen en ouders hoe zij een beslissing kunnen aanvechten 

Kinderrechten- 
beginselen 

Ò  Alle kinderen hebben, zonder 
onderscheid, recht op toegang tot 
passende jeugdhulp wanneer zij 
dit nodig hebben (artikel 2, 3, 5, 18, 
22 lid 2, 23, 24 en 39 IVRK).

Ò  Kinderen en hun ouders en/of ver-
zorgers worden actief betrokken 
bij de besluitvorming rond de inzet 
van jeugdhulp en de invulling en 
beoordeling van de kwaliteit van 
de jeugdhulp (artikel 5, 9 lid 2, 12 
en 18 lid 1 IVRK). 

Ò  Alles moet erop gericht zijn het 
kind op te laten groeien in een 
veilige gezinsomgeving: dit geldt 
uitdrukkelijk ook voor kinderen die 
niet thuis kunnen opgroeien  
(artikel 3 lid 2 en 3, 19 en 20 IVRK). 

Ò  De inzet is om jeugdhulp in het 
gedwongen kader te voorkomen 
(artikel 3 lid 2, 9 lid 1, 20, 25 en 37 
IVRK). 

Ò  Uithuisplaatsing in een instelling 
voor gesloten jeugdzorg mag 
alleen als een uiterste maatregel 
worden ingezet en voor de kortst 
mogelijke passende duur (artikel 3, 
20 en 37 sub a IVRK). 

Ò  Voor de zorg voor de jeugd moeten 
er voldoende middelen beschik-
baar zijn (artikel 3 lid 2 en 3, 4, 18 
lid 2, 19 lid 2 IVRK).

Ò  Kinderen hebben recht op toegang 
tot de voorzieningen van sociale  
zekerheid en een toereikende 
levensstandaard. Armoede mag 
nooit de enige reden zijn voor het 
inzetten van kinderbeschermings-
maatregelen (artikel 26 en 27 
IVRK).

K
inderrechten 
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 jeugdhulpKinderrechten 
& jeugdhulp

Ja
a

rb
er

ic
ht

  
K

in
de

rr
ec

ht
en

 2
0

18

16

112



18 19

als zij het er niet mee eens zijn. Dat is nu in veel gevallen niet zo. Een deel van 
de gemeentelijke jeugdhulpbesluiten voldoet niet aan de zorgvuldigheids en 
motiveringseisen die gelden op grond van de Algemene wet bestuursrecht. In 
sommige gevallen geven gemeenten überhaupt geen beschikking af waartegen 
in bezwaar kan worden gegaan, terwijl dat op grond van de wet wel moet. 
Maar ook als die er wel is en de route van bezwaar en beroep wél openstaat, 
dan is deze juridisch ingewikkeld en vaak moeilijk te vinden voor kinderen  
en ouders.

UNICEF Nederland en Defence for Children zijn verheugd dat de Centrale Raad 
van Beroep een beoordelingskader voor gemeenten heeft opgesteld dat zij 
kunnen gebruiken bij het nemen van een beslissing over jeugdhulp. Tegelijker
tijd vinden wij dat de Rijksoverheid ervoor dient te zorgen dat landelijk dezelfde 
eisen voor deskundigheid gelden. En dat deze, zoals de Centrale Raad van 
Beroep stelt, duidelijk kenbaar moeten worden gemaakt bij de hulpvrager. 

 
Kwaliteit van jeugdhulp 
Het CBS heeft op basis van de beschikbare gegevens een vergelijking gemaakt 
van het gebruik van jeugdzorg voor en na de invoering van de Jeugdwet (CBS, 
‘Jeugdzorg voor en na de Jeugdwet’, 9 maart 2018). Uit de cijfers blijkt dat het 
gebruik in 2016 ten opzichte van 2011 ongeveer hetzelfde is gebleven, maar 
dat het aantal jongeren met jeugdhulp in 2017 in vergelijking met 2016 is 
toegenomen (CBS, ‘Ruim 400 duizend jongeren krijgen jeugdzorg’, 30-4-2018). 
In 2017 is het aantal kinderen en jongeren dat hulp kreeg van een wijk en 
buurtteam sterk toegenomen. Daarnaast blijkt dat er in 2017 meer kinderen in 
pleeggezinnen en instellingen wonen dan in 2016 (CBS Statline, ‘jongeren met 
jeugdzorg; persoonskenmerken, op peildatum’). Dit is zorgelijk aangezien een 
uithuisplaatsing bij een pleeggezin of in een instelling een uiterste maatregel 
hoort te zijn.

UNICEF Nederland en Defence for Children maken zich ook zorgen over het 
signaal dat de grens tussen vrijwillige en gedwongen hulpverlening onduide
lijk is voor ouders en kinderen. De rechtspositie en de rechtswaarborgen die 
zij hebben bij toepassing van drang zijn vaak niet helder. Voor een goede 
kwaliteit van jeugdhulp is het belangrijk dat kinderen en ouders weten wat de 
rechtspositie van het kind is. In het vrijwillig kader pleiten wij ervoor dat gecer
tificeerde instellingen zich houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur 

8%  
stijging van het aantal 
kinderen in gesloten 
jeugdzorg

•  gemeenten zorgen voor een 
passend aanbod en gelijke 
toegang tot jeugdhulp voor 
ieder kind;

•  de Nederlandse overheid 
landelijke, uniforme eisen stelt 
aan jeugdhulp.

Ø wij bevelen aan dat
Indicatoren 

 
Totaal aantal kinderen op wachtlijst 
(voorheen) Bureau Jeugdzorg  
(cijfers 2012, 2013, 2014), vanaf 
2015 gemeenten verantwoordelijk  

Kinderen op wachtlijst met  
vervangende zorg 

Aantal kinderen tot 18 jaar in de 
gesloten jeugdzorg2 

Aantal kinderen tot 18 jaar in de 
pleegzorg3 

Aantal onder toezichtstellingen tot 
18 jaar4 

Aantal kinderen dat opgroeit in een 
gezin afhankelijk van de bijstand5 

Aantal kinderen in Nederland dat 
opgroeit onder de armoedegrens7 
  

Indicatoren 
2012

2.859

1.476

-

20.540

41.170

199.420

314.700

2013

2.536

1.373

-

21.205

39 610

212.910

339.000

2014 

1.983

1.199

-

21.125

36.845

222.890

329.400

2015

X

X

 2.485

20.865

32.695

225.700

320.000 

2016

X

 

X

2.505

21.010

29.955

230.4706 

292.0008 

20171

X

X

2.710

21.440

29.120

X

X 

 
verschil 
tov 2016

  

8%

2%

-3%

1   Centraal Bureau voor de Statistiek, ‘Statline: jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken, op peildatum’, 
30 april 2018. 

2   Ibidem.
3   Ibidem.
4   Ibidem.
5   Ibidem.
6   Centraal Bureau voor de Statistiek, ‘Statline: Jongeren in bijstandsgezinnen; 0 tot 18 jarigen, regio’,  

3 november 2017. 
7   Centraal Bureau voor de Statistiek, ‘Statline: jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken, op peildatum’, 

30 april 2018.
8   Centraal Bureau voor de Statistiek, ‘Meer huishoudens langdurig onder lage inkomensgrens in 2015’,  

8 februari 2017.
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Armoede onder kinderen in Nederland 
Volgens cijfers van het CBS uit 2018 groeiden in 2016 in Nederland 292.000 
kinderen op in een huishouden met een laag inkomen. Van deze kinderen groei
den 117.000 op in een gezin met een langdurig laag inkomen (tenminste vier 
jaar achter elkaar). Deze kinderen groeien op in een omgeving waarin te wei
nig geld is voor bijvoorbeeld nieuwe kleren, schoolreisjes of lidmaatschap van 
een sportclub. Als gevolg hiervan lopen kinderen het risico om in een sociaal 
isolement te raken door bijvoorbeeld gevoelens van schaamte en onzekerheid. 
Daarnaast zijn er gezinnen die (langdurig) zijn afgesloten van gas, water en 
licht. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en ontwikkeling 
van kinderen. 

Om het beleid voor kinderen in armoede te verbeteren, vinden wij onder meer 
dat het voorbehoud bij artikel 26 van het VNKinderrechtenverdrag moet wor
den ingetrokken. Dit maakt het mogelijk dat kinderen zelfstandig toegang heb
ben tot sociale zekerheid, zoals bijvoorbeeld kinderbijslag en het kindgebonden 
budget en niet alleen via hun ouder of voogd. Daarnaast pleiten wij ervoor dat 
iedere gemeente minimumeisen opstelt voor de invulling van het Kindpakket, 
een concrete landelijke reductiedoelstelling bij het armoedebeleid invoert om 
het aantal kinderen dat in armoede leeft terug te dringen en strenger contro
leert op de uitgave van de in 2017 beschikbaar gestelde Klijnsmagelden, zodat 
dit geld ook daadwerkelijk wordt besteed aan de bestrijding van armoede 
onder kinderen. Om te bepalen hoe gemeenten deze gelden voor armoede en 
schuldenbeleid op een juiste manier kunnen inzetten, is het van belang dat 
jongeren hierbij worden betrokken. 

Kwetsbare positie kinderen zonder  
verblijfsstatus 
Ook in 2017 kunnen kinderen met ouders zonder geldige verblijfsstatus op 
grond van de Koppelingswet geen aanspraak maken op sociale voorzieningen. 
Deze groep kinderen kan zelfs dubbel gedupeerd raken bij toepassing van de 
kostendelersnorm. Hiermee wordt de bijstandsuitkering aangepast op basis 
van het aantal volwassenen dat in een woning woont, ongeacht of zij sociale 
voorzieningen ontvangen of niet. In november 2017 heeft het VNKinderrechten
comité gewezen op het feit dat staten verplicht zijn kinderen zonder verblijfs
status een adequate levensstandaard aan te bieden en toegang tot sociale 

waaronder zorgvuldig handelen en een verbod op willekeur vallen. Daarbij is 
betrokkenheid, goede informatie, een zorgvuldige transparante werkwijze en 
toetsing door de rechter belangrijk.

Verder krijgt Defence for Children via de Kinderrechtenhelpdesk te maken met 
gezinnen met kinderen die de huur van hun woning niet meer kunnen betalen 
en hun huis dreigen te worden uitgezet. In deze zaken wordt er gedreigd de  
kinderen bij de ouders weg te halen zodra het gezin dakloos raakt. Soms  
worden de kinderen daadwerkelijk uithuisgeplaatst. Dit is oneigenlijk gebruik 
van een kinderbeschermingsmaatregel. Wij maken ons hier ernstige zorgen 
over. Armoede mag nooit de enige reden zijn om kinderen van hun ouders  
te scheiden. 

Gesloten jeugdzorg
In 2017 nam het aantal gesloten plaatsingen verder toe. Er verbleven ruim 
2.700 minderjarigen in een instelling voor gesloten jeugdhulp. Het verblijf in 
een gesloten omgeving en de terugkeer naar de maatschappij hierna zijn zeer 
ingrijpend. Voor veel jongeren geldt dat zij een achterstand oplopen en onvol
doende op hun toekomst zijn voorbereid. 

Zorgelijk is dat het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen waaronder 
afzondering, kamerplaatsing en andere beperkingen, nog steeds regelmatig 
voorkomen. Hoe vaak dit wordt toegepast, wordt niet landelijk bijgehouden. De 
regelgeving en rechtswaarborgen voor kinderen die verblijven in een justitiële 
jeugdinrichting, een jeugdGGZinstelling of een gesloten jeugdhulpinstelling 
verschillen namelijk van elkaar. De harmonisatie van wetgeving staat al jaren 
op de agenda en verdient de hoogste prioriteit. Het is belangrijk dat de lande
lijke overheid en gemeenten veel nauwer gaan samenwerken. Er moet beleid 
worden gemaakt dat erop gericht is vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking 
alleen als uiterste maatregel toe te passen. Belangrijk is dat de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport onlangs in het Actieprogramma Zorg voor 
de Jeugd heeft beloofd om het aantal gesloten plaatsingen terug te brengen 
en de duur daarvan te verkorten. Ook werkt hij aan een wetsvoorstel ter  
verbetering van de rechtspositie van jongeren in gesloten instellingen. 

 

•  het belang van het kind  
centraal staat in armoede  
en schuldenbeleid; 

•  kinderen een zelfstandig recht 
op sociale zekerheid krijgen 
door het voorbehoud op 
artikel 26 van het VNKinder
rechtenverdrag in te trekken. 

•  de Nederlandse overheid zorgt 
dat er gedegen toetsing komt 
en een keuzemogelijkheid in 
het belang van het kind bij  
het toepassen van kinder
beschermingsmaatregelen.

Ø wij bevelen aan dat Ø wij bevelen aan dat

•  beleid erop gericht is dat vrij
heidsbeperkende maatregelen 
alleen als uiterste maatregel 
kunnen worden toegepast; 

•  de Nederlandse overheid data 
over het gebruik van vrijheids
beperkende maatregelen  
structureel en landelijk gaat  
bijhouden en openbaar 
maakt.

 

Ø wij bevelen aan dat

292.000
kinderen en jongeren
groeien op in armoede 
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voorzieningen te geven, ongeacht de status van hun ouders. De ontwikkeling 
van het kind moet leidend zijn bij alle beslissingen die toezien op de toegang 
tot sociale rechten. 

Alle kinderen hebben op grond van het VNKinderrechtenverdrag recht op 
sociale zekerheid en jeugdhulp. Wij pleiten ervoor de Koppelingswet niet langer 
van toepassing te laten zijn op gezinnen met minderjarigen. Daarnaast is het 
belangrijk dat er een kritische herziening van de toepassing van de kostende
lersnorm komt. Bovendien blijven wij pleiten voor het opheffen van het onder
scheid tussen kinderen op basis van verblijf zoals is opgenomen in artikel 1.3 
lid 2 Jeugdwet en het Uitvoeringsbesluit Jeugdwet. Hieruit volgt namelijk dat 
het bieden van hulp aan ongedocumenteerde kinderen zich beperkt tot een 
half jaar. 

Overgang 18-/18+ 
In het actieprogramma Zorg voor de Jeugd hebben ministers De Jonge en  
Dekker aangekondigd dat pleegkinderen in ieder geval tot 21 jaar het recht 
hebben om in een pleeggezin te blijven wonen. Wij zijn het met de ministers 
eens, maar benadrukken dat het naast jongeren in de pleegzorg ook moet 
gaan om jongeren in instellingen waarvoor deze overgangsproblematiek geldt. 
Daarbij ligt de oplossing niet alleen in het verlengen van de periode.  
Het belangrijkste is dat jongeren tijdig en goed worden voorbereid op zelf
standigheid. Dat betekent dat de gemeente, de betrokken hulpverleners en 
de jongere zelf, ruim voor de achttiende verjaardag samen een toekomstplan 
opstellen. Hierbij moet laagdrempelige ondersteuning worden geregeld die 
aansluit bij de omstandigheden van de jongere en moet hij of zij van goede 
informatie worden voorzien over woning, geldzaken, werk en studie. Belangrijk 
is ook dat de jongere die een instelling of pleeggezin heeft verlaten een coach 
of een vast aanspreekpunt heeft waar hij of zij op kan terugvallen.

Participatie van kinderen en jongeren
In lijn met artikel 12 van het VNKinderrechtenverdrag moeten kinderen en jon
geren worden betrokken bij alle besluiten die hen direct aangaan. Participatie 
van kinderen en jongeren is nog niet in alle fasen van jeugdhulp vastgelegd, 
blijkt onder andere uit de Eerste evaluatie Jeugdwet. Ook de Kinderombuds
man en tien landelijke jongerenorganisaties roepen gemeenten op om kinderen 
en jongeren te betrekken bij plannen en uitvoering van het beleid. Er is een 
wereld te winnen waar het gaat om het laten participeren van kinderen bij de 
formulering van jeugdbeleid, wet en regelgeving. Betekenisvolle participatie 
van kinderen en jongeren moet als een structureel onderdeel van jeugdhulp 
worden gezien. 

Een hulpverlener van een instelling neemt contact op met  
de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children. Zij 
maakt zich zorgen om Debby van vijftien jaar. Zij verblijft 
op een gesloten plek in de instelling. Debby is voor haar 
eigen veiligheid gesloten geplaatst, omdat zij slachtoffer is 
van een loverboy en zij bedreigd wordt door een familielid. 
De hulpverlener en Debby gaan op zoek naar een geschikte 
plek waar haar specialistische hulp geboden kan worden en 
waar zij veilig is. Dit opvanghuis bevindt zich in een andere 
gemeente aan de andere kant van het land. 

Het probleem is dat de gemeente die verantwoordelijk is 
voor de hulp aan Debby de hulp in dit opvanghuis niet heeft 
ingekocht en ook niet van plan is om dit voor haar te gaan 
doen. Hierdoor moet Debby nog een half jaar in de gesloten 
instelling zitten zonder dat zij de juiste hulp krijgt. 

UNICEF Nederland en Defence for Children vinden dat alle 
kinderen gelijke toegang tot jeugdhulp moeten hebben, 
ongeacht de gemeente waarin zij wonen. 

Geschikte hulp, waar ook in Nederland

jongeren die op hun achttiende 
de jeugdzorg moeten verlaten 
tijdig voorbereiding krijgen op 
zelfstandigheid en financiële 
ondersteuning ontvangen.

vluchtelingen en migrantenkin
deren zonder verblijfsvergunning 
gelijke toegang tot sociale zeker
heid en jeugdhulp krijgen.

Ø wij bevelen aan dat

Ø wij bevelen aan dat

structurele betekenisvolle  
participatie van kinderen en 
jongeren in de jeugdhulp wordt 
ingebed.

Ø wij bevelen aan dat
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Zorgen
Ook in 2017 zagen we dat niet alle 
kinderen de zorg krijgen die  
zij nodig hebben. 

De vraag naar jeugdhulp neemt toe 
en er is geen zicht op de wachtlijs
ten. Dit speelt al jaren en er is nog 
steeds geen oplossing, ondanks de 
toezegging van VWSminister De 
Jonge om de wachtlijstproblematiek 
te analyseren en met oplossingen te 
komen. 

Er is een groot verschil tussen jeugd
hulp in verschillende gemeenten. 
Het aanbod van zorg aangeboden 
door gemeenten is niet op orde.  
Er zijn wachttijden en wachtlijsten. 
Er ontbreekt regie van de landelijke 
overheid, zij neemt geen stelsel
verantwoordelijkheid.

Het aantal kinderen tot 18 jaar in 
de gesloten jeugdzorg is de laatste 
jaren toegenomen tot een zorgwek
kend record van 2.710 kinderen in 
gesloten jeugdzorg in 2017. Dit is 
extra zorgelijk omdat een uithuis
plaatsing juist de uiterste maatregel 
moet zijn. 

Ook zijn er grote verschillen tussen 
de regelgeving en rechtswaarbor
gen voor kinderen die verblijven in 
een justitiële jeugdinrichting, een 
jeugdGGZinstelling of een gesloten 
jeugdhulpinstelling. Harmonisatie 
van deze regelgeving staat al jaren 
op de agenda, maar komt zeer 
traag van de grond. 

Vooruitgang
Er lijkt verbetering te komen met de 
uitvoering van het Actieprogramma 
Zorg voor de Jeugd. In dit program
ma wordt gesteld dat kinderen en 
gezinnen betere toegang tot passen
de hulp moeten krijgen. Wij gaan de 
toezeggingen die hier zijn gedaan 
nauwlettend volgen. 

En nu
Alle kinderen in Nederland moeten 
gelijke toegang hebben tot jeugd
hulp en alle kinderen moeten de 
juiste, passende zorg krijgen. 

Het aantal kinderen dat in een 
gesloten instelling zit moet worden 
teruggebracht. 

90% 
van de gemeenten
verwacht dat het budget
voor jeugdhulp in 2018
opnieuw ontoereikend is
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Het aantal meldingen van kinderporno op 
internet en het verdwijnen van minderjarigen uit 
de vreemdelingenopvang neemt explosief toe.  
Er moeten stappen ondernomen worden 
om dit een halt toe te roepen. Ook moet er 
een Rijksbrede aanpak ontwikkeld worden 
om buitenlandse minderjarige slachtoffers 
van mensenhandel beter te ondersteunen en 
criminele uitbuiting van kinderen te voorkomen. 

Beleid voor buitenlandse minderjarige  
slachtoffers van mensenhandel
UNICEF Nederland en Defence for Children vragen al jaren aandacht voor  
deverblijfsrechtelijke positie van buitenlandse minderjarige slachtoffers van  
mensenhandel. De huidige verblijfsregeling (B8/3 Vc.) biedt hen te weinig 
bescherming. In 2013 deden beide organisaties een voorstel voor een (kleine) 
aanpassing in Beter Beschermd in de B8/3; een duurzame oplossing voor 
buitenlandse minderjarige slachtoffers mensenhandel. Voorgesteld is om het 
zogeheten "schrijnende pad" standaard van toepassing te verklaren op min
derjarige slachtoffers. Het "schrijnende pad" houdt in dat voor slachtoffers die 
vanwege hun conditie niet kunnen meewerken aan het strafrechtelijk proces 
toch de mogelijkheid bestaat om een tijdelijke verblijfsvergunning te krijgen. 

In december 2016 is daarnaast samen met het Centrum tegen Kinderhandel 
en Mensenhandel de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid opgeroepen 
om te komen tot een meerjarenstrategie om buitenlandse minderjarige slacht
offers beter te beschermen, onder andere door middel van een kindvriendelijke 
verblijfsregeling. Op 23 februari 2017 is de motie van de Tweede Kamerleden 
Van Nispen en Volp aangenomen waarin gevraagd wordt om een betere 
invulling van de verblijfsregeling. Het ministerie van Justitie en Veiligheid  
werkt hier in 2018 aan. 

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft, mede naar aanleiding  
van bovengenoemde oproep, in zijn Kamerbrief van 28 november 2017 aan
gekondigd om in 2018 met een plan van aanpak te komen voor slachtoffers 
van mensenhandel. UNICEF Nederland en Defence for Children volgen beide 
ontwikkelingen op de voet.

Kinderrechten- 
beginselen 

Ò  Kinderen worden beschermd tegen 
iedere vorm van handel en uitbui-
ting (artikel 32, 33, 34, 35 en 36 
IVRK en artikel 1, 8, 9 FP34).

Ò  Het belang van het kind staat 
voorop in de aanpak van uitbuiting 
van kinderen (artikel 3, 32, 34, 35 
en 36 IVRK en artikel 8, 9 FP34).

Ò  Ieder slachtoffer van kinderhandel 
moet passende hulp en begelei-
ding krijgen gericht op reintegratie 
en rehabilitatie (artikel 3, 19, 39 
IVRK en artikel 8, 9 FP34).

Ò  Er moet speciale aandacht zijn 
voor de veiligheid van kinderen in 
de opsporing en vervolging van 
mensenhandel (artikel 8 FP34).

Kinderrechten 
& uitbuiting

•  het ministerie van Justitie en 
Veiligheid en het ministerie  
van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport een Rijks
brede aanpak ontwikkelen 
voor buitenlandse minderjarige 
slachtoffers van mensenhandel;  

•  het ministerie van Justitie en 
Veiligheid verklaart dat het 
“schrijnende pad” van de  
verblijfsregeling voor slachtof
fers van mensenhandel  
ook van toepassing is op 
minder jarige slachtoffers. 

 

Ø wij bevelen aan dat
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Opvang en het voorkomen van verdwijningen  
In 2016 verdwenen er 290 alleenstaande kinderen uit de opvang. Dit was 
reeds een flinke stijging ten opzichte van de vorige jaren. Dit aantal is opnieuw 
gestegen: in 2017 verdwenen er 360 alleenstaande kinderen. Omdat deze 
jongeren alleenstaand zijn en geen rechtmatig verblijf hebben, zijn zij kwets
baar om slachtoffer te worden van mensenhandel. De grootste groep bestaat 
uit jongens uit Marokko, Algerije, Afghanistan en Albanië. De meesten van hen 
vertrekken binnen drie maanden na aankomst in Nederland uit de opvang. De 
verklaring hiervoor is dat het enerzijds jongeren betreft die geen kans maken 
op een status, en anderzijds dat de procedures sneller verlopen waardoor ook 
eerder duidelijk is dat deze jongeren geen status zullen krijgen. 

Ook uit de beschermde opvang voor minderjarige (vermoedelijke) slachtoffers 
mensenhandel verdwenen kinderen. In veruit de meeste gevallen ging het de 
afgelopen jaren om Vietnamezen die als “minderjarige” binnenkwamen, maar 
in de meeste gevallen meerderjarig bleken te zijn. Dit blijkt uit een onderzoek 
van de Landelijke Recherche in 2016 naar verdwijningen uit de beschermde 
opvang. Zij startte het onderzoek naar aanleiding van Vietnamezen die vanuit 
hier doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk en daar onder andere worden 
uitgebuit in de hennepteelt. Aangezien er geen sprake was van uitbuiting in 
Nederland, en ook niet op voorhand te zeggen was dat zij in een ander land 
zouden worden uitgebuit, konden zij niet worden aangemerkt als slachtoffers 
mensenhandel. Er is geen onderzoek gedaan naar de tien Vietnamezen die in 
2017 uit de beschermde opvang zijn verdwenen. 

Criminele uitbuiting   
Naar aanleiding van signalen van criminele uitbuiting van OostEuropese 
kinderen, werd in januari 2015 in Amsterdam het project 13Oceans gestart. 
Zorg en veiligheidspartners werkten hierbij in één team succesvol samen om 
dit probleem aan te pakken. Het politieteam dat hiervan onderdeel uitmaakte, 
is helaas begin 2017 opgeheven. 

De kennis over criminele uitbuiting en de aanpak hiervan is nog niet landelijk 
geborgd. Volgens cijfers van het Expertisecentrum Mensensmokkel en Mensen
handel (EMM) waren er in 2016 in Nederland 252 kinderen met een Oost 
Europese nationaliteit betrokken bij delicten zoals winkeldiefstal, zakkenrollerij, 
babbeltrucs en woninginbraak. Het is onwaarschijnlijk dat deze kinderen op 
eigen initiatief handelden. 

24% 54% 
meer verdwijningen
van minderjarigen
uit de vreemdelingen-
opvang 

meer meldingen
van online 
beeldmateriaal
kindermisbruik 

•  het ministerie van Justitie 
en Veiligheid samen met de 
vreemdelingenketen onder
zoekt hoe verdwijningen  
kunnen worden voorkomen; 

•   de politie onderzoek instelt 
wanneer kinderen verdwijnen. 
Daarbij moet er goede  
samenwerking zijn en werk
afspraken gemaakt worden 
tussen de politie, het COA, 
NIDOS, en met andere landen 
van doorreis en bestemming.

Ø wij bevelen aan dat

Indicatoren 
2012

223
85j-198m

82
21j-61m

Guinee, 
Sierra 
Leone

20

160 
(< 10)

19.872

640

36

120

 

2013

260 
32j-228m

94
30j-65m

Guinee, 
Sierra 
Leone

10

160 
(1)

23.278

750

22

187

2014 

283
65j-218m

140
65j-75m

Eritrea, 
Albanië

10

110
(10)

28.960

1.331

13

214

2015

292
70j-222m

133
70j-63m
 
Afghan-
istan, 
Vietnam

<10

160
(20)

63.056

1.552

43

198

2016

248
59j-189m

115
48j-67m
 
Vietnam, 
Eritrea

10

290
(30)

100.478

1.869

33

196

20171

-

-

-

-

360
(10)2

154.8973

1.70944

17

214

1  De cijfers in de eerste drie rijen betreffen het aantal (vermeende) slachtoffers kinderhandel dat is gemeld bij 
CoMensha. Het cijfer in de vierde rij is bekend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze cijfers komen 
echter pas beschikbaar na analyse door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, naar verwachting in de 
tweede helft van 2018. De cijfers in de laatste vier rijen zijn afkomstig van Expertisebureau Online  
Kindermisbruik.

2   Bron: brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid, 27 maart 2018. Cijfers zijn door het ministerie  
afgerond op tientallen.

3   Het totale aantal URL’s dat in 2017 bekeken is door Meldpunt Kinderporno. NB: niet al deze URL’s bevatten 
ook strafbaar materiaal (‘kinderporno’). Dit geldt ook voor de cijfers van voorgaande jaren. In 2017 bevatte 
54% kinderporno. 

4   Helpwanted.nl is bedoeld voor (ouders van) jongeren tot 25 jaar die slachtoffer zijn van online seksueel 
misbruik. De afgelopen jaren kwamen er ook meldingen binnen van jongeren ouder dan 25 jaar. Daarnaast 
waren er meldingen waarbij de leeftijd van het slachtoffer niet werd opgegeven. Daarom is onderscheid naar 
‘onder de 25 jaar’ moeilijk te maken, en bevat deze tabel het totaal aantal meldingen. In 2017 was er een 
daling, omdat de chat ruim drie maanden heeft stilgelegen door een technische storing.

5   Aantal unieke hulpvragen van mensen die zich zorgen maakten over zichzelf of over iemand in hun  
omgeving, of van professionals met zorgen over een cliënt.

 
verschil 
tov 2016

-

-

-

-

+ 24%

+ 54%

-9%

-49%

+ 9%
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•  er een landelijke en regionale 
aanpak komt van criminele 
uitbuiting van kinderen; 

•  zorg en veiligheidspartners 
hierin multidisciplinair  
samenwerken;

•  kennis van deze vorm van 
uitbuiting wordt versterkt bij 
politie en hulpverlening. 

Ø wij bevelen aan dat

Indicatoren 
 
Minderjarige slachtoffers 
mensenhandel (jongensmeisjes)

Buitenlandse minderjarige 
slachtoffers

Top 2 herkomstlanden 
(naast Nederland)

Minderjarige slachtoffers die 
een tijdelijke vergunning hebben 
gekregen

Verdwijningen van minderjarigen  
uit de vreemdelingenopvang 
(beschermde opvang)

Meldingen online beeldmateriaal 
kindermisbruik

Meldingen over online seksueel 
misbruik

Meldingen kindersekstoerisme

Hulpvragen van/voor mensen met 
seksuele gevoelens voor kinderen5
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teerden de rechters, zij waren niet op zoek naar een minderjarige.  
Het desbetreffende slachtoffer van mensenhandel werd immers aangeboden 
op een website voor volwassen prostituees.

Die websites verdienen aan het aanbieden van sekswerk. Door het aanbieden 
van minderjarigen op hun website faciliteren zij mensenhandelaren in het  
adverteren met verboden commerciële seks met minderjarigen. Bovendien 
profiteren zij van de seksuele uitbuiting van minderjarigen. Dit zijn strafbare 
feiten volgens Artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht. 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is in gesprek met enkele welwillende 
websiteaanbieders om ervoor te zorgen dat verboden advertenties snel van 
de websites verwijderd worden wanneer de politie hierop stuit. Maar de online 
aanbieders van sekswerk hebben zelf ook een verantwoordelijkheid om na te 
gaan of de prostituees die zij aanbieden wel meerderjarig zijn. 

Niet alleen OostEuropese kinderen worden gebruikt voor het plegen van  
criminele activiteiten. Via de Kinderrechtenhelpdesk ontvangen wij ook signalen 
dat jongeren uit asielzoekerscentra, op middelbare scholen en uit jeugdhulp
instellingen worden geworven door criminelen. De precieze omvang is  
onbekend, omdat criminele uitbuiting niet altijd wordt herkend en geregistreerd. 

Meer inzet voor verwijderen van kinderporno 
van internet 
 
Sinds 2012 werken er 150 gespecialiseerde politiemensen op het thema  
kinderporno en kindersekstoerisme. Hoewel het aantal meldingen van  
kinderporno sinds 2012 met 800 procent is toegenomen, is er geen rechercheur 
bijgekomen. Hierdoor blijven duizenden meldingen liggen. Het is hoog tijd dat 
meer menskracht wordt vrijgemaakt bij de politie om slachtoffers van online 
kindermisbruik op te sporen en misbruikers te stoppen. 

Mensen die kinderporno op het internet tegenkomen, kunnen dit melden bij het 
Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Deze organisatie verwijdert de 
beelden van het internet en stuurt het door naar de politie. Ieder jaar neemt 
het aantal meldingen bij het EOKM explosief toe. In 2017 bekeek het EOKM bij
na 155.000 URL’s ten opzichte van bijna 10.000 in 2010. Toch moet ieder jaar 
via een amendement bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer extra 
financiering voor het EOKM gevraagd worden. 

UNICEF Nederland en Defence for Children roepen de Nederlandse overheid  
op om, gezien de toename van het aantal meldingen, deze financiering structu
reel te verhogen en de bevoegdheden van het EOKM uit te breiden. Uitbreiding 
van de bevoegdheden is noodzakelijk, omdat het EOKM op dit moment zelf 
niet aan actieve opsporing mag doen. Daarnaast mogen medewerkers alleen 
beeldmateriaal verwijderen die zij gemeld krijgen. Zij mogen niet verder klikken 
op websites waar strafbaar materiaal op staat en ook geen gebruikmaken van 
de zogeheten webcrawler die continu automatisch op het internet kan zoeken 
naar strafbaar materiaal om het te verwijderen. Met de extra bevoegdheden 
om actief op te sporen, zou het EOKM veel meer afbeeldingen van kinder
misbruik kunnen verwijderen van het internet. 

Voorlichting op scholen over seksualiteit  
en internetveiligheid 
In het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn  
scholen verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit 
om de seksuele weerbaarheid van jongeren te versterken. Scholen zijn vrij om 
te kiezen hoe zij dat doen. 

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen 
concludeert in het rapport 'Effectief preventief. Seksuele en relationele vorming 
in het onderwijs’ (2017) dat het niet bekend is welke effecten lespakketten 
hebben in het voorkomen van seksueel geweld. Simpelweg, omdat er geen 
onderzoek naar is gedaan. Ook schiet de voorlichting aan minderjarigen van 
zestien en zeventien jaar tekort, omdat seksuele voorlichting alleen verplicht 
is voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 
Daarnaast is er onvoldoende aandacht voor seksualiteit en flirten via internet. 
Dit aspect wordt niet door alle scholen meegenomen en dit wordt ook niet ex
pliciet genoemd in de kerndoelen. In een tijd waarin internet en sociale media 
een grote rol spelen in het leven van jongeren zou internetveiligheid een vaste 
plek in het onderwijs moeten hebben.

Pak online seksaanbieders aan
Prostitutiebezoekers die misbruik maken van een minderjarige hoeven zich  
in Nederland nauwelijks zorgen te maken. In recente rechtszaken kreeg een 
aantal ‘klanten’ van minderjarigen slechts één dag cel. Want, zo beargumen

•  het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap  
investeert in effectieve 
 lespakketten om seksueel 
geweld te voorkomen; 

•  de kerndoelen voor het  
onderwijs over seksualiteit 
uitgebreid worden met  
internetveiligheid; 

•  voorlichting over seksualiteit 
ook verplicht is voor jongeren 
van zestien en zeventien jaar.

 

Een jeugdbeschermer meldt begin 2018 dat een groep Roe
meense jongemannen in Rotterdam is aangehouden wegens 
winkeldiefstal. Er is ook een 14jarig meisje bij. Aan de Raad 
voor de Kinderbescherming heeft het meisje verteld dat ze 
naar Nederland is gekomen om te werken. Wat dit werken 
precies inhoudt, kan zij niet zeggen. Er zijn zorgen om dit 
meisje, dat om onduidelijke redenen met deze groep mannen 
naar Nederland is gekomen. Ze ziet bleek en blijkt al vier 
maanden zwanger te zijn. 

Het meisje wordt in een jeugdzorginstelling geplaatst.  
De moeder van het meisje is in Roemenië. Zij wil graag dat 
het meisje samen met haar oom, een van de aangehouden 
mannen, terugkomt. De jeugdbeschermer gaat hiermee 
niet akkoord. Moeder moet zelf komen om het meisje op te 
halen. Na drie dagen komt de oom van het meisje weer vrij. 
Diezelfde avond verdwijnt het meisje uit de instelling. Defence 
for Children adviseert de Roemeense kinderbescherming op 
de hoogte te brengen, zodat zij kunnen nagaan of het meisje 
veilig is teruggekeerd en welke hulp het meisje nodig heeft.

Zorgen om zwanger meisje

het ministerie van Justitie en 
Veiligheid onderzoekt hoe online 
seksaanbieders strafrechtelijk 
kunnen worden aangepakt 
voor mensenhandel wanneer zij 
adverteren met personen die in 
werkelijkheid minderjarig zijn. 

Ø wij bevelen aan dat

•  het ministerie van Justitie en 
Veiligheid zorgt voor voldoende 
capaciteit bij de politie om  
kinderporno te bestrijden; 

•  de structurele financiering 
voor het EOKM wordt  
verhoogd en de organisatie 
meer bevoegdheden krijgt,  
zodat zij ook actief  
afbeeldingen van kinder
misbruik van het internet 
kunnen verwijderen.

 Ø wij bevelen aan dat

Ø wij bevelen aan dat
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Zorgen
Uitbuiting van kinderen is een  
ernstige schending van hun rechten. 
De precieze omvang hiervan is niet 
bekend, maar er zijn op verschillende 
vlakken zorgelijke signalen. 

Het aantal meldingen van kinder
porno is sinds 2012 met 800 
procent gestegen. Ondanks deze 
stijging is er geen rechercheur bij 
gekomen.

In 2017 zijn 360 alleenreizende  
minderjarige asielzoekers uit de 
opvang verdwenen, met onbekende 
bestemming. Dat is veel en veel 
meer dan ooit. Deze jongeren  
moeten overleven in de illegaliteit  
en zijn daarom kwetsbaar om in een 
uitbuitingssituatie terecht te komen.

Vooruitgang
De belangrijkste vooruitgang is de 
toezegging van het ministerie van 
Justitie en Veiligheid – na jaren  
aandringen door Defence for  
Children en UNICEF Nederland –  
dat onderzocht gaat worden hoe de 
verblijfsregeling voor minderjarige 
slachtoffers mensenhandel kind
vriendelijker kan worden gemaakt.

Positief is dat het ministerie van  
Justitie en Veiligheid met website 
aanbieders spreekt om door de 
politie gesignaleerde advertenties 
van minderjarige prostituees snel 
van websites te verwijderen.

En nu
Onderzocht moet worden hoe  
verdwijningen van minderjarige asiel
zoekers kunnen worden voor komen. 
Er moet goede samen werking zijn 
tussen de politie, jeugdbeschermers 
en andere landen van doorreis en 
bestemming om verdwenen jongeren 
terug te vinden. De aanpak van cri
minele uitbuiting van kinderen moet 
in alle regio’s aandacht krijgen bij 
politie en hulpverlening. Er is meer 
capaciteit nodig voor het opsporen 
en verwijderen van kinderporno op 
internet. Online adverteerders van 
prostituees moeten worden verplicht 
advertenties van minderjarigen uit 
te sluiten. Onderzoek is nodig of zij 
strafbaar zijn. Het is belangrijk dat 
middelbare scholen hun leerlingen 
meer voorlichting geven over  
internetveiligheid.
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Jaarlijks zijn in Nederland 119.000 kinderen 
slachtoffer van kindermishandeling. De minister 
heeft de aanpak van kindermishandeling 
aangemerkt als een absolute prioriteit. Dat is 
een goede stap. Maar om mishandeling zoveel 
mogelijk te voorkomen, en aan slachtoffers tijdig 
passende hulp te bieden, is veel meer nodig.

Preventie van kindermishandeling
Bij de start van de nieuwe kabinetsperiode in 2017 gaf de minister van Volks
gezondheid, Welzijn en Sport aan dat de aanpak van kindermishandeling de 
komende jaren een absolute prioriteit is van zijn departement. In april 2018 
lanceerden de minister van VWS, de minister voor Rechtsbescherming en de 
VNG het programma Geweld hoort nergens thuis; Aanpak huiselijk geweld 
en kindermishandeling (2018-2021). Met dit actieprogramma wil het kabinet 
huiselijk geweld en kindermishandeling terugdringen, de schade van geweld 
beperken en de cirkel van geweld (de overdracht van generatie op generatie) 
vaker en duurzaam doorbreken. Dit voornemen is hoopgevend en wordt door 
UNICEF Nederland en Defence for Children van harte ondersteund. 

Vooralsnog is in het gedecentraliseerde stelsel nog onvoldoende landelijke 
regie en sturing wat zorgt voor rechtsongelijkheid1. Uit onderzoek van de 
Kinderombudsman in 2017 is gebleken dat gemeenten niet weten of met hun 
preventiebeleid de doelgroepen met een verhoogd risico op kindermishandeling 
en huiselijk geweld ook daadwerkelijk bereikt worden. 

Voor een effectieve aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is het 
nodig dat er landelijk geldende minimumnormen voor de uitvoering worden 
opgesteld, zodat een mishandeld kind in gemeente X op een vergelijkbare 
aanpak kan rekenen als een mishandeld kind in gemeente Y en beide kinderen 
even goed worden geholpen. 

Daarnaast blijkt uit onderzoek2 dat de veiligheid van kinderen in gezinnen waar 
sprake is van huiselijk geweld ook na een melding en hulp nog niet vanzelf
sprekend is. Van belang is dat de landelijke overheid monitort of de veiligheid 
van kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld ook 
op de langere termijn structureel gewaarborgd is. Om dit te bereiken is  
het nodig dat de Rijksoverheid kaders stelt en zorgdraagt voor de benodigde  
randvoorwaarden (capaciteit, middelen, datasystemen, et cetera) zodat  
gemeenten kunnen voldoen aan de landelijke normen. 

Kinderrechten- 
beginselen 

Ò  Kinderen moeten worden  
beschermd tegen alle vormen van 
kindermishandeling binnen en 
buiten het gezin (Artikel 19, 20 en 
34 IVRK).

Ò  Alle kinderen in Nederland hebben 
recht op bescherming tegen kin-
dermishandeling. (Artikel 2 en 22 
IVRK).

Ò  De Nederlandse staat dient al het 
mogelijke te doen om kinderen die 
slachtoffer (dreigen te) zijn van 
kindermishandeling te ondersteu-
nen en passende hulp te bieden 
(Artikel 3 lid 2, 4, 19, 39 IVRK).

Ò  Het belang van het kind staat 
centraal in de preventie en aanpak 
van kindermishandeling (Artikel 3, 
19 en 39 IVRK).

Ò  Ouders worden actief ondersteund 
bij de opvoeding van hun kind 
(Artikel 5 en 18 IVRK).

Ò  Kinderen moeten worden betrok-
ken bij de ontwikkeling en uitvoe-
ring van het beleid ter voorkoming 
van kindermishandeling en de 
aanpak hiervan (Artikel 12 IVRK).

Kinderrechten 
& kinder-
mishandeling

•  de Rijksoverheid minimum
eisen stelt aan de kwaliteit, 
het bereik en de impact van 
gemeentelijk beleid op het 
terrein van de preventie en 
aanpak van kindermishande
ling en huiselijk geweld;  

•  en dat de Rijksoverheid de 
benodigde randvoorwaarden 
(capaciteit, middelen, data
systemen et cetera) voor een 
goede uitvoering garandeert. 

Ø wij bevelen aan dat
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1  Brief aan de Informateur van de  
Kinderombudsman, 30 maart 2017.

2  O.a. VerweyJonker Instituut, Doorbreken 
geweldspatroon vraagt gespecialiseerde 
hulp, 2014.
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Landelijke uniformiteit en dataverzameling 
kindermishandeling 
Voor een goede preventie en aanpak van kindermishandeling is het van belang 
om te beschikken over landelijke data die trends en ontwikkelingen kunnen 
tonen. Er zijn momenteel echter geen uniforme gegevens over het aantal  
gemelde gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld op landelijk 
niveau. Ook wordt niet landelijk geregistreerd wat de wacht en doorlooptijden 
zijn voor kinderen die bij Veilig Thuis gemeld zijn. Maar bovenal ontbreken ge
gevens over de resultaten en duurzame impact van de in gang gezette  
hulp voor mishandelde kinderen.

Participatie van kinderen bij de aanpak van 
kindermishandeling 
Een veelgehoorde klacht van mishandelde kinderen en jongeren is: “Er is nooit 
met mij gepraat en niemand vroeg mij wat ik ervan vond.” De Tweede Kamer 
nam eind 2016 een motie aan3 waarin zij erop aandringt dat door Veilig Thuis 
en in de jeugdbescherming altijd met het kind gesproken wordt door een ge
specialiseerde medewerker. Deze motie is aangenomen, maar moet nog breed 
verankerd worden binnen beleid en uitvoeringspraktijk.  

Wel is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
de handreiking ‘Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling’ gerealiseerd. Hiermee krijgen beroepsgroepen concrete 
handvatten om kinderen te betrekken bij beslissingen die worden genomen bij 
(een vermoeden van) kindermishandeling. Wij roepen de overheid op om de 
betrokken beroepsgroepen actief te ondersteunen bij implementatie van de 
handreiking en ervoor te zorgen dat praten met kinderen standaard onderdeel 
uitmaakt van hulp aan mishandelde kinderen.

Tijdige en passende hulp voor mishandelde 
kinderen
Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht een meldcode huiselijk geweld  
en kindermishandeling te gebruiken. Dit heeft positief bijgedragen aan de 

820  
geregistreerde 
misdrijven ontucht
met minderjarigen

 de Rijksoverheid werk maakt  
van centraal aangestuurde data
verzameling en beleidsinformatie 
voor de aanpak van kinder
mishandeling. 

•  de centrale en decentrale 
overheid en hulpverlenende 
organisaties kinderen actief 
betrekken bij de preventie  
en aanpak van kindermis 
handeling; 

•  praten met kinderen  
standaard onderdeel uitmaakt  
van hulp aan mishandelde  
kinderen bij zorg, hulp,  
onderwijs en justitie
organisaties. 

Ø wij bevelen aan dat

Ø wij bevelen aan dat

1 Bron: Brancherapportage Jeugdzorg, Jeugdzorg Nederland.
2  Bron: Jaarrapportage AMK.
3  Bron: Jaarverslag Jeugdzorg Nederland 2013. 
4  Bron: CBS Kindermishandeling 2014: voorlopige cijfers. 
5   In 2016 zijn bij alle Veilig Thuis organisaties in totaal 84.225 meldingen gedaan van (een vermoeden van) 

huiselijk geweld of kindermishandeling. Bij 15.470 van deze meldingen is, na triage, in dat jaar een onder
zoek gestart en afgerond. In 6% van deze gevallen heeft dat geleid tot een onderzoek bij de Raad voor de 
Kinderbescherming (Kamerbrief Aanpak Huiselijk Geweld, 17 oktober 2017). In de Kamerbrief wordt geen 
bronvermelding gegeven voor deze cijfers. Het CBS verstrekt sinds 2015 geen landelijke cijfers meer  
anwege gebrek aan uniformiteit in de cijfers van de verschillende Veilig Thuisregio’s.

6  Bron: Cijfers maatschappelijke opvang 2016, Federatie Opvang i.o.v. het ministerie van VWS
7   Bron: Monitor In, door en uitstroom vrouwenopvang, RegioAanpak Veilig Thuis, december 2016.  

In werkelijkheid is het cijfer hoger. Niet alle instellingen konden gegevens aanleveren.
8  Bron: Openbaar Ministerie
9   Bron: CBS Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio. Door politie geregistreerd aantal misdrijven.  

De cijfers over 2016 en 2017 zijn voorlopig. Opgehelderd houdt in dat tenminste één verdachte bekend is bij 
de politie.

3  Motie Jeugdzorg van het Lid Kooiman,  
13 oktober 2016).
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Indicatoren 
 
Aantal onderzoeken door Veilig 
Thuis (voorheen: AMK)1

Aantal adviezen door Veilig Thuis 
(voorheen: AMK)1

Aantal kinderen in de maatschap
pelijke opvang6

Aantal kinderen in de  
vrouwenopvang7

Huiselijk geweldzaken bij OM8

Mishandeling en seksueel misbruik 
kinderen: aantal afdoeningen bij 
het OM

Ontucht met minderjarige: totaal 
geregistreerde misdrijven9

Indicatoren 
2012

19.4531

45.8872

X

X

-

-

1085

 

2013

19.7933

46.9223

2.550

X

-

-

1025

2014 

27.8754

46.4154

X

X

-

-

1045

2015

X5

X5

4.060

2.569

7.217

-

875

2016

15.4705

X5

3.960

X

8.803

2.018

855

20171

X5

X5

X

X

X

2.206

820

 
verschil 
tov 2016

 

+ 9%

-4%
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OM-afdoeningen in zaken over 
mishandeling en seksueel misbruik 
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kinderen in de thuissituatie in te schatten.9 Het is daarom van essentieel  
belang dat in sociale wijkteams de benodigde specialistische expertise rond 
(complexe) problematiek van kinderen en gezinnen standaard aanwezig is.  

Hulp aan kinderen in de maatschappelijke en 
vrouwenopvang
Kinderen die in de vrouwenopvang of maatschappelijke opvang terechtkomen, 
hebben vaak te maken (gehad) met kindermishandeling of huiselijk geweld. 
Uit een recent rapport van de Nationale Ombudsman blijkt dat één van de 
knelpunten in de opvang is dat kinderen niet als zelfstandige cliënten worden 
gezien, maar als ‘meekomend’ met hun ouder(s)10. Omdat financiering van de 
opvang geënt is op het aantal volwassen cliënten in de opvang zijn de budget
ten binnen de opvang vaak ontoereikend om passende hulp te kunnen bieden 
aan deze kinderen. 

Daarnaast geven kinderen in de opvang aan hoe belangrijk het is dat zij  
betrokken worden bij de hulp en beslissingen die ook hun leven betreffen.11  
Wij roepen de overheid op om de positie en participatie van kinderen in de 
maatschappelijke en vrouwenopvang te versterken, zodat zij de hulp krijgen  
die nodig is.

De positie van minderjarige slachtoffers van 
misbruik en mishandeling in het strafproces
Hoeveel kinderen als slachtoffer van kindermishandeling, misbruik of geweld 
deelnemen aan het strafproces is onbekend. Wel is bekend dat in 2017 bij de 
politie 2.206 keer het misdrijf mishandeling en seksueel misbruik van kinderen 
is geregistreerd.12 Het is daarbij echter ook belangrijk dat inzichtelijk wordt 
hoeveel minderjarige slachtoffers in aanraking komen met justitie en om welke 
delicten het gaat. 

Een positieve ontwikkeling is dat sinds 2017 meer geregeld is ter bescherming 
van minderjarige slachtoffers door het implementeren van een EUrichtlijn met 
minimumnormen voor slachtoffers in de nationale wetgeving. Zorgelijk daarbij 
is wel dat specifieke kennis over het praten met kinderen geen vereiste is voor 
politie en justitiepersoneel dat werkt met minderjarige slachtoffers van twaalf 
jaar en ouder. Wij benadrukken dat álle minderjarige slachtoffers tijdens een 
strafproces op kindvriendelijke wijze moeten worden verhoord in een ruimte die 
daarvoor passend is, en door een verhoorder die hiervoor specifiek is opgeleid. 
Verder worden ter bescherming van de privacy van minderjarige slachtoffers 
tijdens een strafproces ten onrechte geen aanvullende eisen gesteld in de 
nationale regelgeving. 

Wij pleiten voor het gebruik van een kindnummer in processtukken ter vervan
ging van persoonsgegevens. Ook zouden wij willen zien dat de zitting in beginsel 
(deels) achter gesloten deuren plaatsvindt als het minderjarige slachtoffer 
aanwezig is. Wij roepen op tot meer waarborgen voor een kindvriendelijk  
strafproces waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar het verhoor en de 
privacy van minderjarige slachtoffers.

signaleringsgevoeligheid en meldingsbereidheid van professionals. Desondanks 
heerst bij diverse groepen professionals nog altijd handelingsverlegenheid.  
Ook zijn er nog aanzienlijke verschillen tussen de beroepssectoren in  
signalering, scholing en het gebruik en de implementatie van de meldcode.4  

In 2017 kwam het kabinet met een wijziging van het Besluit verplichte meld
code5: Vanaf 2019 moet de meldcode een afwegingskader bevatten die pro
fessionals helpt bij de beoordeling of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk 
is. Hiermee is al veel bereikt, maar zorgelijk is de grote focus op meldcodes en 
protocollen terwijl onvoldoende wordt ingezet op de kennis die mensen nodig 
hebben om hiermee in de praktijk goed te kunnen werken. 

Daarnaast is het onacceptabel dat mishandelde kinderen nog altijd op 
wachtlijsten staan en onvoldoende tijdige en passende hulp krijgen.6 Dit is 
het gevolg van bijvoorbeeld een te krap gemeentelijk budget, een gebrekkige 
samenwerking tussen instanties of problemen bij de aanbesteding en inkoop 
van benodigde zorg. 

Ook vinden wij het verontrustend dat er nog steeds problemen zijn betreffende 
de capaciteit en kwaliteit bij Veilig Thuis, onder meer door de toename van  
het aantal meldingen, het onvoldoende inspelen op het ontstaan van  
piek momenten, onvoldoende samenwerking met het veld en een tekort aan  
geschikt personeel.7 Wij dringen aan op garanties voor tijdige beschikbaarheid, 
passende hulp en een beter toezicht op de structurele veiligheid voor kinderen 
die slachtoffer zijn van kindermishandeling.

Expertise over huiselijk geweld en 
kindermishandeling in de sociale wijkteams
Van alle meldingen die bij Veilig Thuis binnenkomen, wordt ongeveer twee der
de direct ‘afgeschaald’ naar het lokaal veld, waaronder het sociale wijkteam.8  
Dit betekent in de praktijk dat de verantwoordelijkheid van het organiseren van 
hulp aan kwetsbare gezinnen wordt overgenomen door het sociale wijkteam. 

Echter, uit onderzoek blijkt dat sociale wijkteams lang niet altijd voldoende 
toegerust zijn om de complexe problematiek van kindermishandeling en huise
lijk geweld goed op te pakken, of om veiligheidsrisico’s bij de opvoeding van  

de centrale en decentrale over
heid – in samenwerking met 
zorgverzekeraars – tijdige en 
passende hulp garandeert voor 
mishandelde kinderen, waarbij 
ook op lange termijn de veilig
heid van kinderen structureel 
gewaarborgd is.

gemeenten ervoor zorgen dat 
sociale wijkteams en Centra 
voor Jeugd en Gezin de beno
digde specialistische expertise 
omtrent kindermishandeling 
standaard in huis hebben.

Ø wij bevelen aan dat

Ø wij bevelen aan dat

de centrale en decentrale  
overheid de positie van kinde
ren in de maatschappelijke en 
vrouwen   opvang verbetert, zodat 
zij tijdig de hulp krijgen die  
nodig is.

 

Ø wij bevelen aan dat

 de Rijksoverheid zich inspant 
voor een betere positie van 
minderjarige slachtoffers in het 
strafproces. Van belang zijn  
 hierbij: een kindvriendelijker 
strafproces met meer aandacht 
voor bescherming van de privacy 
van kinderen en specifiek op 
kinderen toegerust verhoor.

Ø wij bevelen aan dat

84.225 
meldingen van 
(een vermoeden van) 
huiselijk geweld of
kinder mishandeling
in 2016 

4  Rapport over Meldcode Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling, Inspectie voor de 
Gezondheidszorg, 7 juli 2017.

5  Kamerbrief Wijziging Besluit verplichte 
meldcode, 7 juli 2017.

6   Rapport Eerste evaluatie Jeugdwet, 30 
januari 2018.

7   Brief Herbeoordeling twaalf Veilig Thuis 
organisaties, Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd, 17 november 2017; De  
Kwaliteit van Veilig Thuis stap 2, Inspectie 
Jeugdzorg / Inspectie voor de Gezond
heidszorg, april 2017.

8  Rapport Impactanalyse Veilig Thuis, 
2 februari 2017.

9  Rapport Sociale (wijk)teams opnieuw 
uitgelicht, Movisie, januari 2018; Rapport 
Het wijkteam en kwetsbare gezinnen, Toe
zicht Sociaal Domein / Samenwerkend 
Toezicht jeugd, maart 2017.

10  Rapport Vrouwen in de Knel, de Nationale 
Ombudsman, 6 juli 2017.

11  Publicatie Niets is voor altijd,  
21 november 2017.
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Verhoord worden in een strafrechtelijke procedure over  
seksueel misbruik is zeer ingrijpend voor een kind. Een  
moeder belt de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for  
Children. Haar dochter van tien is slachtoffer van seksueel 
misbruik en moet daarover getuigen in een strafproces. 
Moeder is bezorgd over het welzijn van haar kind, omdat de 
advocaat van de verdachte haar dochter in hoger beroep 
opnieuw wil verhoren. Dit terwijl er audiovisuele opnames  
zijn van het eerste verhoor dat is afgenomen in een kindvrien
delijke verhoorstudio door een gespecialiseerde verhoorder. 
De advocaat kan deze opnames bekijken. Moeder wil haar 
kind niet onnodig opnieuw belasten met een verhoor. 

Defence for Children schrijft een kinderrechtenrapportage 
over deze zaak waarin zij benadrukt dat het belang van het 
kind een eerste overweging moet zijn, en dat zeer terughou
dend omgegaan moet worden met het herhaald verhoren van 
minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik. De advocaat 
van de verdachte zal goed moeten motiveren wat de toe
gevoegde waarde is van een nieuw verhoor en waarom het 
bekijken van de audiovisuele beelden niet toereikend is.  
Defence for Children ziet op basis van de beschikbare stuk
ken onvoldoende reden om het meisje nogmaals te verhoren. 

Het Gerechtshof komt tot eenzelfde conclusie in deze zaak 
en bepaalt dat het meisje niet opnieuw verhoord zal worden. 
Deze casus illustreert dat de positie van minderjarige  
slachtoffers in het strafproces voor verbetering vatbaar is.

Minderjarig slachtoffer seksueel misbruik
onnodig vaak verhoord
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Zorgen
Jaarlijks zijn naar schatting 119.000 
kinderen in Nederland slachtoffer 
van kindermishandeling. Om deze 
kinderen hulp te kunnen bieden is 
voldoende capaciteit en kwaliteit 
nodig bij de hulpverlenende instan
ties, en die is er nu onvoldoende. 
Mishandelde kinderen staan nu  
lang op wachtlijsten en krijgen  
onvoldoende passende hulp. 

Als gevolg van de decentralisatie 
van het jeugdbeleid zijn mishan
delde kinderen afhankelijk van wat 
gemeenten wel of niet voor hen 
(kunnen) doen. Dit is zorgelijk,  
omdat het bij de preventie en  
aanpak van kindermishandeling  
niet uit mag maken of je als kind in 
gemeente X of in gemeente  
Y woont. 

Vooruitgang
De overheid besteedde de afgelo
pen jaren vooral aandacht aan het 
verhogen van de signaleringskans, 
waardoor meer slachtoffers van 
kindermishandeling in beeld komen. 
Dat is een positieve ontwikkeling. 
Bovendien heeft de minister de 
aanpak van kindermishandeling 
aangemerkt als een absolute  
prioriteit. Voor minderjarige  
slachtoffers is er nieuwe regelgeving 
die hen beter beschermd tijdens  
een strafproces.
 

En nu
Er is behoefte aan meer landelijke 
sturing, meer capaciteit en een 
betere kwaliteit van de zorg, zodat 
kinderen overal in Nederland tijdig 
op goede zorg kunnen rekenen en 
de veiligheid van deze kinderen ook 
op de lange termijn gewaarborgd is. 

Centraal aangestuurde data
verzameling en beleidsinformatie 
zijn nodig om de aanpak van  
kindermishandeling te monitoren  
en verbeteren.

Specialistische kennis omtrent 
kindermishandeling is nodig in de 
sociale wijkteams en in de centra 
voor jeugd en gezin.
 
Kinderen en jongeren moeten meer 
betrokken worden bij de aanpak van 
kindermishandeling. Overleg met de 
kinderen zelf moet standaard  
onderdeel uitmaken van hulp. 

Alle minderjarige slachtoffers die 
deelnemen aan een strafproces 
moeten op kindvriendelijke wijze 
worden verhoord en hun privacy 
moet beter worden beschermd.

“Zorg voor meer
waarborgen voor 
een kindvriendelijk 
strafproces.”
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Nederland voldoet helaas nog niet aan het 
VNKinderrechtenverdrag als het gaat om 
minderjarige verdachten. Zo moeten jongeren 
soms wel een jaar wachten op de interventie of 
alternatieve straf die de rechter oplegt, wordt er 
nog steeds standaard DNAmateriaal afgenomen 
bij minderjarigen zonder rekening te houden  
met leeftijd of de aard van het vergrijp en 
worden nog steeds minderjarigen berecht via  
het volwassenstrafrecht.

 Jeugdstrafrecht   
Binnen de jeugdstrafrechtketen is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een 
kindgerichte aanpak. Een trend die de afgelopen jaren steeds zichtbaarder is 
geworden, is de daling van de geregistreerde jeugdcriminaliteit. Nieuw is dat 
dit jaar voor het eerst ook het aantal inverzekeringstellingen is gedaald en 
daarmee ook het aantal minderjarigen dat een nacht of langer in een (politie)
cel verblijft. Ook is het positief dat het ministerie van Justitie en Veiligheid toe
komstgericht is en een nieuwe visie op vrijheidsbeneming en alternatieven voor 
detentie voor jeugdigen ontwikkelt. 

Ook bij de wetgever is er aandacht voor de speciale rechtspositie van  
minderjarige verdachten. Momenteel wordt de ‘Europese kinderrichtlijn’ (EU 
2016/800) geïmplementeerd en heeft jeugd de aandacht in het modernise
ringstraject van het Wetboek van Strafvordering. Maar, ondanks deze positieve 
ontwikkelingen voldoet Nederland op te veel punten nog niet aan artikel 37 en 
40 VNKinderrechtenverdrag. De eerste stappen zijn gezet, maar er is veel meer 
nodig om te komen tot een duurzaam kindgericht systeem waarin de bijzondere 
rechtspositie van minderjarigen verankerd is. 

Leeftijd strafrechtelijke aansprakelijkheid  
verhogen 
In vergelijking met andere Europese landen ligt de leeftijd voor strafrechtelijke 
aansprakelijkheid in Nederland laag, namelijk op twaalf jaar. Uit de toelichting 
op het VNKinderrechtenverdrag blijkt dit volgens het VNKinderrechtencomité 
de laagst toegestane leeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. De Raad 
voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) adviseerde in  
december 2017 dat “een verhoging van de strafrechtelijke minimumleeftijd  
naar tenminste veertien jaar wenselijk is”. 

Kinderrechten- 
beginselen 

Ò  De regering streeft naar de tot-
standkoming van aparte wetten, 
procedures, autoriteiten en instel-
lingen voor kinderen die verdacht, 
vervolgd of veroordeeld worden 
voor het begaan van een strafbaar 
feit (artikel 40 lid 3 IVRK). 

Ò  Het belang van het kind en een pe-
dagogische aanpak staan voorop 
in de toepassing van het jeugd-
strafrecht (artikel 3 en 40 IVRK).

Ò  Vrijheidsbeneming wordt slechts 
als uiterste maatregel en voor de 
kortst mogelijke passende duur 
gehanteerd (artikel 37 sub b IVRK). 

Ò  Ieder kind dat van zijn of haar 
vrijheid wordt beroofd, wordt 
behandeld met menselijkheid en 
respect waarbij rekening wordt 
gehouden met zijn of haar leeftijd 
(artikel 37 sub c IVRK).

Ò  Het beleid van de regering is erop 
gericht om zaken van minder-
jarigen, waar dat mogelijk is, 
‘buiten’ het strafrecht om af te 
doen. Alternatieven voor detentie 
waaronder zorg, onderwijsvoorzie-
ningen en toezicht en begeleiding 
zijn in ruime mate beschikbaar en 
toegankelijk (artikel 40 lid 3,  
sub b en lid 4 IVRK).

Ò  Minderjarigen hebben recht op 
een volledige eerbiediging van hun 
privéleven gedurende alle stadia 
van het strafproces (artikel 16 en 
artikel 40 lid 2, sub b IVRK).

Kinderrechten &
jeugdstrafrecht

aan een duurzaam kindgericht 
systeem voor het jeugdstraf 
(proces)recht wordt verder  
gebouwd, in lijn met het VN 
Kinderrechtenverdrag, de  
Guidelines on childfriendly  
justice van de Raad van Europa 
en de ‘EUkinderrichtlijn’   
(EU 2016/800). 

Ø wij bevelen aan dat
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Wij benadrukken het belang van het RSJadvies en vinden jeugdhulp voor zeer 
jonge en kwetsbare minderjarige verdachten en veroordeelden van belang. 
Hierbij zou strafrechtelijke vervolging en opsluiting niet mogelijk moeten zijn. 

Recht op een advocaat voor alle minderjarige 
verdachten 
De toegang tot een gratis advocaat voor minderjarige verdachten die met  
politie en justitie te maken hebben, is niet voor alle minderjarigen gelijk. 
Positief is dat zij vanaf 1 maart 2017 recht hebben op een advocaat én een 
vertrouwenspersoon voor en tijdens het politieverhoor. 

Toch blijkt dat lang niet alle minderjarige verdachten toegang hebben tot een 
gratis (piket)advocaat. Dit geldt namelijk niet voor nietaangehouden minder
jarige verdachten, verdachten die thuis zijn en per brief worden opgeroepen, 
minderjarige verdachten die na 20:00 uur ’s avonds zijn aangehouden en zich 
pas de volgende dag moeten melden voor het verhoor en voor kinderen jonger 
dan twaalf jaar die door de politie worden verhoord. Zij of hun ouders  
moeten zelf een advocaat regelen en betalen. Ook minderjarigen die niet bij  
de rechter maar bij de officier van justitie moeten komen op verdenking van 
een licht vergrijp krijgen zelden een gratis advocaat toegewezen. Terwijl zij 
wel een taakstraf of boete en een justitiële aantekening, oftewel een strafblad, 
kunnen krijgen. 

Politieverhoor, inverzekeringstelling en verblijf 
in een politiecel
Verrassend is dat dit jaar voor het eerst niet alleen het aantal politieverhoren 
daalt, maar dat ook de inverzekeringstelling van minderjarige verdachten met 
bijna 2.000 minderjarigen is afgenomen. Steeds vaker wordt op politiebureaus 
een nieuwe werkwijze toegepast die uitgaat van het criterium ‘geen inverzeke
ringstelling, tenzij’. 

Zorgelijk blijft echter dat uit signalen van de Kinderrechtenhelpdesk en de ad
vocatuur blijkt dat minderjarigen, als gevolg van het huidige strafrechtsysteem, 
langer dan nodig is in een politiecel verblijven. Een jaarlijks terugkerend knel
punt blijft dat het wettelijk gezien nog steeds mogelijk is om de verblijfsduur in 
de politiecel met maximaal tien dagen te verlengen. Ook zijn er aanzienlijke 

26%  
daling van het aantal 
inverzekeringstellingen
minderjarigen

de wettelijke leeftijd voor straf
rechtelijke aansprakelijkheid 
wordt verhoogd naar minimaal 
14 jaar en per direct wordt  
gestopt met het opsluiten van 
12 en 13jarigen in justitiële 
jeugd inrichtingen. 

•  alle minderjarige verdachten 
toegang hebben tot een gratis 
(piket)advocaat bij het politie
verhoor en bij de officier van 
justitie; 

•  het voorbehoud van Neder
land, dat stelt dat een minder
jarige bij lichte overtredingen 
geen juridische bijstand krijgt, 
wordt afgeschaft.

Ø wij bevelen aan dat

Ø wij bevelen aan dat  

Indicatoren1
 

 
Totaal aantal door de politie 
gehoorde minderjarige verdachten 
(unieke acties)2

Totaal aantal inverzekerings
tellingen minderjarigen  
(unieke acties)2

Totaal aantal minderjarigen in 
justitiële jeugdinrichtingen3 

% minderjarigen in voorlopige  
hechtenis in justitiële jeugd
inrichtingen op peildatum4

Gemiddeld aantal dagen  
voorlopige hechtenis

Totaal aantal minderjarigen met 
een PIJmaatregel op peildatum4

Opname 12 en 13jarigen in een 
justitiële jeugdinrichting

16 en 17 jaar volgens  
volwassenenstrafrecht5

Aantal ooit als minderjarige  
opgenomen personen in de 
DNAdatabank voor Strafzaken6

Indicatoren 
2012

51.973

 

7.513 

1.999

75%
(171)

40

40

23 

50

20.281 

2013

43.419

6.879

1.520

74%
(137)

38

30

27

56

22.649

2014 

39.628

6.791

1.270

79%
(85)

37

15

18

X

24.283

2015

37.586

7.449

1.029

76%
(106)

29

23

12

X

25.962

2016

33.043

7.101

1.054

76%
(108)

36

22

14

45

27.521

20171

28.504

5.253

1.005

80%
(89)

38

8

13

X

30.369

 
verschil 
tov 2016

- 14

- 26% 

- 5% 

+ 4% 

+ 6% 

-64%

-7%

+ 10% 

 
1 Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), tenzij anders vermeld. 
2   Bron: BVI = database van de politie. 

Unieke acties: Iedere actie wordt uniek geteld. Als een minderjarige 2 keer is verhoord, wordt deze 2 keer 
geteld.

3   Aantal minderjarigen dat aanwezig was in een justitiële jeugdinrichting op 1 januari plus het aantal  
minderjarigen dat in de loop van het jaar in een justitiële jeugdinrichting is geplaatst.

4   Op 1 januari van het daarop volgende jaar. Bijvoorbeeld het cijfer uit 2017 is vastgesteld op 1 januari 2018.
5   RACMIN, informatiesysteem Parket Generaal van het Openbaar Ministerie. 
6  Nederlandse DNAdatabank voor Strafzaken, Nederlands Forensisch Instituut.
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verschillen tussen de politiebureaus in aanpak en in de aanwezige voorzie
ningen voor een kindgericht beleid. Daarnaast is er bij de politie te weinig 
kennis en aandacht voor het leeftijdscriterium en de omgang met minderjarige 
verdachten met een beperking, waaronder hechtingsproblematiek, autisme of 
ADHD. 

De justitiële keten zal de komende jaren verder moeten blijven investeren in een 
landelijke kindgerichte aanpak in de eerste fase van het strafproces. Dit moet 
ervoor zorgen dat regionale verschillen verdwijnen, de tijd die minderjarigen 
doorbrengen in de politiecel verder wordt verkort en het personeel opgeleid is 
om met minderjarige verdachten te werken. 

Vrijheidsbeneming en alternatieven 

In 2018 wordt de situatie van kinderen in gesloten instellingen wereldwijd 
onderzocht in het kader van de UN-Global Study on children deprived of liberty 
onder leiding van Manfred Nowak. Nederland heeft in tegenstelling tot andere 
Europese landen nog geen financiële bijdrage geleverd om deze studie moge
lijk te maken en moet ook de gegevens en data hiervoor nog aanleveren. Voor 
ons land zijn er nog veel verbeterpunten te noemen als het gaat om vrijheids
beneming. 80% van het totaal aantal minderjarigen dat in justitiële jeugdin
richtingen verblijft, is nog niet berecht en verblijft in voorlopige hechtenis. Voor 
hen bestaat het risico op oneigenlijk gebruik en willekeurige toepassing van 
voorlopige hechtenis. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Yannick van den 
Brink van de Universiteit Leiden (januari 2018) en het WODConderzoek naar 
de voorlopige hechtenispraktijk in Nederland (november 2017). Wat rechters 
bijvoorbeeld 'pedagogisch wenselijk' vinden, kan per rechter sterk verschillen. 
Het is hierdoor niet gegarandeerd dat voorlopige hechtenis van minderjarigen 
slechts als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke duur wordt  
toegepast. 

Zorgelijk is verder dat uit de evaluatie van de Jeugdwet blijkt dat de jeugdhulp 
die in het kader van het jeugdstrafrecht noodzakelijk is, niet altijd of niet tijdig 
beschikbaar is. Jongeren moeten soms wel een jaar wachten op de interventie 
of alternatieve straf die de rechter oplegt.  

Privacy 
In totaal staan er 30.369 mensen in de DNAdatabank voor Strafzaken als 
gevolg van een veroordeling uit hun jeugd. Van hen waren er 3.257 op 31  
december 2017 nog steeds minderjarig. Het beleid ten aanzien van het  
standaard opslaan van DNAprofielen van minderjarigen die voor een  
strafbaar feit zijn veroordeeld, lijkt te gaan veranderen.  

In november 2017 oordeelde het VNMensenrechtencomité dat Nederland met 
de ‘Wet DNAonderzoek bij veroordeelden’ het recht op privacy van minderja
rigen, zoals gewaarborgd in het internationaal verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten (BUPOverdrag), schendt. Het comité stelt dat verplichte 
DNAafname van een minderjarige veroordeelde niet altijd proportioneel is 
gekeken naar het doel, namelijk het voorkomen en opsporen van serieuze 
misdrijven. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de minister van Justitie en 
Veiligheid in april 2018 aangekondigd de ‘Wet DNAonderzoek bij veroordeel
den’ te willen aanpassen en geen DNA meer te willen afnemen van minderjari
gen die veroordeeld zijn tot een taakstraf van minder dan veertig uur. 

Dit is goed nieuws, maar daarmee zijn niet alle aanbevelingen van het VN 
Mensenrechtencomité opgevolgd. Volgens het comité is in iedere zaak een 
individuele belangenafweging nodig waarbij rekening wordt gehouden met 
leeftijd. Ook zijn aanvullende rechtswaarborgen nodig, zoals het recht op het 
instellen van bezwaar tegen het afnemen van DNAmateriaal en het instellen 
van beroep tegen het opslaan van DNA.  

•  het aanbod van alternatie
ven voor vrijheidsbeneming, 
zoals forensische pleegzorg, 
gedragsinterventies en ook 
herstelrecht, verder wordt 
uitgebreid; 

•   iedere beslissing tot vrijheids
beneming helder wordt  
genomen en dat voorkomen 
wordt dat minderjarigen  
op basis van onduidelijke 
gronden zoals 'pedagogische 
overwegingen' lange tijd  
kunnen worden opgesloten. 

•  artikel 15 van de Beginselen
wet Justitiële Jeugdinrichtingen 
(BJJ) wordt geschrapt, zodat 
minderjarigen niet langer dan 
drie dagen in een politiecel 
kunnen verblijven; 

•  er een kindgerichte aanpak 
komt tijdens de eerste dagen 
van het strafproces; 

•  het ministerie van Justitie en 
Veiligheid de aanbevelingen 
overneemt die Defence for 
Children en de Vereniging voor 
Nederlandse Jeugdrechtad
vocaten hebben opgesteld in 
de ‘Toekomstvisie aanhouding 
en inverzekeringstelling van 
minderjarige en jongvolwassen 
verdachten’; 

•  verder wordt geïnvesteerd in 
opleiding, vaardigheden en 
speciale jeugdteams bij de 
Nationale Politie en het  
Openbaar Ministerie.

Ø wij bevelen aan dat

Ø wij bevelen aan dat

“Jongeren moeten soms
wel een jaar wachten op
de interventie of alternatieve
straf die de rechter oplegt.”
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het voorbehoud van Nederland 
af wordt geschaft dat toepassing 
van het volwassenstrafrecht op 
16 en 17 jarigen en omzetting 
van een PIJmaatregel in een 
tbsmaatregel mogelijk maakt, 
en dat de wet daarop wordt 
aangepast.

•  een sterker beschermd recht 
op privacy van minderjarigen 
in het strafrecht wordt  
opgenomen;

•  in een aparte wettelijke  
bepaling wordt geregeld dat 
er geen DNAmateriaal bij  
minderjarigen kan worden 
afgenomen, tenzij dit nood
zakelijk is voor de voorkoming, 
opsporing, vervolging en 
berechting van strafbare  
feiten. Daarbij geldt dat er  
altijd een zorgvuldige 
belangen afweging wordt 
gemaakt door de officier van 
justitie, waarbij rekening wordt 
gehouden met leeftijd;   

•  voorkomen wordt dat de  
justitiële gegevens van  
minderjarige zedendelin
quenten levenslang zichtbaar 
blijven.    

•  herstelrecht en mediation in 
strafzaken een stevige plek 
krijgen in het jeugdstrafrecht 
en in de richtlijnen van het 
Openbaar Ministerie;  

•  er één landelijke methode 
speciaal voor mediation in 
jeugdzaken wordt ontwikkeld. 

Ø wij bevelen aan dat

Ø wij bevelen aan dat

Ø wij bevelen aan dat

De moeder van Toine (16) belt de Kinderrechtenhelpdesk van 
Defence for Children. Haar zoon is aangehouden voor het 
medeplegen van een winkeldiefstal. Hij mocht eerst naar huis 
en is pas een dag later door de politie verhoord. Zijn vriend 
Paul, die op heterdaad is aangehouden en op het politie
bureau moest blijven, is nog dezelfde avond verhoord. Hij had 
een piket advocaat die de zaak vooraf met hem besprak en 
hem tijdens het verhoor bijstond. Aan Toine, die een dag later 
toch nog naar het politiebureau moest komen voor verhoor, 
is verteld dat hij een advocaat mag meenemen, maar dat hij 
of zijn ouders die zelf moeten betalen. Zijn moeder wil dat 
niet. Zij werkt, maar houdt nauwelijks geld over en wil geen 
geld uitgeven aan een advocaat. Ze gaat zelf mee naar het 
politieverhoor. 

Toine gaat akkoord met een Haltafdoening. Hij zegt achteraf 
dat hij wel een beetje onder druk is gezet. Hij wilde dat het 
snel voorbij was en wilde niet naar de rechter, maar eigen
lijk had hij er niet zoveel mee te maken. Hij was inderdaad 
samen met zijn vriend Paul in de winkel, maar het was niet 
zijn idee om de spullen mee te nemen en hij had zelf niks 
gestolen. 

Volgens de nieuwe EUrichtlijn EU 2016/800 hebben  
minderjarige verdachten van een strafbaar feit voorafgaand 
en tijdens het politieverhoor recht op een advocaat en  
kunnen zij daarvan geen afstand doen. Wij vinden het  
belangrijk dat alle minderjarige verdachten die door de 
politie, officier van justitie of rechter worden gehoord op  
gelijke wijze toegang krijgen tot een gratis (piket)advocaat.

Het recht op een advocaat
S

a
m
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Zorgen
De rechtspositie van kinderen in het 
jeugdstrafrecht blijft een zorg: deze 
is met name tijdens de eerste dagen 
van het strafproces te weinig kind
gericht. Er verblijven teveel kinderen 
in de politiecel en niet alle minder
jarige verdachten krijgen een gratis 
advocaat. Er worden nog steeds  
12 en 13jarigen opgesloten in 
justitiële jeugdinrichtingen en 16 en 
17jarigen kunnen worden berecht 
via het volwassenstrafrecht. 

Er staan te veel mensen geregis
treerd in de DNAdatabank voor 
Strafzaken als gevolg van een 
strafbaar feit uit hun jeugd. 

De aansluiting op jeugdhulpinterven
ties schiet te kort. Kinderen die een 
alternatieve straf opgelegd krijgen 
moeten soms lang wachten om deze 
te kunnen uitvoeren vanwege  
tekorten bij jeugdhulp.

Herstelrecht, zoals mediation in 
strafzaken en herstelconferenties,  
is niet voor alle minderjarigen  
toegankelijk.  

Vooruitgang
Het aantal kinderen dat in verzeke
ring is gesteld door de politie en in 
een politiecel verblijft, is voor het 
eerst sinds jaren flink afgenomen, 
van ruim 7000 in 2016 naar iets 
meer dan 5000 in 2017. Het aantal 
politieverhoren neemt al jaren af,  
net als het aantal kinderen dat 
in een justitiële jeugdinrichting is 
opgesloten. Dit is een halvering ten 
opzichte van vijf jaar geleden. 

Er worden nieuwe vormen en  
alternatieven voor vrijheidsbeneming 
ontwikkeld, zodat minderjarigen  
zo weinig mogelijk worden opge
sloten en zij zich kunnen blijven 
ontwikkelen. 

En nu
Er is veel meer aandacht nodig voor 
een kindgerichte aanpak tijdens de 
modernisering van het Wetboek van 
Strafvordering en in de praktijk. 

De minimumleeftijd voor strafrecht
elijke aansprakelijkheid moet  
omhoog. De leeftijd waarop kinderen 
voor een strafbaar feit kunnen  
worden vervolgd in Nederland ligt 
laag, namelijk op 12 jaar. Net als de 
RSJ vinden wij dat een verhoging 
naar tenminste 14 jaar wenselijk is. 

De privacy van minderjarige ver
dachten en veroordeelden moet 
beter worden beschermd als het 
gaat om DNAafname en het gebruik 
van justitiële gegevens als gevolg 
van jeugddelicten.  

De voorbehouden van Nederland op 
het VNKinderrechtencomité moeten 
worden ingetrokken. zodat het niet 
meer mogelijk is om minderjarigen 
die verdacht worden van lichte  
delicten zonder advocaat te berech
ten en ook niet om 16 en 17jarigen 
via het volwassenenstrafrecht  
te berechten.

Een ander terugkerend knelpunt is de levenslange justitiële documentatie van 
gegevens van minderjarigen die veroordeeld zijn voor een zedendelict. Dit kan 
nog lang tot problemen leiden bij de afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG). Voor jonge verdachten en veroordeelden is het belangrijk dat zij na een 
veroordeling voor een strafbaar feit een tweede kans krijgen en hun leven kun
nen oppakken. Ook het VNKinderrechtencomité roept op om de strafrechtelijke 
gegevens van minderjarigen te verwijderen na de beëindiging van de straf.

Herstelrecht en mediation in strafzaken van 
jongeren
Sinds 2017 kunnen de officier van justitie en de rechter strafzaken van  
minderjarigen doorverwijzen naar mediation. In plaats van de rechter te laten 
beslissen, krijgt de minderjarige verdachte zelf de mogelijkheid in gesprek te 
gaan met het slachtoffer, verantwoordelijkheid te nemen en te werken aan een 
oplossing. Daarbij wordt ook gekeken of het netwerk van ouders, familie,  
vrienden, buren of een leraar kunnen helpen. 

Belangrijk is dat herstelrecht, waaronder mediation en herstelconferenties,  
een duidelijke plek krijgen in het jeugdstrafrecht. Daarbij is het nodig dat er 
één landelijke methode voor jeugd wordt ontwikkeld die ingezet kan worden 
binnen de wijkaanpak van de politie, de werkwijze van de Raad voor de  
Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht en binnen 
de justitiële jeugdinrichtingen. 

Toepassing volwassenstrafrecht op 16- en
17-jarigen 
In het Jaarbericht Kinderrechten roepen we ieder jaar opnieuw op om te 
stoppen met het berechten van minderjarigen via het volwassenstrafrecht. Dit 
is een schending van het VNKinderrechtenverdrag. Ook voor minderjarigen die 
ernstige misdrijven begaan, geldt dat zij volgens het jeugdstrafrecht berecht 
moeten worden. Dit biedt hen meer passende behandelmogelijkheden, evenals 
de kans van hun fouten te leren en het leven weer op te pakken. Onze oproep 
is helaas zonder resultaat gebleven. 

Nederland handhaaft het voorbehoud op het VN Kinderrechtenverdrag 
waardoor er nog steeds 16 en 17jarigen via het volwassenstrafrecht berecht 
worden. Ook is het hierdoor mogelijk om de PIJmaatregel (Plaatsing In een 
Jeugdinrichting voor jeugdigen) uit het jeugdstrafrecht om te zetten naar een 
tbsmaatregel voor volwassenen die levenslang kan voortduren. Het VNKin
derrechtencomité heeft hierop herhaaldelijk kritiek geuit. Het is teleurstellend 
dat de overheid dit laat voortduren en het is onzorgvuldig dat over 2017 niet 
bekend is om hoeveel minderjarigen het gaat. 
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In Caribisch Nederland is er geen compleet 
beeld van de kinderrechtensituatie door 
het ontbreken van cijfers. In het jaarrapport 
Landelijke Jeugdmonitor 2017 van het CBS zijn 
opnieuw geen cijfers beschikbaar over jeugdhulp, 
kinderbescherming en jeugdreclassering.  
Ook voor migratie en uitbuiting zijn er geen 
data. Een dataregistratiesysteem waarmee het 
welzijn van kinderen op de eilanden gemonitord 
kan worden, moet een prioriteit worden van de 
Nederlandse regering.

 
Beleidsmatig is er een aantal belangrijke stappen gezet voor de kinderen op 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zoals de aankondiging van het invoeren van 
jeugdstrafrecht en het sluiten van een bestuursakkoord huiselijk geweld en  
kindermishandeling. Het is van groot belang om vanuit het Rijk ondersteuning 
te bieden aan de openbare lichamen bij de uitvoering van het bestuursakkoord 
en de voortgang daarvan te monitoren. Zoals door de Kinderombudsman ge
concludeerd werd in haar rapport: ‘Als je het ons vraagt’ ( juli 2017) is er voor 
de rechten van de kinderen in Caribisch Nederland nog een wereld te winnen.1 

In onderstaande tekst staat beknopte informatie over de stand van zaken van 
kinderrechten in Caribisch Nederland op de verschillende thema’s die in dit 
Jaarbericht zijn opgenomen.

 
Jeugdstrafrecht   
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid streeft ernaar om in 2019 op 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) het jeugdstrafrecht in te voeren. Deze 
toezegging heeft de minister gedaan tijdens een algemeen overleg van 31  
januari 2018 met de Tweede Kamercommissie over de ‘justitiële keten’ in 
Caribisch Nederland. Hij geeft daarbij aan dat de Nederlandse wetgeving niet 
zomaar één op één zal worden overgenomen, maar zal worden afgestemd op 
de lokale omstandigheden en het uitvoeringskader. 

Tot nu toe kenden de BESeilanden geen apart jeugdstrafrecht met als gevolg 
dat veel zaken van minderjarigen in de voorfase worden afgedaan via buiten
gerechtelijke afdoening of een (voorwaardelijk) sepot. Het is in de huidige  
situatie voor politie en justitie niet eenvoudig om zaken van minderjarigen  
met de strafketen te overleggen, tot een strafeis te komen, maatwerk en  
waar nodig passende hulp te bieden. Positief is dat er sinds januari 2016 een  
(kleinschalige) pilot is gestart, waarin met herstelrecht specifiek in zaken van 
minderjarigen wordt gewerkt. Ook is er een convenant gesloten met keten
partners over informatieuitwisseling op casusniveau.

Kinderrechten &
Caribisch Nederland

1  Als je het ons vraagt, de kinderombuds
man on tour in Caribisch Nederland  
(juli 2017).Ja
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•  bij de totstandkoming van  
het nieuwe jeugdstrafrecht 
goed gekeken wordt naar de 
mogelijkheden om minder
jarigen daadwerkelijk jeugd
straffen en maatregelen op te 
leggen en intensief te bege
leiden, en daarbij rekening te 
houden met de  vooralsnog 
beperkte  capaciteit daartoe 
op de eilanden. 

Ø wij bevelen aan dat
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Wij benadrukken het belang dat minderjarigen zich kunnen blijven ontwikke
len. Daarbij geldt dat, waar dat kan, de mogelijkheid blijft bestaan dat zaken 
buiten de rechter om afgedaan worden en dat er alternatieven voor detentie 
beschikbaar zijn die er op gericht zijn om recidive te voorkomen. 

Migratie 
De crisis in Venezuela brengt een vluchtelingenstroom op gang, met name 
richting Colombia. Maar er vertrekt ook een groot aantal mensen richting de 
benedenwindse eilanden. De situatie op Bonaire is in vergelijking met Aruba en 
Curaçao een stuk minder nijpend. In Caribisch Nederland en dus Bonaire zijn 
naast het VNKinderrechtenverdrag het Vluchtelingenverdrag en het  
Europees Verdrag voor de bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) 
van toepassing.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) heeft aangegeven geen cijfers 
over de hoeveelheid vluchtelingen en migrantenkinderen op de BESeilanden 
te kunnen leveren, al stelt zij dat er een goed beeld is van het aantal vluchte
lingen omdat zij geregistreerd worden in de systemen van de IND. Alhoewel de 
problematiek nu nog niet urgent is en er een noodplan is opgesteld voor een 
eventuele grote vluchtelingenstroom naar Bonaire, zijn er in de praktijk geen 
formele opvanglocaties voor illegalen, daklozen en/of vluchtelingen. Kinderen 
op de vlucht zijn kwetsbaar voor uitbuiting, zeker ook wanneer zij niet in for
mele opvang verblijven. Die kwetsbaarheid geldt ook bij andere noodsituaties 
zoals die zich voordeden in de aanloop naar en na afloop van orkaan Irma.

Armoede
Uit het onderzoek van UNICEF in het Oost Caribisch gebied naar armoede  
onder kinderen is gebleken dat kinderen in de regio ten opzichte van volwas
senen disproportioneel hard worden getroffen door armoede.2 In elk land is 
armoede onder kinderen hoger dan armoede onder volwassenen, vooral in 
eenoudergezinnen met meerdere kinderen. Dit laatste komt overeen met de 
cijfers uit het jaarrapport 2017 Landelijke Jeugdmonitor: op basis van het  
huishoudensinkomen blijkt dat in Caribisch Nederland minderjarige kinderen  
in een eenoudergezin op een lager welvaartsniveau leven dan minderjarige 
kinderen in een tweeoudergezin. Stellen met minderjarige kinderen hadden in 
2015 een doorsnee (oftewel mediaan) inkomen van 18,7 duizend dollar. In  
eenoudergezinnen met minderjarige kinderen was het inkomen met 11,6 
duizend dollar fors lager. Het doorsnee inkomen van stellen zonder kinderen 
was ruim anderhalf keer zo hoog als het inkomen van eenoudergezinnen met 
minderjarige kinderen. 

Ook het rapport van de Kinderombudsman verwijst veelvuldig naar armoede 
op de eilanden en de gevolgen voor kinderen. Volgens de Kinderombudsman 
zijn er door armoede kinderen die te weinig eten krijgen en onvoldoende 
kleding hebben. Ouders werken te veel vanwege de hoge kosten van levens
onderhoud waardoor ze te weinig aandacht hebben voor hun kinderen.  
De stress vanwege geldproblemen leidt soms tot verkeerde keuzes zoals  
drankgebruik en huiselijk geweld. 

Kindermishandeling 
Het probleem van huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Neder
land is de afgelopen jaren in meerdere rapporten benoemd. Het meest recent 
in het rapport van de Kinderombudsman. In dit rapport wordt door ouders 
en professionals herhaald dat kindermishandeling, verwaarlozing en huiselijk 
geweld veelvuldig voorkomen op alle drie de eilanden. 

Het is daarom hoopvol dat voor de periode 20172020 een bestuursakkoord 
is gesloten tussen de openbare lichamen van de BESeilanden en het minis
terie van VWS over de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Als 
prioriteiten voor beleid en uitvoering staan in dit akkoord genoemd: preventie 

•  de minister van J&V zich 
gaat inzetten voor het 
inzichtelijk maken van het 
aantal vluchtelingen en 
migrantenkinderen op de 
BESeilanden en hen formele 
opvang biedt waar nodig. Er 
zou monitoring plaats moeten 
vinden of kinderen voldoende 
bescherming wordt geboden. 

•  de afspraken tussen het Rijk 
en de openbare lichamen van 
het bestuursakkoord aanpak 
huiselijk geweld en kindermis
handeling nu ook daadwerke
lijk uitgevoerd gaan worden, 
en dat er regelmatig gerap
porteerd wordt aan de Tweede 
Kamer over de voortgang, met 
daarin specifiek aandacht 
voor de samenhang met ande
re beleidsterreinen als armoe
de en jeugdhulp;

•  de regering investeert in het 
verzamelen van data over 
kindermishandeling voor Ca
ribisch Nederland, zodat over 
een aantal jaren kan worden 
gemeten of de afspraken bin
nen het bestuursakkoord voor 
deze kinderen daadwerkelijk 
een positieve impact hebben 
gehad.

•  de Nederlandse overheid 
een gedegen onderzoek laat 
uitvoeren naar de omvang en 
aard van armoede onder kin
deren in Caribisch Nederland 
en de gevolgen daarvan. Het 
is daarnaast belangrijk dat er 
maatregelen worden getrof
fen die specifiek op kinderen 
worden gericht, ook om de 
intergenerationele overdracht 
van armoede te doorbreken.

•  de overheid het SZWonder
zoek naar de vaststelling 
van het bestaansminimum in 
Caribisch Nederland, waar
van publicatie steeds wordt 
uitgesteld, nu snel openbaar 
maakt en de regering op basis 
daarvan het niveau van de 
uitkeringen aanpast, zodat 
die beter aansluiten bij het 
bestaansminimum.

Ø wij bevelen aan dat

Ø wij bevelen aan dat

Ø wij bevelen aan dat  
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(bewustwording en voorlichting), deskundigheidsbevordering van professionals, 
het versterken van de hulpverlening en van de keten (waaronder veilige opvang 
voor slachtoffers), het inrichten van een laagdrempelige meldstructuur en het 
opstellen van een juridisch kader waarin bestaande wetgeving tot de aanpak 
van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart wordt gebracht. 

Het juridisch kader is van belang, zodat duidelijk wordt welk beleid en regel
geving momenteel ontbreken, wat er nodig is in de toekomst om de aanpak te 
kunnen versterken en op welke termijn dit ingevoerd zou kunnen worden. De 
juridische analyse wordt onder verantwoordelijkheid van VWS uitgevoerd. 

Het bestuursakkoord is per eiland nader uitgewerkt in een werkplan. Uit de 
brief van staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer over de aanpak 
huiselijk geweld van 17 oktober 2017 blijkt dat deze werkplannen aansluiten bij 
aanpalende terreinen zoals armoede. Ook is er in de werkplannen specifieke 
aandacht voor de samenwerking tussen de hulpverleningsketen en de veilig
heidsketen. De staatssecretaris heeft voor de uitvoering van het akkoord 4,5 
miljoen euro ter beschikking gesteld voor de periode 2017 tot en met 2020.

Jeugdhulp 
De Inspectie Jeugdzorg heeft een hertoets (augustus 2017) uitgevoerd bij  
de pleegzorg en gezinsvoogdij op Bonaire en de gezinsvoogdij en ambulante 
jeugdzorg op Sint Eustatius. Zij heeft geoordeeld dat de kwaliteit van deze 
voorzieningen is verbeterd en beoordeelde deze als voldoende.
Ondanks dit oordeel ‘voldoende’, worden er aanzienlijke zorgpunten benoemd 
door de inspectie wat betreft onder andere de methodiek en bijbehorende 
processen in de pleegzorg, het wegwerken van wachtlijsten en in het beleid 
op en de deskundigheid van medewerkers over grensoverschrijdend gedrag. 
De inspectie stelde in de hertoets vóór 1 oktober 2017 geïnformeerd te willen 
worden over verbetermaatregelen en de termijn waarbinnen deze maatregelen 
worden doorgevoerd. De inspectie en de instellingen zijn momenteel in gesprek 
over deze maatregelen.
Wij spreken onze hoop uit dat deze verbeterplannen zullen leiden tot een 
zichtbare verbetering in de uitvoeringspraktijk van de jeugdhulp in Caribisch 
Nederland, en wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen. 

Uitbuiting 
Mensenhandel (waaronder van minderjarigen) en mensensmokkel heeft priori
teit in Caribisch Nederland. In 2017 is een integraal plan van aanpak opgesteld 
door de ketenpartners van de werkgroep mensenhandel en mensensmokkel 
Caribisch Nederland. Op Bonaire wordt in 2018 een training georganiseerd 
voor overheidspartners. Er zijn tot nu toe geen minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel geïdentificeerd. Er is echter ook geen verplichting om gevallen 
van mensenhandel te melden bij CoMensha, en de Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft geen mandaat in 
Caribisch Nederland. 

Het Ministerie van J&V heeft helaas geen cijfers voor Caribisch Nederland ter 
beschikking kunnen stellen. Volgens het rapport ‘A Child is a child; Protecting 
children on the move from violence, exploitation and abuse’ (UNICEF, 2017), 
vormen kinderen in het Caribisch gebied, met CentraalAmerika, het hoogste 
aandeel van de geregistreerde slachtoffers van mensenhandel. Daarom moet 
er de komende jaren bij de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel 
aandacht blijven voor Caribisch Nederland.

Om slachtoffers van mensenhandel te kunnen identificeren is het noodzakelijk 
dat professionals in Caribisch Nederland worden getraind in het herkennen van 
minderjarige slachtoffers van uitbuiting. 

Dit geldt zeker voor defensie en politiemedewerkers die vanuit Nederland  
de rol hebben om hulp te verlenen na natuur of humanitaire rampen in  
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2  UNICEF, Child Poverty in the Eastern 
Caribbean Area (december 2017). Dit 
onderzoek is uitgevoerd op de Caribische 
eilanden: Anguilla, Antigua en Barbuda, 
Barbados, Britse Maagdeneilanden, 
Dominica, Grenada, Montserrat, Saint Kitts 
en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de 
Grenadines, Turks en Caicoseilanden.
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Caribisch Nederland. Zij moeten in staat zijn om kinderen die kwetsbaar zijn 
voor uitbuiting te herkennen tijdens noodsituaties zoals bijvoorbeeld in de  
chaos direct voor of na orkanen en tijdens evacuaties wanneer er grotere  
risico’s zijn op mensenhandel.

Vanwege de kwetsbaarheid van het Caribisch gebied voor mensenhandel is het 
belangrijk om alert te blijven op het voorkomen van mensenhandel en seksueel 
geweld tegen kinderen in Caribisch Nederland. De Nationaal Rapporteur zou 
hierin een rol kunnen spelen in Caribisch Nederland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 1 Definitie van het kind
Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind.

Artikel 2 Non-discriminatie
Alle rechten gelden voor alle kinderen, zonder 
uitzonderingen. De overheid neemt maatregelen 
om alle rechten te realiseren en moet ervoor 
zorgen dat elk kind wordt beschermd tegen 
discriminatie.

Artikel 3 Belang van het kind 
Het belang van het kind moet voorop staan 
bij alle maatregelen die kinderen aangaan. De 
overheid moet het welzijn van alle kinderen be
vorderen en houdt toezicht op alle voorzienin
gen voor de zorg en bescherming van kinderen.

Artikel 4 Realiseren van kinderrechten
De overheid neemt alle nodige maatregelen om 
de rechten van kinderen te realiseren en moet 
via internationale samenwerking armere landen 
hierbij steunen.

Artikel 5 Rol van de ouders
De overheid moet de rechten, plichten en 
verantwoordelijkheden van ouders en voogden 
respecteren. De ouders en voogden moeten 
het kind (bege)leiden in de uitoefening van zijn 
of haar rechten op een manier die past bij de 
leeftijd en ontwikkeling van het kind.

Artikel 6 Recht op leven en ontwikkeling
Ieder kind heeft het recht op leven. De overheid 
waarborgt zoveel mogelijk het overleven en de 
ontwikkeling van het kind.

Artikel 7 Naam en nationaliteit
Het kind heeft bij de geboorte recht op een 
naam en een nationaliteit en om geregistreerd 
te worden. Het kind heeft het recht zijn of haar 
ouders te kennen en door hen verzorgd te 
worden.

Artikel 8 Identiteit
Het kind heeft het recht om zijn of haar identi
teit te behouden, zoals nationaliteit, naam en 
familiebanden. 
De overheid steunt het kind om zijn of haar 
identiteit te herstellen als die ontnomen is.

Artikel 9 Scheiding kind en ouders
Het kind heeft het recht om bij de ouders te 
leven en op omgang met beide ouders als 
het kind van een of beide ouders gescheiden 
is, tenzij dit niet in zijn of haar belang is. In 
procedures hierover moet naar de mening van 
kinderen en ouders worden geluisterd.

Artikel 10 Gezinshereniging
Ieder kind heeft recht om herenigd te worden 
met zijn of haar ouder(s) als het kind en de ou
der(s) niet in hetzelfde land wonen. Aanvragen 
hiervoor moet de overheid met welwillendheid, 
menselijkheid en spoed behandelen. Het kind 
dat in een ander land dan zijn of haar ouder(s) 
verblijft, heeft recht op rechtstreeks en regelma
tig contact met die ouder(s).

Artikel 11 Kinderontvoering
Het kind heeft recht op bescherming tegen 
kinderontvoering naar het buitenland door een 
ouder. De overheid neemt ook maatregelen om 
ervoor te zorgen dat het kind kan terugkeren 
vanuit het buitenland als het ontvoerd is. 

Artikel 12 Participatie en hoorrecht
Het kind heeft het recht om zijn of haar mening 
te geven over alle zaken die het kind aangaan. 
De overheid zorgt ervoor dat het kind die 
mening kan uiten en dat er naar hem of haar 
wordt geluisterd. Dit geldt ook voor gerechtelij
ke en bestuurlijke procedures.

Artikel 13 Vrijheid van meningsuiting
Het kind heeft recht op vrijheid van meningsui
ting, dit omvat ook de vrijheid inlichtingen en 

denkbeelden te verzamelen, te ontvangen en te 
verspreiden. Daarbij moet rekening gehouden 
worden met de rechten van anderen.

Artikel 14 Vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst
Het kind heeft recht op vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst en de vrijheid deze te 
uiten. De overheid respecteert de rechten en 
plichten van ouders en voogden om het kind te 
(bege)leiden bij de
uitoefening van dit recht op een manier die past 
bij zijn of haar leeftijd en ontwikkeling. 

Artikel 15 Vrijheid van vereniging
Het kind heeft het recht om met anderen 
vreedzaam samen te komen, lid te zijn of te 
worden van een vereniging en een vereniging 
op te richten.

Artikel 16 Privacy
Ieder kind heeft recht op privacy. De overheid 
beschermt het kind tegen inmenging in zijn of 
haar privé engezinsleven, huis of post en res
pecteert zijn of haar eer en goede naam.

Artikel 17 Recht op informatie
Het kind heeft recht op toegang tot informatie 
en materialen van verschillende bronnen en in 
het bijzonder op informatie en materialen die 
zijn of haar welzijn en gezondheid bevorde
ren. De overheid stimuleert de productie en 
verspreiding hiervan en zorgt ervoor dat het 
kind beschermd wordt tegen informatie die 
schadelijk is.

Artikel 18 Verantwoordelijkheden van ouders
Beide ouders zijn verantwoordelijk voor de op
voeding van hun kinderen. Het belang van het 
kind staat hierbij voorop. De overheid respec
teert de eerste verantwoordelijkheid van ouders 
en voogden, geeft hen ondersteuning en creëert 
voorzieningen voor de zorg van kinderen, ook 
voor kinderopvang als de ouders werken.

Artikel 19 Bescherming tegen kindermishan-
deling
Het kind heeft recht op bescherming tegen alle 
vormen van lichamelijke en geestelijke mishan
deling en verwaarlozing zowel in het gezin als 
daarbuiten. De overheid neemt maatregelen ter 
preventie en signalering hiervan en zorgt voor 
opvang en behandeling.

Artikel 20 Kinderen zonder ouderlijke zorg
Een kind dat tijdelijk of blijvend niet in het eigen 
gezin kan opgroeien heeft recht op bijzondere 
bescherming. De overheid zorgt voor alternatie
ve opvang, zoals een pleeggezin of indien nodig 
een kindertehuis.

Artikel 21 Adoptie
Het belang van het kind moet voorop staan  
bij adoptie. Als er voor het kind geen oplossing 
mogelijk is in het eigen land, is internationale 
adoptie toegestaan. De overheid houdt toezicht 
op de adoptieprocedures en bestrijdt commer
ciële praktijken.

Artikel 22 Vluchtelingen
Een kind dat asiel zoekt of erkend is als vluchte
ling, heeft recht op bijzondere bescherming en 
bijstand ongeacht of hij of zij alleenstaand of 
bij zijn ouders is. De overheid moet proberen de 
ouders of andere familieleden van alleenstaan
de gevluchte kinderen op te sporen. Als dat niet 
lukt, heeft het kind recht op dezelfde bescher
ming als elk ander kind zonder ouderlijke zorg.

Artikel 23 Kinderen met een handicap
Een kind dat geestelijk of lichamelijk gehandi
capt is, heeft recht op bijzondere zorg. De over
heid waarborgt het recht van het gehandicapte 
kind op een waardig en zo zelfstandig mogelijk 
leven waarbij het kind actief kan deelnemen 
aan de maatschappij en zorgt voor bijstand om 
de toegang tot onder meer onderwijs, recreatie 
en gezondheidszorg te verzekeren. 

Artikel 24 Gezondheidszorg
Het kind heeft recht op de best mogelijke ge
zondheid en op gezondheidszorgvoorzieningen. 
De overheid waarborgt dat geen enkel kind de 
toegang tot deze voorzieningen wordt onthou
den. Extra aandacht is er voor de vermindering 
van baby en kindersterfte, eerstelijnsgezond

heidszorg, voldoende voedsel en schoon 
drinkwater, zorg voor moeders voor en na de 
bevalling en voor voorlichting over gezondheid, 
voeding, borstvoeding en hygiëne. De overheid 
zorgt ervoor dat traditionele gewoontes die 
schadelijk zijn voor de gezondheid van kinde
ren, worden afgeschaft.

Artikel 25 Uithuisplaatsing
Een kind dat uit huis is geplaatst voor zorg, 
bescherming of behandeling van zijn of haar 
geestelijke of lichamelijke gezondheid, heeft 
recht op een regelmatige evaluatie van zijn of 
haar behandeling en of de uithuisplaatsing nog 
nodig is.

Artikel 26 Sociale zekerheid
Ieder kind heeft recht op voorzieningen voor 
sociale zekerheid. 

Voorbehoud: Nederland geeft kinderen geen 
eigen aanspraak op sociale zekerheid maar 
regelt dit via de ouders.

Artikel 27 Levensstandaard
Ieder kind heeft recht op een levensstandaard 
die voldoende is voor zijn of haar lichamelijke, 
geestelijke, intellectuele, zedelijke en maat
schappelijke ontwikkeling. Ouders zijn primair 
verantwoordelijk voor de levensomstandigheden 
van het kind maar de overheid moet hen hierbij 
helpen met bijstand en ondersteuning zodat het 
kind op z’n minst voldoende eten en kleding en 
adequate huisvesting heeft.

Artikel 28 Onderwijs
Het kind heeft recht op onderwijs. Basisonder
wijs is voor ieder kind gratis en verplicht. De 
overheid zorgt ervoor dat het voortgezet en be
roepsonderwijs toegankelijk is voor ieder kind, 
in overeenstemming met zijn of haar leerniveau. 
De overheid pakt vroegtijdig schooluitval aan. 
De handhaving van de discipline op school 
moet de menselijke waardigheid en kinderrech
ten respecteren. International samenwerking is 
nodig om analfabetisme te voorkomen.

Artikel 29 Onderwijsdoelstellingen
Het kind heeft recht op onderwijs dat is gericht 
op: de ontplooiing van het kind; respect voor 
mensenrechten en voor de eigen culturele iden
titeit, de waarden van het eigen land en van 
andere landen; vrede en verdraagzaamheid; 
gelijkheid tussen geslachten; vriendschap tus
sen alle volken en groepen en eerbied voor het 
milieu. Iedereen is vrij om een school naar eigen 
inzicht op te richten met inachtneming van deze 
beginselen en de door de overheid vastgestelde 
minimumnormen voor alle scholen.

Artikel 30 Kinderen uit minderheidsgroepen
Een kind uit een etnische, religieuze of linguïsti
sche minderheidsgroep heeft het recht om zijn 
of haar eigen cultuur te beleven, godsdienst te 
belijden of taal te gebruiken.

Artikel 31 Recreatie
Het kind heeft recht op rust en vrije tijd, om te 
spelen en op recreatie, en om deel te nemen 
aan kunst en cultuur. De overheid zorgt ervoor 
dat ieder kind gelijke kansen heeft om dit recht 
te realiseren en bevordert recreatieve, artistieke 
en culturele voorzieningen voor kinderen.

Artikel 32 Bescherming tegen kinderarbeid
Het kind heeft recht op bescherming tegen eco
nomische uitbuiting en tegen werk dat gevaar
lijk en schadelijk is voor zijn of haar gezondheid 
en ontwikkeling of de opvoeding hindert. De 
overheid moet een minimumleeftijd voor arbeid 
en aangepaste werktijden en arbeidsvoorwaar
den vaststellen.

Artikel 33 Bescherming tegen drugs
Het kind heeft recht op bescherming tegen 
drugsgebruik. De overheid moet maatregelen 
nemen zodat kinderen niet ingezet worden bij 
het maken of in de handel van drugs.

Artikel 34 Seksueel misbruik
Het kind heeft recht op bescherming tegen 
seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. De 
overheid moet maatregelen nemen om kinder
prostitutie en kinderpornografie te voorkomen.

Internationaal Verdrag 
inzake de Rechten van 
het Kind

Samenvatting
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Zorgen
Terwijl het tegengaan van huiselijk 
geweld en kindermishandeling in 
Caribisch Nederland voor de rege
ring prioriteit is, zijn er geen cijfers 
beschikbaar over jeugdhulp, kinder
mishandeling en jeugdreclassering. 
Ook op het terrein van migratie en 
uitbuiting is geen specifieke data 
over kinderen beschikbaar. Daar
door is de ernst van de situatie 
onvoldoende in beeld en monitoring 
niet mogelijk. 

Kinderen in Caribisch Nederland 
worden al langere tijd disproporti
oneel getroffen door armoede. Zij 
krijgen te weinig eten en er is geen 
geld voor goede kleding. Ook lopen 
zij een groter risico op verwaarlo
zing of huiselijk geweld.

Vooruitgang
Beleidsmatig zijn belangrijke  
stappen gezet voor de kinderen  
op de BESeilanden, zoals de aan
kondiging van het invoeren van  
jeugdstrafrecht en het sluiten van 
een bestuursakkoord huiselijk  
geweld en kindermishandeling.  
Voor de uitvoering van het akkoord 
is voor de komende jaren 4,5 miljoen 
euro ter beschikking gesteld.

De kwaliteit van jeugdzorg en 
jeugdvoogdij op Bonaire is volgens 
de inspectie Jeugdzorg verbeterd, 
al zijn er nog zorgpunten rond de 
pleegzorg en de wachtlijsten.  
Er vinden gesprekken plaats over 
verbeteringen hierin.

En nu
Het ontwikkelen van een data
registratiesysteem om het welzijn 
van kinderen in Caribisch Nederland 
te monitoren moet hoog op de 
agenda van de Nederlandse  
regering worden gezet.

Nu de plannen gericht op het 
verbeteren van de bescherming van 
kinderen klaar zijn, is het tijd om 
deze ook daadwerkelijk te gaan 
uitvoeren. Daarvoor is ondersteuning 
vanuit de Nederlandse overheid 
hard nodig.

Onderzocht moet worden of  
kinderen op de vlucht voldoende 
bescherming krijgen. 

Het bestaansminimum voor  
Caribisch Nederland moet zo snel 
mogelijk worden vastgesteld, zodat 
het niveau van de uitkeringen  
herzien kan worden.

Aandacht voor de bestrijding  
van mensenhandel en mensensmok
kel voor Caribisch Nederland blijft 
noodzakelijk. Professionals hebben 
training nodig in het herkennen van 
minderjarige slachtoffers  
van uitbuiting.
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•  professionals in Caribisch 
Nederland worden getraind  
in het herkennen van minder
jarige slachtoffers van uitbui
ting, met name defensie en 
politie medewerkers die vanuit  
Nederland hulp verlenen na  
een ramp.

•  de Nationaal Rapporteur  
het mandaat krijgt om ook  
onderzoek te doen in  
Caribisch Nederland.

Ø wij bevelen aan dat“Kinderen op de vlucht zijn
kwetsbaar voor uitbuiting,
zeker ook wanneer zij niet
in formele opvang 
verblijven.”
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Artikel 35 Handel in kinderen
Het kind heeft recht op bescherming tegen 
ontvoering en mensenhandel. De overheid on
derneemt actie om te voorkomen dat kinderen 
worden ontvoerd, verkocht of verhandeld.

Artikel 36 Andere vormen van uitbuiting
Het kind heeft recht op bescherming tegen alle 
andere vormen van uitbuiting die schadelijk zijn 
voor enig aspect van het welzijn van het kind.

Artikel 37 Kinderen in detentie
Marteling en andere vormen van wrede, onmen
selijke of onterende behandeling of bestraffing 
van het kind zijn verboden. Kinderen mogen 
niet veroordeeld worden tot de doodstraf of tot 
levenslange gevangenisstraf. Opsluiting van een 
kind mag alleen als uiterste maatregel en dan 
zo kort mogelijk. Als een kind wordt opgesloten, 
moet de rechter zo snel mogelijk beslissen of 
dat mag. Het kind heeft daarbij recht op juri
dische steun. Kinderen mogen niet samen met 
volwassenen opgesloten worden. Alle kinderen 
in detentie hebben recht op een menswaardige 
behandeling en op contact met hun familie.

Voorbehoud: in Nederland kan op kinderen 
vanaf zestien jaar het volwassenenstrafrecht 
worden toegepast.

Artikel 38 Kinderen in oorlogssituaties
Een kind in een oorlogssituatie heeft recht op 
extra bescherming en zorg. De overheid waar
borgt dat kinderen jonger dan vijftien jaar niet 
voor militaire dienst worden opgeroepen.

Artikel 39 Bijzondere zorg voor slachtoffers
Een kind dat slachtoffer is van oorlogsgeweld of 
van uitbuiting, misbruik, foltering of een andere 
wrede, onmenselijke of onterende behandeling 
of bestraffing heeft recht op bijzondere zorg 
– in een omgeving die goed is voor het zelfres
pect, de gezondheid en de waardigheid van het 
kind – om te herstellen en te herintegreren in de 
samenleving.

Artikel 40 Jeugdstrafrecht
Ieder kind dat verdacht, vervolgd of veroordeeld 
wordt voor een strafbaar feit heeft recht op een 
pedagogische behandeling die geen afbreuk 
doet aan de eigenwaarde en de menselijke 
waardigheid van het kind, die rekening houdt 
met de leeftijd van het kind en die de herinte
gratie en de opbouwende rol van het kind in de 
samenleving bevordert. Ieder kind heeft recht 
op een eerlijk proces en op juridische bijstand. 
De overheid houdt kinderen zoveel mogelijk 
buiten strafrechtelijke procedures.

Voorbehoud: in Nederland krijgt een kind bij 
lichte overtredingen soms geen juridische 
bijstand.
 

Artikel 1 Verbod op de verkoop van kinderen, 
kinderprostitutie en kinderpornografie
De verkoop van kinderen, kinderprostitutie en 
kinderpornografie is verboden.

Artikel 2 Toepassingsgebied
•    Verkoop van kinderen is iedere handeling of 

transactie waarbij een kind wordt overgedra
gen door een persoon of groep personen aan 
een andere persoon of groep personen tegen 
betaling of een andere vorm van vergoeding.

•   Kinderprostitutie is het gebruik van een kind 
bij seksuele handelingen tegen betaling of 

een andere vorm van vergoeding.
•   Kinderpornografie is elke afbeelding, op wel

ke wijze dan ook, van een kind dat betrokken 
is bij, werkelijke of gesimuleerde, expliciete 
seksuele gedragingen of elke afbeelding 
van het geslachtsorgaan van een kind voor 
primair seksuele doeleinden.

Artikel 3 Definitie van de verkoop van kinderen
De overheid zorgt er voor dat verkoop van 
kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie 
strafbaar is en dat personen of rechtspersonen 
die zich daar schuldig aan maken strafrechtelijk 
vervolgd worden. De overheid zorgt voor waar
borgen in adoptieprocedures.

Artikel 4 Rechtsmacht
De overheid regelt de rechtsmacht als de 
strafbare feiten gepleegd worden in Nederland 
of als de vermoedelijke dader Nederlander 
is, in Nederland woont of als het slachtoffer 
Nederlands is.

Artikel 5 Uitleveringsdelicten
Een land kan een ander land verzoeken tot 
uitlevering van een persoon die verdacht wordt 
van de verkoop van kinderen, kinderprostitutie 
en/of kinderpornografie. Dit kan op grond van 
een uitleveringsverdrag tussen beide landen, 
maar ook op basis van dit Facultatief Protocol.

Artikel 6 Bijstand verlenen en wederzijdse 
rechtshulp
Landen die partij zijn bij dit Facultatief Protocol 
ondersteunen elkaar zo veel mogelijk bij onder
zoek naar de verkoop van kinderen, kinder
prostitutie en/of kinderpornografie, de straf en 
uitleveringsprocedure en het verzamelen van 
bewijsmateriaal.

Artikel 7 Beslaglegging
De overheid zorgt voor maatregelen om 
beslag te kunnen leggen op documenten, en 
andere hulpmiddelen die gebruikt worden bij 
de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en/
of kinderpornografie en op de opbrengsten 
hiervan. De overheid zorgt ook voor maatrege
len om panden die gebruikt zijn voor het plegen 
van deze strafbare feiten tijdelijk of definitief 
te sluiten.

Artikel 8 Bescherming van de rechten en belan-
gen van het slachtoffer in de strafrechtelijke 
procedure

lid 1 Passende maatregelen ter bescherming 
van minderjarige slachtoffers
De overheid dient de rechten en belangen van 
kinderen die het slachtoffer zijn van verkoop, 
prostitutie en/of pornografie te beschermen 
door:

•  de kwetsbaarheid en speciale behoeften 
van minderjarige slachtoffers en getuigen te 
erkennen;

•  te zorgen voor speciale procedures voor 
minderjarige slachtoffers;

•  minderjarige slachtoffers te informeren over 
hun rechten en hun rol in de strafrechtelijke 
procedure;

•  in overeenstemming met de procesregels in 
het nationale recht, rekening te houden met 
de opvattingen, behoeften, zorgen en belan
gen van minderjarige slachtoffers;

•  te bieden aan minderjarige slachtoffers ge
durende de gehele strafrechtelijke procedure;

•  de identiteit en persoonlijke levenssfeer van 
minderjarige slachtoffers te beschermen;

•  te zorgen voor bescherming van minderjarige 
slachtoffers en hun familie tegen intimidatie 
en represailles;

•  te voorkomen dat de uitvoering van rechter
lijke uitspraken over toekenning van schade
loosstelling onnodige vertraging oploopt.

 
lid 2 Leeftijd slachtoffer
Onzekerheid over de leeftijd van het slachtoffer 
mag geen beletsel vormen voor het instellen 
van een (strafrechtelijk) onderzoek.

 
lid 3 Belang van het kind
In de strafrechtelijke procedure vormen de 
belangen van het minderjarige slachtoffer de 
eerste overweging.

lid 4 Deskundigheid beroepskrachten
De overheid zorgt dat personen die werken met 
minderjarige slachtoffers passende scholing 
krijgen op het gebied van recht en psychologie.

lid 5 Bescherming van bij de hulpverlening 
betrokken personen en organisaties
De overheid zorgt, waar nodig, voor de bescher
ming van de veiligheid en integriteit van per
sonen of organisaties die betrokken zijn bij de 
preventie, bescherming van en/of hulpverlening 
aan slachtoffers.

lid 6 Eerlijk en onpartijdig proces
Geen enkele bepaling in dit artikel wordt zoda
nig uitgelegd dat deze schadelijk of onverenig
baar is met de rechten van de verdachte op een 
eerlijk en onpartijdig proces.

Artikel 9 Preventie, opvang en hulpverlening

lid 1 Preventie
De overheid zorgt voor maatregelen en pro
gramma’s ter preventie van de verkoop van kin
deren, kinderprostitutie en/of kinderpornografie.

lid 2 Publieksvoorlichting
De overheid informeert de samenleving over 
preventieve maatregelen en over de schadelijke 
gevolgen van verkoop van kinderen, prostitutie 
en kinderpornografie voor minderjarigen. In de 
publieksvoorlichting en het onderwijs hierover 
worden minderjarigen en minderjarige slachtof
fers betrokken.

lid 3 Herstel en reïntegratie van minderjarige 
slachtoffers
De overheid waarborgt dat minderjarige 
slachtoffers alle passende ondersteuning 
krijgen, waaronder ondersteuning bij volledige 
reïntegratie in de samenleving en lichamelijk en 
psychisch herstel.

lid 4 Schadeloosstelling
De overheid waarborgt dat minderjarige slacht
offers toegang hebben tot schadeloosstelling
procedures.

lid 5 Verbod op promotie verkoop van kinderen, 
kinderprostitutie en kinderpornografie
De overheid zorgt voor een verbod op het 
vervaardigen en verspreiden van materiaal ter 
promotie van de verkoop van kinderen, kinder
prostitutie en kinderpornografie.

Artikel 10 Internationale samenwerking
Alle landen die partij zijn bij dit Facultatief 
Protocol werken samen om de verkoop van 
kinderen, kinderprostitutie, kinderpornografie en 
kindersekstoerisme te voorkomen, op te sporen, 
te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen, 
een multisectorale en gecoördineerde aanpak 
te bevorderen en minderjarige slachtoffers bij te 
staan bij hun herstel en reïntegratie. De landen 
werken ook intensief samen en ondersteunen 
elkaar om de oorzaken van de verkoop van 
kinderen, kinderprostitutie en/of kinderporno
grafie, zoals armoede en onderontwikkeling aan 
te pakken.

Facultatief Protocol 
inzake de verkoop  
van kinderen, kinder
prostitutie en  
kinderpornografie  
bij het Internationaal  
Verdrag inzake de  
Rechten van het Kind
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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG  
 
 

 

 

Datum 1 juli 2019 

Onderwerp Voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade 

 
 

Hierbij doe ik u toekomen, mede namens de Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, de uitvoeringsrapportage van het Programma Scheiden zonder 

Schade (SzS).  

 

Het Programma SzS 

Het Programma SzS richt zich op het voorkomen van de schade bij kinderen als 

gevolg van de scheiding van hun ouders en voert de acties uit de Agenda 

“Scheiden… en de kinderen dan?” van André Rouvoet uit.1 Deze acties hebben tot 

doel ouders, kinderen en professionals te ondersteunen bij een scheiding. Zo 

worden een scheidingsloket, een nieuwe procedure voor de rechter en de figuur 

van een gezinsvertegenwoordiger ontwikkeld en getest in de regio’s Den Haag en 

Oost-Brabant. Ik verwacht dat dit najaar de prototypes gereed zijn voor de 

testfase en dat in het najaar van 2020 de eerste resultaten beschikbaar komen. 

 

De betrokken organisaties en instellingen die in het Platform SzS 

vertegenwoordigd zijn, werken hard aan het verbeteren van de aanpak van 

scheidingszaken. Zo werken de rechtspraak, de gemeenten, de Raad voor de 

Kinderbescherming en hulpverleningsinstellingen samen aan een betere 

afstemming tussen zorg en recht. In een groot aantal arrondissementen zijn 

afspraken met de gemeenten gemaakt over de hulp waarnaar de rechter ouders 

kan verwijzen die in een complexe scheiding zijn verwikkeld. Ook is de 

rechtspraak voortvarend bezig om overal in het land te komen tot een 

regierechter voor alle echtscheidingszaken volgens het principe ‘één 

echtscheiding, één rechter’. Een groot aantal rechtbanken en gerechtshoven 

werkt inmiddels op deze wijze. Gemeenten richten nu al een scheidingsloket in. In 

de regiolabs, waarin geëxperimenteerd zal worden met een nieuw scheidingsloket 

en een nieuwe scheidingsprocedure, komen deze initiatieven ook samen. 

 

Omgang na scheiding 

Uitgangspunt is dat een kind ook na een scheiding beide ouders moet kunnen 

blijven zien. Zoals uit het WODC-onderzoek naar voren komt, heeft de overheid 

nog geen goed antwoord als deze omgang niet tot stand komt.2 Op de 

                                                
1 Kamerstukken II 2017/18 33 836, nr. 25.  
2 Kamerstukken II 2018/19 33 836, nr. 34. 
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Platformbijeenkomst van april 2019 hebben de WODC-onderzoekers hun 

bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd. De motie-Westerveld van 15 mei 

2019 verzocht de regering om op korte termijn concrete oplossingen voor het 

probleem van ‘ouderverstoting’ te laten uitwerken door een onafhankelijke 

onderzoekscommissie in samenwerking met ervaringsdeskundigen.  

 

Ter uitvoering van deze motie wordt thans een expertteam ingericht, dat direct 
van start kan gaan. Het bestaat uit Platformleden en onafhankelijke deskundigen 
en wetenschappers, in samenwerking met ervaringsdeskundigen. De voorzitter is 
mr. C.A.R.M. (Cees) van Leuven, raadsheer in het gerechtshof  ‘s-Hertogenbosch. 
Het expertteam zal vóór 1 juli 2020 oplossingsrichtingen presenteren, met 
specifieke aandacht voor: 

- de methodieken om signalen van ouderverstoting adequaat in kaart te 

brengen voor de verschillende (juridische en gedragswetenschappelijke) 

professionals;  

- de benodigde kennis (en de lacunes daarin) bij de betrokken professionals 

en een plan om de lacunes te dichten; 

- de interventies om tijdig en effectief in te kunnen grijpen. 

 

Het expertteam zal daarbij gebruikmaken van de inzichten en uitkomsten van 

relevante (internationale) onderzoeken en literatuurstudies, waaronder het 

WODC-onderzoek, en van de opbrengsten van de Divorce Challenge en de 

actielijnen en oplossingsrichtingen uit de ‘Agenda voor Actie - Scheiden... en de 

kinderen dan?’. 
 

In het algemeen overleg personen- en familierecht van 24 januari 2019 heeft het 

lid Bergkamp gevraagd of ervaringsdeskundigen en de bijzondere curator niet een 

grotere rol kunnen spelen in het voorkomen van escalaties. Ik heb het Platform 

en de regiolabs deze suggesties meegegeven. Tevens kan ik melden dat het 

WODC momenteel onderzoek doet naar de civiele procespositie van de 

minderjarige en daarbij ook de rol van de bijzondere curator betrekt. Het 

betreffende rapport ontvang ik na deze zomer.  

 

Villa Pinedo 

Zoals toegezegd aan uw Kamer informeer ik u over de uitkomst van het overleg 

van de ministeries, de VNG, het Programma en enkele fondsen met Villa Pinedo, 

een landelijke stichting die steun biedt aan kinderen van gescheiden ouders. Deze 

stichting heeft sinds de decentralisatie van het jeugdstelsel moeite om met alle 

afzonderlijke gemeenten contracten te sluiten en is daardoor in financiële 

problemen gekomen. In het overleg zijn drie lijnen bepaald:  

1) Villa Pinedo zoekt op de korte termijn naar aanvullende financiering door de 

filantropie en andere ad hoc ondersteuning,  

2) Villa Pinedo onderzoekt samen met gemeenten hoe de inkoop door gemeenten 

te organiseren, en  

3) VWS en JenV onderzoeken of zij de komende periode Villa Pinedo kunnen 

ondersteunen bij het ‘acquireren’ richting gemeenten.  

 

Pilot ouderschapsplan 

Ik heb toegezegd u te informeren over de resultaten van de proef bij de 

rechtbank Overijssel om kinderen beter te betrekken bij het ouderschapsplan. De 

één jaar durende proef eindigde op 1 mei 2019. Uit de eerste resultaten die 
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vanuit de rechtbank afkomstig zijn, komt naar voren dat de meeste 

familierechters tijdens de pilot meer informatie in handen kregen om de eerste 

beslissingen te nemen in een echtscheiding. De resultaten van het 

wetenschappelijk onderzoek onder begeleiding van de Vrije Universiteit 

Amsterdam en Universiteit Tilburg worden echter pas eind dit jaar verwacht. Als 

die resultaten ook positief zijn, is het vervolgens aan het Landelijk Overleg van 

Vakinhoud Familie- en jeugdrecht om te bepalen of deze wijze van 

maatschappelijk effectieve rechtspraak dient te worden ingevoerd bij alle 

rechtbanken in Nederland. 

 

Ten slotte 

Het Programma SzS heeft de opbouwfase afgerond. Nu komt het aan op de 

uitvoering van de acties en de ontwikkeling van een scheidingsprocedure en 

scheidingsloketten. Dit om de schade bij kinderen zoveel als mogelijk te 

voorkomen als ouders uit elkaar gaan.   

 

 

De Minister voor Rechtsbescherming, 

 

 

 

 

Sander Dekker 
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Raad voor de Kinderbescherming 

t.a.v. algemeen directeur 

Postbus 20301 

2500 EH Den Haag  

 

 

 

Datum 10 september 2019 

Onderwerp Reactie inspecties op voortgangsrapportage Tertaal 1 2019 van de 

Raad voor de Kinderbescherming 

 

 

Geachte mevrouw, 

 

Mede namens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), reageer ik met deze 

brief op de tweede voortgangsrapportage, Tertaal 1 (T1, periode januari-april 

2019), van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) welke ik op 7 juni 2019 

ontving. Voorafgaand aan het aanbieden van deze brief hebben de Inspectie 

Justitie en Veiligheid en de IGJ (hierna: inspecties) op 16 juli en 12 augustus 

2019 aanvullende gesprekken gevoerd over de voortgangsrapportage met zowel 

de opdrachtgever als de RvdK.1 

 

Aanleiding voor het intensiveren van het toezicht 

De inspecties intensiveerden eind 2018 het toezicht op de RvdK, naar aanleiding 

van hun zorgen over de lange wachtlijst en doorlooptijd bij de RvdK. Zo wachtten 

er in januari 2019 bijna 2.800 kinderen gemiddeld 30 dagen op een onderzoek. 

Daarnaast zien de inspecties risico’s op het zicht op de veiligheid van wachtende 

kinderen. De situatie waar het kind in verblijft, houdt namelijk stand zolang het 

kind wacht.2 

 

De RvdK heeft tot doel gesteld dat per januari 2020, 750 kinderen niet langer dan 

tien dagen wachten op een onderzoek. Hij verwacht dit doel te behalen door inzet 

van diverse verbeteracties (‘Versnellen naar 2020’) en aanvullende maatregelen. 

 

Door het opstellen van tertaalrapportages presenteert de RvdK zijn voortgang aan 

de inspecties. De inspecties verwachten dat de RvdK in de rapportages, aan de 

hand van de gestelde doelen, de voortgang beschrijft en deze onderbouwt met 

cijfers en feiten. Bij een achterstand op de planning beschrijft de RvdK de oorzaak 

hiervan, welke acties hij inzet om deze achterstand in te lopen en wanneer dit 

gerealiseerd dient te zijn. Daarbij is het van belang dat de RvdK regionale beelden 

                                                
1 De opdrachtgever is de directeur-generaal Straffen en Beschermen, alsmede de onder hem 

vallende afdeling Sanctietoepassing en Jeugd van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 
2 Inspectiebrief aan de minister over wachttijden en doorlooptijden bij de Raad voor de 

Kinderbescherming en De wachtlijst bij de Raad voor de Kinderbescherming.  

 
 

Inspectie Justitie en 

Veiligheid 
  

Turfmarkt 147 

2511 DP  Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH  Den Haag 

www.inspectie-jenv.nl 
  

  

Ons kenmerk 

2699320 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/brieven/2018/11/05/inspectiebrief-aan-de-minister-over-wachtlijsten-en-doorlooptijden-bij-de-raad-voor-de-kinderbescherming
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Datum 

10 september 2019 
 

Ons kenmerk 

2699320 

 

 

 

presenteert, aangezien de wachtlijst en wachttijd per -en binnen de- regio (sterk) 

verschillen.3 

 

Reactie inspecties op de tweede voortgangsrapportage 

Eind april 2019 wachtten 2.760 kinderen langer dan tien dagen op een onderzoek 

bij de RvdK. Het aantal wachtende kinderen is meer en de wachttijd is langer dan 

de RvdK had voorzien in zijn plan ‘Versnellen naar 2020’. De inspecties vinden het 

zorgelijk dat er nog steeds veel kinderen wachten. In de gehele jeugdzorgketen, 

waaronder de RvdK, wachten kinderen op passende hulp. Deze brede 

wachtlijstproblematiek neemt echter niet weg dat de RvdK inzichtelijk moet 

maken wat zijn eigen voortgang is op het terug dringen van het aantal wachtende 

kinderen. Daarbij dient de RvdK ook inzichtelijk te maken hoe hij controle en zicht 

heeft op zijn wachtlijst en hier op stuurt. 

 

De huidige voortgangsrapportage biedt de inspecties -net zoals aangegeven in de 

reactie op de eerste voortgangsrapportage van de RvdK- onvoldoende inzicht in 

de voortgang van ‘Versnellen naar 2020’ en de aanvullende verbeteracties. De 

inspecties zien geen vooruitgang.  

De RvdK presenteert in de voortgangsrapportage opnieuw een landelijk beeld, 

waarbij de diversiteit van het presteren op regionaal niveau ontbreekt. Samen 

met de summier en onvoldoende uitgewerkte analyses en conclusies over de 

ingezette maatregelen, blijft het voor de inspecties onduidelijk of de RvdK met 

zijn (aanvullende) maatregelen het beoogde effect bereikt en hoe de maatregelen 

bijdragen aan het gestelde doel.  

Daarnaast beschrijft de RvdK in de voortgangsrapportage dat hij zijn doel in 

januari 2020 niet gaat halen. Wel zet de RvdK de ingezette koers voort, maar 

motiveert hij niet wanneer hij zijn doel wel denkt te halen. Daarmee krijgen de 

inspecties ook onvoldoende zicht op de mate waarin de RvdK grip en controle 

heeft op de voortgang.  

 

Interventie van de inspecties 

De voortgang van de RvdK op het te behalen doel is voor de inspecties uit de 

voortgangsrapportage niet inzichtelijk geworden. Daarnaast blijven de inspecties 

risico’s zien in het zicht op de veiligheid van wachtende kinderen. De inspecties 

hebben om die reden de opdrachtgever van de RvdK op 16 juli 2019 uitgenodigd 

voor een gesprek waarin bovenstaande reactie kenbaar is gemaakt. Aan de 

opdrachtgever is gevraagd wat hij van de voortgang vindt en wat hij gaat doen. 

In dit gesprek is duidelijk geworden dat de opdrachtgever –naar aanleiding van 

het inspectierapport ‘De wachtlijst bij de RvdK’- ook acties heeft ingezet om de 

wachtlijst voor kinderen te verkorten.4 Daarnaast heeft KPMG in opdracht van de 

minister van Justitie en Veiligheid –en ook de opdrachtgever- in de zomer van 

2019 een onderzoek uitgevoerd naar voortdurende knelpunten bij de RvdK. Dit 

onderzoek richt zicht op de arbeidsmarktproblematiek, verzuim, beloop van de 

organisatieverandering en aansluiting bij ketenpartners.5 De opdrachtgever wacht 

de resultaten van dit onderzoek af om op basis van de uitkomsten het vervolg 

richting de RvdK te bepalen. 

 

Op initiatief van de opdrachtgever volgde op 12 augustus 2019 een gesprek over 

de voortgangsrapportage tussen de opdrachtgever, RvdK en de inspecties. De 

                                                
3 Reactie inspecties op voortgangsrapportage Tertaal 3 2018 van de RvdK. 
4 Beleidsreactie minister op onderzoeken naar de Raad voor de Kinderbescherming. 
5 Kamerbrief Voortgang zorg voor de jeugd.  
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RvdK gaf tijdens het gesprek aan intern te beschikken over een beeld per regio en 

hoe hij zicht houdt op de veiligheid van wachtende kinderen. Tijdens dit gesprek 

is afgesproken dat de RvdK in aanstaande voortgangsrapportages zijn voortgang 

presenteert op basis van regionale ontwikkelingen, in relatie tot de 

jeugdzorgregio’s. 

 

Tot slot 

De inspecties gaan ervan uit dat door de hernieuwde afspraak met de 

opdrachtgever en de RvdK, toekomstige voortgangsrapportages een volledig 

beeld beschrijft over de voortgang van de RvdK. De voortgangsrapportage Tertaal 

2 (periode mei-augustus 2019) wordt 1 oktober 2019 verwacht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

J.G. Bos  
 

Inspecteur- generaal Inspectie Justitie en Veiligheid  
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Nieuw beleid voor kinderen met een
kinderbeschermingsmaatregel
27 september 2019

Voor kinderen die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben en voor wie de
kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel heeft uitgesproken, wordt op 1 oktober
nieuw beleid van kracht waardoor zij in sommige gevallen in aanmerking kunnen komen
voor (tijdelijk) verblijfsrecht.

Kinderen kunnen om diverse redenen ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd. In die gevallen dat de kinderrechter

om die reden een maatregel oplegt en deze kinderen geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland, kwamen zij

regelmatig in aanmerking  voor een verblijfsvergunning op grond van de discretionaire bevoegdheid. Deze bevoegdheid is

sinds 1 mei 2019 afgeschaft. Voor deze groep minderjarige kinderen is er nu het nieuwe beleidskader.

Kinderbeschermingsmaatregel

Van een kinderbeschermingsmaatregel is sprake als de kinderrechter een uitspraak heeft gedaan, waarbij de minderjarige

vreemdeling onder toezicht is gesteld (ondertoezichtstelling) of de kinderrechter een uitspraak heeft gedaan waarmee het

gezag van de ouders over de minderjarige vreemdeling is beëindigd (gezagsbeëindiging).

Verblijf gedurende  de kinderbeschermingsmaatregel

Met ingang van 1 oktober 2019 wordt, als een kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel korter dan een jaar

oplegt, geen verblijf verleend. Maar als de maatregel voor één jaar is opgelegd en geïndiceerde hulpverlening niet

aanwezig is in het land van herkomst, dan verleent de IND een verblijfsvergunning voor de duur dat de maatregel is

opgelegd met een maximale geldigheidsduur van één jaar. Gedurende die periode werken ouders en hulpverleners aan

het opheffen van de ernstige ontwikkelingsdreiging. Wordt de maatregel verlengd, dan kan ook de verblijfsvergunning

worden verlengd indien wordt voldaan aan alle overige voorwaarden. Ook de ouders komen op grond van het nieuwe

beleid voor de duur van de maatregel in aanmerking voor een tijdelijke verblijfsvergunning, behalve als hen het gezag is

beëindigd.

Overdraagbaarheid van de hulpverlening aan het land van herkomst

Afgezien van de kinderbeschermingsmaatregel zelf is de belangrijkste voorwaarde dat de benodigde hulpverlening niet

overdraagbaar is aan het land van herkomst. De IND verzoekt de DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek) om advies te geven

over de overdraagbaarheid. De DT&V onderzoekt met behulp van bronnen als de Centrale Autoriteit of anderszins  of

geïndiceerde hulpverlening aanwezig is in het land van herkomst. Als dat het geval is, is er geen grond om een

verblijfsvergunning voor Nederland af te geven.

In vier gevallen zal de IND niet om advies vragen:

Als de ondertoezichtstelling korter dan een jaar is opgelegd;

oeken
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Als de betreffende vreemdeling op grond van de Dublin-verordening kan worden overgedragen aan een land dat is

aangesloten bij de Dublin-verordening;

Als het land van herkomst is aangesloten bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag; of

Als de maatregel kan worden overgedragen, omdat de minderjarige vreemdeling in het bezit is van een asielstatus in

een andere EU lidstaat. 

In het eerste geval is advies niet nodig, omdat de ondertoezichtstelling slechts voor korte duur is opgelegd omdat er

vanuit wordt gegaan dat de gedwongen hulverlening tijdelijk van aard is. In de andere drie gevallen is het ook niet nodig,

omdat in die gevallen ervan wordt uitgegaan dat de kinderbeschermingsmaatregel kan worden uitgevoerd in het andere

land.

Overige voorwaarden

Aan de verblijfsvergunning zijn meer voorwaarden verbonden: zo is het paspoortvereiste van kracht, mogen er geen

aspecten van openbare orde spelen en mag het kind niet in aanmerking komen voor een andere verblijfsvergunning.

Oude gevallen

Minderjarige kinderen met een discretionaire verblijfsvergunning die vóór 1 mei 2019 is verstrekt kunnen deze

verblijfsvergunning blijven behouden. De geldigheidsduur daarvan kan steeds worden verlengd zolang in ieder geval nog

steeds sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel.

Terugkeer blijft het oogmerk

Hoewel er in sommige gevallen een verblijfsvergunning verstrekt kan worden, blijft terugkeer het uiteindelijke doel. Maar

als de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel oplegt en aan de overige voorwaarden wordt voldaan, kan een

tijdelijke vergunning worden verstrekt. Indien de ernstige ontwikkelingsdreiging vervolgens is opgeheven en de maatregel

niet wordt verlengd kan het kind in een stabiele situatie vervolgens met zijn ouders terugkeren.

Samenwerking met ketenpartners

Ketenpartners als de DT&V en de Raad voor de Kinderbescherming spelen een belangrijke rol in het nieuwe beleid. De IND

heeft bij het ontwikkelen van het beleid nauw met deze organisaties samengewerkt.

Voorlichting en meer informatie

Door de betrokken ketenpartners wordt  nog nadere voorlichting gegeven aan organisaties die met het nieuwe beleid te

maken krijgen, zoals gecertificeerde instellingen.

Lees meer over het nieuwe beleid voor kinderen met een maatregel.
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Nr. 53386
30 september

2019

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 25 september 

2019, nummer 2707238, houdende wijziging van het Voorschrift 

Vreemdelingen 2000 (honderdvierenzestigste wijziging)

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Gelet op de artikelen 47, eerste lid, 50, vierde lid, 59 en 59a, 59b en 66a van de Vreemdelingenwet 
2000 en de artikelen 2.2, eerste lid, 3.48, tweede lid, onderdeel b en 3.51, derde lid, van het Vreemde-
lingenbesluit 2000;

Besluit:

ARTIKEL I 

Het Voorschrift Vreemdelingen 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3.24aa wordt gewijzigd als volgt:

1. Onder vervanging van de punt aan het slot van het eerste lid, onderdeel e, door een puntkomma
worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

f. verblijf als minderjarige vreemdeling met een kinderbeschermingsmaatregel;
g. verblijf in het kader van beschermde getuige in beschermingsprogramma van de Politie

Landelijke Eenheid.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het tweede lid, onderdeel i, door een puntkomma
worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

j. verblijf als minderjarige vreemdeling met een kinderbeschermingsmaatregel;
k. verblijf in het kader van beschermde getuige in beschermingsprogramma van de Politie

Landelijke Eenheid.

B

In artikel 4.16, eerste en tweede lid, en artikel 6.2 wordt ‘bevelhebber van de Koninklijke marechaus-
see’ vervangen door ‘Commandant der Koninklijke marechaussee’

C

Artikel 5.1 komt te luiden:

Artikel 5.1 

Indien de korpschef of de Commandant der Koninklijke marechaussee de bevoegdheid, bedoeld in 
artikel 50, vierde lid, van de Wet, mandateert, doet hij dat niet dan aan een ambtenaar, belast met 
het toezicht op vreemdelingen, die tevens hulpofficier van justitie is, of aan de ambtenaar met ter 
zake voldoende kennis en kunde van politie of van de Koninklijke marechaussee die daartoe is 
aangewezen door de korpschef, respectievelijk de Commandant der Koninklijke marechaussee.

D

In artikel 5.3, eerste, tweede en derde lid, wordt ‘door de ambtenaar van politie met ter zake voldoende 
kennis en kunde die daartoe is aangewezen door de korpschef’ vervangen door ‘door de ambtenaar 
met ter zake voldoende kennis en kunde van politie of van de Koninklijke marechaussee die daartoe is 
aangewezen door de korpschef, respectievelijk de Commandant der Koninklijke marechaussee.’

E

In artikel 6.5, eerste lid, wordt ‘door de ambtenaar van politie met ter zake voldoende kennis en kunde 
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die daartoe is aangewezen door de korpschef’ vervangen door ‘door de ambtenaar met ter zake 
voldoende kennis en kunde van politie of van de Koninklijke marechaussee die daartoe is aangewezen 
door de korpschef, respectievelijk de Commandant der Koninklijke marechaussee.’

F

Bijlage 1, behorend bij artikel 2.1, eerste lid, onder a, komt te luiden als aangegeven in de bijlage 1 
behorend bij deze regeling.

ARTIKEL II 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 september 2019

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
A. Broekers-Knol
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BIJLAGE 1, BEHOREND BIJ ARTIKEL 2.1, EERSTE LID, ONDERDEEL A, VOORSCHRIFT 
VREEMDELINGEN 2000 

 Luchthaven  Luchthavencode

 Accra International Airport ACC

Abu Dhabi International Airport AUH

 Bahrein International Airport BAH

Boryspil International Airport KBP

 Casablanca International Airport CMN

Ezeiza International Airport EZE

 Damman- King Fahd International Airport DMM

Dar Es Salaam International Airport DAR

 Dubai International Airport DXB

Dubai Al Maktoum International Airport DWC

 Entebbe International Airport EBB

Guangzhou Baiyun International Airport CAN

 Hong Kong International Airport HKG

Hamad International Airport DOH

 Istanbul International Airport IST

Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW

 Izmir International Airport ADB

Johan Adolf Pengel International Airport PBM

 Johannesburg International Airport JNB

Kigali International Airport KGL

 Kuala Lumpur International Airport KUL

Konya Airport KYA

 Kuwait International Airport KWI

Lagos International Airport LOS

 Lungi International Airport FNA

Moskou Sheremetjevo International Airport SVO

 Muscat International Airport MCT

Nairobi Jomo Kenyatta International Airport NBO

 New Delhi Indira Gandhi International Airport DEL

Rafael Núnez International Airport CTG

 Rafik Hariri International Airport BEY

Roberts International Airport RBO

 Sao Paulo International Airport GRU

Singapore Changi International Airport SIN

 Teheran Imam Khomeini International Airport IKA

Tirana Nene Tereza International Airport TIA
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TOELICHTING 

Algemeen 

Deze regeling tot wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 bevat een uitwerking van het 
Besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de aanpassing van enkele 
regels voor de beoordeling van verblijfsaanvragen (Stb. 2019, 143), een wijziging van de kring van 
beambten werkzaam voor de Koninklijke Marechaussee die bevoegd tot het in bewaring stellen van 
vreemdelingen uitgebreid en een aanpassing van de lijst met afschriftplichtige luchthavens.

Artikelsgewijs 

Artikel I 

Onderdeel A (artikel 3.24aa, eerste en tweede lid) 

In artikel 3.24aa worden twee categorieën vreemdelingen waaraan een verblijfsvergunning regulier 
voor bepaalde tijd onder een beperking verband houdend met tijdelijke (artikel 3.48, tweede lid, 
aanhef en onder b, van het Vreemdelingenbesluit 2000) of niet-tijdelijke (artikel 3.51, derde lid, van het 
Vreemdelingenbesluit 2000) humanitaire gronden kan worden verleend, aangewezen.

Bij brief van 30 juli 2019 is de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2019/20, 19 637, 
nr. 2522) geïnformeerd over de specifieke aanwijzing van twee nieuwe categorieën vreemdelingen.

In het eerste lid van dit artikel worden op grond van artikel 3.48, tweede lid, aanhef en onder b, van 
het Vreemdelingenbesluit 2000 twee nieuwe categorieën vreemdelingen aangewezen waaraan een 
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd kan worden verleend onder de beperking verband 
houdend met tijdelijke humanitaire gronden. In de tabel wordt bij de categorie vreemdelingen de 
vindplaats van het bijbehorende beleid in de Vreemdelingencirculaire 2000 vermeld.

 Categorie vreemdelingen met verblijfsdoel:  Vc 2000:

 verblijf als minderjarige vreemdeling met een kinderbeschermingsmaatregel B8/13

verblijf in het kader van beschermde getuige in beschermingsprogramma van de Politie Landelijke Eenheid B8/14

In het tweede lid van dit artikel worden op grond van artikel 3.51, derde lid, van het Vreemdelingenbe-
sluit 2000 twee nieuwe categorieën vreemdelingen aangewezen waaraan een verblijfsvergunning 
regulier voor bepaalde tijd kan worden verleend onder de beperking verband houdend met niet-
tijdelijke humanitaire gronden. In de tabel wordt bij de categorie vreemdelingen de vindplaats van het 
bijbehorende beleid in de Vreemdelingencirculaire 2000 vermeld.

 Categorie vreemdelingen met verblijfsdoel:  Vc 2000:

 verblijf als minderjarige vreemdeling met een kinderbeschermingsmaatregel B9/16

verblijf in het kader van beschermde getuige in beschermingsprogramma van de Politie Landelijke Eenheid B9/17

Onderdelen B tot en met E (artikelen 5.1, 5.3, eerste, tweede en derde lid, 6.5, eerste lid) 

Met deze wijziging wordt de kring van beambten werkzaam voor de Koninklijke Marechaussee die 
bevoegd zijn tot het in bewaring stellen van vreemdelingen uitgebreid, zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan de relevante kwalificaties die bij de betreffende ambtenaar aanwezig moeten zijn.

De Koninklijke Marechaussee ervaart sedert jaren een tekort aan hulpofficieren van justitie. Dit is er in 
gelegen dat hulpofficieren van justitie breed inzetbaar moeten zijn voor de gehele politietaak van de 
Koninklijke Marechaussee en bovendien op zodanige wijze worden ingeroosterd dat zij gedurende 24 
uur op alle dagen van de week, beschikbaar zijn. Tegelijk is de inzet van hulpofficieren op het terrein 
van vreemdelingenbewaring steeds specialistischer en tijdsintensiever geworden. Het proces dient 
bovendien als regel in zes uren te worden afgerond waardoor de beschikbaarheid des te prangender 
wordt. Voorkomen moet worden dat inbewaringstellingen in situaties waarin deze wel noodzakelijk 
zijn, om deze reden niet kunnen worden opgelegd. Ook moet er in het proces van in bewaring stellen 
meer aandacht en tijd besteed worden aan de afweging of een alternatief voor in bewaring stelling 
aan de orde is.

Middels de nu geïntroduceerde regeling wordt dit ondervangen. Er wordt aansluiting gezocht bij de 
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regeling voor de medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek en de Vreemdelingenpolitie 
waarmee – eveneens bij ministeriële regeling – een gecontroleerd aantal personen bevoegd is 
gemaakt tot deze handelingen met betrekking tot de inbewaringstelling in de Regeling van de 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 juli 2014, nummer 539766, tot wijziging van het 
Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdnegenentwintigste wijziging) (Stcrt. 2014, 20666).

Middels deze regeling kan nog beter worden gewaarborgd dat de oplegging van de maatregel van 
vreemdelingenbewaring met voldoende waarborgen is omgeven. Al deze ambtenaren zullen – net als 
de medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek en de politie die tot inbewaringstelling bevoegd 
zijn – ofwel ten aanzien van het opleggen van een maatregel van vreemdelingenbewaring een 
gelijkwaardige opleiding hebben genoten als een hulpofficier van justitie werkzaam in het vreemdelin-
gendomein, ofwel zal er op andere wijze in voorzien worden dat de betreffende medewerker beschikt 
over de relevante kennis om op juiste wijze te toetsen of oplegging van vreemdelingenbewaring 
rechtmatig kan plaatsvinden. Het betreft bovendien ervaren medewerkers die kunnen bogen op 
relevante ervaring in het vreemdelingendomein en in veel gevallen de hulpofficier van justitie al 
langere tijd ondersteunden bij de inbewaringstelling. Het is uitdrukkelijk niet zo dat alle medewerkers 
van de Koninklijke Marechaussee die bevoegd zijn om besluiten te nemen, bevoegd zullen zijn om een 
maatregel van vreemdelingenbewaring op te leggen. De oplegging van de maatregel van bewaring is 
een ingrijpende bevoegdheid die door middel van de hiervoor beschreven opleidingseisen zorgvuldig 
wordt ingebed.

In het tweede en derde lid van artikel 5.3 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 is tot uiting gebracht 
dat deze personen ook de taken die tot nu toe zijn belegd bij de hulpofficier van Justitie kunnen 
uitvoeren bij het verlengen en opheffen van de maatregel. Door aanpassing van artikelen 5.1 van het 
Voorschrift Vreemdelingen 2000, strekt hun bevoegdheid ook tot het verlengen van de periode van 
ophouding als bedoeld in artikel 50, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000, en middels de 
verwijzing in artikel 5.4, het tijdelijk wijzigen van de ten uitvoerlegging en het doen van de kennisge-
ving aan de ambassade van het land van herkomst bedoeld in artikel 5.5, eerste en tweede lid, van het 
Vreemdelingenbesluit 2000. Deze bevoegdheden liggen in het verlengde van de oplegging van de 
maatregel en ook daar kan de beschikbaarheid van hulpofficieren van justitie knellen. Om deze reden 
is in deze wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 ook geregeld dat de nieuw toegevoegde 
groep ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee in dezelfde gevallen als een hulpofficier van 
justitie het inreisverbod kan opleggen. Uit het oogpunt van efficiëntie wordt het inreisverbod, waar 
aan de orde, immers zo veel mogelijk gelijktijdig met de inbewaringstelling opgelegd en het anders 
inregelen zou sterk afbreuk doen aan het nuttig effect van de voorliggende wijziging. Volledigheids-
halve wordt er op gewezen dat de ambtenaren in kwestie, gezien artikel 6.4, eerste lid, van het 
Voorschrift Vreemdelingen 2000, al over de bevoegdheid beschikken een terugkeerbesluit op te 
leggen.

De aangewezen ambtenaren zullen op een lijst worden geplaatst welke onder beheer van de Comman-
dant der Koninklijke Marechaussee zal vallen.

Met deze wijziging wordt voorts in het Voorschrift de benaming ‘bevelhebber der Koninklijke 
marechaussee’ omgezet in ‘commandant der Koninklijke marechaussee’. Deze laatste benaming, die 
ook in de Vreemdelingenwet wordt gehanteerd, sluit beter aan bij de thans gehanteerde terminologie. 
Hiermee wordt uiteraard geen inhoudelijke wijziging beoogd.

Onderdeel F (bijlage 1, behorend bij artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a) 

Bijlage 1, behorend bij artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, wijst de vervoerders aan die de documenten 
van hun passagiers dienen te fotograferen, te fotokopiëren of te scannen. Hiervoor zijn alle vervoer-
ders aangewezen indien zij vanaf bepaalde luchthavens naar Nederland vliegen. Om de luchtvaart-
maatschappijen niet onnodig te belasten, is de opsomming beperkt tot een aantal luchthavens 
waarvandaan niet gedocumenteerde vreemdelingen worden aangevoerd. Teneinde de maatregel zo 
effectief mogelijk te laten zijn, wordt de lijst met luchthavens steeds geactualiseerd aan de hand van 
ervaringsgegevens.

De ervaringsgegevens van februari 2019 tot en met juli 2019 hebben geleid tot een aangepaste lijst 
van zesendertig afschriftplichtige luchthavens. Zesendertig luchthavens die het laatste half jaar op de 
lijst worden genoemd, blijven gehandhaafd. Luchthaven Istanbul Ataturk is van de lijst afgehaald, 
omdat hier vandaan niet langer internationale vluchten vertrekken. De nieuwe internationale luchtha-
ven van Istanbul heeft deze taak inmiddels geheel overgenomen.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
A. Broekers-Knol

5 Staatscourant 2019 nr. 53386 30 september 2019
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Aanleiding
• Deze factsheet is bedoeld voor gemeentelijke

beleidsmedewerkers jeugd;
• Op 1 januari 2020 treden de Wvggz (Wet ver-

plichte geestelijke gezondheidszorg) en de Wzd
(Wet zorg en dwang psychogeriatrische cliënten
en cliënten met een verstandelijke beperking) in
werking;

• Deze wetten vervangen de Wet Bopz (Wet bijzon-
dere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).
Zowel de Wvggz als de Wzd gelden, net als de wet
Bopz, voor jeugdigen. Onder de wet Bopz worden
zo’n 500 jeugdigen per jaar verplicht opgenomen;

• De komst van de Wvggz brengt nieuwe taken (o.a.
voor gemeenten) met zich mee. Er zijn verschil-
lende handreikingen ontwikkeld voor het uitvoe-
ren van deze taken. Deze zijn onder andere te
vinden op de website dwangindezorg.nl en de
website van GGZ Nederland.

• De Wvggz geldt ook voor jeugdigen. Deze facts-
heet geeft een beknopt overzicht van de Wvggz,
noemt de belangrijkste ‘checks’ in de implemen-
tatie van de Wvggz rondom jeugdigen en is
daarmee een aanvulling op de ontwikkelde
handreikingen.

Wanneer komen jeugdigen in aanraking met de 
Wvggz?
1. Eén van de (toekomstige) ouders van een jeug-

dige kampt met psychiatrische problematiek,
waardoor zij geen goede opvoedsituatie dan wel
ernstig nadeel voor een (ongeboren) kind veroor-
zaken. Wanneer één van de (toekomstige) ouders

op basis van de Wvggz verplichte zorg krijgt, kan 
de meldcode / (V)OTS aan de orde zijn.

2. Behandeling voor de psychiatrische problematiek
van de jeugdige is nodig:
a. In de eerste instantie vindt deze behandeling

vrijwillig plaats (op grond van de Jeugdwet);
b. Indien de jeugdige behandeling weigert, 16 of

17 jaar oud is en zijn/haar ouders vinden de
zorg noodzakelijk, kunnen de ouders of betrok-
ken hulpverleners gebruik maken van het
gemeentelijk meldpunt Wvggz om verplichte
zorg af te dwingen (op grond van de Wvggz);

c. Indien professionals verplichte zorg nodig
vinden bij jeugdigen onder de 16 jaar en zijn/
haar ouders daar niet aan mee willen werken,
kan de Wvggz van toepassing zijn. In de prak-
tijk is de verwachting dat (net zoals nu onder
de huidige Bopz) er op dat moment vaak ook
de route (V)OTS wordt ingezet of al loopt,
omdat veilig opgroeien in deze situatie in het
geding is (op grond van de Wvggz).

• Wanneer een jeugdige op basis van een
machtiging gesloten jeugdhulp op grond van
de Jeugdwet is opgenomen en er een zorg-
machtiging op grond van de Wvggz wordt 
afgegeven, schorst deze de machtiging 
gesloten jeugdzorg.

• 
Bopz bij jeugdigen
Landelijk gaat het bij de Bopz om tussen de 300 en 
400 unieke jeugdigen per halfjaar. Jaarlijks gaat het 
om rond de 500 unieke jeugdigen (bron: maatwerkta-
bel CBS).

Implicaties Wvggz voor jeugd
Factsheet
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Op basis van de beschikbare gegevens kan geen 
onderscheid gemaakt worden tussen opnames op 
basis van een rechterlijke machtiging (wordt zorg-
machtiging) en IBS (wordt crisismaatregel). Een over-
zicht van (jeugdzorg)instellingen met een Bopz-
aanmerking is hier te vinden.

De aantallen jeugdigen onder de Wvggz per 
gemeente zijn naar verwachting dus beperkt. Het is 
op voorhand niet aan te geven wat de effecten van de 
mogelijkheden, om verplichte zorg in de thuissituatie 
op te leggen en het mogen melden door burgers/
naasten op de aantallen, zullen zijn.

Een verantwoorde, kwalitatief goede en kosteneffec-
tieve uitvoering van de Wvggz voor jeugdigen vraagt 
om een goede aansluiting op het (gemeentelijk) 
proces Wvggz voor volwassenen.

Belangrijke wijzigingen (voor gemeenten)
1. Gemeente wordt verantwoordelijk voor inrichten 

meldpunt en uitvoering verkennend onderzoek 
naar aanleiding van meldingen van professionals, 
burgers en naasten;

2. De huidige rechterlijke machtiging (RM) wordt 
vervangen door de zorgmachtiging (ZM). De hui-
dige inbewaringstelling (IBS) wordt de crisismaat-
regel (CM);

3. Burgemeester mag de crisismaatregel opleggen. 
Daarbij hoort de wettelijke plicht om de betrok-
kene te horen;

4. Verplichte GGZ wordt bij voorkeur opgelegd en 
uitgevoerd in de thuissituatie (ambulant), tenzij 
dit niet verantwoord is;

5. GGZ en gemeente maken afspraken over de 
essentiële voorwaarden om deel te kunnen 
nemen aan de maatschappij. Deze afspraken zijn 
onderdeel van het zorgplan en worden door de 
rechter getoetst;

6. Inrichten van een regionaal overleg tussen burge-
meester, Openbaar Ministerie en GGZ;

7. Gemeenten en ketenpartners (Openbaar 
Ministerie, de Rechtsspraak en de GGZ) moeten 
veilig informatie (over een persoon) uitwisselen;

8. Betrokkene krijgt de mogelijkheid (bij 

zorgmachtiging) een eigen plan van aanpak op te 
stellen om verplichte zorg te voorkomen;

9. Betrokkene krijgt de mogelijkheid tot bijstand 
door een patiënt vertrouwenspersoon.

Criteriaverplichte GGZ
Onder de Wvggz kan verplichte zorg alleen als ulti-
mum remedium worden toegepast indien er geen 
mogelijkheden voor vrijwillige zorg zijn. De noodzaak 
van verplichte zorg dient continu te worden beoor-
deeld aan de hand van onderstaande criteria:
• Er zijn geen minder bezwarende alternatieven met 

hetzelfde beoogde effect (subsidiariteit)
• Het verlenen van verplichte zorg is, gelet op het 

beoogde doel evenredig (proportionaliteit)
• De te verlenen verplichte zorg is naar verwachting 

effectief (doelmatigheid)
• De te verlenen verplichte zorg is naar verwachting 

veilig (veiligheid)

Bepaling wettekst gericht op jeugdigen
• De Wvggz geldt in haar gehele vorm voor jeugdi-

gen van 16 en 17 jaar;
• Jeugdigen onder de 16 jaar worden niet bekwaam 

geacht om zelfstandig de op grond van Wvggz 
vereiste beslissingen die samenhangen met het al 
dan niet toepassen van verplichte zorg te nemen 
en hebben daarom een vertegenwoordiger nodig. 
Voor deze groep jeugdigen geldt dat de ouder(s) 
of de voogd (denk aan een (V)OTS) gezamenlijk of 
alleen van rechtswege vertegenwoordiger zijn. In 
het geval ouders of voogden ontbreken, niet 
willen of niet kunnen optreden als vertegenwoor-
diger, dient de zorgverantwoordelijke een verzoek 
voor een mentorschap in bij de rechter;

• Jeugdigen van 16 en 17 jaar mogen (net als vol-
wassenen) een vertegenwoordiger machtigen. 
Zowel de vertegenwoordiger(s) als de jeugdige 
dienen te worden gehoord in het geval van een 
crisismaatregel;

• Artikel 2.1.9 stelt dat er extra zorgvuldigheidseisen 
voor de toepassing van verplichte zorg bij jeugdi-
gen gehanteerd kunnen worden. Zo dient de zorg-
verantwoordelijke zich bij het opstellen van het 
zorgplan rekenschap te geven van de gekozen 
verplichte zorg (zo nodig door het betrekken van 
een gespecialiseerde op het gebied van kinder- 
en jeugdpsychiatrie) en van de mogelijke nadelige 
gevolgen van de voorgestelde verplichte zorg op 
de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en 
deelname aan het maatschappelijk leven op de 
lange termijn. 
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Implementatievragen bij verkennend onderzoek
Gemeente
• Waar wordt de verantwoordelijkheid van het ver-

kennend onderzoek belegd? Welke partijen zijn 
daarbij vertegenwoordigd?
•  Check: welke expertise gericht op kinder- en 

jeugdpsychiatrie is noodzakelijk (denk bijvoor-
beeld aan het CJG)?

•  Check: hoe kan deze expertise snel (binnen 
veertien dagen dient verkennend onderzoek te 
zijn afgerond) beschikbaar zijn?

•  Check bij contractering van deze expertise: 
welke contractafspraken moeten worden 
gemaakt t.b.v. het leveren van expertise in het 
verkennend onderzoek?

•  Check: Is er een verbinding met Veilig Thuis 
wanneer verplichte zorg bij ouders/verzorgers 
noodzakelijk is?

• Op welke manier wordt het gesprek met betrok-
kene vormgegeven?
•  Check als de jeugdige jonger dan 16 jaar oud 

is: is er een vertegenwoordiger aangewezen?

Verkennend
onderzoek

Inschatten risico op ernstig nadeel

Nagaan mogelijkheden vrijwillig 
kader

Openbaar Ministerie en melder 
(indien het een persoon zoals 
opgenomen in art. 5:2 lid 5 betreft) 
informeren over de uitkomst 

Inschatting psychische stoornis

Gemeente / burgemeester (Medewerker gemeente met) GGZ-expertise

Implementatievragen bij crisismaatregelen
Gemeente
• Wie wordt gemandateerd tot het horen van de 

betrokkenen?
•  Check: is deze partij/persoon ook voldoende 

geëquipeerd om jeugdigen, dan wel vertegen-
woordiger(s) van de jeugdige te horen?

•  Check als de jeugdige jonger is dan 16 jaar: 
zowel vertegenwoordiger als jeugdige moeten 
gehoord worden. Jeugdigen van 16 en 17 
worden bekwaam geacht om zelfstandig de op 
grond van de Wvggz vereiste beslissingen te 
nemen.

• Tijdelijk verplichte zorg vooraf
•  Check: Vraagt de mogelijkheid tot tijdelijk 

verplichte zorg (inclusief ambulante mogelijk-
heden) voorafgaand aan de crisismaatregel 
(maximale termijn van 18 uur) om aanvullende 
inkoopafspraken met jeugdzorgaanbieders die 
zijn opgenomen in het register 
Wvggzinstellingen)?

Overige implementatievragen voor gemeenten
Algemene implementatie
• Een verantwoorde en kosteneffectieve uitvoering 

van de Wvggz voor jeugdigen vraagt, gezien de 
geringe aantallen, om een goede aansluiting op 
het (gemeentelijk) proces Wvggz voor volwasse-
nen. Kinder- en jeugdpsychiatrische expertise 
moet snel in te schakelen zijn voor de triage en de 
uitvoering van het verkennend onderzoek.

Uitvoering zorg
• Check: moeten huidige contractafspraken met 

betrekking tot de uitvoering van verplichte zorg 
met jeugdzorgaanbieders (opgenomen in register 
Wvggz-instellingen) aangepast worden op nieuwe 
wet- en regelgeving?



Crisis-
maatregel

Ontvangen melding of aantreffen 
crisissituatie

Tijdelijke verplichte zorg vooraf

Medische 
beoordeling

Zo mogelijk horen 
betrokkene

Besluit wel of geen 
crisismaatregel

Hulpdiensten 
(politie/ambulance)

Betrokkene/cliënt

Onafhankelijk psychiater 

Gemeente/burgemeester

GGZ 

Teksten: Significant
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Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak 07-02-2019

Datum publicatie 09-02-2019

Zaaknummer 200.250.056_01

Rechtsgebieden Burgerlijk procesrecht
Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
beroep tegen mondelinge uitspraak is door appellante te laat ingesteld. De dag
waarop de mondelinge uitspraak plaatsvindt geldt als de dag van de uitspraak.

Geen verschoonbare feiten of omstandigheden.

Artikel 30 p Rv en artikel 806 lid 1 juncto 358 lid 2 Rv

Wetsverwijzingen Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
30p
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
806
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
358

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJF 201/196 
Prg. 2019/97 
JPF 2019/39 met annotatie van Vlaardingerbroek, P. 

Uitspraak

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak : 7 februari 2019

Zaaknummer : 200.250.056/01

Zaaknummer 1e aanleg : C/01/336028 / JE RK 18-1003

in de zaak in hoger beroep van:

[appellante] ,

ECLI:NL:GHSHE:2019:432

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

148



2.1.

2.2.

-
-

2.3.1.

2.3.

wonende te [woonplaats] ,

appellante,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat: mr. A.Ph.M. Hamelers,

tegen

Stichting Jeugdbescherming Brabant ,

statutair gevestigd te [vestigingsplaats] , tevens kantoor houdende te [kantoorplaats] ,

verweerster,

hierna te noemen: de gecertificeerde instelling (de GI).

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is
in de procedure gekend:

de Raad voor de Kinderbescherming,

regio: Zuidoost-Nederland, locatie [locatie] ,

hierna te noemen: de raad.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van 
de rechtbank Oost-Brabant, zoals uitgesproken op 16 augustus 2018 en vastgelegd op 
22 augustus 2018 onder voormeld zaaknummer.

Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 21 november 2018, heeft de moeder
verzocht voormelde beschikking te vernietigen en - opnieuw rechtdoende - het verzoek van de GI
tot verlenging van de ondertoezichtstelling van haar zoon [minderjarige] , geboren op
[geboortedatum] 2016 te [geboorteplaats] , af te wijzen.

Bij verweerschrift met producties heeft de GI primair verzocht de moeder niet-ontvankelijk te
verklaren in het hoger beroep. Subsidiair verzoekt de GI het verzoek van de moeder in hoger
beroep af te wijzen en de bestreden beschikking in stand te laten.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 14 januari 2019. Bij die gelegenheid zijn
gehoord:

de moeder, bijgestaan door mr. Hamelers;
mevrouw [vertegenwoordiger van de GI 1] en [vertegenwoordiger van de GI 2] namens de GI.

De raad heeft het hof vooraf bericht niet ter zitting aanwezig te zullen zijn.

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.

3.2.

Het hof overweegt als volgt.

Ingevolge artikel 30p van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) kan de rechter,
indien alle partijen op de mondelinge behandeling zijn verschenen, tijdens of na de
mondelinge behandeling ter zitting mondeling uitspraak doen. Met deze bepaling is niet
beoogd afbreuk te doen aan de bestaande praktijk met betrekking tot de mondelinge
uitspraak in welke situatie onder meer de volledige schriftelijke uitwerking van de uitspraak
zo spoedig mogelijk na de mondelinge uitspraak beschikbaar dient te zijn, waarbij valt uit te
gaan van een termijn van uiterlijk twee weken.

De dag waarop de mondelinge uitspraak plaatsvindt geldt als de dag van de uitspraak. Die
dag is bepalend voor de aanvang van de rechtsmiddeltermijn met betrekking tot de
uitspraak (vgl. HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:650).

Ingevolge artikel 806 lid 1 jo 358 lid 2 Rv kan de verzoeker en degenen aan wie een
afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van
de uitspraak hoger beroep instellen.

Het hof stelt vast dat de rechtbank Oost-Brabant in de onderhavige procedure op 
16 augustus 2018 mondeling uitspraak heeft gedaan. Deze uitspraak is schriftelijk 
vastgelegd op 22 augustus 2018. Aan de moeder is ingevolge artikel 805 lid 1 Rv een
afschrift van de bestreden beschikking verzonden.

Ingevolge hetgeen hiervoor is overwogen is de beroepstermijn geëindigd op 
16 november 2018. Zulks wordt door de moeder overigens ook niet betwist.

Nu het beroepschrift eerst op 21 november 2018 is ontvangen, derhalve vijf dagen na het
verstrijken van de beroepstermijn terwijl verder niet is gebleken van verschoonbare feiten of
omstandigheden die deze termijnoverschrijding rechtvaardigen, brengt dit met zich dat de
moeder niet-ontvankelijk is in haar beroep.

Het hof zal dienovereenkomstig beslissen.

Het hof:

verklaart de moeder niet-ontvankelijk in het verzoek in hoger beroep.

Deze beschikking is gegeven door mrs. E.L. Schaafsma-Beversluis, L.Th.L.G. Pellis en J.C.E. Ackermans-
Wijn en is in het openbaar uitgesproken op 7 februari 2019 in tegenwoordigheid van mr. C.E.M.
Geertsma-van Ooijen, griffier.

3 De ontvankelijkheid

4 De beslissing
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Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak 14-03-2019

Datum publicatie 15-03-2019

Zaaknummer 200.237.213_01

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZWB:2018:259, Overig

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Omgangsregeling. Bekrachtiging zorgregeling rechtbank, autonomie voor het
hebben van contact met vader moet niet liggen bij minderjarige. Geen
proceskostenveroordeling.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
FJR 2019/39.17 

Uitspraak

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak: 14 maart 2019

Zaaknummer: 200.237.213/01

Zaaknummer eerste aanleg: C/02/269973 FA RK 13-5554

in de zaak in hoger beroep van:

[appellante] ,

wonende te

[woonplaats] ,

appellante,

hierna te noemen: de moeder,

tegen

ECLI:NL:GHSHE:2019:993
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2.1.

2.2.

2.3.

[verweerder] ,

wonende te

[woonplaats] ,

verweerder,

hierna te noemen: de vader,

advocaat: mr. A.M.E. Derks.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

Stichting Jeugdbescherming Brabant,

gevestigd te [vestigingsplaats] , tevens kantoorhoudende te [kantoorplaats] ,

hierna te noemen: de Gecertificeerde Instelling (de GI).

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is
in de procedure gekend:

de Raad voor de Kinderbescherming,

regio Zuidwest Nederland, locatie [locatie] ,

hierna te noemen: de raad.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda van 16 januari 2018.

Bij beroepschrift van 12 april 2018 met producties, ingekomen ter griffie op 13 april 2018, heeft de
moeder verzocht voormelde beschikking te vernietigen en voor zover mogelijk uitvoerbaar bij
voorraad te bepalen dat [minderjarige] zelf kan bepalen wanneer zij een zorg- en contactregeling
heeft met de vader, en te bepalen dat de moeder en de vader alles in het werk zullen stellen dat
er op termijn een regelmatige zorg- en contactregeling tussen [minderjarige] en de vader zal zijn.

Bij verweerschrift van 24 mei 2018 met producties, ingekomen ter griffie op diezelfde datum, heeft
de vader verzocht, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de bestreden beschikking te
bekrachtigen, met veroordeling van de moeder in de proceskosten in eerste aanleg en in hoger
beroep.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:

- het V2-formulier met daarin het onttrekkingsbericht van de advocaat van de moeder van

30 januari 2019, ingekomen ter griffie van het hof op 31 januari 2019.

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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2.3.1.

-
-

2.4.1.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

-

-

3.5.

3.6.1.

3.6.

3.7.

De moeder heeft op 6 februari 2019 telefonisch contact gezocht met de griffie en
aangegeven haar verzoek in te willen trekken.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 7 februari 2019. Bij die gelegenheid zijn
gehoord:

de vader, bijgestaan door mr. A.M.E. Derks;
de raad, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de raad] .

De moeder en de GI zijn, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

Uit de inmiddels verbroken relatie van de moeder en de vader is geboren:

- [minderjarige] (hierna te noemen: [minderjarige] ), op [geboortedatum] 2008 te [geboorteplaats]
.

De ouders oefenen het gezamenlijk gezag uit over [minderjarige] .

[minderjarige] woont bij de moeder.

[minderjarige] staat sinds 4 september 2015 onafgebroken onder toezicht van de GI. De
ondertoezichtstelling is laatstelijk verlengd tot 4 maart 2019.

Bij de bestreden - uitvoerbaar bij voorraad verklaarde - beschikking, heeft de rechtbank

de beschikking van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 23 december 2013 gewijzigd en
bepaald, dat de vader en [minderjarige] gerechtigd zijn tot het hebben van contact:

éénmaal per veertien dagen van vrijdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur, waarbij de vader
[minderjarige] telkens ophaalt bij de moeder en haar daar weer terugbrengt;
gedurende twee aaneengesloten weken in de zomervakantie, één week in de kerstvakantie en
de helft van de algemeen erkende feestdagen.

De proceskosten zijn tussen partijen gecompenseerd.

De moeder kan zich met deze beslissing niet verenigen en zij is hiervan in hoger beroep
gekomen.

De moeder voert het volgende aan. De rechtbank heeft een zorg- en contactregeling
opgelegd die niet in het belang van [minderjarige] is, aangezien [minderjarige] onder die
contactregeling lijdt. Zo ondervindt [minderjarige] hierdoor fysieke problemen en lijkt ook het
gedrag van [minderjarige] te veranderen. De moeder vreest in een vertrouwensconflict met
[minderjarige] te komen door haar telkens te moeten dwingen tot het hebben van contact
met de vader. De moeder staat daarom achter het advies van de kindercoach om
[minderjarige] zelf de regie te geven ten aanzien van het uitvoeren van een contactregeling
met de vader. De GI staat hier ook achter. Ondanks de zorgen die de moeder heeft over de
gevolgen van de contactregeling op [minderjarige] probeert zij [minderjarige] te
enthousiasmeren en doet de moeder haar uiterste best om uitvoering te geven aan de
regeling. Het is voor de moeder gezien het voorgaande onbegrijpelijk dat de rechtbank
constateert dat de moeder weerstand zou hebben tegen de omgang. De moeder betreurt
het dat in dit kader de gezinsvoogdijwerker hen geen ondersteuning biedt.

De vader voert het volgende aan. De vader vraagt om bekrachtiging van de bestreden
beschikking. De vader wil graag een zorg- en contactregeling met zijn dochter en zou graag zien

3 De beoordeling
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3.8.

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

3.9.

dat [minderjarige] in staat wordt gesteld een band op te bouwen met de vader, de stiefmoeder en
de twee stiefbroertjes die zij inmiddels heeft. Het is daarvoor noodzakelijk dat de moeder
[minderjarige] emotionele toestemming verleent het contact met de vader aan te gaan. De moeder
betwist weerstand te hebben tegen het hebben van contact tussen [minderjarige] en de vader,
maar door alle lopende procedures is er de afgelopen vijf jaar geen of nauwelijks contact tussen
[minderjarige] en de vader geweest. De vader heeft hierdoor meerdere keren in rechte de
medewerking van de moeder aan de uitvoering van de contactregeling af moeten dwingen. De
afgelopen periode is er af en toe contact geweest, waarbij [minderjarige] recentelijk twee
nachtjes bij de vader heeft geslapen. De moeder leeft de uitspraak van de rechtbank aldus niet
na. De vader betwist overigens dat de kindercoach geadviseerd heeft dat de regie bij
[minderjarige] zelf zou moeten liggen, hetgeen ook door de GI op de zitting bij de rechtbank is
bevestigd. De moeder overlegt ook geen bewijs ter onderbouwing van haar standpunt. Het is in
de visie van de vader niet in het belang van [minderjarige] de regie bij haar te leggen. Dit zal dan
juist een situatie creëren waarin de moeder de regie krijgt, hetgeen onwenselijk is. [minderjarige]
heeft een ‘’duwtje in de rug’’ nodig om haar te stimuleren en motiveren in het hebben van contact
met de vader.

De moeder handelt in strijd met artikel 1:247 BW nu zij tekortschiet in haar verplichting het contact
met de vader te bevorderen. Door de houding van de moeder is er sprake van een ernstige vorm
van ouderverstoting/oudervervreemding.

De raad voert het volgende aan. De bestreden beschikking moet bekrachtigd worden. De vader
wacht geduldig af, ondanks dat hij [minderjarige] door toedoen van moeder niet mag zien volgens
de regeling die de rechtbank heeft vastgesteld. De vader geeft door zijn houding blijk van zijn
beschikbaarheid voor [minderjarige] als ze naar hem toekomt.

De moeder laat een patroon zien waarin zij het contact tussen [minderjarige] en de vader
tegenhoudt en vertraagt. Ook geeft zij geen emotionele toestemming aan [minderjarige] om bij
haar vader te zijn. Het zou goed zijn als de moeder en [minderjarige] voor een periode van twee
maanden afstand van elkaar nemen, zodat het contact met de vader en [minderjarige] plaats kan
vinden. Ook zou het goed zijn als de moeder zelf zich tot een psychologe zou wenden.

Het hof overweegt het volgende.

Ingevolge artikel 1:253a lid 2 BW kan de rechter op verzoek van de ouders of van één van
hen een regeling vaststellen inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag. Op grond van lid
2 van dit artikel kan deze regeling omvatten een toedeling aan ieder der ouders van de
zorg- en opvoedingstaken. De rechter dient een zodanige beslissing te nemen als haar in
het belang van de minderjarige wenselijk voorkomt.

De moeder heeft op 6 februari 2019 rond 17.00 uur telefonisch aan de griffie van het hof
doorgegeven dat zij haar verzoek in hoger beroep intrekt. Aan de moeder is hierop door de
griffie te kennen gegeven dat zij haar beroep niet telefonisch in kan trekken en dat de
mondelinge behandeling op 7 februari 2019 door zou gaan. De vader heeft vervolgens ter
zitting desgevraagd aangegeven dat de moeder hem de avond voorafgaand aan de zitting
een mail heeft gestuurd met de mededeling dat zij ziek is en daardoor niet ter zitting zou
kunnen verschijnen. De moeder gaf in de mail ook aan dat zij ermee bekend was dat de
mondelinge behandeling door zou gaan. Zij heeft in de mail aan de vader niet gesproken
over een eventuele intrekking van haar verzoek.

Nog afgezien van het feit dat de identiteit van de moeder telefonisch niet vastgesteld kan
worden is het, zeer bijzondere omstandigheden daargelaten, niet mogelijk het verzoek
telefonisch in te trekken. Het hof heeft daarom besloten de zaak inhoudelijk te behandelen,
ondanks de afwezigheid van de moeder tijdens de mondelinge behandeling. De moeder was
er van op de hoogte dat de mondelinge behandeling zou plaatsvinden.

Het hof heeft geconstateerd dat de moeder opnieuw niet de volledige medewerking verleent
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3.9.4.

3.10.

aan een zorgregeling tussen [minderjarige] en de vader. De vader geeft aan dat
[minderjarige] bijvoorbeeld enkel met kerst twee nachten bij de vader heeft verbleven, en
daarnaast recentelijk ook twee nachten. Na de kerst is er vijf weken helemaal geen fysiek
contact geweest, waarbij de moeder ook niet reageert op de berichten van de vader. Daarbij
geeft de moeder [minderjarige] ook geen emotionele toestemming bij haar vader te mogen
zijn door [minderjarige] bijvoorbeeld belastende berichten te sturen tijdens een bezoek aan
de vader.

Gelet op het verhandelde ter zitting en de ingekomen stukken ziet het hof geen aanleiding
om anders te beslissen dan de rechtbank. Het hof bekrachtigt de beschikking derhalve op
dezelfde gronden als de rechtbank die het hof na eigen waardering en afweging overneemt
en tot de zijne maakt.

Het hof benadrukt nogmaals dat het niet in het belang van [minderjarige] is om, zoals de
moeder wenst, haarzelf de autonomie te geven over het al dan niet hebben van contact met
haar vader.

Het hof betreurt het overigens dat de GI niet aanwezig was op de mondelinge behandeling.

Het hof stelt vast dat de raad ter zitting van het hof heeft aangegeven dat er vanuit de GI
wel wat meer druk op de ketel gelegd mag worden en dat de raad dan ook contact zal
opnemen met de GI.

Gelet op de houding van de moeder in de hoger beroepsprocedure heeft het hof alle
aanleiding om de moeder te veroordelen in de kosten van de procedure zoals door de man
verzocht. Het hof vreest echter dat de moeder een dergelijke veroordeling negatief zal
uitleggen aan [minderjarige] en dat dit vervolgens tegen de vader zal worden gebruikt,
hoewel dat uiteraard niet hoort te gebeuren. Om ieder risico te vermijden zal het hof om die
reden en in dit specifieke geval nu niet overgaan tot een proceskostenveroordeling maar zal
het hof de proceskosten compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,
gelet op de aard van de zaak.

Het voorgaande leidt tot bekrachtiging van de bestreden beschikking.

Het hof:

bekrachtigt de tussen partijen gegeven beschikking van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 16
januari 2018, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen;

compenseert de proceskosten in hoger beroep, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

4 De beslissing
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Deze beschikking is gegeven door mrs. E.L. Schaafsma-Beversluis, C.A.R.M. van Leuven en M.L.F.J.
Schyns en is in het openbaar uitgesproken op 14 maart 2019, door mr. C.A.R.M. van Leuven in
tegenwoordigheid van de griffier.
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Instantie Rechtbank Rotterdam

Datum uitspraak 10-07-2019

Datum publicatie 02-09-2019

Zaaknummer C/10/570570 / JE RK 19-904

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Beschikking 

Inhoudsindicatie
Kinderrechter heft ondertoezichtstelling op, omdat er – ondanks de noodzaak
daartoe - geen zicht bestaat op verlening door de gecertificeerde instelling van
verantwoorde hulp die is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of de
ouder (art. 4.1.1. Jeugdwet)

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

beschikking

Team Jeugd

zaakgegevens: C/10/570570 / JE RK 19-904

datum uitspraak: 10 juli 2019

in de zaak van

hierna te noemen de GI, gevestigd te Rotterdam,

betreffende

geboren op [geboortedatum minderjarige] 2001 te [geboorteplaats minderjarige] , hierna te noemen
[voornaam minderjarige] .

ECLI:NL:RBROT:2019:6306

RECHTBANK ROTTERDAM

beschikking ondertoezichtstelling

de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond,

[naam minderjarige] ,
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De kinderrechter merkt als belanghebbende aan:

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- de beschikking van deze rechtbank van 6 juni 2019 en daaraan ten grondslag liggende stukken,

- het e-mailbericht met bijlagen van de advocaat van de moeder, mr. K. Logtenberg, ingekomen bij de
griffie op 8 juli 2019,

- het faxbericht van de GI van 10 juli 2019, ingekomen bij de griffie in de middag van 
10 juli 2019,

- de brief van [voornaam minderjarige] , overhandigd door de moeder ter zitting.

Op 10 juli 2019 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord is de moeder, bijgestaan door mr. K. Logtenberg.

De GI is, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

[voornaam minderjarige] is in de gelegenheid gesteld zijn mening kenbaar te maken.

Het ouderlijk gezag over [voornaam minderjarige] wordt uitgeoefend door de moeder.

[voornaam minderjarige] woont bij de moeder.

Bij beschikking van 6 juni 2019 is de ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige] verlengd tot

1 augustus 2019. De beslissing voor het overige verzochte is aangehouden.

De GI heeft verzocht de ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige] te verlengen tot aan zijn
meerderjarigheid.

Door en namens de moeder is ter zitting naar voren gebracht dat de ondertoezichtstelling per direct
moet worden opgeheven. De GI is niet ter zitting verschenen en heeft in de zojuist binnen gekomen

[naam moeder] , hierna te noemen de moeder, wonende te [woonplaats moeder] .

Het procesverloop

De feiten

Het aangehouden verzoek

Het standpunt van de moeder
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fax-brief geen conclusies getrokken. Dit betekent dat de GI geen hulp biedt aan [voornaam
minderjarige] en de moeder. De moeder moet de GI zelf benaderen voor hulp. Er komt geen steun
vanuit de GI. De moeder is zelf bezig om hulpverlening te regelen voor [voornaam minderjarige] . Er
staat een afspraak gepland bij de neuroloog. Ook heeft de moeder veel contact met Profila en werkt
daarmee samen. Profila kan ook iets gaan betekenen voor [voornaam minderjarige] . Verder verwijst
de moeder naar de stukken die haar advocaat heeft opgestuurd.

Uit de overgelegde stukken en de behandeling ter zitting blijkt dat de hulpverlening en begeleiding
van de moeder en [voornaam minderjarige] door de GI, ondanks de noodzaak daartoe, de afgelopen
maanden niet van de grond is gekomen. [voornaam minderjarige] heeft ook al geruime tijd geen
(vaste) jeugdbeschermer. Op de zitting van 6 juni jl. kwam een vertegenwoordiger van de GI die zelf
geen bemoeienis heeft met het gezin. Vandaag is, zonder bericht, niemand van de GI ter zitting
verschenen. Zeer kort voor de zitting is een fax-brief ontvangen van een gebiedsmanager die evenmin
persoonlijke bemoeienis met het gezin heeft. In de fax-brief wordt niet uitgelegd waarom de GI niet
ter zitting aanwezig is. Evenmin is vermeld welke concrete actie de GI de komende tijd voor en met
het gezin zal ondernemen.

Onder deze omstandigheden heeft verlenging van de ondertoezichtstelling tot de 18e verjaardag van
[voornaam minderjarige] geen enkele meerwaarde. Ondanks dat er zorgen zijn over de ontwikkeling
en de toekomst van [voornaam minderjarige] , zal de kinderrechter de ondertoezichtstelling per direct
opheffen, omdat er geen zicht bestaat op verlening door de GI van verantwoorde hulp die is
afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of de ouder (art. 4.1.1. Jeugdwet).

De moeder heeft zelfstandig hulp gezocht voor [voornaam minderjarige] . Zij heeft goed contact met
Profila. Het is van belang dat deze begeleiding wordt voortgezet.

De kinderrechter:

heft de ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige] op met ingang van heden;

wijst af het overige verzochte.

Deze beschikking is mondeling gegeven en in het openbaar uitgesproken op 10 juli 2019 door mr.
A.A.J. de Nijs, kinderrechter, in tegenwoordigheid van L.M. Ruijgrok als griffier.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 2 augustus 2019.

De beoordeling

De beslissing
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Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
Den Haag.
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Instantie Rechtbank Rotterdam

Datum uitspraak 15-05-2019

Datum publicatie 07-06-2019

Zaaknummer C/10/568919 / JE RK 19-642

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Beschikking 

Inhoudsindicatie
De kinderrechter acht het onaanvaardbaar dat er na bijna drie maanden nog geen
vaste jeugdbeschermer betrokken is bij de dertienjarige, gesloten geplaatste,
minderjarige. Hiermee heeft de GI niet alleen zich niets aangetrokken van de
overwegingen van de kinderrechter maar ook in strijd gehandeld met het Besluit
Jeugdwet.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

beschikking

Team Jeugd

zaakgegevens: C/10/568919 / JE RK 19-642

datum uitspraak: 15 mei 2019

in de zaak van

hierna te noemen de Raad, gevestigd te Rotterdam,

betreffende

[naam minderjarige] , geboren op [geboortedatum minderjarige] 2005 te [geboorteplaats
minderjarige] , hierna te noemen [voornaam minderjarige] .

ECLI:NL:RBROT:2019:4666

RECHTBANK ROTTERDAM

beschikking ondertoezichtstelling en machtiging gesloten jeugdhulp

de Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam-Dordrecht,
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De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

hierna te noemen de moeder, wonende te Rotterdam,

hierna te noemen de vader, wonende te Rotterdam.

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- de beschikkingen van de kinderrechter in deze rechtbank van 26 februari 2019 en 9 april 2019 en de
aan die beschikkingen ten grondslag liggende stukken;

- de verklaring d.d. 8 mei 2019 dat een voorziening nodig is op het gebied van jeugdhulp en verblijf
niet zijnde verblijf bij een pleegouder;

- de instemmende verklaring d.d. 13 mei 2019 van een gekwalificeerde gedragswetenschapper;

- het faxbericht met bijlage van de GI van 14 mei 2019.

Op 15 mei 2019 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de minderjarige [voornaam minderjarige] , bijgestaan door mr. Y.M. Schrevelius,

- de moeder,

- de vader,
- een vertegenwoordiger van de Raad, dhr. [naam vertegenwoordiger 1] ,

- een vertegenwoordiger van de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
(hierna: de GI), dhr. [naam vertegenwoordiger 2] .

Het ouderlijk gezag over [voornaam minderjarige] wordt uitgeoefend door de moeder.

[voornaam minderjarige] verblijft in de gesloten jeugdhulpinstelling Midgaard.

Bij beschikking van 26 februari 2019 is [voornaam minderjarige] voorlopig onder toezicht gesteld tot
26 mei 2019.

Bij beschikking van 9 april 2019 is een machtiging gesloten jeugdhulp verleend tot 26 mei 2019.

[naam moeder] ,

[naam vader] ,

Het procesverloop

De feiten

Het verzoek
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De Raad heeft de ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige] verzocht voor de duur van twaalf
maanden. Tevens wordt een machtiging verzocht om [voornaam minderjarige] in een gesloten
accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven voor de duur van vier maanden.

De Raad heeft het verzoek ter zitting gehandhaafd en als volgt toegelicht. Er is een
persoonlijkheidsonderzoek ingezet, maar dit is nog niet afgerond. Er is daarom nog onvoldoende zicht
op de achtergronden van de problematiek van [voornaam minderjarige] en op welke behandeling hij
nodig heeft. Daarnaast dient bekeken te worden hoe [voornaam minderjarige] omgaat met vrijheden
wanneer zijn verlof verder wordt opgebouwd. De ouders staan open voor gezinsbehandeling om te
leren hoe zij [voornaam minderjarige] moeten aansturen en beschermen zodat hij niet terugvalt in
oud gedrag.

De GI heeft zich ter zitting aangesloten bij het verzoek van de Raad. In het kader van het
persoonlijkheidsonderzoek staan er nog twee afspraken gepland. Daarna zou er helderheid moeten
zijn over de diagnose. Er wordt pas begonnen met medicatie wanneer het persoonlijkheidsonderzoek
is afgerond. [voornaam minderjarige] volgt psychomotore therapie en is er een verslavingstraject bij
Brijder gestart. Er is nog geen docent gevonden die [voornaam minderjarige] passend onderwijs kan
bieden. Er is ook nog geen vaste jeugdbeschermer betrokken. Op 1 juni 2019 start een nieuwe
collega, die naar verwachting de zaak van [voornaam minderjarige] op zich zal nemen.

Desgevraagd hebben de ouders ter zitting te kennen gegeven dat zij het eens zijn met het verzoek.
De ouders betreuren het zeer dat er nog geen vaste jeugdbeschermer is en dat ook de schoolgang
nog niet geregeld is. Zij zien wel vooruitgang in het gedrag van [voornaam minderjarige] en kunnen
daarom instemmen met het verzoek.

Namens en door [voornaam minderjarige] is ter zitting ingestemd met het verzoek. [voornaam
minderjarige] heeft daarbij wel naar voren gebracht dat ook hij moeite heeft met het feit dat er nog
geen vaste jeugdbeschermer is. Hij heeft hierover een klacht ingediend bij het Advies- en
Klachtenbureau Jeugdzorg.

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1.2, tweede lid, van de Jeugdwet kan een machtiging gesloten
jeugdhulp slechts worden verleend indien naar het oordeel van de kinderrechter deze jeugdhulp
noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van de
jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren. Bovendien dient de opneming en het verblijf
noodzakelijk te zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan
door anderen wordt onttrokken. De kinderrechter is van oordeel dat hiervan sprake is.

Uit de overgelegde stukken en de behandeling ter zitting is gebleken dat er nog steeds ernstige
zorgen zijn over de ontwikkeling van [voornaam minderjarige] , zij het dat er van een prille positieve
ontwikkeling sprake lijkt te zijn sinds hij bij Midgaard verblijft. [voornaam minderjarige] lijkt gebaat te
zijn bij de duidelijkheid en structuur die hem binnen Midgaard worden geboden. Er is echter nog
steeds sprake van gedragsproblematiek en van emotieregulatieproblematiek. Het
persoonlijkheidsonderzoek is bijna afgerond, zodat naar verwachting op korte termijn duidelijk is

De standpunten

De beoordeling
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welke behandeling hij nodig heeft om zich buiten een gesloten instelling te kunnen ontwikkelen.

Uit het voorgaande volgt dat is voldaan aan het wettelijke criterium genoemd in artikel 1:255 van het
Burgerlijk Wetboek. De kinderrechter zal daarom [voornaam minderjarige] onder toezicht stellen voor
de duur van een jaar. Tevens zal de kinderrechter een machtiging gesloten jeugdhulp verlenen voor de
periode van vier maanden.

De kinderrechter overweegt tot slot het volgende. Ondanks de heldere beschikking van de
kinderrechter van 9 april 2019 is er nog altijd geen vaste jeugdbeschermer betrokken bij [voornaam
minderjarige] en zijn ouders. Hiermee heeft de GI niet alleen zich niets aangetrokken van de
overwegingen van de kinderrechter maar ook in strijd gehandeld met het bepaalde in artikel 4.2.2,
eerste lid, van het Besluit Jeugdwet, waarin staat: “Binnen vijf werkdagen nadat de gecertificeerde
instelling is belast met de uitvoering van de ondertoezichtstelling en zij hiervan in kennis is gesteld,
wijst de gecertificeerde instelling een gezinsvoogdijwerker aan en vindt het eerste contact plaats
tussen de gezinsvoogdijwerker en de minderjarige en de met het gezag belaste ouder of voogd.”

Inmiddels zijn er bijna drie maanden voorbij en hebben de dertienjarige, gesloten geplaatste,
[voornaam minderjarige] en zijn ouders nog steeds geen vast aanspreekpunt binnen de GI. Hierdoor
heeft de Raad in zijn onderzoek ook onvoldoende kunnen afstemmen met de GI en met Midgaard. De
kinderrechter acht het ontbreken van een vaste jeugdbeschermer, zoals reeds is overwogen in de
beschikking van 9 april 2019, onaanvaardbaar. De kinderrechter complimenteert de ouders met hun
meewerkende houding, ondanks het feit dat het ontbreekt aan regie in de zorg aan [voornaam
minderjarige] en zijn ouders.

Tot slot baart het de kinderrechter nog steeds grote zorgen dat [voornaam minderjarige] nog niet het
onderwijs krijgt waar hij recht op heeft en dat hij nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen.

De kinderrechter:

stelt [voornaam minderjarige] onder toezicht van de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming
Rotterdam Rijnmond, gevestigd te Rotterdam tot 15 mei 2020;

verleent een machtiging gesloten jeugdhulp met ingang van 26 mei 2019 tot 26 september 2019;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is mondeling gegeven en in het openbaar uitgesproken op 15 mei 2019 door mr.
M.J.M. Marseille, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. L.F. Verhaart als griffier.
De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op

De beslissing
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Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
Den Haag.
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Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Datum uitspraak 17-06-2019

Datum publicatie 10-07-2019

Zaaknummer C/02/358470 / JE RK 19-850

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking 

Inhoudsindicatie
Ondertoezichtstelling. Artikel 4.2.2, lid 1, Besluit Jeugdwet. Een snelle inzet van
een jeugdzorgwerker is in deze zaak noodzakelijk. Bij de kinderrechter is niet
bekend wanneer een jeugdzorgwerker daarvoor beschikbaar is. Betreurd wordt
dat de gecertificeerde instelling Stichting Jeugdbescherming Brabant (GI) niet op de
zitting is verschenen om daarover een toelichting te geven. Om op korte termijn te
kunnen toetsen of er daadwerkelijk snel uitvoering wordt gegeven aan de
ondertoezichtstelling en de wettelijke termijnen door de GI in acht worden
genomen wordt de toewijzing van het verzoek nu opnieuw beperkt tot een maand.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

beschikking

Team Familie- en Jeugdrecht

Zittingsplaats: Middelburg

zaakgegevens : C/02/358470/JE RK 19-850

datum uitspraak: 17 juni 2019

gevestigd te Middelburg,

ECLI:NL:RBZWB:2019:3091

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

beschikking ondertoezichtstelling

in de zaak van

RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING, hierna te noemen de Raad,
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betreffende

[minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] te Bergen op Zoom, hierna te noemen [minderjarige
1] ,

[minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum] te Breda, hierna te noemen [minderjarige 2] ,

[minderjarige 3] , geboren op [geboortedatum] te Breda, hierna te noemen [minderjarige 3] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

wonende te [woonplaats] ,

wonende te [woonplaats] .

De kinderrechter merkt als informant aan:

STICHTING JEUGDBESCHERMING BRABANT, de gecertificeerde instelling, hierna te noemen de GI,

gevestigd te Roosendaal.

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- de beschikking van de kinderrechter van 22 mei 2019.

Op 17 juni 2019 heeft de kinderrechter de zaak op de zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord is:

- een vertegenwoordigster van de Raad.

Opgeroepen en niet verschenen zijn:

- de moeder,

- de vader,

- de GI.

Het ouderlijk gezag over [minderjarige 1] , [minderjarige 2] en [minderjarige 3] wordt uitgeoefend
door de ouders.

[belanghebbende 1] hierna te noemen de moeder,

[belanghebbende 2] , hierna te noemen de vader,

Het (verdere) procesverloop

De feiten
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[minderjarige 1] , [minderjarige 2] en [minderjarige 3] wonen bij de moeder.

Bij beschikking van de kinderrechter van 22 mei 2019 zijn [minderjarige 1] , [minderjarige 2] en
[minderjarige 3] onder toezicht van de GI gesteld met ingang van 22 mei 2019 en tot 22 juni 2019.

De Raad heeft de ondertoezichtstelling van [minderjarige 1] , [minderjarige 2] en [minderjarige 3]
verzocht voor de duur van acht maanden.

Thans ligt ter beoordeling voor het resterende deel van het verzoek, te weten voor de periode van 22
juni 2019 en tot 22 januari 2020.

Op de zitting is door de Raad verklaard dat het resterende deel van het verzoek wordt gehandhaafd.
Na de vorige zitting heeft de Raad over de zaak geen informatie van de GI ontvangen. De Raad
vermoedt dat de GI vanwege de wachtlijstproblematiek de uitvoering van de ondertoezichtstelling nog
niet heeft opgepakt. De ontwikkelingsbedreigingen zijn niet weggenomen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:255, lid 1, Burgerlijk Wetboek (BW) kan de kinderrechter een
minderjarige onder toezicht stellen van een gecertificeerde instelling wanneer die minderjarige
zodanig opgroeit, dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en:

a. de zorg die in verband met het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is voor de minderjarige
of voor zijn ouders of de ouder die het gezag uitoefenen, door dezen niet of onvoldoende wordt
geaccepteerd, en;

b. de verwachting gerechtvaardigd is dat de ouders of de ouder die het gezag uitoefenen binnen een
gelet op de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, de
verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 1:247, lid 2, BW, in staat zijn
te dragen.

Bij beschikking van 22 mei 2019 heeft de kinderrechter al vastgesteld dat de ontwikkeling van
[minderjarige 1] , [minderjarige 2] en [minderjarige 3] ernstig wordt bedreigd. Zij zijn veelvuldig
blootgesteld aan de spanningen tussen de ouders met als gevolg dat [minderjarige 2] en
[minderjarige 3] ernstig problematisch gedrag zijn gaan vertonen. Ook bij [minderjarige 1] dreigt
dergelijk gedrag, maar dat kan mogelijk voorkomen worden door passend ingrijpen door de GI.
Bovendien is hulp nodig in het gedwongen kader voor beide ouders, omdat de eerder ingezette
vrijwillige hulpverlening onvoldoende vruchten heeft afgeworpen. Een ondertoezichtstelling werd dan
ook noodzakelijk geacht.

De kinderrechter volhardt in dat oordeel.

De GI was op 22 mei 2019 niet op de zitting verschenen. Vanwege het ontbreken van informatie van

Het verzoek

De beoordeling

168



de GI en om een en ander te monitoren achtte de kinderrechter het toen noodzakelijk om de
ondertoezichtstelling voor een maand te verlenen en het resterende deel aan te houden. In dit
verband is mede van de belang de wachtlijstproblematiek bij de GI en de daaruit voortkomende vrees
dat de ondertoezichtstelling als kinderbeschermende maatregel niet op korte termijn kan worden
opgepakt. De GI is verzocht op de zitting van heden de kinderrechter nader te informeren omtrent de
voortgang.

Uit het voorgaande volgt dat nog steeds wordt voldaan aan het wettelijke criterium genoemd in artikel
1:255 BW. Het is noodzakelijk dat met de uitvoering van de ondertoezichtstelling onmiddellijk een
start wordt gemaakt. Een ondertoezichtstelling is een zware maatregel en wordt alleen uitgesproken
wanneer een kinderrechter van oordeel is dat er ernstige zorgen zijn om de minderjarigen. Ook in
deze zaak zijn er forse zorgen en het zou schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de minderjarigen
wanneer er niet op korte termijn passende, gedwongen, hulp op meerdere gebieden wordt
ingeschakeld. Ook dient in deze zaak, gezien de conflicten tussen ouders, stevige regie gevoerd te
worden. De kinderrechter stelt vast dat de GI vandaag weer niet op de zitting is verschenen. Er is nog
steeds geen duidelijkheid wanneer er daadwerkelijk uitvoering gegeven gaat worden aan de, ook
door de ouders, gewenste ondertoezichtstelling. Dit is al met al een onverteerbare gang van zaken.

De kinderrechter wijst de GI uitdrukkelijk op het bepaalde in artikel 4.2.2 Besluit Jeugdwet. In het
eerste lid van dat artikel staat dat de GI binnen vijf werkdagen nadat zij is belast met de uitvoering
van de ondertoezichtstelling en zij hiervan in kennis is gesteld, een jeugdzorgwerker aanwijst, waarbij
het eerste contact plaatsvindt tussen de jeugdzorgwerker en de minderjarigen en de met het gezag
belaste ouders. Voorts wordt gewezen op artikel 4.1.3, lid 5, Jeugdwet.

Om op korte termijn te kunnen toetsen of er daadwerkelijk snel uitvoering wordt gegeven aan de
ondertoezichtstelling en de wettelijke termijnen door de GI in acht worden genomen, zal de duur van
de maatregel nogmaals worden beperkt tot een maand. Een beslissing over het resterende verzoek
van de Raad zal worden aangehouden tot de hierna te noemen zitting. De kinderrechter verlangt van
de GI dat zij alsnog zo spoedig mogelijk de zaak zal oppakken alsmede dat zij op die zitting zal
verschijnen om de gang van zaken nader toe te lichten.

Dit betekent dat als volgt zal worden beslist.

De kinderrechter:

verlengt de ondertoezichtstelling van [minderjarige 1] , [minderjarige 2] en [minderjarige 3] met
ingang van 22 juni 2019 en tot 22 juli 2019;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

houdt de behandeling van het resterende deel van het verzoek aan tot de zitting van 12 juli 2019 te
09.30 uur;
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bepaalt dat een afschrift van deze beschikking geldt als oproeping voor die zitting voor de Raad, de GI
en de belanghebbenden;

behoudt zich verder iedere beslissing voor.

Deze beschikking is mondeling gegeven en in het openbaar uitgesproken op 17 juni 2019 door mr. W.
Toekoen, kinderrechter, in tegenwoordigheid van W. Bakker-Maljers, als griffier.
(wb)

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 25 juni 2019.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
's-Hertogenbosch
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Instantie Gerechtshof Den Haag

Datum uitspraak 23-05-2019

Datum publicatie 28-06-2019

Zaaknummer 200.256.056/01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Rekestprocedure

Inhoudsindicatie
Ondertoezichtstelling. Concrete ontwikkelingsbedreiging doordat de minderjarige
geen omgang heeft met de vader. De ondertoezichtstelling raakt rechtstreeks (de
bescherming van) het recht van de vader op gezinsleven met de minderjarige in de
zin van artikel 8 EVRM. Het hof merkt de niet met gezag belaste vader daarom
aan als belanghebbende.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling civiel recht

zaaknummer : 200.256.056/01

rekestnummer rechtbank : JE RK 18-2360

zaaknummer rechtbank : C/09/562399

beschikking van de meervoudige kamer van 22 mei 2019

inzake

[appellante] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. J. Brouwer te Den Haag,

ECLI:NL:GHDHA:2019:1258
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tegen

raad voor de kinderbescherming,

regio Haaglanden,

verweerder in hoger beroep,

hierna te noemen: de raad.

Als belanghebbenden zijn verder aangemerkt:

[de vader] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: de vader,

advocaat: mr. S. van Donk te Den Haag

en

Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden,

gevestigd te Den Haag,

hierna te noemen: de gecertificeerde instelling.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
kinderrechter in de rechtbank Den Haag van 21 december 2018, uitgesproken onder voormeld
zaaknummer.

De moeder is op 12 maart 2019 in hoger beroep gekomen van genoemde beschikking van 21
december 2018 (hierna: de bestreden beschikking).

De vader heeft op 17 april 2019 een verweerschrift ingediend.

Bij het hof zijn verder de volgende stukken ingekomen:

van de zijde van de moeder

 op 24 april 2019 een brief van diezelfde datum met bijbehorend journaalbericht, met bijlagen;

 op 30 april 2019 een brief van diezelfde datum met bijbehorend journaalbericht, met bijlagen;

van de zijde van de vader

1 Het verloop van het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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 op 29 april 2019 een brief van diezelfde datum met bijbehorend journaalbericht.

De mondelinge behandeling heeft op 1 mei 2019 plaatsgevonden. Verschenen zijn:

 de moeder, bijgestaan door haar advocaat;

 de vader, bijgestaan door zijn advocaat;

 de raad, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de raad] ;

 de gecertificeerde instelling, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de GI] .

Het hof gaat uit van de door de kinderrechter vastgestelde feiten voor zover daartegen in hoger
beroep niet is opgekomen. Onder meer staat het volgende vast:

 de moeder en de vader hebben een korte affectieve relatie met elkaar gehad;

 uit die relatie is geboren de minderjarige [de minderjarige] , [in] 2014 te [geboorteplaats] (hierna:
de minderjarige);

 de vader heeft de minderjarige erkend;

 de moeder oefent alleen het gezag uit over de minderjarige.

Bij de bestreden beschikking heeft de kinderrechter de minderjarige onder toezicht van de
gecertificeerde instelling gesteld van 21 december 2018 tot 21 december 2019. De beslissing is
uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

De moeder is het met die beslissing niet eens. Zij verzoekt het hof, uitvoerbaar bij voorraad, de
bestreden beschikking te vernietigen en, opnieuw rechtdoende, te bepalen dat het inleidend
verzoek van de raad tot ondertoezichtstelling van de minderjarige wordt afgewezen en te bepalen
dat de ondertoezichtstelling van de minderjarige per direct wordt opgeheven.

De vader verweert zich tegen het verzoek van de moeder en hij verzoekt het hof het door de
moeder ingediende hoger beroep niet-ontvankelijk althans ongegrond te verklaren met
bekrachtiging van de bestreden beschikking.

De grief van de moeder tegen de bestreden beschikking houdt in dat de kinderrechter ten
onrechte heeft geoordeeld dat de gronden van artikel 1:255 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek
(hierna: BW) voor ondertoezichtstelling aanwezig zijn en dat de concrete bedreiging in de
ontwikkeling van de minderjarige erin bestaat dat zij opgroeit zonder de mogelijkheid haar vader
te leren kennen. Aldus heeft de kinderrechter de ondertoezichtstelling van de minderjarige naar de
mening van de moeder ten onrechte uitgesproken. Daartoe voert de moeder ten eerste aan dat
de minderjarige zich goed ontwikkelt. Dat volgt uit zowel het rapport van de raad van 24 oktober
2018 als uit het eindverslag van de kinderopvang die [de minderjarige] bezocht tot zij in november
2018 naar school ging. Over de moeder zelf bestaan evenmin zorgen. Zij beschikt over goede
opvoedingsvaardigheden, haar relatie met de minderjarige is liefdevol en zij vraagt indien nodig
tijdig om advies en hulp. Uit vaste jurisprudentie van de Hoge Raad volgt daarnaast dat een
ondertoezichtstelling in het kader van het tot stand brengen van een omgangsregeling alleen als

3 De feiten

4 De omvang van het geschil
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ultimum remedium kan worden opgelegd, als minder ingrijpende middelen hebben gefaald. De
enige poging die partijen hebben ondernomen om de omgang tussen de vader en de minderjarige
tot stand te brengen is een traject bij Ouderschap Blijft. Het is aan de vader te wijten dat dat
traject voortijdig is gestopt, omdat hij afspraken niet na kwam. Voorstellen van de moeder om het
contact dan wel de omgang via andere trajecten op gang te brengen zijn door de vader
genegeerd of afgewezen. De moeder staat open voor contact tussen de vader en de minderjarige,
maar zij maakt zich zorgen over de veiligheid van de minderjarige bij de vader. De vader kan haar
vertrouwen herwinnen door gemaakte afspraken over onder meer het ondergaan van een
drugstest na te komen. De minderjarige weet wie haar vader is uit verhalen van de moeder en
foto’s die de moeder heeft laten zien. Naar de mening van de moeder heeft de kinderrechter
onvoldoende gemotiveerd dat de ondertoezichtstelling berust op de in de wet aangegeven
gronden en dient ter bescherming van het belang van het kind, net als haar oordeel er voldoende
van overtuigd te zijn dat deskundige en professionele ondersteuning in een vrijwillig kader niet
van de grond zal komen en dat dit dient plaats te vinden binnen het verplichte kader van een
ondertoezichtstelling. Het standpunt van de moeder is dat een omgangs-ondertoezichtstelling in
deze zaak een disproportioneel zwaar middel is en dat omgang van de vader met de minderjarige
ook met een minder ingrijpende maatregel kan worden bereikt. Vanwege de druk die de
ondertoezichtstelling met zich meebrengt wil de moeder voordat zij verder gaat met het door de
gecertificeerde instelling bij het [gezinshuis] ingezette traject eerst de uitkomst van het hoger
beroep afwachten.

De vader verweert zich als volgt. Uit het raadsrapport komt volgens de vader naar voren dat er
wel degelijk sprake is van een bedreigde ontwikkeling bij de minderjarige, veroorzaakt door het
weghouden van de minderjarige bij de vader en het wantrouwen tussen de ouders. De raad acht
het daarom in het belang van de minderjarige dat zij contact met haar vader krijgt. Voor de
minderjarige is essentieel dat zij van haar moeder vertrouwen en acceptatie/toestemming krijgt
voor dat contact, maar dat ontbreekt. De raad schrijft dat dit op de lange termijn een zware
belasting voor de minderjarige kan zijn, waardoor zij in mindere mate toekomt aan haar eigen
ontwikkelingstaken. Volgens de vader heeft de moeder overduidelijk hulp en begeleiding nodig om
de ontwikkelingsbedreiging bij de minderjarige af te kunnen wenden. Het lijkt erop dat de angst
van de moeder voor de vader direct van invloed is op de minderjarige. Die angst van de moeder
voor de vader en haar idee dat hij verslaafd is aan verdovende middelen en alcohol is
ongefundeerd. Geen van de betrokken instanties noch de politie onderschrijven de zorgen van de
vrouw over een verslaving. De vader betwist dat hij aan verdovende middelen of alcohol is
verslaafd. Om te proberen het vertrouwen van de moeder te winnen heeft hij eenmalig via zijn
huisarts een drugstest gedaan en deze tijdens een zitting overhandigd. De uitslag van deze test
was negatief, maar heeft er niet toe geleid dat de moeder meer vertrouwen in de vader heeft
gekregen. De vader wijst er verder op dat de raad wel zorgen over de opvoedstijl van de moeder
heeft en dat men zich bij het kinderdagverblijf waar de minderjarige naartoe ging zorgen maakte
over de opvoedingsomgeving en het ritme van de minderjarige thuis bij de moeder. Een vorm van
concrete steun voor de moeder in de zorg en opvoeding van de minderjarige lijkt volgens de vader
onafwendbaar. De vader betwist dat het aan hem te wijten is dat het traject bij Ouderschap Blijft
niet is geslaagd. Het traject kon volgens hem geen doorgang vinden omdat de moeder bij iedere
afspraak nieuwe voorwaarden stelde voor het opstarten van de omgang met betrekking tot door
de vader te ondergane alcohol- en drugstesten, die niet passen binnen de methodiek die
Ouderschap Blijft hanteert. Volgens de vader stelt de moeder alles in het werk om de omgang en
het contact van de vader met de minderjarige te frustreren. Zij accepteert de noodzakelijke zorg
voor de minderjarige en voor haarzelf in een vrijwillig kader niet. Volgens de vader zijn de gronden
voor een ondertoezichtstelling van de minderjarige aanwezig en zal de omgang tussen hem en de
minderjarige zonder ondertoezichtstelling niet op gang komen.

De raad verzoekt de bestreden beschikking te bekrachtigen. De raad acht een
ondertoezichtstelling noodzakelijk om schot in de zaak te krijgen en te houden en zodoende de
omgang tussen de vader en de minderjarige tot stand te brengen. Hoewel het op zich goed met
de minderjarige gaat, moet de statusvoorlichting wel worden opgepakt. Naar de mening van de
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raad onderbouwt de moeder haar angst voor de vader en haar gebrek aan vertrouwen in de
vader onvoldoende.

Namens de gecertificeerde instelling is ter zitting het volgende naar voren gebracht. Nadat de
bestreden beschikking is gewezen hebben zowel de moeder als de vader inzet getoond. In
samenspraak met de ouders is het [gezinshuis] ingezet. Van het [gezinshuis] heeft de
gecertificeerde instelling begrepen dat de moeder zou willen wachten met de omgang tot na de
uitspraak in het onderhavige hoger beroep. Nadat de moeder was teruggekomen van vakantie
heeft zij vervolgens aan de gecertificeerde instelling meegedeeld dat zij wil dat er omgang komt
tussen de vader en de minderjarige.

Vader belanghebbende?

De moeder stelt dat de vader in deze procedure geen belanghebbende is, zodat het de vader
volgens de moeder niet vrij staat in deze procedure verweer te voeren. De moeder verwijst naar
een uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden (hierna: de Hoge Raad) van 30 maart 2018
(ECLI:NL:HR:2018:463).

De vader stelt dat hij de biologische en juridische vader van de minderjarige is en er sprake is van
een nauwe persoonlijke betrekking tussen hem en de minderjarige die als family life in de zin van
artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) dient te worden beschouwd. Door de ondertoezichtstelling
wordt het family life van de vader met de minderjarige rechtstreeks geraakt. Dat maakt dat hij in
deze procedure als belanghebbende kan worden aangemerkt.

De raad heeft ter zitting meegedeeld dat de ondertoezichtstelling gericht is op het bewerkstelligen
van contact tussen de minderjarige en de vader. De raad acht het daarom zinvol de vader een
formele positie in de procedure te geven.

Het hof stelt voorop dat ingevolge het in deze zaak toepasselijke artikel 798 lid 1 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) onder belanghebbende wordt verstaan
degene op wiens rechten of verplichtingen de zaak rechtstreeks betrekking heeft.

Het hof overweegt als volgt. De Hoge Raad der Nederlanden (hierna: de HR) heeft in - onder meer
- een arrest van 12 september 2014 (ECLI:NL:HR:2014:2665) geoordeeld dat de niet met het
ouderlijk gezag beklede ouder in het kader van een ondertoezichtstelling niet kan worden
beschouwd als belanghebbende in de zin van artikel 798 lid 1 Rv. In het door de moeder
aangehaalde arrest van 30 maart 2018 (ECLI:NL:HR:2018:463) overweegt de HR :

“(…) dat door de rechterlijke beslissing houdende ondertoezichtstelling de rechten en
verplichtingen van die ouder niet rechtstreeks worden geraakt, nu die ouder vóór de
ondertoezichtstelling niet het ouderlijk gezag uitoefende, en de ondertoezichtstelling niet in de
weg staat aan effectuering van diens recht op gezinsleven met het kind, zoals door omgang van
die ouder met het kind.”

In rechtsoverweging 3.6.3 van genoemd arrest van 30 maart 2018 overweegt de HR verder:

“Uit de rechtspraak van het EHRM moet worden afgeleid dat een persoon die aanspraak kan
maken op bescherming van zijn familie- en gezinsleven dan wel zijn privéleven, een en ander zoals

5 De motivering van de beslissing
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voorzien in art. 8 lid 1 EVRM, tevens aanspraak erop kan maken dat hij in voldoende mate
betrokken wordt in het besluitvormingsproces dat kan leiden tot een inmenging in dat familie- en
gezinsleven respectievelijk dat privéleven. (Zie de in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder
2.46 aangehaalde uitspraak EHRM 6 oktober 2015, nr. 58455/13 (N.P./Moldavië), § 69.) Die
aanspraak ziet mede op de gerechtelijke procedure, welke procedure op zichzelf tevens moet
voldoen aan de eisen die voortvloeien uit art. 6 EVRM. De door art. 8 EVRM vereiste mate waarin
en wijze waarop de belanghebbende bij het besluitvormingsproces wordt betrokken, is afhankelijk
van de bijzondere omstandigheden van het geval en de aard en de mate van ingrijpendheid van
de te nemen maatregelen.”

Vast staat dat de raad bij inleidend verzoek de ondertoezichtstelling van de minderjarige heeft
verzocht omdat zij volgens de raad in haar ontwikkeling ernstig wordt bedreigd omdat zij feitelijk
zonder vader opgroeit. Doel van de ondertoezichtstelling is het ertoe te leiden dat er omgang
tussen de minderjarige en de vader komt. Daarmee is de ondertoezichtstelling in feite gericht op
effectuering van het recht van de vader op gezinsleven met de minderjarige in de zin van artikel 8
EVRM. De ondertoezichtstelling raakt daarmee naar het oordeel van het hof rechtstreeks (de
bescherming van) het recht van de vader, zodat hij er aanspraak op kan maken dat hij in
voldoende mate betrokken wordt in de onderhavige procedure die kan leiden tot een inmenging
daarin. Die voldoende mate van betrokkenheid kan naar het oordeel van het hof alleen worden
bereikt door de vader in deze procedure aan te merken als belanghebbende.Hieruit volgt dat hem
tevens het recht toekomt een verweerschrift in de onderhavige zaak in te dienen.

Ondertoezichtstelling

Het hof stelt voorop dat de rechter ingevolge het bepaalde in artikel 1:255, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) een minderjarige onder toezicht kan stellen van een
gecertificeerde instelling indien die minderjarige zodanig opgroeit, dat hij in zijn ontwikkeling
ernstig wordt bedreigd, en:

a.  de zorg die in verband met het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is voor de
minderjarige of voor zijn ouders of de ouder die het gezag uitoefenen, door dezen niet of
onvoldoende wordt geaccepteerd, en

b.  de verwachting gerechtvaardigd is dat de ouders of de ouder die het gezag uitoefenen binnen
een gelet op de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten
termijn, de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 1:247,
tweede lid, BW, in staat zijn te dragen.

Op basis van de stukken en het verhandelde ter terechtzitting is het hof van oordeel dat de
rechtbank op de juiste gronden heeft geoordeeld en beslist zoals zij heeft gedaan. Het hof neemt
deze gronden over en maakt deze tot de zijne. In hoger beroep zijn geen nieuwe feiten of
omstandigheden aangevoerd die tot een andersluidend oordeel moeten leiden. Daartoe
overweegt het hof in het bijzonder nog het volgende.

De moeder heeft betwist dat de minderjarige zodanig opgroeit dat zij in haar ontwikkeling
ernstig wordt bedreigd, zodat een ondertoezichtstelling reeds om die reden niet gerechtvaardigd
is. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting leidt het hof af dat de moeder er van overtuigd is
dat de vader overmatig alcohol en verdovende middelen gebruikt en daaraan zelfs verslaafd is en
dat hij zich bezig houdt of heeft gehouden met criminele activiteiten. Ter zitting in hoger beroep
heeft de moeder verklaard dat zij daardoor, anders dan in het raadsrapport staat, niet zozeer
angstig is voor de vader, maar dat zij zich zorgen maakt. Die zorgen staan in de weg aan de
omgang tussen de vader en de minderjarige. Vast staat dat de moeder haar verdenkingen richting
de vader en haar zorgen op geen enkele wijze onderbouwt, maar daarin wel volhardt. Ter zitting
in hoger beroep heeft de moeder, anders dan in het raadsrapport staat vermeld, verklaard dat de
minderjarige wel weet wie haar vader is uit verhalen van de moeder en foto’s die de moeder heeft
laten zien. Daardoor wordt de ontwikkelingsbedreiging bij de minderjarige naar het oordeel van
het hof echter niet weggenomen. Naar het oordeel van het hof heeft de raad in het rapport van 24
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oktober 2018 heel duidelijk onderbouwd hoe de huidige situatie leidt tot een concrete
ontwikkelingsbedreiging voor de minderjarige. De raad wijst erop dat als door de ene ouder al het
gedrag van de andere ouder negatief wordt gekleurd, er een groot risico is dat er bij het kind
internaliserende en externaliserende problemen ontstaan. Omdat het kind van beide ouders houdt
en ergens voelt dat de negatieve kleuring niet klopt, wordt aan het kind eigenlijk geleerd dat het
niet op zijn of haar eigen gevoel kan vertrouwen. Daarnaast wordt door de afwijzing van de
andere ouder ook een deel van het kind afgewezen. Ook dit brengt op latere leeftijd risicofactoren
met zich mee in de vorm van sociaal emotionele problemen. Dit kan leiden tot een negatief
zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, somberheid en gevoelens van onveiligheid. Het kind wordt dan
eigenlijk afgewezen en kan niet zijn eigen gevoel naar buiten brengen en doorleven. Omdat zij of
hij de ouder niet wil afvallen zal het kind leren zich steeds aan anderen aan te passen, wat het
ontwikkelen van een eigen identiteit in de weg staat. Dit kan verder op hun pad leiden tot grote
problemen bijvoorbeeld bij het aangaan van relaties met anderen. Hoewel de moeder bij de raad
heeft gezegd dat de minderjarige op dit moment een vrolijk beeld van de vader heeft, is het de
vraag hoe dit beeld verder zal ontwikkelen indien de situatie onveranderd blijft.

Verder heeft de moeder betwist dat de zorg die in verband met het wegnemen van de bedreiging
noodzakelijk is voor de minderjarige door haar niet of onvoldoende wordt geaccepteerd. De
ondertoezichtstelling is naar de mening van de moeder een te zwaar middel omdat er in het
vrijwillig kader nog voldoende mogelijkheden zijn om de omgang tussen de vader en de
minderjarige op gang te brengen. De moeder stelt gezinscoaching voor en ter zitting in hoger
beroep heeft zij toegezegd mee te willen werken aan een intake bij het door de gecertificeerde
instelling benaderde [gezinshuis] . Het hof heeft ter zitting in hoger beroep echter ook vastgesteld
dat de moeder het traject bij het [gezinshuis] juist heeft opgeschort in afwachting van de uitkomst
van de onderhavige procedure. Verder is zij niet concreet en wisselend in haar visie over welk
traject in haar ogen geschikt zou zijn om de omgang tussen de vader en de minderjarige op gang
te brengen. Zij behoudt zich alle mogelijkheden voor en doet geen enkele concrete toezegging. In
samenhang met de omstandigheid dat de moeder volhardt in haar wantrouwen richting de vader,
leidt het hof daaruit af dat het zeer onaannemelijk is dat de omgang van de vader met de
minderjarige in het vrijwillig kader tot stand zal komen.

Het vorenstaande in onderling verband en samenhang bezien is het hof, met de kinderrechter,
van oordeel dat de wettelijke gronden voor de ondertoezichtstelling aanwezig zijn. Dit leidt ertoe
dat de bestreden beschikking zal worden bekrachtigd.

Het hof:

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Den Haag van 21 december 2018;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. M.W. Koek, A.C. Olland en A.R.J. Mulder, bijgestaan door mr.
S.N. Keuning als griffier, en is op 22 mei 2019 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van
de griffier.

6 De beslissing
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wonende te [woonplaats] ,

verzoekster in hoger beroep,
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Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering,

gevestigd te Rotterdam,

verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: de gecertificeerde instelling.

Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

1. [belanghebbende 1] ,

hierna te noemen: de pleegvader, en

2. [belanghebbende 2] ,

hierna te noemen: de pleegmoeder,

wonende op een bij het hof bekend adres,

hierna gezamenlijk te noemen: de pleegouders.

In zijn adviserende en/of toetsende taak is in de procedure gekend:

de raad voor de kinderbescherming, regio Rotterdam-Dordrecht,

locatie: Rotterdam,

hierna te noemen: de raad.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de tussenbeschikkingen van de
rechtbank Rotterdam van 3 april 2018 en 4 oktober 2018 en de eindbeschikking van 27 november
2018, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

De moeder is op 25 januari 2019 in hoger beroep gekomen van de beschikking van 27 november
2018 (hierna: de bestreden beschikking).

De gecertificeerde instelling heeft op 11 maart 2019 een brief ingediend, waarin zij aan het hof
kenbaar maakt ter zitting verweer te zullen voeren.

De raad heeft bij brief van 15 maart 2019, ingekomen bij het hof op 19 maart 2019, aan het hof
kenbaar gemaakt niet ter zitting te zullen verschijnen.

Bij het hof zijn voorts van de zijde van de moeder de volgende stukken ingekomen:

- op 5 maart 2019 een faxbericht met bijlagen;

- op 18 maart 2019 een brief van 14 maart 2019 met bijlagen.

1 Het verloop van het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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De mondelinge behandeling heeft op 21 maart 2019 plaatsgevonden. Verschenen zijn:

- de moeder, bijgestaan door mr. N.S. van der Vliet, kantoorgenoot van mr. A.L. Witteveen;

- de gecertificeerde instelling, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de GI] en
[vertegenwoordiger van de GI] .

De pleegouders zijn, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten voor zover daartegen in hoger
beroep niet is opgekomen. Onder meer staat het volgende vast.

Uit de moeder zijn geboren [de minderjarige 1] (hierna te noemen: [de minderjarige 1] ) [in] 2015
te [geboorteplaats] en [de minderjarige 2] (hierna te noemen: [de minderjarige 2] ) [in] 2016 te
[geboorteplaats] .

De moeder oefent alleen het ouderlijk gezag uit over de minderjarigen.

Bij tussenbeschikking van 3 april 2018 is de ondertoezichtstelling van de minderjarigen verlengd
tot 14 oktober 2018 alsook de machtiging tot uithuisplaatsing in een voorziening voor pleegzorg
tot uiterlijk 14 oktober 2018. De beslissing voor het overige verzochte is aangehouden.

Bij tussenbeschikking van 4 oktober 2018 van de rechtbank Rotterdam is de ondertoezichtstelling
van de minderjarigen verlengd tot 14 april 2019 en de machtiging tot uithuisplaatsing in een
voorziening voor pleegzorg is verlengd tot 14 december 2018. Het verzoek van de moeder tot
geheel of gedeeltelijk vervallen verklaren van de schriftelijke aanwijzing en het verzoek tot het
vaststellen van een omgangsregeling is aangehouden.

Bij de bestreden beschikking is, uitvoerbaar bij voorraad, de machtiging tot uithuisplaatsing van de
minderjarigen in een voorziening voor pleegzorg verlengd tot uiterlijk 14 april 2019. Het verzoek
van de moeder om de schriftelijke aanwijzing van 14 augustus 2018 geheel of gedeeltelijk
vervallen te verklaren en een omgangsregeling vast te stellen, welke inhoudt dat de moeder
eenmaal per twee weken, twee uur omgang heeft met de minderjarigen bij de moeder thuis, is
afgewezen.

De moeder is het niet eens met deze beslissing en verzoekt het hof de bestreden beschikking ten
aanzien van de machtiging uithuisplaatsing te vernietigen, in die zin dat primair de machtiging tot
uithuisplaatsing wordt verlengd met de voorwaarde dat wordt gewerkt aan een gefaseerde
thuisplaatsing en subsidiair de machtiging uithuisplaatsing in duur wordt verkort, althans een
zodanige beslissing te nemen als het hof in goede justitie juist acht. Ook verzoekt de moeder het
hof de bestreden beschikking ten aanzien van de schriftelijke aanwijzing te vernietigen, in die zin
dat de schriftelijke aanwijzing vervallen wordt verklaard, waarbij zelfstandig een omgangsregeling
wordt bepaald, zoals eerder tussen betrokkenen is overeengekomen, dan wel een
omgangsregeling zoals het hof in goede justitie juist acht.

De gecertificeerde instelling verweert zich hiertegen en verzoekt het hof de bestreden beschikking
te bekrachtigen en de verzoeken van de moeder af te wijzen.

3 De feiten

4 De omvang van het geschil
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Machtiging uithuisplaatsing

De moeder stelt dat de rechtbank de machtiging tot uithuisplaatsing van de minderjarigen ten
onrechte tot 14 april 2019 heeft verlengd, nu niet is voldaan aan het wettelijk criterium genoemd
in artikel 1:265b van het Burgerlijk Wetboek (BW). De moeder heeft bij de gecertificeerde instelling
aangegeven in te stemmen met een machtiging uithuisplaatsing indien een gefaseerde
terugplaatsing wordt bewerkstelligd. Zij begrijpt dat de minderjarigen niet van de ene op de
andere dag thuis kunnen worden geplaatst. Sinds de uithuisplaatsing van de minderjarigen heeft
de moeder aan zichzelf gewerkt en heeft zij een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Uit het
verslag van [thuisondersteuning] (thuisondersteuning) blijkt dat de moeder leerbaar is, dat zij tips
en adviezen goed oppakt en dat zij inzicht in haar eigen handelen toont. Sinds de geboorte van
[de minderjarige 3] draagt de moeder zelfstandig de verzorging en opvoeding voor hem. Volgens
[pleegzorg] daarentegen is een uitbreiding van de omgangsregeling thans niet in het belang van
de minderjarigen. De moeder vindt het logisch dat de minderjarigen bij een verandering in de
omgangsregeling verandering in het gedrag laten zien, maar zonder nader onderzoek kan niet
worden gesteld dat het perspectief van de minderjarigen niet bij de moeder ligt. Door het
stopzetten van de uitbreiding van de omgang heeft de moeder onvoldoende de kans gekregen om
te laten zien welke mogelijkheden zij heeft, terwijl zij van mening is dat de aanvaardbare termijn
nog altijd niet is verstreken.

De gecertificeerde instelling heeft het volgende aangevoerd. De minderjarigen hebben in het
verleden al veel schade opgelopen. De aanvaardbare termijn voor de minderjarigen is verstreken
en het is in hun belang dat er nu duidelijkheid komt over hun perspectief. De minderjarigen hadden
een ontwikkelingsachterstand, maar maken nu, omdat zij vertrouwen in de pleegouders krijgen,
positieve stappen. Tijdens het thuisplaatsingstraject was er een stagnatie in de ontwikkeling van
de minderjarigen zichtbaar. Dit was de aanleiding om dit traject stop te zetten. De gecertificeerde
instelling heeft de groei en inzet van de moeder gezien, maar acht dit nog altijd onvoldoende: de
ontwikkelingsbehoeften van de kinderen enerzijds en de opvoedvaardigheden van moeder
anderzijds zijn niet met elkaar in balans. Het traject duurt inmiddels te lang voor de minderjarigen.
Terugplaatsing van de minderjarigen in één keer (in plaats van gefaseerd) bij de moeder is geen
optie. Een gefaseerde terugplaatsing is echter ook niet in hun belang, omdat dit te veel
onduidelijkheid met zich brengt. De gecertificeerde instelling heeft mede daarom het besluit heeft
genomen dat de minderjarigen in het pleeggezin zullen opgroeien. Inmiddels heeft de raad een
onderzoek gestart naar een gezagsbeëindigende maatregel.

Ingevolge artikel 1:265b, eerste lid, BW kan de kinderrechter de gecertificeerde instelling als
bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, die belast is met de uitvoering van de
ondertoezichtstelling, op haar verzoek machtigen de minderjarige gedurende dag en nacht uit huis
te plaatsen indien dit noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van de
minderjarige of tot onderzoek van diens geestelijke of lichamelijke gesteldheid.

Op basis van de overgelegde stukken en het verhandelde ter terechtzitting is het hof van oordeel
dat de rechtbank op de juiste gronden heeft geoordeeld en beslist zoals zij heeft gedaan. Het hof
neemt deze gronden na eigen afweging over en maakt deze tot de zijne. Niet is gebleken van
feiten en/of omstandigheden die tot een anders luidend oordeel zouden moeten leiden. Het hof
neemt hierbij nog het volgende in aanmerking. Ter zitting is het hof genoegzaam gebleken dat de
moeder geen bezwaren heeft tegen de (termijn van de) machtiging tot uithuisplaatsing van de
minderjarigen. De moeder verlangt van het hof dat opdracht wordt gegeven voor een (al dan niet
gefaseerde) thuisplaatsing van de minderjarigen, te meer nu de gecertificeerde instelling het
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perspectief van de minderjarigen bij de pleegouders heeft bepaald. In het kader van de beslissing
over de verlenging van de machtiging uithuisplaatsing en het gegeven dat er thans een onderzoek
door de raad wordt gedaan naar een gezagsbeëindigende maatregel, is het niet aan het hof om
nu een oordeel te geven over het toekomstperspectief van de minderjarigen. Daar komt bij dat het
hof nu over onvoldoende informatie beschikt. Het is in deze procedure niet passend en niet in het
belang van de minderjarigen om vooruit te lopen op het onderzoek van de raad naar de
gezagsbeëindigende maatregel. Het hof ziet dan ook geen grond om het door de moeder gedane
verzoek toe te wijzen. Voorts ziet het hof, gelet op het feit dat het onderzoek van de raad naar
het perspectief van de minderjarigen enige tijd in beslag zal nemen en de duur van de lopende
machtiging, op dit moment geen aanleiding om, zoals door de moeder verzocht, de machtiging
uithuisplaatsing in duur te verkorten. Gelet op vorenstaande zal het hof de bestreden beschikking
op dit punt bekrachtigen.

Vervallen verklaring schriftelijke aanwijzing

De moeder stelt dat de rechtbank ten onrechte haar verzoek tot vervallenverklaring van de
schriftelijke aanwijzing heeft afgewezen. Het onderzoek naar haar opvoedvaardigheden diende
middels de uitgebreide omgangsregeling te worden onderzocht. Zij kan zich dan ook niet
verenigen met de omgangsbeperking zoals deze door de gecertificeerde instelling is opgelegd. De
gecertificeerde instelling heeft volgens haar in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur gehandeld, nu zij de schriftelijke aanwijzing onvoldoende heeft gemotiveerd en een
onjuiste belangenafweging heeft gemaakt. Aan het rapport van [pleegzorg] wordt volgens de
moeder meer waarde gehecht dan aan het rapport van [thuisondersteuning] . In het kader van
een machtiging uithuisplaatsing dient te worden gewerkt aan gezinshereniging, terwijl de
gecertificeerde instelling, gelet op het perspectief van de minderjarigen, al duidelijk kenbaar heeft
gemaakt een beperktere omgangsregeling passend te achten.

De gecertificeerde instelling stelt dat er geen gronden zijn om de schriftelijke aanwijzing vervallen
te verklaren en een uitgebreidere omgangsregeling tussen de moeder en de minderjarigen vast te
stellen. Nadat het perspectief van de minderjarigen is vastgesteld, is de omgang tussen de
moeder en de minderjarigen aangepast naar één keer per twee weken twee uur begeleide
omgang op een locatie bij de moeder in de buurt. De moeder heeft zelf aangegeven de tijd te
willen verkorten naar anderhalf uur per twee weken, omdat de spanningsboog en de energie van
de minderjarigen niet toereikend was voor omgang van twee uur. Het contact tussen de moeder
en de minderjarigen is positief. Sinds het perspectief niet meer bij de moeder ligt, is het merkbaar
dat het de moeder meer moeite kost om dit vol te houden. De moeder heeft in de periode van 1
maart 2019 tot en met 21 maart 2019 de omgangsafspraken afgezegd. Zij geeft aan dat zij
geestelijk en lichamelijk vermoeid is en de minderjarigen niet de aandacht kan geven die zij nodig
hebben tijdens de omgang. Een uitbreiding van de omgang is volgens de gecertificeerde instelling
dan ook niet in het belang van de minderjarigen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:265f lid 1 BW kan de gecertificeerde instelling, voor zover
noodzakelijk in verband met de uithuisplaatsing van de minderjarige, voor de duur van de
uithuisplaatsing de contacten tussen de met het gezag belaste ouder en de minderjarige
beperken. Het tweede lid bepaalt dat een beslissing van de gecertificeerde instelling als een
schriftelijke aanwijzing geldt en dat de artikelen 1:264 BW en 1:265 BW van overeenkomstige
toepassing zijn, met dien verstande dat de kinderrechter een zodanige regeling kan vaststellen
als hem in het belang van de minderjarige wenselijk voorkomt. De schriftelijke aanwijzing dient te
worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene Wet Bestuursrecht
(Awb). De rechter dient dan ook in de eerste plaats aan de hand van het bepaalde in de
hoofdstukken 3 en 4 Awb te beoordelen of het besluit zorgvuldig tot stand is gekomen en
toereikend is gemotiveerd.

Het hof stelt voorop dat de schriftelijke aanwijzing van 14 augustus 2018 voldoet aan de daaraan
op grond van de Awb te stellen eisen. Verder is het hof van oordeel dat de aanwijzing terecht is
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gegeven en het hof verenigt zich in zoverre met het oordeel van de rechtbank en de gronden
waarop dat berust. Het is het hof genoegzaam gebleken dat de invulling van de huidige
zorgregeling, in combinatie met de zorg voor [de minderjarige 3] , veel van de moeder vergt. De
moeder heeft een omgangsmoment in de periode van 1 maart 2019 tot 21 maart 2019 af moeten
zeggen, omdat zij te gespannen is en het te druk heeft. Het hof merkt op dat de frequentie van de
omgangsmomenten op verzoek van de moeder en met instemming van de gecertificeerde
instelling, is teruggebracht van één keer per twee weken twee uur omgang naar één keer per
twee weken anderhalf uur omgang. Het hof is van oordeel dat het, gelet op de huidige
omstandigheden, niet wenselijk is in het belang van de minderjarigen om de omgangsregeling
zoals deze thans geldt uit te breiden. Gelet op vorenstaande zal het hof de bestreden beschikking
ook op dit punt bekrachtigen.

Dit leidt tot de volgende beslissing.

Het hof:

bekrachtigt de bestreden beschikking;

wijst het in hoger beroep meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.C. Olland, C.M. Warnaar en W. Burgerhart, bijgestaan door
mr. N. Metalsi als griffier en is op 10 april 2019 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van
de griffier.

6 De beslissing
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Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak 21-03-2019

Datum publicatie 22-03-2019

Zaaknummer 200.250.861_01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Machtiging tot uithuisplaatsing bij veelvuldig schoolverzuim, onvoldoende medische
onderbouwing van dat schoolverzuim en onbereikbaarheid voor de hulpverlening.
Verzoek artikel 810a lid 2 Rv afgewezen nu verzocht is om een contra-expertise,
waarvan geen sprake kan zijn als de moeder niet meewerkt aan PO-onderzoek.

Wetsverwijzingen Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
810a

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JPF 2019/57 met annotatie van Graaf, J.H. de 

Uitspraak

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak : 21 maart 2019

Zaaknummer : 200.250.861/01

Zaaknummers 1e aanleg: C/02/349016 / JE RK 18-1590

C/02/346314 / JE RK 18-635

in de zaak in hoger beroep van:

[appellante] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellante in principaal appel,

verweerster in incidenteel appel,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat: mr. M.S. Krol,

ECLI:NL:GHSHE:2019:1088
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2.2.

2.3.

tegen

Stichting Jeugdbescherming Brabant,

gevestigd te [vestigingsplaats] en mede kantoorhoudende te [kantoorplaats] ,

verweerster in principaal appel,

appellante in incidenteel appel,

hierna te noemen: de Gecertificeerde Instelling (de GI).

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

[de vader] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: de vader.

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is
in de procedure gekend:

de Raad voor de Kinderbescherming,

regio: Zuidwest Nederland, locatie [locatie] ,

hierna te noemen: de raad.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, van 13 november 2018.

Bij beroepschrift van 29 november 2018 met producties, ingekomen ter griffie op diezelfde datum,
heeft de moeder verzocht voormelde beschikking te vernietigen en opnieuw rechtdoende het
verzoek van de GI met betrekking tot de uithuisplaatsing af te wijzen en subsidiair een nader
onderzoek te gelasten op grond van artikel 810a Rv, waarbij kan worden gekozen voor een NIFP-
onderzoek.

Bij verweerschrift met producties van 21 januari 2019, ingekomen ter griffie op 23 januari 2019,
heeft de GI verzocht het hoger beroep van de moeder af te wijzen en de bestreden beschikking in
stand te laten en de beschikking bij bekrachtiging alsnog uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:

- het V2-formulier van 31 december 2018, ingekomen ter griffie van het hof op dezelfde datum,
waarin mr. M.S. Krol zich stelt in plaats van mr. H. Asal;

- het V6-formulier van 22 februari 2019 van de advocaat van de moeder, ingekomen ter griffie van

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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het hof op dezelfde datum;

- het schrijven van de advocaat van de moeder van 25 februari 2019, ingekomen ter griffie van het
hof op dezelfde datum.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 26 februari 2019. Bij die gelegenheid zijn
gehoord:

- de moeder, bijgestaan door haar advocaat;

- de GI, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de GI] ;

- de vader.

De raad is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

Het hof heeft de minderjarige [minderjarige] in de gelegenheid gesteld haar mening
kenbaar te maken. Zij heeft hiervan gebruik gemaakt en is voorafgaand aan de mondelinge
behandeling ter zitting buiten aanwezigheid van partijen en overige belanghebbenden
gehoord. Ter zitting heeft de voorzitter de inhoud van dit verhoor zakelijk weergegeven,
waarna alle aanwezigen de gelegenheid hebben gekregen daarop te reageren.

Uit de inmiddels verbroken relatie van de moeder en de vader is geboren:

[minderjarige] (hierna te noemen: [minderjarige] ), op [geboortedatum] 2004 te [geboorteplaats] .

[minderjarige] heeft over de periode 5 maart 2012 tot 5 maart 2016 onder toezicht gestaan van
de GI. Vervolgens is zij vanaf 4 januari 2017 onafgebroken onder toezicht gesteld van de GI.

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank de ondertoezichtstelling verlengd tot

3 juni 2019 en is daarnaast een machtiging tot uithuisplaatsing van [minderjarige] verleend in een
accommodatie jeugdhulpaanbieder van 13 november 2018 tot 3 juni 2019. Het meer of anders
verzochte is afgewezen. De beschikking is niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

De GI heeft de machtiging tot uithuisplaatsing ten uitvoer gelegd, op grond waarvan
[minderjarige] eind 2018 in een accommodatie jeugdhulpaanbieder heeft verbleven. Inmiddels
woont [minderjarige] weer bij de moeder, aangezien de beschikking niet ten uitvoer kon worden
gelegd.

De moeder kan zich met de bestreden beschikking, voor zover het de machtiging tot
uithuisplaatsing betreft, niet verenigen en zij is hiervan in hoger beroep gekomen.

De moeder voert het volgende aan. De machtiging tot uithuisplaatsing is niet noodzakelijk in het
belang van [minderjarige] nu minder ingrijpende middelen binnen het kader van de
ondertoezichtstelling voldoende waarborgen bieden om [minderjarige] een gezonde
opvoedingssituatie te geven. Van belang daarbij is dat in dat kader nog niet alle mogelijkheden
zijn uitgeput, nu de GI de moeder bijvoorbeeld geen schriftelijke aanwijzing heeft gegeven. De
moeder erkent evenwel het schoolverzuim van [minderjarige] , maar wijt dit aan de auto-
immuunziekte van [minderjarige] . Sinds [minderjarige] weer bij de moeder woont is er sprake van
een stijgende lijn omdat [minderjarige] weer naar school gaat en er een zorgplan is opgesteld.

Ten aanzien van de doelen die tijdens de ondertoezichtstelling zijn gesteld voert de moeder aan
dat de doelen enerzijds zijn behaald, maar anderzijds niet volgens de van toepassing zijnde
richtlijn zijn opgesteld en onvoldoende concreet zijn. De doelen zijn bovendien niet gericht op het

3 De beoordeling
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voorkomen van een uithuisplaatsing, hetgeen in strijd is met artikel 10 IVRK.

De uithuisplaatsing is ook in strijd met artikel 8 EVRM en nu er geen sprake is van een
noodzakelijke inmenging in het privé en gezinsleven van de moeder en [minderjarige] . Ook heeft
de rechtbank onvoldoende gemotiveerd waarom de scheiding van [minderjarige] en de moeder de
juiste maatregel is in het licht bezien van artikel 3 IVRK, waarbij de moeder verwijst naar
jurisprudentie van het EHRM.1

Subsidiair verzoekt de moeder om op grond van artikel 810a lid 2 Rv een deskundige te benoemen
om via een contra-expertise onderzoek te doen naar de opvoedbehoeften van [minderjarige] en
de opvoedvaardigheden van de moeder. Ook moet onderzocht worden of [minderjarige] een
overplaatsing aankan en of een thuisplaatsing tot de mogelijkheden behoort. De moeder voert
aan dat een dergelijk verzoek door de rechter in beginsel toegewezen moet worden en verwijst
hiervoor naar jurisprudentie in dit kader.

De GI voert het volgende aan. De GI vraagt om bekrachtiging van de bestreden beschikking.
Daarnaast verzoekt de GI bij wijze van incidenteel appel de bestreden beschikking alsnog
uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, omdat de rechtbank op dit verzoek in eerste aanleg geen
beslissing heeft genomen en de beschikking vervolgens ook niet heeft aangevuld zoals door de GI
verzocht. Dit heeft tot gevolg gehad dat [minderjarige] niet langer op de crisisplaats kon blijven en
sinds 21 december 2018 weer bij de moeder thuis is. Die situatie is niet in het belang van
[minderjarige] aangezien er geen sprake is van verbetering. [minderjarige] is kennelijk tot eind
januari 2019 niet naar school gegaan. Voor het schoolverzuim heeft [minderjarige] een taakstraf
opgelegd gekregen. Ook komt de benodigde hulpverlening opnieuw niet van de grond, terwijl het
nodig is zicht te krijgen op de thuissituatie en de moeder haar medewerking zou moeten verlenen
aan een persoonlijkheidsonderzoek. De GI kan geen schriftelijke aanwijzing geven aan een
volwassene om een persoonlijkheidsonderzoek af te laten nemen. De moeder is daarnaast
inmiddels opnieuw met [minderjarige] verhuisd. In de zomer van 2018 is de moeder ook al
verhuisd, zonder de GI hierover te informeren, zodat de moeder en [minderjarige] opgespoord
moesten worden. De GI ziet hierin een patroon waarbij er eerst geen contact met moeder te
krijgen valt en er daarna geen hulpvraag van de moeder is.

Gebleken is overigens dat [minderjarige] het op de crisisopvang goed deed en weinig
(pijn)klachten had. Opvallend is dat telkens na een telefoongesprek met de moeder de klachten
van [minderjarige] weer toenamen.

De vader voert het volgende aan. De vader heeft [minderjarige] al 5,5 jaar niet gezien en de
moeder geeft de vader geen informatie over het welzijn van [minderjarige] . De situatie bij de
moeder is niet veilig voor [minderjarige] nu de moeder niet bekwaam is haar op te voeden. De
vader staat daarom achter de machtiging tot uithuisplaatsing.

De vader heeft overigens reeds zeven jaar geleden op eigen kosten een persoonlijkheids-
onderzoek ondergaan en begrijpt daarom niet waarom dit bij de moeder zo lang duurt. De vader
vindt het opvallend dat [zoon] , de andere zoon van de vader en de moeder, niet meer ziek is
sinds hij op zichzelf woont.

Het hof overweegt het volgende.

Het hoger beroep richt zich tegen de machtiging tot uithuisplaatsing en de uitvoerbaar bij
voorraad verklaring.

Ingevolge artikel 1:265b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de rechter de
gecertificeerde instelling, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, die belast is met de
uitvoering van de ondertoezichtstelling, op haar verzoek machtigen de minderjarige
gedurende dag en nacht uit huis te plaatsen indien dit noodzakelijk is in het belang van de
verzorging en opvoeding van de minderjarige of tot onderzoek van diens geestelijke of
lichamelijke gesteldheid.

187



3.9.3.

3.10.

Het hof is evenals de rechtbank van oordeel dat voldaan is aan de gronden voor de
uithuisplaatsing. De voortdurende onbereikbaarheid van de moeder en [minderjarige] voor
de hulpverlening en het gebrek aan medische onderbouwing van het veelvuldige
schoolverzuim van [minderjarige] maken de uithuisplaatsing noodzakelijk in het belang van
[minderjarige] . Overigens heeft de moeder in de periode dat de procedure bij de rechtbank
– tot twee keer toe – is aangehouden geen blijk gegeven de mogelijkheden te benutten om
tot (bestendige) verbetering van de situatie te komen. De enkele, niet nader onderbouwde,
stelling van de moeder dat de doelen niet zouden zijn gericht op het voorkomen van de
uithuisplaatsing van [minderjarige] neemt het hof niet over. De uithuisplaatsing is er immers
op gericht om het ongeoorloofd schoolverzuim van [minderjarige] drastisch terug te brengen
en ervoor te zorgen dat zij passende hulpverlening krijgt.

Ook op dit moment is de noodzaak om [minderjarige] uit huis te plaatsen nog aanwezig. De
huidige situatie is op dit moment immers onvoldoende verbeterd om de zorgen weg te
nemen die er destijds waren en er nu nog steeds zijn. De benodigde hulpverlening is door
de houding van de moeder nog steeds niet van de grond gekomen en heeft nieuwe
vertraging opgelopen door de verhuizing van de moeder en [minderjarige] naar Zeeland.
Weliswaar gaat [minderjarige] daar sinds kort naar school, de vraag is echter hoe bestendig
dit is.

Hoewel het hof zich realiseert dat een uithuisplaatsing van [minderjarige] ingrijpend is voor
[minderjarige] en de moeder, acht het hof een doorbreking van de huidige situatie
noodzakelijk in het belang van [minderjarige] , mede gelet op het langdurige verloop
daarvan en de afhoudende houding van de moeder daarbij.

Ten aanzien van het beroep van de moeder op het IVRK en het EVRM oordeelt het hof dat op
grond van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden voldoende vast is komen te
staan dat de machtiging tot uithuisplaatsing noodzakelijk is in het belang van [minderjarige]
en dat het IVRK en het EVRM zich onder de gegeven omstandigheden niet tegen een
dergelijke maatregel verzetten.

Het verzoek van de moeder om een contra-expertise op grond van artikel 810a lid 2 Rv uit te
laten voeren zal eveneens worden afgewezen, nu van een contra-expertise nog geen
sprake kan zijn aangezien de moeder het noodzakelijk geachte persoonlijkheidsonderzoek
tot op heden niet heeft laten afnemen. Het ligt op de weg van de moeder zich eerst te laten
onderzoeken en haar opvoedvaardigheden te laten evalueren. Dit heeft zij tot op heden
echter niet gedaan.

Het hof zal tenslotte zijn beschikking uitvoerbaar bij voorraad verklaren zodat de
uithuisplaatsing, in het belang van de minderjarige, kan worden uitgevoerd.

Het voorgaande leidt ertoe dat de bestreden beschikking, voor zover aan het oordeel van het
hof onderworpen, dient te worden bekrachtigd en aangevuld.

Het hof:

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 13 november 2018 voor zover
aan het oordeel van het hof onderworpen en vult deze beschikking aan met de bepaling dat de
beschikking uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard;
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verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.F.A.M. Graafland-Verhaegen, R.C.A.M. Philippart, C.A.R.M. van
Leuven en is op 21 maart 2019 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier.

De moeder verwijst in dit verband naar de zaak Venema / Netherlands (EHRM 17 december 2002,
Appl. No. 35731/97).
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Instantie Rechtbank Noord-Nederland

Datum uitspraak 12-02-2019

Datum publicatie 13-02-2019

Zaaknummer C/18/189622 / JE RK 19-46

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie
Jeugdrecht. Uithuisplaatsing. Kan de kinderrechter een machtiging tot
uithuisplaatsing gegeven op de voet van art. 1:265b lid 1 BW beperken tot een
type voorziening? Art. 1:265b lid 1 BW in samenhang met art. 2.3. lid 6 Jeugdwet
brengt met zich dat een machtiging uithuisplaatsing in principe een algemeen
karakter heeft.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0047 

Uitspraak

beschikking

Afdeling privaatrecht

Locatie Groningen

zaakgegevens : C/18/189622 / JE RK 19-46

datum uitspraak: 12 februari 2019

de gecertificeerde instelling

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering,

die gevestigd is in Amsterdam,

ECLI:NL:RBNNE:2019:498

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

beschikking (wijziging locatie) machtiging uithuisplaatsing

in de zaak van
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en die hierna "de GI" wordt genoemd,

die betrekking heeft op

die geboren is op [geboortedatum] in [geboorteplaats] ,

en die hierna " [minderjarige 1] " wordt genoemd,

en

die geboren is op [geboortedatum] in [geboorteplaats] ,

en die hierna " [minderjarige 2] " wordt genoemd.

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

die woont in Groningen,

en die hierna "de vader" wordt genoemd,

en

die woont in Groningen,

en die hierna "de moeder" wordt genoemd.

De procedure is ingeleid met een verzoekschrift van de GI, dat door de rechtbank is ontvangen op 31

[minderjarige 1]

[minderjarige 2] ,

[belanghebbende 1] ,

[belanghebbende 2] ,
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december 2018. De GI verzoekt de rechtbank de locatie van een eerder door een kinderrechter in
deze rechtbank gegeven machtiging tot uithuisplaatsing te wijzigen.

Op 5 februari 2019 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting achter gesloten deuren behandeld.
Verschenen en gehoord zijn mevrouw [naam] en mevrouw [naam] die de GI vertegenwoordigen, de
moeder en de vader en de heer [naam] die de Raad voor de Kinderbescherming (hierna "de Raad")
vertegenwoordigt.

De kinderrechter kan bij de beoordeling van het verzoek uitgaan van de volgende feiten.

Op 27 november 2018 heeft een kinderrechter in deze rechtbank [minderjarige 1] en [minderjarige 2]
onder toezicht gesteld van de GI en aan de GI een machtiging tot uithuisplaatsing van [minderjarige
1] en [minderjarige 2] in een voorziening voor pleegzorg gegeven.

Op grond van deze beschermingsmaatregelen is de moeder geplaatst in een "moeder kind huis" van
Martinizorg. Deze plaatsing hing samen met de wens die moeder te kennen gaf om van de vader te
scheiden. Vanuit deze plaatsing zou worden gezocht naar een voorziening voor pleegzorg voor beide
kinderen en in afwachting daarvan zouden de opvoedingsvaardigheden van de ouders worden
beoordeeld.

De GI ervaart dat sprake is van een wijziging van omstandigheden die het noodzaakt om tot een
andere plaatsing te komen, doordat Martinizorg heeft gemeld dat zij de veiligheid niet meer kon
borgen voor andere kinderen door het gevaar dat [minderjarige 1] voor hen veroorzaakte. Het gedrag
van [minderjarige 1] was grenzeloos en de moeder was niet in staat om op het gedrag gepaste
interventies te plegen.

Een plaatsing in een crisispleeggezin en vervolgens een tijdelijke plaatsing in een gezinshuis en
ingewonnen advies leert dat [minderjarige 1] moet worden geplaatst op een passende plek waar veel
deskundige hulp aanwezig is.

Ook ten aanzien van [minderjarige 2] is de GI tot de conclusie gekomen dat hij meer begeleiding en
deskundigheid nodig heeft dan in een regulier pleeggezin kan worden geboden.

De GI verzoekt de kinderrechter, verkort weergegeven, om op grond van art. 1:265b lid 1 BW een
machtiging te verlenen om [minderjarige 1] en [minderjarige 2] gedurende dag en nacht uit huis te

De feiten
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plaatsen (in een gezinshuis). De GI legt aan haar verzoek ten grondslag, samengevat weergegeven,
dat de machtiging zoals die is gegeven erop duidt dat de kinderrechter een machtiging voor een type
voorziening heeft gegeven die het niet mogelijk maakt om zonder tussenkomst van de kinderrechter
de kinderen te plaatsen in het gezinshuis.

De vader en de moeder zijn het eens met de plaatsing.

De Raad heeft de kinderrechter geadviseerd om het verzoek toe te wijzen, gelet op de onduidelijkheid
van het dictum.

Het gaat in deze zaak om de vraag of de kinderrechter bij het geven van de beschikking van 27
november 2018 de machtiging tot uithuisplaatsing zo heeft geredigeerd dat een machtiging is
gegeven voor een specifiek type voorziening, zodat de GI op grond van die machtiging de beide
kinderen nu niet kan plaatsen in een gezinshuis.

De kinderrechter neemt bij de beoordeling van het verzoek van de GI tot uitgangspunt dat de wet
sinds 1 januari 2015 geen categorieën uithuisplaatsing meer kent. Tot 1 januari 2015 was dat anders.
Voor zover geen sprake was van een vrijwillige plaatsing, kon plaatsing in het kader van de
ondertoezichtstelling en maakte de kinderrechter een keuze voor een type voorziening (residentieel,
pleegzorg, gesloten jeugdzorg).

De thans geldende regeling maakt het mogelijk dat op grond van art. 1:265b lid 1 BW een machtiging
wordt gegeven op grond waarvan een minderjarige dag en nacht uit huis wordt geplaatst. Onder het
bereik van deze machtiging vallen in ieder geval de volgende uithuisplaatsingscategorieën: pleegzorg
(bestandspleegzorg en netwerkpleegzorg), gezinsgericht (bijv. gezinshuizen, logeerhuizen,
zorgboerderijen), accommodatie jeugdhulpaanbieder (bijv. behandelinstelling regulier/GGZ/Lvb
waaronder kan worden begrepen: de leefgroepen, behandelgroepen, fasegroepen, kamertrainingen)
en WLZ-instelling en overig (bijv. andere ouder al dan niet met gezag, op adres, ziekenhuis,
zelfstandige kamerbewoning).

In het algemeen zal er geen reden kunnen zijn om een machtiging te beperken door daarin een type
voorziening op te nemen. Daarvoor is redengevend dat in de Jeugdwet is geregeld dat de
minderjarige bij een uithuisplaatsing bij voorkeur in een pleeggezin of in een gezinshuis wordt
geplaatst en dat alleen als dit aantoonbaar niet in zijn belang is, een residentiele plaatsing in beeld
komt (art. 2.3 lid 6 Jeugdwet).

Het in art. 2.3 lid 6 van de Jeugdwet neergelegde uitgangspunt is het gevolg van een amendement
dat is gericht op art. 20 IVRK (Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 80 amendement Ypma). Het zesde
lid verplicht de Staat om extra bescherming te bieden aan kinderen die niet in hun eigen gezin kunnen
verblijven. Die bescherming bestaat hieruit dat als kwaliteitseis aan (onder meer) de GI wordt gesteld,
dat gewerkt wordt volgens het principe dat bij een uithuisplaatsing een minderjarige wordt geplaatst
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in een gezinsomgeving en niet in een instelling. Plaatsing van de jeugdige in een instelling is ten
gevolge van dit amendement alleen mogelijk als dit aantoonbaar in het belang is van de jeugdige.

Het voorgaande sluit niet zonder meer uit dat specifieke feiten en omstandigheden redengevend
kunnen zijn om een machtiging te geven die strekt tot plaatsing in een specifieke voorziening. In de
beschikking van de kinderrechter van 27 november 2018 is echter geen aanknopingspunt te vinden
dat op grond van bijzondere feiten of omstandigheden een andere machtiging werd beoogd te geven
dan de algemene machtiging zoals bedoeld in art. 1:265b lid 1 BW. Dit betekent dat de GI op grond
van die machtiging ook kan plaatsen in een gezinshuis, omdat dit - zoals ter zitting is gebleken -
aantoonbaar in het belang is van de minderjarige. Dat laatste brengt met zich dat het verzoek
wegens gemis aan belang moet worden afgewezen.

De kinderrechter

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. B.R. Tromp, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. S. van
Arkel als griffier en in het openbaar uitgesproken op 12 februari 2019.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden
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Instantie Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak 06-08-2019

Datum publicatie 09-08-2019

Zaaknummer C/09/577756 / KG ZA 19/732

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Kort geding

Inhoudsindicatie
Kort geding. Minderjarige is onder toezicht gesteld en met een machtiging tot
uithuisplaatsing in een pleeggezin geplaatst. In een bodemprocedure waarin de
gecertificeerde instelling verzocht om vervangende toestemming om een
reisdocument voor de minderjarige aan te vragen heeft de kinderrechter zich bij de
behandeling van het verzoekt ter zitting op het standpunt gesteld dat voor een
vakantie naar het buitenland met de pleegouders toestemming van de
gezagdragende ouders nodig is. Vervolgens heeft de gecertificeerde instelling
mondeling alsnog om vervangende toestemming voor die vakantie heeft gevraagd.
Dat verzoek is door de kinderrechter afgewezen.

In kort geding stelt de gecertificeerde instelling dat de beschikking van de
kinderrechter een juridische misslag bevat, omdat in situaties waarin de
gecertificeerde instelling gemachtigd is een minderjarige uit huis te plaatsen,
(vervangende) toestemming voor een vakantie met de pleegouders volgens de
gecertificeerde instelling niet nodig is. De gecertificeerde instelling vordert in kort
geding alsnog vervangende toestemming voor de vakantiereis.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de kinderrechter zich terecht op het
standpunt heeft gesteld dat voor een vakantie met de pleegouders (en zeker naar
het buitenland) toestemming van de ouders vereist is en dat de beschikking van de
kinderrechter op dit punt geen klaarblijkelijke juridische misslag bevat. De
bevoegdheid van een gecertificeerde instelling om in het kader van de machtiging
tot uithuisplaatsing beslissingen te nemen over de verblijfplaats van de minderjarige
gaat niet zo ver dat de gecertificeerde instelling ook bevoegd is toestemming te
geven voor een vakantie met de pleegouders in het buitenland in de situatie dat de
ouders die toestemming niet geven.

Vervolgens beoordeelt de voorzieningenrechter of aannemelijk is dat de
kinderrechter ten aanzien van de vervangende toestemming een andere beslissing
zou hebben genomen als hij van alle - in kort geding naar voren gebrachte -
relevante feiten op de hoogte zou zijn geweest en volgt ook in kort geding afwijzing
van de gevraagde vervangende toestemming voor de vakantie van de minderjarige
met de pleegouders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0209 
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Uitspraak

Team handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/577756 / KG ZA 19/732

Vonnis in kort geding van 6 augustus 2019

in de zaak van

Stichting Jeugdbescherming west Zuid-Holland te Den Haag,

eiseres in conventie,

gedaagde in reconventie,

advocaat mr. E.M. de Lange te Den Haag,

tegen:

gedaagde sub 1 in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. H.P.J. van der Eerden te Den Haag,

en

gedaagde sub 2 in conventie,

advocaat mr. I. Aardoom-Fuchs te Gouda.

Eiseres in conventie wordt hierna aangeduid als ‘JBW’. Gedaagden in conventie worden hierna
aangeduid als ‘de moeder’ en ‘de vader’.

Rechtbank den haag

1 [de moeder] wonende op een geheim adres,

2 [de vader] te [plaats] ,
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met daarbij en nadien overgelegde producties;

- de op 5 augustus 2019 gehouden mondelinge behandeling, waarbij door JBW en de moeder
pleitnotities zijn overgelegd. De pleitnotities van de moeder bevatten tevens een eis in
reconventie. Door de moeder zijn tevens – gehecht aan de pleitnotities – enige producties
overgelegd.

JBW heeft ter zitting haar eis gewijzigd, in die zin dat hetgeen zij in de dagvaarding subsidiair
vorderde, thans primair wordt gevorderd en het in de dagvaarding primair gevorderde thans
subsidiair wordt gevorderd. Deze eiswijziging neemt de voorzieningenrechter in aanmerking.

De moeder heeft niet, conform artikel 7.2 van het Procesreglement kort gedingen rechtbanken
handel/familie, voorafgaand aan de zitting haar eis in reconventie aangekondigd. De
voorzieningenrechter neemt de eis in reconventie toch in aanmerking. Blijkens punt 19 van de
dagvaarding was JBW al op de hoogte van het voornemen van de moeder om een eis in
reconventie in te stellen, zodat JBW niet in haar processuele belangen is geschaad. Hierbij is ook
in aanmerking genomen dat de eis in reconventie samenhangt met de eis in conventie en dat JBW
ook daadwerkelijk in de gelegenheid is geweest verweer te voeren tegen de eis in reconventie.

Op 6 augustus 2019 is door middel van een verkort vonnis uitspraak gedaan. Het onderstaande
vormt daarvan de uitwerking, die is vastgesteld op 7 augustus 2019.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende
uitgegaan.

De moeder en de vader zijn ouders van de minderjarige [de minderjarige] , geboren op
[geboortedatum] (hierna: de minderjarige). De moeder en de vader oefenen gezamenlijk het
gezag uit over de minderjarige.

De moeder heeft nog twee oudere kinderen, die thans zes ( [kind 1] ) en acht ( [kind 2] ) jaar oud
zijn. Zij hebben een andere vader.

JBW is sinds 11 september 2018 belast met de uitvoering van de (voorlopige)
ondertoezichtstelling van de minderjarige. Ook op 11 september 2018 is de minderjarige door de
kinderrechter met spoed uit huis geplaatst in een pleeggezin (hierna: het pleeggezin). In de
periode van 4 december 2018 tot en met 9 of 10 januari 2019 heeft de minderjarige weer bij de
moeder verbleven, waarna zij wederom uit huis is geplaatst in het pleeggezin. De minderjarige
verblijft thans nog in het pleeggezin. De moeder heeft thans een keer per week anderhalf uur
omgang met de minderjarige.

Ook de twee oudere kinderen van de moeder zijn onder toezicht gesteld. Ten aanzien van deze
twee kinderen is door de kinderrechter een machtiging tot uithuisplaatsing bij de (niet met het
gezag belaste) vader van deze kinderen afgegeven.

1 De procedure

2 De feiten in conventie en in reconventie
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2.5.

2.6.

Bij beschikking van de kinderrechter in deze rechtbank van 27 juni 2019 is, voor zover nu
relevant, overwogen en beslist dat de machtiging van JBW om de minderjarige uit huis te plaatsen
voortduurt tot 4 december 2019. Voor zover nu relevant staat in die beschikking het volgende
vermeld:

“(…)

(…) Voorts is de kinderrechter van oordeel dat de in artikel 1:265b, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek genoemde gronden voor een machtiging tot uithuisplaatsing aanwezig zijn. Daarbij overweegt
de kinderrechter in het bijzonder dat er nog steeds zorgen zijn over de persoonlijke problematiek van de
moeder. De moeder is hard aan het werk om haar problemen aan te pakken, waardoor wordt gewerkt
aan een stabielere situatie. De therapie is echter pas net begonnen. De [X] moet nog worden gestart en
over de huisvesting loopt nog een procedure. De kinderrechter acht het dan ook niet verantwoord om
[de minderjarige] terug te laten keren naar de moeder.

(…)”

Bij op 4 juli 2019 ingekomen verzoekschrift heeft JBW de kinderrechter in deze rechtbank verzocht
vervangende toestemming te verlenen voor het verkrijgen van een reisdocument voor de
minderjarige. Tijdens de mondelinge behandeling van dit verzoek op 19 juli 2019 heeft JBW –
blijkens de beschikking van 19 juli 2019 – “op suggestie van de rechtbank” mondeling haar verzoek
uitgebreid en tevens verzocht om zo nodig toestemming te verlenen voor een vakantiereis van de
minderjarige met het pleeggezin in de zomervakantie 2019 naar Spanje. Bij mondeling
uitgesproken beschikking van 19 juli 2019 (waarvan de schriftelijke uitwerking is vastgesteld op 22
juli 2019) is, uitvoerbaar bij voorraad, toestemming verleend aan JBW voor de aanvraag van een
paspoort of een Europese identiteitskaart voor de minderjarige. De verzochte vervangende
toestemming voor de vakantiereis is afgewezen. De kinderrechter heeft daarbij als volgt
overwogen, voor zover nu relevant:

“(…)

De rechtbank zal het mondeling verzoek van JBW over de vervangende toestemming voor dc vakantie
van [de minderjarige] naar Spanje afwijzen, omdat dit verzoek onvoldoende concreet is. Het is volstrekt
onduidelijk welke reisdata, welke duur en welke bestemming in Spanje het pleeggezin en JBW voor ogen
hebben. Mevrouw [A] kon daar namens JBW ter zitting desgevraagd niets concreets over zeggen. Ter
zitting heeft de moeder op haar telefoon een recent schriftelijk bericht van de vorige jeugdbeschermer
mevrouw [B] namens JBW getoond, waarin mevrouw [B] namens JBW schrijft dat zij ervan uitgaat dat
[kind 2] en [kind 1] in de vakantie bij de moeder zullen zijn en dus ook aanwezig zullen zijn bij de
bezoeken van [de minderjarige] . Dat is door JBW ter zitting niet weersproken. Kennelijk kunnen [kind
1] en [kind 2] dus in de zomervakantie 2019 wel bij de moeder verblijven en zonder nadere toelichting
van JBW, die ontbreekt, is onduidelijk waarom dat voor [de minderjarige] niet zou gelden. Het concrete
belang van [de minderjarige] om op een in deze procedure geheel onduidelijk gebleven vakantie naar
Spanje te kunnen gaan met het huidige pleeggezin, omdat [de minderjarige] anders tijdelijk in een
ander pleeggezin en/of bij de moeder zou moeten worden ondergebracht, is daarmee onvoldoende
concreet gesteld of gebleken.

Voorts is de rechtbank het met de advocaat van de moeder eens dat JBW in haar op 28 juni

2019 gedateerde maar pas op 4 juli 2019 ingekomen verzoekschrift de rechtbank ernstig onjuist heeft
ingelicht. Ook dat pleit tegen toewijzing van dit onvoldoende concrete en onjuist onderbouwde verzoek
van JBW. Uit ambtshalve raadpleging van de eerdere beschikking van 27 juni 2019 van deze rechtbank,
mondeling uitgesproken op 27 juni 2019 en schriftelijk vastgelegd op 11 juli 2019, blijkt immers
volstrekt niet dat de rechtbank toen zou hebben beslist “dat [de minderjarige] gaat opgroeien in het
pleeggezin en niet meer teruggaat naar de moeder”, zoals mevrouw [B] namens JBW in dat
verzoekschrift ten onrechte heeft geschreven. Een dergelijke beslissing zou overigens ook niet passen
bij de aard van een ondertoezichtstelling, die er als hoofdregel en naar de strekking van de wet immers
op gericht is dat een minderjarige op aanvaardbare termijn weer kan terugkeren bij de ouders met
gezag of bij één van beide ouders met gezag.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

De rechtbank zal alles afwegende nu wel het verzoek tot vervangende toestemming voor de aanvraag
van een reisdocument voor [de minderjarige] toewijzen. De rechtbank oordeelt het immers wel in het
belang van [de minderjarige] dat zij op korte termijn kan beschikken over een geldig eigen
legitimatiebewijs, met name als [de minderjarige] met haar pleegouders naar het ziekenhuis of een
andere zorgverlener moet. De identificatieplicht in de zorg geldt vanaf de geboorte. Aan het verweer van
de advocaat van de moeder ter zitting dat [de minderjarige] in het paspoort bij de moeder

kan worden bijgeschreven gaat de rechtbank voorbij, omdat inschrijving van een kind in het

paspoort van de ouders al enige tijd rechtens niet meer mogelijk is.

(…)”

in conventie

JBW vordert thans, zakelijk weergegeven:

primair: vervangende toestemming te verlenen, die de toestemming van de moeder en de vader
vervangt, voor de vakantie van de minderjarige met haar pleegouders naar Spanje, in […] aan de
[adres], voor de periode van 9 augustus 2019 tot en met 31 augustus 2019, althans,

subsidiair: de moeder en de vader te gebieden toestemming voor die vakantie te verlenen en
hiertoe het toestemmingsformulier voor reizen met een minderjarige naar het buitenland alsnog te
ondertekenen;

kosten rechtens.

Daartoe voert JBW – samengevat – het volgende aan. Als gevolg van de beschikking van 19 juli
2019 kan de minderjarige niet mee op vakantie met de pleegouders en hun overige vijf kinderen
en moet zij voor de duur van drie weken elders ondergebracht worden. De beschikking van 19 juli
2019 berust echter op een juridische misslag, zodat een ordemaatregel vereist is. De rechtbank is
er op de zitting van 19 juli 2019 ten onrechte vanuit gegaan dat de ouder met gezag toestemming
moet geven aan JBW voor de vakantie. De ter zitting aanwezige jeugdbeschermer voelde zich
overvallen door dit standpunt van de rechter en heeft, omdat de rechter dit aangaf, om
vervangende toestemming voor de vakantie gevraagd. Echter, in situaties waarin JBW gemachtigd
is een minderjarige uit huis te plaatsen, is (vervangende) toestemming voor een vakantie met de
pleegouders niet nodig. Het gezagsrecht van de ouders wordt door de machtiging tot
uithuisplaatsing op het punt van de verblijfplaats van een kind ingeperkt en JBW is binnen de
reikwijdte van de machtiging bevoegd beslissingen te nemen over het verblijf van de minderjarige.
Hieronder valt ook het verlenen van toestemming aan pleegouders voor vakantie met de
minderjarige naar het buitenland, aldus JBW. Hoewel de vervangende toestemming dus eigenlijk
niet gegeven hoeft te worden vordert JBW deze thans toch, om mogelijke problemen bij de
douane (als gevolg van de beschikking van 19 juli 2019) te voorkomen.

JBW voert voorts aan dat de vader bij de mondelinge behandeling niet aanwezig was, zodat de
mondelinge eisvermeerdering niet had mogen worden behandeld en het dus evenmin mogelijk
was inhoudelijk op het mondelinge verzoek te beslissen. Ook daarom berust de beschikking van
19 juli 2019 op een juridische misslag.

JBW stelt verder dat het er inmiddels naar uit ziet dat het pleeggezin toch op vakantie zal gaan,
nu de pleegouders de vijf andere kinderen niet teleur kunnen stellen. Dat brengt met zich dat de
minderjarige, als zij niet met het pleeggezin mee kan op vakantie, gedurende drie weken elders
(in een ander pleeggezin of bij de moeder) dient te verblijven. Dat is schadelijk voor de

3 Het geschil
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

4.2.

4.3.

minderjarige, en evident niet in haar belang, aldus JBW.

De moeder en de vader voeren verweer, dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

in reconventie

De moeder vordert, zakelijk weergegeven, te bepalen dat de minderjarige bij de moeder zal
verblijven gedurende de periode dat de pleegouders met vakantie zijn.

Daartoe voert de moeder, samengevat, het volgende aan. In het kader van de hechting van de
minderjarige is het van belang dat de minderjarige bij haar verblijft, en zeker in de periode dat de
pleegouders met vakantie gaan. De oudste twee kinderen van de moeder mogen wel bij de
moeder verblijven, dus het valt niet in te zien dat de minderjarige niet ook bij haar kan verblijven.
De moeder kan bovendien ook niet aan de minderjarige uitleggen dat haar oudste twee kinderen
wel bij haar mogen verblijven, maar de minderjarige zelfs niet in de vakantie.

JBW voert verweer, dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

Gezien de voorgenomen vakantie van de pleegouders die op 9 augustus 2019 begint, is het
spoedeisend belang van JBW bij haar vorderingen gegeven.

Vooropgesteld wordt dat wanneer, zoals in dit geval, in een kort geding moet worden beslist op
een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter al een
beschikking in de hoofdzaak heeft gewezen, de voorzieningenrechter in beginsel haar beslissing
op dat oordeel van de bodemrechter af moet stemmen. Alleen onder omstandigheden kan er
aanleiding zijn voor het aanvaarden van een uitzondering op dit beginsel, bijvoorbeeld als de
beschikking van de bodemrechter klaarblijkelijk op een misslag berust en de zaak dermate
spoedeisend is dat de beslissing in een in te stellen (bijzonder) rechtsmiddel niet kan worden
afgewacht, of als sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden dat moet worden
aangenomen dat de bodemrechter, ingeval hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest, tot een
andere beslissing zou zijn gekomen (HR 7 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0015). Nu JBW –
onder meer – aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd dat sprake is van een juridische
misslag en in verband met de korte termijn die resteerde na de beschikking niet aannemelijk is dat
een beslissing op een rechtsmiddel tijdig tot een uitspraak zou hebben geleid, kan JBW in haar
vorderingen worden ontvangen.

Allereerst dient beoordeeld te worden of sprake is van een (juridische) misslag in de beschikking,
zoals JBW stelt. Vaststaat dat ten aanzien van de minderjarige een machtiging tot uithuisplaatsing
geldt. Het ouderlijk gezag blijft daarbij in beginsel in stand. Dit laat echter onverlet dat de
gecertificeerde instelling (in dit geval JBW) binnen de reikwijdte van de machtiging de plaatsing
van de minderjarige (in dit geval in het pleeggezin) bepaalt waarmee de mogelijkheid van de
ouders om beslissingen te nemen over de verblijfplaats van de minderjarige beperkt is. In geschil
is of JBW met de machtiging tevens de bevoegdheid heeft toestemming aan pleegouders te
verlenen voor vakantie in het buitenland met de minderjarige, ook als de ouders daarmee niet
instemmen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de kinderrechter zich terecht op het standpunt
heeft gesteld dat voor een vakantie met de pleegouders (en zeker naar het buitenland)
toestemming van de ouders vereist is. De enkele stelling van JBW dat dergelijke toestemming door
JBW in vergelijkbare gevallen nooit is gevraagd en “het altijd goed is gegaan” doet daaraan niet
af. Dat de toestemming van de ouders niet vereist zou zijn blijkt ook niet uit de jurisprudentie en
de Kamerstukken waar JBW in de dagvaarding ter onderbouwing van haar standpunt naar
verwijst. Deze jurisprudentie en de Kamerstukken hebben betrekking op de situatie waarin ouders

4 De beoordeling van het geschil
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4.5.

4.6.
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hun kind, dat onder toezicht staat en met machtiging uit huis is geplaatst, zonder toestemming
van de gecertificeerde instelling meenemen naar het buitenland. Uit de omstandigheid dat een
dergelijke overbrenging naar het buitenland door de ouders ongeoorloofd is, kan zonder nadere
toelichting, die ontbreekt, niet worden geconcludeerd dat de bevoegdheid van – in dit geval – JBW
om beslissingen te nemen over de verblijfplaats van de minderjarige, in het kader van de
machtiging tot uithuisplaatsing zo ver gaat dat JBW ook bevoegd is toestemming te geven voor
een vakantie in het buitenland, in de situatie dat de ouders die toestemming niet geven. Slotsom
is dan ook dat de beschikking van 19 juli 2019 op dit punt geen klaarblijkelijke juridische misslag
bevat.

Ook de stelling dat de beschikking van 19 juli 2019 een misslag bevat omdat door de
kinderrechter ten onrechte op het mondelinge verzoek zou zijn beslist, zonder de aanwezigheid
van vader, kan niet leiden tot toewijzing van het gevorderde. De (advocaat van) de vader heeft
immers gemotiveerd gesteld dat vooraf was afgesproken dat de advocaat van de moeder ter
zitting ook de belangen van de vader zou behartigen. Dat is door de advocaat van de moeder
bevestigd en strookt ook met hetgeen daarover in de beschikking is vermeld. Het enkele feit dat
blijkens de beschikking een stelbrief ontbrak doet daaraan niet af. Nu de advocaat van de moeder
zowel de belangen van de moeder als die van de vader behartigde tijdens de mondelinge
behandeling en gesteld noch gebleken is dat hij bezwaar heeft gemaakt tegen de aanvulling van
het verzoek was de kinderrechter gerechtigd het mondelinge verzoek te behandelen en daarop te
beslissen.

Voor zover JBW zich op het standpunt stelt dat de omstandigheid dat JBW volgens de
kinderrechter hem onjuist heeft geïnformeerd geen grond kan zijn voor afwijzing van de
gevorderde vervangende toestemming gaat de voorzieningenrechter daaraan voorbij.
Daargelaten dat een gebrekkige motivering nog geen misslag in vorenbedoelde zin oplevert, blijkt
uit de beschikking dat de gewraakte overweging niet van doorslaggevend belang is geweest voor
de beslissing en dat in de daaraan voorafgaande overweging alle, op dat moment bekende,
relevante omstandigheden zijn betrokken.

Ten aanzien van de stelling van JBW dat een noodtoestand zal ontstaan als de minderjarige niet
met de pleegouders mee kan op vakantie, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Alle in dit
licht naar voren gebrachte omstandigheden, betreffen geen – sinds de beschikking van 19 juli
2019 – gewijzigde omstandigheden. De voorzieningenrechter zal deze omstandigheden evenwel
toetsen, omdat, door de feitelijke gang van zaken ter zitting bij de kinderrechter, waarbij JBW ter
zitting mondeling haar verzoek heeft aangevuld, niet (volledig) aan JBW kan worden
tegengeworpen dat zij deze omstandigheden niet (in volle omvang) ter zitting van 19 juli 2019
naar voren heeft gebracht en zal vervolgens beoordelen of aannemelijk is dat de kinderrechter,
ingeval hij van alle relevante feiten op de hoogte zou zijn geweest, tot een andere beslissing zou
zijn gekomen.

De voorzieningenrechter is allereerst van oordeel dat JBW thans voldoende heeft toegelicht dat
het niet in het belang van de minderjarige is om haar gedurende de gehele vakantie van de
pleegouders bij de moeder te laten verblijven. Dit blijkt allereerst uit de inhoud van de beschikking
van 27 juni 2019 waarin, in een bodemprocedure, is geoordeeld dat de uithuisplaatsing van de
minderjarige nog moet voortduren, omdat de kinderrechter het niet verantwoord achtte de
minderjarige terug te laten keren bij de moeder. Dat (recente) oordeel verhoudt zich niet met een
langdurig verblijf van drie weken bij de moeder. Dat klemt te meer nu de minderjarige momenteel
slechts een keer per week omgang met de moeder heeft en een uitbreiding van de omgang in
beginsel geleidelijk en goed begeleid dient plaats te vinden. Dit wordt niet anders door de
omstandigheid dat de andere twee kinderen van de moeder thans regelmatig bij de moeder
verblijven en daar ook overnachten. JBW heeft gemotiveerd toegelicht dat de situatie van de
andere kinderen van de moeder niet vergelijkbaar is met de situatie van de minderjarige, omdat in
de relatie tussen de moeder en de vader van deze twee kinderen – anders dan in de relatie
tussen de moeder en de vader – geen sprake is geweest van huiselijk geweld. De relatie tussen
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de moeder en de vader van deze twee kinderen verloopt goed en de vader van deze twee
kinderen is feitelijk ook betrokken bij de verzorging en opvoeding van deze twee kinderen,
hetgeen de moeder ontlast. De vader van de minderjarige verblijft momenteel in detentie en kan
reeds daarom de moeder geen ondersteuning bieden bij de verzorging en opvoeding van de
minderjarige, nog daargelaten de vraag of dat gezien de incidenten tussen de moeder en de
vader een reële optie zou zijn. Met JBW acht de voorzieningenrechter het risico dat de volledige
zorg voor drie kinderen, die in de vakantie ook niet naar school gaan, voor de moeder nog te
zwaar is, te groot. De moeder heeft ter zitting nog aangedragen dat de moeder van vader haar in
de verzorging en opvoeding van de minderjarige zou willen ondersteunen, maar heeft
onvoldoende toegelicht dat en waarom dit een reële optie is, gezien de omstandigheid dat niet is
weersproken dat zij door pleegzorg is “afgewezen” als pleegouder.

Het vorenstaande kan echter niet leiden tot toewijzing van de vordering van JBW. Hiertoe is het
volgende redengevend. Allereerst staat niet met zekerheid vast dat beide pleegouders op
vakantie zullen gaan zonder de minderjarige. Maar ook is gebleken dat de pleegouders al eerder
zonder de minderjarige op vakantie zijn gegaan en dat de minderjarige toen binnen het netwerk
van de pleegouders, door voor de minderjarige bekende en vertrouwde mensen, is opgevangen.
Het had op de weg van JBW gelegen aannemelijk te maken dat en waarom dit nu geen optie is.
Dat heeft JBW nagelaten, zodat voorshands niet kan worden aangenomen dat de minderjarige
gedurende de vakantie van de pleegouders drie weken bij voor haar volstrekt onbekende mensen
zal moeten worden geplaatst. Gelet hierop heeft JBW onvoldoende aannemelijk gemaakt dat een
noodtoestand zal ontstaan als de minderjarige niet mee kan op vakantie. Weliswaar is wenselijk
dat een kind na plaatsing in een pleeggezin zoveel mogelijk onderdeel kan zijn van een
pleeggezin en past meegaan op vakantie daar in beginsel bij, maar bij plaatsing in een pleeggezin
in het kader van een machtiging tot uithuisplaatsing spelen ook andere belangen. Doel van de
ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing is terugkeer bij (een van) de met het
gezag belaste ouder(s). De vakantie zou meebrengen dat de moeder en de minderjarige
gedurende een periode van drie weken geen enkel contact met elkaar zouden kunnen hebben,
terwijl een contactregeling geldt op basis waarvan de moeder en de minderjarige wekelijks
contact hebben. Gezien de nog jonge leeftijd van de minderjarige en het doel van de
ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing acht de voorzieningenrechter het niet wenselijk als er
gedurende zo’n lange periode geen contact met de moeder plaatsvindt. Daar komt verder nog bij
dat ter zitting is gebleken dat de minderjarige zeer recent (5 juli 2019) nog opgenomen is geweest
in het ziekenhuis omdat ze onvoldoende at, slecht groeide en afviel. De minderjarige heeft toen
sondevoeding gehad. De voorzieningenrechter is met de moeder van oordeel dat het maar zeer
de vraag is of een reis naar Spanje in het licht van deze gezondheidsproblemen thans in het
belang van de minderjarige is. JBW heeft hieromtrent geen toelichting gegeven, hetgeen wel op
haar weg had gelegen.

Slotsom is dat er – gezien voormeld toetsingskader en hetgeen hiervoor is overwogen – geen
ruimte is om de door JBW gevorderde ordemaatregelen te treffen. De vorderingen van JBW zullen
dan ook worden afgewezen.

JBW zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding in
conventie.

in reconventie

Uit hetgeen in conventie onder 4.7 is overwogen, volgt al dat de vordering in reconventie
evenmin voor toewijzing in aanmerking komt. De voorzieningenrechter overweegt
volledigheidshalve nog dat de omstandigheid dat de vordering van de moeder wordt afgewezen er
niet aan in de weg staat dat tussen JBW en de moeder overleg kan plaats vinden om te bezien of
de minderjarige, meer dan nu het geval is (met ondersteuning), bij de moeder kan verblijven. De
voorzieningenrechter tekent in dat kader nog aan dat de moeder ter zitting heeft laten zien dat zij
het belang van de minderjarige voorop wil stellen.
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4.12. De moeder zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de
reconventie. Deze kosten worden aan de zijde van JBW begroot op nihil, omdat niet aannemelijk is
dat JBW door de vordering in reconventie extra kosten heeft moeten maken.

De voorzieningenrechter:

in conventie

- wijst de vorderingen van JBW af;

- veroordeelt JBW in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van zowel de moeder als de
vader telkens begroot op € 1.061,--, waarvan € 980,-- aan salaris advocaat en € 81,-- aan griffierecht;

in reconventie

- wijst de vordering van de moeder om de minderjarige tijdens de vakantie van de pleegouders
doorlopend bij haar te doen verblijven af;

- veroordeelt de moeder in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van JBW begroot op
nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.J. Hoekstra-van Vliet en in het openbaar uitgesproken op 6 augustus
2019.

5 De beslissing
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Instantie Rechtbank Noord-Holland

Datum uitspraak 30-01-2019

Datum publicatie 15-02-2019

Zaaknummer C/15/282611 / JU RK 18-2324

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie
Centraal staat de vraag naar de bevoegdheid van de GI om zaken die de omgang
tussen vader en kind betreffen in een schriftelijke aanwijzing vast te leggen in het
licht van de recente uitspraak van de Hoge Raad van 14 december 2018
(ECLI:NL:HR:2018:2321), waarin o.a. is bepaald dat de GI niet langer aan
art.1:263 BW de bevoegdheid kan ontlenen tot het geven van contactbeperkende
aanwijzingen. In onderhavig geval was geen sprake van uithuisplaatsing en heeft de
GI de schriftelijke aanwijzing ter bekrachtiging aan de kinderrechter voorgelegd
(art.1:263 lid 3 BW) en niet de weg van art.1:265g BW gekozen. In de aanwijzing
werd aan de moeder opgedragen zich te houden aan een eerdere beschikking van
de rechtbank en aldus mee te werken aan een –in tijd en plaats- uitgewerkt breng-
en haalschema eens per 14 dagen. De rechtbank had in bedoelde beschikking
bepaald dat de vader het kind bij zich zou hebben een weekend in de 14 dagen
van vrijdag uit school tot zondag 18 uur, waarbij partijen in overleg met de GI de
plaats van overdracht van de minderjarige nader zullen bepalen. De kinderrechter
stelt vast dat in onderhavig geval geen sprake is van een aanwijzing die een eerdere
rechterlijke beschikking opzij zet noch sprake is van een door de GI vastgestelde
of gewijzigde zorgregeling zoals door de HR bedoeld. Nu het hier enkel de door
de rechter aan de GI reeds opgedragen nadere uitvoering van diens beslissing
betreft, stond voor de GI -naast de weg van art. 1:265g BW- ook de weg van
1:263 lid 3 BW open. De kinderrechter bekrachtigt de schriftelijke aanwijzing en
legt tevens een dwangsom op nu de bekrachtiging van een eerdere soortgelijke
schriftelijke aanwijzing geen verandering heeft gebracht in de houding van de
moeder.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0055 
FJR 2019/26.2 

Uitspraak

beschikking

Familie en Jeugd

ECLI:NL:RBNHO:2019:746

RECHTBANK NOORD-HOLLAND
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Zittingsplaats: Alkmaar

zaakgegevens : C/15/282611 / JU RK 18/2324

datum uitspraak: 30 januari 2019

de gecertificeerde instelling het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering, hierna te
noemen de GI,

gevestigd te Alkmaar.

betreffende

[minderjarige] , geboren op [geboortedatum] te [plaats] , hierna te noemen [minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

wonende op een geheim adres,

wonende te [plaats] .

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoek met bijlagen van de GI van 5 december 2018, ingekomen bij de griffie op 10 december
2018,

- de brief met bijlage van mr. L.E. Leunissen namens de vader, ingekomen bij de griffie op 16 januari
2019.

Op 17 januari 2019 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de moeder, bijgestaan door mr. S. Selbach en door een tolk in de Spaanse taal, [tolk] ,

- de vader, bijgestaan door mr. L.E. Leunissen,

beschikking gedeeltelijke bekrachtiging schriftelijke aanwijzing

in de zaak van

[de moeder] , hierna te noemen de moeder,

[de vader] , hierna te noemen de vader,

Het procesverloop
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- [medewerker GI] en mevrouw [medewerker GI] , namens de GI.

Het ouderlijk gezag over [minderjarige] wordt uitgeoefend door de ouders en [minderjarige] woont bij
de moeder.

Bij beschikking van 14 november 2016 is [minderjarige] onder toezicht gesteld door de kinderrechter
te Rotterdam. Deze ondertoezichtstelling is laatstelijk bij beschikking van 1 november 2018 verlengd
tot 14 november 2019 door de kinderrechter te Alkmaar.

De rechtbank Rotterdam heeft bij beschikking van 28 mei 2018 een zorgregeling vastgesteld tussen
[minderjarige] en de vader, die -kort gezegd- inhoudt dat er onder begeleiding van de GI zal worden
opgebouwd naar uiteindelijk een regeling waarbij de minderjarige met ingang van oktober 2018 een
weekend in de veertien dagen van vrijdag uit school tot zondag 18:00 uur bij de man verblijft,
alsmede de helft van de vakanties en de (Islamitische) feestdagen. Daaraan heeft de rechtbank
toegevoegd dat de plaats van overdracht en de vakantieverdeling nader zullen worden bepaald door
partijen in overleg met de GI.

Op 1 november 2018 heeft de kinderrechter te Alkmaar een schriftelijke aanwijzing aan de moeder
van 2 oktober 2018 gedeeltelijk bekrachtigd, voor zover deze -kort gezegd- zag op een
omgangsmoment tussen [minderjarige] en de vader op vrijdag 2 november 2018, alsmede de
bereikbaarheid van de moeder voor de GI en de aanwezigheid van de moeder op de gemaakte
afspraken en evaluatiemomenten.

De GI heeft op 9 november 2018 opnieuw een (soortgelijke) schriftelijke aanwijzing verzonden aan de
moeder betreffende de verzorging en opvoeding van [minderjarige] . Hierin is het volgende
opgenomen:

U brengt [minderjarige] volgens onderstaande afspraken naar haar vader en houdt zich hierdoor aan de
beschikking van de rechtbank Rotterdam:

- Vrijdag 16 november na school (16:30 uur) tot zondag 18 november 18:00 uur.

- Vrijdag 30 november na school (16:30 uur) tot zondag 2 december 18:00 uur.

De feiten

“Besluit:

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering geeft de volgende aanwijzingen:

Overdracht vindt plaats op station [plaats] .

Overdracht vindt plaats op station [plaats] .
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- Vrijdag 14 december na school (16:30 uur) tot zondag 16 december 18:00 uur.

Overdracht vindt plaats op station [plaats]

- Vrijdag 28 december na school (16:30 uur) tot zondag 30 december 18:00 uur.

- Vrijdag 11 januari 2019 na school (16:30 uur) tot zondag 13 Januari 2019 18:00 uur.

Overdracht vindt plaats op station [plaats]

.

- Vrijdag 25 januari 2019 na school (16:30 uur) tot zondag 27 januari 2019 18:00 uur.

- Vrijdag 8 februari 2019 na school (16:30 uur) tot zondag 10 februari 2019 18:00 uur.

Overdracht vindt plaats op station [plaats]

- Vrijdag 22 februari 2019 na school (16:30 uur) tot zondag 24 februari 2019 18:00 uur.

- Vrijdag 8 maart 2019 na school (16:30 uur) tot zondag 10 maart 2019 18:00 uur.

- Vrijdag 22 maart 2019 na school (16:30 uur) tot zondag 24 maart 2019 18:00 uur.

- U zorgt ervoor dat u bereikbaar bent voor de jeugdbeschermer en dat u binnen vijf dagen reageert op
mails en/of brieven. U zorgt er tevens voor dat de jeugdbeschermer u telefonisch kan bereiken en eventueel
een voicemail in kan spreken.

- U zorgt ervoor dat u aanwezig bent op gemaakte afspraken en evaluatiemomenten.”

Op 10 december 2018 is bij de griffie van de rechtbank ingekomen het verzoekschrift van de GI van 5
december 2018 strekkende tot bekrachtiging van bovenomschreven schriftelijke aanwijzing.

De GI verzoekt op grond van artikel 1:263 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de voormelde
schriftelijke aanwijzing van 9 november 2018 te bekrachtigen. Daarnaast verzoekt de GI op grond van
artikel 1:263 BW het gevraagde dwangmiddel op te leggen, te weten een dwangsom ex artikel 611a
Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) ter hoogte van € 50,00 voor iedere keer dat de moeder de aanwijzing
niet opvolgt. Ter onderbouwing van dit verzoek heeft de GI in de stukken en ter zitting het volgende
naar voren gebracht.

[minderjarige] zit in een loyaliteitsconflict en heeft nog steeds geen gestructureerd contact met de
vader. Een dag na de vorige zitting van 1 november 2018, waarbij de schriftelijke aanwijzing was

Overdracht vindt plaats op station [plaats] .

Overdracht vindt plaats op station [plaats] .

Overdracht vindt plaats op station [plaats] .

Overdracht vindt plaats op station [plaats]

Overdracht vindt plaats op station [plaats] .
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bekrachtigd, zou [minderjarige] een weekend omgang hebben met de vader. De moeder is toen
opnieuw de zorgregeling niet nagekomen en heeft [minderjarige] niet naar de afgesproken plaats
gebracht. De moeder heeft op vrijdag 14 december jl., de eerstvolgende vrijdag waarop er een
omgangsweekend tussen [minderjarige] en de vader zou beginnen, contact opgenomen met de GI. De
moeder gaf toen aan nog steeds niet in staat te zijn om [minderjarige] naar de afgesproken plaats te
brengen wegens financiële redenen. De moeder heeft [minderjarige] die vrijdag in overleg naar het
kantoor van de GI in Alkmaar gebracht, waar de overdracht heeft plaatsgevonden. Dat was echter een
eenmalige noodoplossing. De omgangsmomenten hebben daarna opnieuw geen doorgang gevonden.
De moeder stelt dat zij hier nog steeds financieel niet toe in staat is. De moeder kan echter de
reiskosten laten vergoeden door de gemeente en de GI heeft de moeder een half jaar geleden al
aangeboden om de moeder daarbij te helpen. De moeder is hier echter nooit op ingegaan. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt volgens de GI bij de moeder en de moeder heeft daarbij in elk
gesprek weer een andere reden waarom zij zich niet aan de zorgregeling wil houden; eerder stond de
financiële kwestie niet op de voorgrond.

Desgevraagd geeft de GI aan dat over het belcontact tussen [minderjarige] en de vader buiten de
rechtbank om afspraken zijn gemaakt door de vorige GI, welke nu niet meer worden nageleefd. De
vakanties en de (Islamitische) feestdagen zijn nog niet verdeeld.

De GI acht het in het belang van [minderjarige] dat zij zo spoedig mogelijk weer omgang heeft met de
vader. Er dient structuur te komen in het contact en bovendien heeft [minderjarige] behoefte aan
duidelijkheid. [minderjarige] geeft bij de GI aan haar vader te missen en graag bij haar vader te willen
zijn. Ook heeft de GI een telefoongesprek gehoord waarin [minderjarige] hoorbaar verdriet heeft en
helderheid nodig heeft over de omgang met de vader. De moeder doet nog steeds aan
ouderverstoting en zorgt ervoor dat de GI de ondertoezichtstelling niet tot nauwelijks kan uitvoeren.
De moeder is nog steeds slecht bereikbaar voor de GI. De moeder heeft haar simkaart niet altijd in
haar telefoon, belt met een anoniem nummer waardoor het lastig is om haar terug te bellen en ook
ontvangt de GI nog steeds niet altijd een reactie op de e-mailberichten die zij aan de moeder zendt.
Ook antwoordt de moeder wel eens in het Spaans. Het blijft derhalve lastig om met de moeder
concrete afspraken te maken.

Ten aanzien van het verzoek om een dwangsom op te leggen heeft de GI ter zitting, gelet op het
verschil in het petitum en de motivering in het verzoekschrift, desgevraagd aangegeven dat bedoeld is
dat de dwangsom enkel ziet op het niet nakomen van de zorgregeling die in de schriftelijke aanwijzing
staat omschreven: dat wil zeggen per keer dat de moeder [minderjarige] niet brengt op vrijdag naar
de afgesproken plaats. De GI ziet geen andere mogelijkheid meer om te proberen de zorgregeling
tussen [minderjarige] en de vader ten uitvoer te brengen. De GI meent dat de oplegging van dit
dwangmiddel zich niet verzet tegen het belang van de minderjarige.

De moeder heeft ter zitting, al dan niet bij monde van haar advocaat, het volgende naar voren
gebracht. Anders dan bij de vorige zitting van 1 november 2018 omtrent het verzoek tot bekrachtiging
van de vorige schriftelijke aanwijzing, heeft de moeder geen bezwaar meer tegen de duur van de
omgangsmomenten tussen [minderjarige] en de vader. De moeder is niet meer van mening dat het
contact tussen [minderjarige] en de vader eerst moet worden opgebouwd. De moeder wil meewerken
aan de vastgestelde zorgregeling, maar zij heeft nog steeds niet de financiële middelen om de
reiskosten van € 70,00, te weten de treinkosten per keer voor haar en [minderjarige] heen en terug,
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te betalen. De moeder heeft een vergoeding bij de gemeente aangevraagd en de daartoe benodigde
papieren opgestuurd, maar tot op heden heeft de moeder nog geen reactie van de gemeente
ontvangen. Voorts heeft de moeder bezwaar tegen de reisafstand en het tijdstip van de terugreis. Op
zondag is [minderjarige] pas om 21:00 uur thuis, terwijl zij de volgende ochtend weer naar school
moet. De moeder is voorts nog steeds bang dat de vader [minderjarige] van haar wil afnemen en is
bang dat de vader haar en [minderjarige] via verschillende manieren probeert te traceren. De moeder
heeft het gevoel dat zij ondanks haar bezwaren en haar voortdurende angst voor de vader onder
druk wordt gezet. De moeder voelt zich niet gesteund en gehoord door de GI en er is een
taalprobleem, waardoor zij ook e-mailberichten in het Spaans aan de GI heeft gestuurd.

De moeder heeft inmiddels op 14 december 2018 eenmaal meegewerkt aan de onbegeleide omgang,
waarbij de overdracht in [plaats] heeft plaatsgevonden. De moeder hoopt dat, in ieder geval de
komende periode, daar de overdracht plaats kan vinden. De moeder werkt daarnaast mee aan het
belcontact tussen [minderjarige] en de vader, er zou elke woensdag gebeld worden maar de vader
komt zijn afspraken niet na. Het laatste contact met de vader was op 18 december 2018, daarna is er
geen contact meer geweest. De vader neemt zijn telefoon niet op en vermijdt contact met de moeder.

De vader heeft ter zitting, al dan niet bij monde van zijn advocaat, het volgende naar voren gebracht.
De moeder voert continu nieuwe bezwaren aan waarom zij de zorgregeling niet wil nakomen. Volgens
de vader zijn deze bezwaren van de moeder ongegrond en de angsten die zij heeft ongefundeerd.
Ondanks dat de betrokken deskundigen aangeven dat het van groot belang is dat [minderjarige]
omgang heeft met de vader, de kinderrechter op de vorige zitting nogmaals heeft benadrukt dat de
moeder mee moet werken aan de zorgregeling en de schriftelijke aanwijzing daaromtrent heeft
bekrachtigd, hebben het omgangsweekend een dag na de zitting en de vier latere
omgangsweekenden geen doorgang gevonden. De moeder gaf bij de vorige zitting ook aan dat zij de
reiskosten niet kon betalen. Hoewel de moeder dit enkel stelt, maar niet concreet maakt aan de hand
van financiële stukken, heeft de vader na die zitting in het bijzijn van de GI en de advocaten de
moeder aangeboden om direct € 70,00 voor de reiskosten aan haar over te maken. De moeder wilde
echter haar bankrekeningnummer niet geven. De moeder voert voorts aan dat de reisafstand lang is
en [minderjarige] daardoor op zondag laat thuis is. Dit heeft de moeder echter aan zichzelf te danken.
De moeder is zelf -zonder overleg- verhuisd naar een voor de vader onbekende locatie in Noord-
Holland. De vader is bereid om naar station [plaats] te reizen op de momenten dat de overdracht
eigenlijk op station [plaats] zou plaatsvinden, maar verwacht wel dat de moeder de
reiskostenvergoeding regelt. Hetgeen de moeder aanvoert over de onbereikbaarheid van de vader is
onjuist. Juist de vader kan niet goed in contact komen met de moeder. Om die reden heeft de vader
[minderjarige] een telefoon gegeven zodat zij alsnog met elkaar in contact kunnen komen, maar ook
op die telefoon kan hij [minderjarige] nu niet meer bereiken.

De kinderrechter overweegt, gelet op het verhandelde ter zitting en hetgeen uit de stukken is
gebleken, als volgt.

De kinderrechter stelt vast dat er met betrekking tot de zorgregeling een rechterlijke uitspraak ligt van
de rechtbank Rotterdam van 28 mei 2018 betreffende de omgang tussen [minderjarige] en de vader,
inhoudende:

“De rechtbank:
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3.1 bepaalt dat de regeling van de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken als volgt zal zijn:

- op woensdag 20 juni 2018 zal de man onbegeleide omgang met de minderjarige hebben bij Veilig
Thuis te Utrecht gedurende twee uur, waarbij de vrouw de minderjarige haalt en brengt;

- op woensdag 4 juli 2018 zal de man onbegeleide omgang met de minderjarige hebben gedurende drie
uur, waarbij het overdrachtsmoment zal zijn op het Centraal Station te [plaats] ;

- op woensdag 18 juli 2018 zal de man onbegeleide omgang met de minderjarige hebben gedurende vier
uur, waarbij het overdrachtsmoment zal zijn op het Centraal station te [plaats] ;

- in de maanden augustus 2018 en september 2018 zal de man de minderjarige bij zich hebben een
weekend in de veertien dagen van zaterdag 10.00 uur tot zondag 15.00 uur, waarbij partijen in overleg
met de GI de plaats van overdracht van de minderjarige nader zullen bepalen;

- met ingang van oktober 2018 zal de man de minderjarige bij zich hebben:

- een weekend in de veertien dagen van vrijdag uit school tot zondag 18.00 uur, waarbij partijen in
overleg met de GI de plaats van overdracht van de minderjarige nader zullen bepalen;

- de helft van de (school)vakanties, feestdagen en de drie Islamitische feestdagen, door partijen in
overleg met de GI nader te bepalen. (…)”

De kinderrechter stelt voorts vast dat de GI op 10 juli 2018 conform de opdracht van de rechtbank
met de ouders concrete afspraken heeft gemaakt over de omgangsmomenten tussen
[minderjarige] en de vader alsmede over de locatie van de overdrachtsmomenten. Om
verschillende redenen staakt in diezelfde periode de omgang tussen [minderjarige] en de vader.
De vader kon door omstandigheden, een vakantie en een ongeluk, de omgang geen doorgang
laten vinden en vervolgens werkte de moeder niet meer mee aan de zorgregeling. Dit heeft ertoe
geleid dat er vanaf 4 juli 2018 een tijd geen contact is geweest tussen [minderjarige] en de vader.

Op 2 oktober 2018 heeft de GI de moeder een schriftelijke aanwijzing gegeven inhoudende dat de
moeder [minderjarige] elke twee weken een weekend moet brengen naar de vader volgens een
tot en met 2 november 2018 uitgewerkt breng- en haalschema. De moeder werkte wederom niet
mee en om die reden diende de GI op 1 november jl. het eerste verzoek betreffende bekrachtiging
van de schriftelijke aanwijzing ex artikel 1:263 lid 3 BW bij de kinderrechter te Alkmaar in. De
moeder stelde toen onder meer op zitting dat de door de rechtbank Rotterdam opgedragen
opbouwregeling niet was gevolgd en er om die reden nog geen weekendregeling kon ingaan. De
kinderrechter bekrachtigde de schriftelijke aanwijzing, die onder andere inhield dat de moeder
haar medewerking moest verlenen aan het omgangsweekend dat de dag na de zitting zou
aanvangen.

De moeder werkte een dag na de zitting opnieuw niet mee aan de uitvoering van de zorgregeling,
zodat de GI op 2 november 2018 een vooraankondiging deed van een nagenoeg gelijkluidende
schriftelijke aanwijzing, die -na ontbrekende reactie van de moeder- op 9 november 2018 door de
GI aan de moeder is verzonden.

De in die aanwijzing vanaf 16 november 2018 bepaalde omgangsweekenden hebben voorts tot op
heden geen doorgang gevonden, met uitzondering van het weekend van 14 december 2018, toen
de moeder bij wijze van uitzondering werd toegelaten de overdracht te laten plaatsvinden op het
kantoor van de GI in Alkmaar.

Ook aan deze schriftelijke aanwijzing heeft de moeder derhalve geen gehoor gegeven en 10
december 2018 is bij de griffie van de rechtbank ingekomen het verzoekschrift van de GI van 5
december 2018 strekkende tot bekrachtiging van onderhavige schriftelijke aanwijzing. De GI heeft
ditmaal ook verzocht een dwangsom van € 50,00 op te leggen voor iedere keer dat de moeder
niet meewerkt aan het vastgestelde brengschema op vrijdag.

De mondelinge behandeling van dit verzoek werd bepaald op 17 januari 2019. Daarmee is
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overigens intussen het belang van de GI bij een bekrachtiging van de aanwijzing met betrekking
tot de omgangsmomenten die intussen tot het verleden behoren, ontvallen zodat de GI in zoverre
in het verzoek niet-ontvankelijk zal worden verklaard.

Ter zitting is door de GI gesteld en door de moeder bevestigd dat er intussen geen bezwaar meer
leeft tegen de afspraken over de opbouw en de frequentie van de omgang, maar wel tegen de
plaats van halen en brengen in verband met de te maken reiskosten.

Door de kinderrechter is ter zitting aan de orde gesteld de vraag hoe het verzoek tot
bekrachtiging van onderhavige schriftelijke aanwijzing ex artikel 1:263 lid 3 BW zich verhoudt tot
de -na het indienen van het verzoek gepubliceerde, zeer recente- uitspraak van de Hoge Raad van
14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321) na prejudiciële vragen van de rechtbank Den Haag
(o.a) terzake van de (aanwijzings)bevoegdheid van een GI om een zorgregeling vast te stellen of
te wijzigen.

Nadat partijen ter zitting aangaven overvallen te zijn door dit vraagpunt en in deze geen
standpunt te kunnen innemen, heeft de kinderrechter aangekondigd binnen twee weken uitspraak
te zullen doen, maar voor het geval de kinderrechter na beraadslaging tot de conclusie zou komen
dat de GI niet de weg van artikel 1:263 lid 3 BW maar van artikel 1: 265g BW had dienen te
bewandelen, heeft de kinderrechter aan de GI en de ouders ter zitting voorgelegd of om redenen
van proces-economie het verzoek van de GI zou mogen worden opgevat als een verzoek ex artikel
1:265g BW. Hoewel partijen aangaven daartegen als zodanig geen bezwaar te hebben, gaf de GI
aan nog niet met een duidelijk uitgewerkte zorgregeling te kunnen komen, omdat nader beraad
en overleg over de omgang, de vakantieverdeling en het belcontact dan nodig zou zijn.

De kinderrechter is voorts na beraadslaging tot het volgende oordeel gekomen:

Centraal staat de vraag of de kinderrechter, gelet op de thans geldende wetgeving en
jurisprudentie, onderhavige schriftelijke aanwijzing van 9 november 2018 nog op grond van artikel
1:263 lid 3 BW zou kunnen bekrachtigen of dat het de GI niet langer vrij staat een zodanige
regeling in een schriftelijke aanwijzing vast te leggen, zodat bekrachtiging niet kan volgen en de
GI de weg van artikel 1:265g BW dient te bewandelen.

In haar arrest van 14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321) heeft de Hoge Raad -voor zover
hier relevant- overwogen dat de gecertificeerde instelling niet langer aan de algemene
aanwijzingsbevoegdheid van artikel 1:263 BW de bevoegdheid kan ontlenen tot het geven van
contactbeperkende aanwijzingen. Buiten het geval van uithuisplaatsing (waarvoor artikel 1:265f BW
een bijzondere regeling bevat) dient de gecertificeerde instelling zich daarom steeds op de voet
van artikel 1:265g BW tot de kinderrechter te wenden wanneer zij voor de duur van de
ondertoezichtstelling contactbeperkende maatregelen in het belang van de minderjarige
noodzakelijk acht. De Hoge Raad overweegt daarbij uitdrukkelijk dat het de GI derhalve niet is
toegelaten een eerdere beschikking van de rechter door het geven van een schriftelijke
aanwijzing betreffende de omgang, opzij te zetten.

Als belangrijke argumenten worden daarbij door de Hoge Raad genoemd het verschil in
rechtsbescherming tussen beide procedures alsmede het feit dat het initiatief in geval van
bezwaren tegen een schriftelijke aanwijzing bij de ouders wordt gelegd.

Voorts is van belang dat artikel 1:265g BW bepaalt dat de GI tijdens een ondertoezichtstelling de
kinderrechter kan verzoeken een zorgregeling vast te stellen of te wijzigen.

Gelet op het aldus geschetst wettelijk en jurisprudentieel kader, is belangrijk om vast te stellen
dat het in onderhavig geval gaat om een schriftelijke aanwijzing van de GI die tijdens de
ondertoezichtstelling is gevolgd op een eerdere vaststelling van een zorgregeling door de
rechtbank Rotterdam.

Vervolgens rijst de vraag of de GI in de aanwijzing van 9 november 2018 contactbeperkende
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aanwijzingen heeft gegeven betreffende de omgang, die de eerdergenoemde beschikking van de
rechter opzij zetten.

Aan de moeder worden door de GI de volgende aanwijzingen gegeven:

U brengt [minderjarige] volgens onderstaande afspraken naar haar vader en houdt zich hierdoor aan de
beschikking van de rechtbank Rotterdam:

- Vrijdag 8 februari 2019 na school (16:30 uur) tot zondag 10 februari 2019 18:00 uur.

Overdracht vindt plaats op station [plaats]

.

- Vrijdag 22 februari 2019 na school (16:30 uur) tot zondag 24 februari 2019 18:00 uur.

Overdracht vindt plaats op station [plaats] .

- Vrijdag 8 maart 2019 na school (16:30 uur) tot zondag 10 maart 2019 18:00 uur.

Overdracht vindt plaats op station [plaats] .

- Vrijdag 22 maart 2019 na school (16:30 uur) tot zondag 24 maart 2019 18:00 uur.

Overdracht vindt plaats op station [plaats] .

De rechtbank Rotterdam heeft in de beschikking van 28 mei 2018 betreffende de zorgregeling -
voor zover hier relevant- bepaald dat met ingang van oktober 2018 de man de minderjarige bij
zich zal hebben een weekend in de veertien dagen van vrijdag uit school tot zondag 18.00 uur,
waarbij partijen in overleg met de GI de plaats van overdracht van de minderjarige nader zullen bepalen.

De kinderrechter stelt vast dat de schriftelijke aanwijzing inhoudelijk wel aanwijzingen bevat die
de omgang betreffen, maar dat geen sprake is van een aanwijzing die de eerdere rechterlijke
beschikking opzij zet: zo komen de frequentie van de omgang als ook de tijden van de overdracht
geheel overeen met de door de rechter reeds vastgestelde regeling. Alleen op het punt van de
concrete plaats van overdracht geeft de aanwijzing een nadere concretisering, waarbij direct
aangetekend dat de rechtbank Rotterdam deze plaatsbepaling reeds expliciet aan partijen in
overleg met de GI had opgedragen.

Door de GI is gesteld en door partijen niet weersproken dat op 10 juli 2018 conform de opdracht
van de rechtbank met de ouders concrete afspraken zijn gemaakt over de omgangsmomenten
tussen [minderjarige] en de vader alsmede over de locatie van de overdrachtsmomenten. De
kinderrechter stelt vast dat de GI bedoelde afspraken in een schriftelijke aanwijzing heeft
neergelegd en daarmee heeft willen voldoen aan de opdracht van de rechtbank om in overleg met
partijen tot een nadere plaatsbepaling te komen.

De kinderrechter concludeert gelet op het bovenstaande dat in onderhavig geval geen sprake is
van een door de GI vastgestelde of gewijzigde zorgregeling (waarbij de weg van artikel 1:265g BW
is aangewezen) en evenmin van een schriftelijke aanwijzing die een rechterlijke beschikking opzij
zet (zoals door de Hoge Raad bedoeld). Gesteld kan worden dat onderhavige schriftelijke
aanwijzing enkel de door de rechter aan de GI reeds opgedragen nadere uitvoering van diens
beslissing betreft.

In dit licht is de kinderrechter van oordeel dat de (systematiek van) de wet en de huidige
jurisprudentie zich niet verzetten tegen door rechters vastgestelde zorgregelingen die de
concretisering van veelal praktische onderdelen in een omgangsregeling aan de GI opdragen. En
in het verlengde daarvan zou het nog altijd mogelijk moeten zijn dat de GI ter uitvoering van een
rechterlijke beschikking bedoelde details (veelal tijd en plaats van overdracht) vastlegt in een
schriftelijke aanwijzing, die door de rechter zo nodig bekrachtigd kan worden of waartegen de
ouders langs de weg van vervallenverklaring kunnen opkomen.

Ten overvloede merkt de kinderrechter op dat het in de praktijk vrijwel ondoenlijk en onwerkbaar
zou zijn om in gevallen waar ouders kennelijk alleen met tussenkomst van een GI tot een zorg- of
omgangsregeling kunnen komen, alle minutieuze details van de uitvoering van die regeling (steeds

212



opnieuw) aan de rechter te moeten voorleggen.

Terugkomend op de door de Hoge Raad benoemde bezwaren in dit verband, kort gezegd het
argument van het verschil in rechtsbescherming tussen de artikelen 1:265g en 1:263 BW en de
vraag bij wie het initiatief tot procederen ligt, merkt de kinderrechter op dat deze bezwaren in
onderhavig geval minder klemmend lijken: ook bij de bekrachtiging ex art. 1:263 lid 3 BW ligt het
initiatief immers net als bij de procedure ex artikel 1:265g BW bij de GI.

Wat betreft de rechtsbescherming kan worden ingebracht dat bij de procedure van artikel 263 lid 3
BW inderdaad -anders dan bij artikel 265g BW- geen gewoon rechtsmiddel openstaat. Daar staat
tegenover dat tegen de eerdere beschikking van de rechtbank waarbij de zorgregeling in
hoofdlijnen werd vastgesteld wel weer hoger beroep heeft opengestaan (waar partijen in
onderhavig geval overigens niet toe zijn overgegaan).

Dit alles brengt naar het oordeel van de kinderrechter met zich mee dat het de GI was toegelaten
de aldus vormgegeven uitvoering van een rechterlijke beslissing omtrent de omgang in een
schriftelijke aanwijzing neer te leggen en dat daarbij ook de weg van artikel 1:263 lid 3 BW
openstond om deze aanwijzing door de kinderrechter te laten bekrachtigen.

Met betrekking tot de verdere toetsing van onderhavige schriftelijke aanwijzing, overweegt de
kinderrechter dat op grond van artikel 1:263, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) de GI ter
uitvoering van haar taak schriftelijke aanwijzingen kan geven betreffende de verzorging en
opvoeding van de minderjarige. De GI kan dit doen indien de met het gezag belaste ouder of de
minderjarige niet instemmen met, dan wel niet of onvoldoende medewerking verlenen aan de
uitvoering van het plan van aanpak, of indien dit noodzakelijk is teneinde de concrete
bedreigingen in de ontwikkeling van de minderjarige weg te nemen.

Op grond van het tweede lid van dit artikel volgen de met het gezag belaste ouders of ouder en
de minderjarige een schriftelijke aanwijzing op.

Op grond van het derde lid van voornoemd artikel kan de GI de kinderrechter verzoeken een
schriftelijke aanwijzing te bekrachtigen. Tegelijkertijd kan een door de wet toegelaten
dwangmiddel worden verzocht bij niet nakoming van deze aanwijzing tenzij het belang van het
kind zich tegen oplegging daarvan verzet.

Een schriftelijke aanwijzing dient te worden beschouwd als een beschikking als bedoeld in artikel
1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hieruit volgt dat de vraag beantwoord
dient te worden of de gecertificeerde instelling in redelijkheid tot de schriftelijke aanwijzing heeft
kunnen komen, en voorts of de schriftelijke aanwijzing in het belang van [minderjarige] kan
worden geacht. De op grond van artikel 1:263 BW gegeven aanwijzing moet het doel van de
ondertoezichtstelling dienen en zij mag niet in strijd komen met het (ongeschreven) recht.

Zoals eerder overwogen, geeft de GI door middel van het geven van de onderhavige schriftelijke
aanwijzing uitvoering aan de op 28 mei 2018 vastgestelde zorgregeling door de rechtbank
Rotterdam. Gebleken is dat de moeder, op één omgangsweekend na, nog steeds niet meewerkt
aan deze vastgelegde zorgregeling. Voorts blijft het voor de GI lastig om met de moeder ook
anderszins concrete afspraken te maken die nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan de
ondertoezichtstelling. De moeder heeft daarover aangegeven dat dit komt omdat zij nog steeds
geen financiële middelen heeft om mee te werken aan de zorgregeling, zij bezwaar heeft tegen de
reisafstand en het tijdstip van de terugreis en zich (wat betreft haar angsten voor de vader) niet
gehoord voelt door de GI. De moeder stelt dat zij de vergoeding van de gemeente nog niet
ontvangt en derhalve de reiskosten niet kan betalen. Tegelijkertijd slaat zij echter het aanbod van
de vader om (eenmaal) € 70,00 voor de reiskosten naar haar over te maken, af. De kinderrechter
is derhalve van oordeel dat ook thans de financiële situatie van de moeder, die zij op geen enkele
wijze concreet heeft gemaakt, geen reden is om de zorgregeling niet na te komen. Voorts is de
moeder verhuisd naar een locatie ver buiten de woonplaats van de vader. Dit zijn keuzes die de
moeder heeft gemaakt en [minderjarige] mag daar niet onder lijden. Voor de angst die de moeder
voor de vader heeft dient de moeder zelf hulpverlening te zoeken en ook daar dient de moeder
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[naam] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , hierna te noemen [kind 1] ,

[naam] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , hierna te noemen [kind 2] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

wonende te [woonplaats]

wonende te [woonplaats] .

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoek met bijlagen van de GI van 13 november 2018, ingekomen bij de griffie op 14 november
2018.

- de brief van de moeder van 23 november 2018, ingekomen bij de griffie op 26 november 2018.

Op 7 december 2018 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de ouders,

- namens de GI, de heer [naam] .

Het ouderlijk gezag over [kind 1] en [kind 2] wordt uitgeoefend door de ouders.

[kind 1] en [kind 2] wonen bij de moeder.

Bij beschikking van de kinderrechter van 9 maart 2018 zijn [kind 1] en [kind 2] onder toezicht gesteld
van de GI tot 9 maart 2019.

De GI heeft op 7 november 2018 aan de ouders een schriftelijke aanwijzing gegeven betreffende de
verzorging en opvoeding van [kind 1] en [kind 2] . Hierin is het volgende opgenomen:

"- Ouders geven de kinderen emotionele toestemming om een positieve relatie met de

[naam] , hierna te noemen de moeder,

[naam] , hierna te noemen de vader,

Het procesverloop

De feiten
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andere ouder te onderhouden. Dit houdt in dat de ouders zowel in hun handelen als in

hun spreken onthouden van afwijzing en diskwalificatie van de andere ouder.

- Ouders maken samen afspraken in het belang van de kinderen, bijvoorbeeld wanneer

het gaat over medische afspraken, afspraken over kleding en andere persoonlijke

spullen en afspraken over school.

- Ouders blijven in gesprek met de GI, komen op afspraken en informeren de GI over

- Ouders accepteren hulpverlening ten behoeve van de samenwerking tussen ouders

vanuit Jeugdhulp Friesland (KKE) en werken actief mee aan de geïndiceerde

hulpverlening.

- Ouders stellen de gezinsvoogd of hulpverlening in de gelegenheid om meerdere

gesprekken met de kinderen te voeren. [kind 1] en [kind 2] volgen een traject van

Jeugdhulp Friesland afdeling KKE die de gezinsvoogd zal indiceren.

- Ouders werken mee aan een minimale omgangsregeling begeleid door de betrokken

hulpverlening. Er is een keer per twee weken een begeleide omgang van een uur tussen

vader, [kind 1] en [kind 2] . De omgang dient plaats te vinden bij het Regiecentrum

Bescherming en Veiligheid of locatie van Jeugdhulp Friesland. Na vier begeleide

omgangsmomenten zal er worden gekeken naar een andere locatie in samenspraak met

de gezinsvoogd. Hier dient niet van afgeweken te worden. De omgang vindt plaats op

de woensdag in de eerste week van de maand. De eerste omgang zal zo spoedig

mogelijk plaatsvinden. Er zal een schema opgesteld worden door het Regiecentrum

Bescherming en Veiligheid met data en tijden in overleg met betrokken partijen, waarbij

er sprake kan zijn van wijzigingen i.v.m. vakanties en ziekte. Deze kunnen in goed

overleg via de gezinsvoogd doorgegeven worden. Het bespreken van zaken zoals de

bezoekregeling zelf dient in een aparte bespreking plaats te vinden zodat de omgang

soepel verloopt".

De GI heeft bekrachtiging van de schriftelijke aanwijzing verzocht.

Tevens is verzocht een dwangsom op te leggen van € 250,- per dag/keer dat de ouders de aanwijzing
niet naleven. De GI voert hiertoe aan dat de moeder de schriftelijke aanwijzing van 7 november 2018
niet heeft opgevolgd. De moeder werkt niet mee aan het contact tussen de vader en de kinderen en
weigert contact met de gezinsvoogd en andere hulpverlening. De moeder ziet niet haar eigen aandeel
in de problematiek en legt de schuld buiten zichzelf neer. Het is in het belang van de kinderen dat de

zaken aangaande de kinderen.
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ouders gaan meewerken met de hulpverlening Verwacht wordt dat de moeder zonder dwangmiddel
zich niet aan de afspraken met de GI, hulpverlening of de vader zal houden. Als de ouders een
dwangmiddel vanuit de rechtbank opgelegd krijgen is de verwachting dat zij zich zullen conformeren
aan de afspraken.

Het standpunt van de vader

Door de vader wordt ter zitting naar voren gebracht dat hij graag weer meer contact krijgt met [kind
1] en [kind 2] . Hij heeft de kinderen al twee jaar niet gezien. Het gevoel overheerst dat de moeder
reeds besloten heeft om de kinderen bij hem weg te houden en dat zij daarom niet wil meewerken
met de gezinsvoogd.

Het standpunt van de moeder

De moeder heeft in haar brief van 23 november 2018 verzocht de schriftelijke aanwijzing vervallen te
verklaren. De werkwijze van de gezinsvoogd is volgens haar onprofessioneel en de middelen die de
gezinsvoogd wil inzetten zijn niet in het belang van de kinderen. De informatie waar de gezinsvoogd
zich op baseert komt uit oude rapporten die niet meer de huidige situatie omvatten. Vanaf het moment
van het opleggen van de ondertoezichtstelling is er nog niets gebeurd. De moeder geeft aan een
verzoek in te zullen dienen ter vervanging van de gezinsvoogd. Ter zitting heeft de moeder uitgelegd
dat zij in december 2016 heeft besloten de kinderen thuis te houden vanwege de door de
echtscheiding ontstane financiële problemen. De vader wil geld van de moeder ontvangen en de
moeder is daardoor niet in staat de kinderen op te voeden.

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:263 BW kan de GI ter uitvoering van haar taak schriftelijke
aanwijzingen geven betreffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige. Zij kan dit doen
indien de met het gezag belaste ouder of de minderjarige niet instemmen met, dan wel niet of
onvoldoende medewerking verlenen aan de uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 4.1.3, eerste
lid, van de Jeugdwet of indien dit noodzakelijk is teneinde de concrete bedreigingen in de ontwikkeling
van de minderjarige weg te nemen.

De aanwijzing moet het doel van de ondertoezichtstelling dienen en zij mag niet in strijd komen met
het recht. De schriftelijke aanwijzing mag verder niet gaan over medische behandeling en omgang,
aangezien daar aparte wetsbepalingen voor gelden (art. 1:265f, 265g, 265h BW).

Op grond van artikel 1:263 lid 3 BW kan de kinderrechter een door de GI gegeven schriftelijke
aanwijzing bekrachtigen op verzoek van de GI.

De schriftelijke aanwijzing waarvan bekrachtiging wordt verzocht gaat over de omgang tussen de

Het standpunt van de belanghebbenden
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vader en de kinderen. De GI was daarom niet bevoegd een dergelijke aanwijzing te geven, en had de
weg van artikel 1:265g BW moeten bewandelen, door aan de kinderrechter te verzoeken een regeling
vast te stellen. De kinderrechter zal het verzoek tot bekrachtiging van de aanwijzing daarom afwijzen.

Omdat de kinderrechter het verzoek van de GI zal afwijzen, en de moeder haar verzoek tot vervallen
verklaring van de aanwijzing niet tijdig heeft ingediend - later dan de in artikel 264 lid 3 BW
neergelegde termijn van twee weken na de dag waarop de beslissing is verzonden of uitgereikt -
wordt er niet toegekomen aan de inhoudelijke beoordeling van het verzoek van de moeder.

De kinderrechter:

wijst de verzoeken af.

Deze beschikking is gegeven door mr. C. Koopman, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. J.B.
Zandt als griffier en in het openbaar uitgesproken op 21 december 2018.
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[minderjarige] niet mee te belasten.

Zoals ook bij beschikking van 1 november 2018 overwogen acht de kinderrechter het in het belang
van [minderjarige] dat zij omgang heeft met haar vader en dat er zicht blijft op haar ontwikkeling.
Daartoe is noodzakelijk dat de moeder meewerkt aan de vastgestelde zorgregeling en aan de
uitvoering van de ondertoezichtstelling. Gelet op het voorgaande is de kinderrechter van oordeel
dat de GI bij afweging van alle belangen in redelijkheid heeft kunnen komen tot de schriftelijke
aanwijzing en dat deze niet in strijd is met het (ongeschreven) recht. De kinderrechter zal
derhalve de schriftelijke aanwijzing van 9 november 2018 bekrachtigen, voor zover deze ziet op
de omgangsmomenten tussen [minderjarige] en de vader in de weekenden van 8 februari 2019,
22 februari 2019, 8 maart 2019 en 22 maart 2019, de bereikbaarheid van de moeder voor de GI
en het nakomen van afspraken door de moeder.

De kinderrechter zal de GI niet-ontvankelijk verklaren in het verzoek voor zover het de
bekrachtiging betreft van de schriftelijke aanwijzing met betrekking tot de omgangsmomenten in
het verleden, omdat de GI hier geen belang meer bij heeft.

Ten aanzien van de verzochte dwangsom bij niet nakoming van de in de aanwijzing geformuleerde
zorgregeling overweegt de kinderrechter als volgt. De rechtbank Rotterdam heeft reeds in mei
2018 bepaald dat de huidige zorgregeling in het belang van [minderjarige] heeft te gelden. De
moeder heeft echter niet aan de door de rechter vastgestelde regeling meegewerkt. Ook na de
bekrachtiging door de kinderrechter begin november 2018 heeft de moeder niet meegewerkt aan
de uitvoering van de regeling, met uitzondering van het weekend van 14 december 2018 waarbij
de GI eenmalig de plaats van overdracht op haar kantoor heeft laten plaatsvinden. Gelet op de
voorgeschiedenis en de houding van de moeder is de kinderrechter van oordeel dat thans, naast
het herhaald bekrachtigen van de schriftelijke aanwijzing, tevens een dwangsom dient te worden
opgelegd voor iedere keer dat de moeder niet meewerkt aan de weekendbezoeken van
[minderjarige] aan de vader. De kinderrechter heeft bij het vaststellen van de hoogte van de
dwangsom rekening gehouden met de hoogte van de reiskosten die de moeder iedere keer moet
maken en waartegen zij bezwaar heeft. Nu de door de GI gevraagde dwangsom van € 50,00 veel
lager is dan de door de moeder te maken reiskosten waartegen haar bezwaar zich vooral richt, is
de kinderrechter van oordeel dat de dwangsom hoger dient uit te vallen: van een financiële prikkel
als stimulans tot nakoming van de te geven beslissing is anders immers geen sprake. De moeder
heeft gesteld per keer voor haar en [minderjarige] heen en terug € 70,00 te moeten betalen. Een
dwangsom ten bedrage van € 250,00 lijkt daarom passend. Er bestaat ook aanleiding de
dwangsom op de hierna te vermelden wijze aan een maximum te binden. Met de na te melden
dwangsom wordt benadrukt dat de kinderrechter groot belang hecht aan de uitvoering van de
door de rechtbank Rotterdam vastgestelde zorgregeling. Uit het verhandelende ter zitting en de
stukken in het dossier is niet gebleken dat het belang van [minderjarige] zich hier tegen verzet.

Ten overvloede overweegt de kinderrechter nog het volgende. Ter zitting is bij partijen gepeild of
het mogelijk was om op grond van artikel 1:265g BW een zodanige regeling omtrent de
overdrachtsmomenten, de (school)vakanties, de (Islamitische) feestdagen en de belcontacten vast
te stellen als de kinderrechter in het belang van de minderjarige wenselijk voorkomt. Ter zitting is
echter gebleken dat de GI en de ouders een dergelijke, meer definitieve regeling (nog) niet voor
ogen hebben, zodat de kinderrechter zich daarover thans niet kan uitspreken. Het ligt op de weg
van de GI om een dergelijke, meer definitieve zorgregeling -waarin naast de frequentie, tijden en
plaatsen van de contacten tussen ouders en [minderjarige] , ook de vakanties zijn verdeeld en de
belcontacten zijn afgesproken- op enig moment middels de procedure van 1:265g BW aan de
rechter voor te leggen.

De kinderrechter benadrukt tot slot -zoals reeds ter zitting nadrukkelijk aan de moeder is gezegd-
dat hoe dan ook de moeder gehouden is om -tot daarover anders door de rechter zou zijn beslist-
mee te werken aan de in de beschikking van 28 mei 2018 neergelegde zorgregeling.
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De kinderrechter:

bekrachtigt de schriftelijke aanwijzing van de GI van 9 november 2018 voor zover daarin is bepaald
dat:

- de moeder [minderjarige] naar haar vader brengt op vrijdag 8 februari 2019 na school (16:30 uur) tot
zondag 10 februari 2019 18:00 uur, waarbij de overdracht plaatsvindt voor de Starbucks op station [plaats]

- de moeder [minderjarige] naar haar vader brengt op vrijdag 22 februari 2019 na school (16:30 uur) tot
zondag 24 februari 2019 18:00 uur, waarbij de overdracht plaatsvindt voor de Starbucks op station [plaats]
;

- de moeder [minderjarige] naar haar vader brengt op 8 maart 2019 na school (16:30 uur) tot zondag 10
maart 2019 18:00 uur, waarbij de overdracht plaatsvindt voor de Starbucks op station [plaats]

- de moeder [minderjarige] naar haar vader brengt op vrijdag 22 maart 2019 na school (16:30 uur) tot
zondag 24 maart 2019 18:00 uur, waarbij de overdracht plaatsvindt voor de Starbucks op station [plaats]

- de moeder ervoor zorgt dat zij bereikbaar is voor de jeugdbeschermer, de moeder binnen vijf dagen
reageert op mails en/of brieven, de jeugdbeschermer de moeder telefonisch kan bereiken en eventueel een
voicemail in kan spreken;

- de moeder ervoor zorgt dat zij aanwezig is op gemaakte afspraken en evaluatiemomenten.

Beveelt de moeder de door de GI gegeven schriftelijke aanwijzing van 9 november 2018 na te komen,
op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro) voor elke
keer dat de moeder geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan haar verplichting om [minderjarige] volgens
het in de schriftelijke aanwijzing geformuleerde haal- en brengschema op vrijdag naar haar vader te
brengen, tot een maximum van € 1.000,00 (duizend euro);

verklaart de GI niet-ontvankelijk in het verzoek voor het overige.

Deze beschikking is gegeven door mr. F.A. Egter van Wissekerke, kinderrechter, in tegenwoordigheid
van A. Kuip als griffier en in het openbaar uitgesproken op 30 januari 2019.
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Instantie Rechtbank Rotterdam

Datum uitspraak 21-05-2019

Datum publicatie 07-06-2019

Zaaknummer C/10/557035 / FA RK 18-6645 en C/10/561847 / FA RK 18-8802 en
C/10/571715 / JE RK 19-1100

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Beschikking 

Inhoudsindicatie
Uit de uitspraak van de Hoge Raad van 14 december 2018
(ECLI:NL:HR:2018:2321) volgt dat de GI niet langer aan de algemene
aanwijzingsbevoegdheid van artikel 1:263 Burgerlijk Wetboek (BW) de
bevoegdheid kan ontlenen tot het geven van contact beperkende aanwijzingen.
Buiten het geval van uithuisplaatsing, waarvoor art. 1:265f BW een bijzondere
regeling bevat, dient de GI zich dus steeds op de voet van art. 1:265g BW tot de
kinderrechter te wenden wanneer zij voor de duur van de ondertoezichtstelling
contact beperkende maatregelen in het belang van de minderjarige noodzakelijk
acht. De GI was dus niet bevoegd een contact beperkende aanwijzing te geven aan
de vrouw. De rechtbank verklaart de aanwijzing alleen al om die reden geheel
vervallen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0155 

Uitspraak

Team familie

zaaknummers / rekestnummers: C/10/557035 / FA RK 18-6645

C/10/561847 / FA RK 18-8802

C/10/571715 / JE RK 19-1100

Beschikking van 21 mei 2019

in de echtscheidingszaak (C/10/557035 / FA RK 18-6645) van:

ECLI:NL:RBROT:2019:4656
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-
-
-
-

1.1.

[naam man] , de man,

wonende te [woonplaats man] ,

advocaat mr. J. van der Stel te Schiedam,

t e g e n

[naam vrouw] , de vrouw,

wonende te [woonplaats vrouw] ,

advocaat mr. M.J. Hüsen te Rotterdam,

en in de zaak over de schriftelijke aanwijzing vaststelling omgangsregeling (C/10/571715 /

JE RK 19-1100) van:

de vrouw,

betreffende

[naam minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum minderjarige 1] 2015 te [geboorteplaats
minderjarige 1] ,

[naam minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum minderjarige 2] 2017 te [geboorteplaats
minderjarige 2] .

De rechter merkt als belanghebbenden aan:

de man,

de gecertificeerde instelling William Schrikker Stichting

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering,

hierna te noemen de GI, gevestigd te Amsterdam.

Het verloop van de procedure in zaak C/10/557035 / FA RK 18-6645 blijkt uit:

het verzoekschrift met bijlagen van de man, ingekomen op 20 augustus 2018;
het verweerschrift tevens zelfstandig verzoek, ingekomen op 6 november 2018;
het verweerschrift op het zelfstandig verzoek met een bijlage;
de brief van de zijde van de vrouw van 26 april 2019.
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1.2.

-
-
-

-

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.

Het verloop van de procedure in zaak C/10/571715 / JE RK 19-1100 blijkt uit:

- het verzoekschrift met bijlagen van de vrouw van 9 april 2019, ingekomen op

9 april 2019.

De zaken zijn gevoegd behandeld ter zitting van 10 mei 2019.

Bij die gelegenheid zijn verschenen:

de man met zijn advocaat mr. Van der Stel;
de vrouw met mr. K. Logtenberg, die heeft waargenomen voor mr. Hüsen;
de raad voor de kinderbescherming Rotterdam-Dordrecht (hierna: de raad), ter zitting
vertegenwoordigd door [naam vertegenwoordigster] ;
de GI, ter zitting vertegenwoordigd door [naam vertegenwoordiger 1] en [naam
vertegenwoordiger 2] .

Ter zitting is door mr. Logtenberg een nadere productie overgelegd.

Partijen zijn met elkaar gehuwd in gemeenschap van goederen te Capelle aan den IJssel op 26
februari 2015.

De minderjarige kinderen van partijen zijn:

[naam minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum minderjarige 1] 2015 te [geboorteplaats
minderjarige 1] ,

[naam minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum minderjarige 2] 2017 te [geboorteplaats
minderjarige 2] ,

De minderjarigen zijn bij beschikking van 16 oktober 2018 onder toezicht gesteld van de GI met
ingang van 16 oktober 2018 tot 16 juni 2019.

Partijen hebben de Nederlandse nationaliteit.

Scheiding

Partijen verzoeken de echtscheiding tussen hen uit te spreken. Zij stellen dat het huwelijk
duurzaam is ontwricht.

Op grond van artikel 815, lid twee van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv),
voor zover hier van belang, dient een (inleidend) verzoekschrift tot echtscheiding een
ouderschapsplan te bevatten ten aanzien van de minderjarige kinderen van partijen over
wie zij al dan niet gezamenlijk het gezag uitoefenen. Omdat het ouderschapsplan in de wet
is geformuleerd als een processuele eis bij een verzoek tot echtscheiding heeft de rechtbank
de bevoegdheid een echtgenoot in het verzoek tot echtscheiding niet-ontvankelijk te
verklaren, tenzij er redenen zijn om aan te nemen dat het ouderschapsplan redelijkerwijs
niet kan worden overgelegd (artikel 815, lid zes Rv).

Door partijen is geen ouderschapsplan overeenkomstig artikel 815, lid twee Rv overgelegd.
Omdat de man voldoende heeft gemotiveerd dat het voor partijen op dit moment
redelijkerwijs niet mogelijk is een door beide partijen akkoord bevonden ouderschapsplan
over te leggen, zal de rechtbank partijen ontvangen in hun verzoek tot echtscheiding.
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2.5.4.

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

2.7.4.

2.7.5.

2.7.6.

2.7.

Het verzoek tot echtscheiding wordt, als niet weersproken en op de wet gegrond,
toegewezen.

Verblijfplaats

De man verzoekt te bepalen dat de hoofdverblijfplaats van de minderjarigen bij hem zal zijn.

De vrouw verzoekt aanhouding van dit verzoek dan wel afwijzing. Zij wenst met de man toe
te werken naar een co-ouderschapsregeling waarbij de ene minderjarige zijn
hoofdverblijfplaats bij de man heeft en de andere minderjarige bij haar.

Voor de situatie dat partijen op enig moment zouden komen tot een co-
ouderschapsregeling, is het niet ongebruikelijk dat de ene minderjarige zijn
hoofdverblijfplaats heeft bij de man en de andere minderjarige bij de vrouw. Daarvan is nu
geen sprake. De minderjarigen verblijven op dit moment bij de man en niet gebleken is dat
hun belang zich hiertegen verzet. In het midden gelaten of de vrouw een juist verzoek heeft
gedaan om de hoofdverblijfplaats van de minderjarigen dan wel van één van hen bij haar
vast te stellen, zijn er geen gronden aanwezig om de hoofdverblijfplaats van de
minderjarigen te wijzigen. De rechtbank zal het verzoek van de man toewijzen.

Zorgregeling

De rechtbank stelt voorop dat tijdens de behandeling ter zitting in positieve zin opvalt dat
partijen zich zorgvuldig en weloverwogen uitlaten over de andere partij en dat zij proberen
elkaar niet te kwetsen. Partijen proberen constructief te komen tot de beste oplossing voor
hun kinderen.

De GI heeft op 5 april 2019 een schriftelijke aanwijzing vaststelling omgangsregeling
gegeven, waarbij het contact tussen de vrouw en de oudste minderjarige wordt beperkt.

De vrouw verzoekt om deze aanwijzing van de GI te vernietigen en een nieuwe zorgregeling
op te stellen. Ook in de echtscheidingsprocedure verzoekt zij een – nog nader te bepalen –
zorgregeling vast te stellen.

De rechtbank verwijst naar de uitspraak van de Hoge Raad van 14 december 2018
(ECLI:NL:HR:2018:2321). Deze uitspraak is ter zitting met partijen, de raad en de GI
besproken. Uit deze uitspraak volgt dat de GI niet langer aan de algemene
aanwijzingsbevoegdheid van artikel 1:263 Burgerlijk Wetboek (BW) de bevoegdheid kan
ontlenen tot het geven van contactbeperkende aanwijzingen. Buiten het geval van
uithuisplaatsing, waarvoor art. 1:265f BW een bijzondere regeling bevat, dient de GI zich
dus steeds op de voet van art. 1:265g BW tot de kinderrechter te wenden wanneer zij voor
de duur van de ondertoezichtstelling contact beperkende maatregelen in het belang van de
minderjarige noodzakelijk acht.

De GI was dus niet bevoegd een contact beperkende aanwijzing te geven aan de vrouw. De
rechtbank verklaart de aanwijzing alleen al om die reden geheel vervallen.

Niet in geschil is dat er contact tussen de vrouw en de minderjarigen moet plaatsvinden.
Partijen verschillen van mening over de wijze en omvang van dit contact.

De vrouw wil uitbreiding van de huidige zorgregeling. Zij ziet de oudste minderjarige één
keer per week twee uur en de jongste minderjarige twee keer per week twee uur. Omdat
deze contacten goed verlopen en de minderjarigen goed op haar reageren, wil de vrouw dat
dit contact wordt uitgebreid en wil zij uiteindelijk toewerken naar een co-
ouderschapsregeling.
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2.7.7.

2.7.8.

2.7.9.

2.7.10.

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.

2.9.1.

2.9.

De man onderkent dat de minderjarigen het fijn vinden om tijd met de vrouw door te
brengen. Zijn zorg is dat bij de oudste minderjarige nog steeds de angst leeft dat de vrouw
hem zal slaan. Deze angst uit hij bij de man door te vragen of de hulpverleners ook bij de
omgang aanwezig zullen zijn omdat hij anders bang is dat de vrouw weer gaat slaan. Verder
valt de oudste minderjarige na het contact met de vrouw terug in babygedrag, moet hij
overgeven en slaapt hij slecht. De man staat pas open voor uitgebreid en onbegeleid contact
tussen de minderjarigen en de vrouw als hij zeker weet dat de oudste minderjarige geen
angst meer heeft voor de vrouw. Hij kan er wel mee instemmen dat één keer in de week
contact tussen de vrouw en de minderjarigen plaatsvindt voor meer dan de huidige twee uur.

De raad vindt dat toegewerkt moet worden naar een normalisatie voor de minderjarigen
waarbij zij contact met beide ouders kunnen ervaren en met hen beiden een band kunnen
opbouwen. Hierbij is volgens de raad belangrijk dat de ouders, met hulp van de GI, leren
communiceren over de minderjarigen. Het is volgens de raad ook belangrijk dat de man gaat
werken aan zijn zorgen over het opnieuw slaan van de minderjarigen door de vrouw en dat
hij leert om adequaat te reageren op het (angstige) gedrag van de oudste minderjarige. De
raad vindt het in belang van de minderjarigen dat toegewerkt gaat worden naar een
logeermoment bij de vrouw en stelt dat, ook omdat de vrouw tijdens het huwelijk van
partijen de ouder is geweest die hoofdzakelijk de zorg verleende, het wenselijk is dat
partijen toewerken naar een co-ouderschapsregeling.

De GI onderkent ter zitting dat er ook gekozen kan worden om één keer in de week een
langer contact dan twee uur tussen de vrouw en de minderjarigen te laten plaatsvinden. De
GI twijfelt of het in het belang is van de minderjarigen om meteen toe te werken naar een
logeermoment zoals de raad voorstaat en stelt voor eerst een onbegeleid bezoek van de
minderjarigen aan de vrouw met video hometraining te laten plaatsvinden om daarna te
evalueren of logeren tot de mogelijkheden behoort.

De rechtbank acht het belangrijk voor de minderjarigen dat zij contact hebben met de
vrouw. De contacten tussen hen zijn goed verlopen. Er is geen sprake van contra-indicaties
voor een zorgregeling. Wel is het van belang dat zowel de oudste minderjarige als de man
weer vertrouwen krijgt in de vrouw. De vrouw moet daarom de gelegenheid krijgen om te
laten zien dat zij dit vertrouwen verdient. De rechtbank zal daarom tussen de vrouw en de
minderjarigen een voorlopige zorgregeling vaststellen, als hierna in de beslissing is vermeld.
De rechtbank ziet in wat is aangevoerd geen aanleiding om in de frequentie van de
contacten onderscheid te maken tussen de twee minderjarigen, zoals de GI heeft gedaan.
Het contact zal eenmaal per week plaatsvinden, zodat het aantal keren van overdracht
beperkt blijft. Dit is met name belangrijk voor de oudste minderjarige. De rechtbank beslist
zoals hierna is vermeld.

Huurrecht woning

De man verzoekt het huurrecht van de woning.

De vrouw verzet zich niet tegen dit verzoek.

De rechtbank beslist conform het verzoek, omdat dit verzoek niet is weersproken en op de
wet is gegrond.

Ingetrokken verzoeken

Partijen hebben hun verzoeken ten aanzien van de verdeling van de
huwelijksgoederengemeenschap ingetrokken. De rechtbank zal deze verzoeken afwijzen.
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2.10.2.
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3.1.

3.2.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Proceskosten

in de procedure met zaaknummer / rekestnummer: C/10/557035 / FA RK 18-6645:

Omdat ten aanzien van de zorgregeling nog geen eindbeslissing wordt gegeven, wordt
thans ook nog geen beslissing genomen over de proceskosten.

in de procedure met zaaknummer / rekestnummer: C/10/561847 / FA RK 18-8802:

Gelet op de aard van de procedure zal de rechtbank bepalen dat elk van de partijen de
eigen kosten draagt.

De rechtbank:

in de procedure met zaaknummer / rekestnummer: C/10/557035 / FA RK 18-6645:

spreekt uit de echtscheiding tussen partijen, gehuwd op 26 februari 2015 te

Capelle aan den IJssel;

bepaalt dat de hoofdverblijfplaats van de minderjarigen bij de man zal zijn;

stelt vast dat de minderjarigen in het kader van de voorlopige regeling van de verdeling van de
zorg- en opvoedingstaken bij de vrouw zullen zijn als volgt;

met ingang van dinsdag 28 mei 2019 gedurende drie weken iedere dinsdag van 12:00 uur tot
17:00 uur onder begeleiding van een deskundige van de GI;
met ingang van dinsdag 18 juni 2019 gedurende drie weken iedere dinsdag van 12:00 uur tot
17:00 uur onbegeleid maar met gebruik van video hometraining, waarbij geldt dat ook bij de
man video hometraining zal plaatsvinden, onder supervisie van de GI;
met ingang van dinsdag 9 juli 2019 gedurende drie maanden van dinsdag 12:00 uur tot
woensdag 12:00 uur waarbij de minderjarigen één nacht bij de vrouw overnachten;
met ingang van maandag 7 oktober 2019 van maandag 12:00 uur tot woensdag 12:00 uur;
de man brengt de minderjarigen bij de vrouw en de vrouw brengt hen terug bij de man;

bepaalt dat de man met ingang van vandaag huurder zal zijn van de echtelijke woning aan de
[adres] te [postcode] Capelle aan den IJssel;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad, behalve ten aanzien van de echtscheiding;

en alvorens verder te beslissen:

bepaalt dat de behandeling van de zaak ten aanzien van de definitieve zorgregeling wordt
aangehouden tot 1 december 2019 PRO FORMA, met verzoek aan de advocaten van partijen
uiterlijk twee weken vóór laatstgenoemde datum schriftelijk aan de rechtbank te berichten over
het verloop van de zorgregeling en daarbij tevens gemotiveerd aan te geven op welke wijze
volgens partijen moet worden voort geprocedeerd;

in de procedure met zaaknummer / rekestnummer: C/10/561847 / FA RK 18-8802:

3 De beslissing
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3.7.

3.8.

3.9.

wijst af de verzoeken om verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap;

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

in de procedure met zaaknummer / rekestnummer: C/10/571715 / JE RK 19-1100:

verklaart de schriftelijke aanwijzing van 5 april 2019 geheel vervallen.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.J. Klomp, rechter, tevens kinderrechter, en in het openbaar
uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E. van Alebeek-Baars op
21 mei 2019.

Tegen deze uitspraak kan binnen drie maanden na de dag van deze uitspraak door partijen hoger
beroep worden ingesteld door indiening van een beroepschrift bij het gerechtshof Den Haag. Een
in eerste aanleg niet verschenen partij kan hoger beroep instellen binnen drie maanden na de
betekening van deze uitspraak aan hem/haar in persoon dan wel binnen drie maanden nadat zij
op andere wijze is betekend en openlijk bekend gemaakt.
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Instantie Rechtbank Midden-Nederland

Datum uitspraak 31-01-2019

Datum publicatie 04-02-2019

Zaaknummer C/16/469489 / JL RK 18-667

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking 

Inhoudsindicatie
Beschikking afwijzing schriftelijk aanwijzing. De email van de GI is geen
schriftelijke aanwijzing in het kader van artikel 1:265f BW. GI niet gehouden om
verzoek in te dienen ex artikel 1:265g BW nu de regie van de omgang bij de GI ligt
en zij wijziging hierin mogen aanbrengen. GI heeft niet in strijd gehandeld bij de
wet.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0045 

Uitspraak

beschikking

Afdeling Familierecht

Zittingsplaats: Almere

zaakgegevens : C/16/469489 / JL RK 18-667

datum uitspraak: 31 januari 2019

wonende op een geheim adres,

betreffende

ECLI:NL:RBMNE:2019:360

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

beschikking verzoek vervallen verklaren schriftelijk aanwijzing

in de zaak van

[verzoekster] , hierna te noemen de moeder,
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De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

wonende te [woonplaats] ,

Samen Veilig Midden-Nederland, hierna te noemen de gecertificeerde instelling (GI),

wonende te [vestigingsplaats] .

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoek met bijlagen van de moeder van 24 oktober 2018, ingekomen bij de griffie op 29 oktober
2018;

- de brief van de GI met bijlagen van 5 december 2018, ingekomen bij de griffie op 10 december 2018.

Op 20 december 2018 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld. Het
verzoek van moeder tot vervallen verklaren van een schriftelijke aanwijzing is gelijktijdig behandeld
ter zitting met het verzoek tot verlenging van de ondertoezichtstelling van de GI.

Gehoord zijn:

- de moeder, bijgestaan door mr. J.I. Dirkx,

- de vader,
- een vertegenwoordigster van de GI, mevrouw [A] .

Het ouderlijk gezag over [voornaam van minderjarige] wordt uitgeoefend door de ouders.

[voornaam van minderjarige] woont sinds oktober 2016 bij de vader. Bij beschikking van deze
rechtbank van 26 maart 2018, bekrachtigd bij de beschikking van 20 september 2018 van het hof
Arnhem-Leeuwarden is de hoofdverblijfplaats van [voornaam van minderjarige] bij de vader
vastgesteld.

Bij convenant van 3 november 2007 hebben partijen afspraken gemaakt over een zorgregeling met de
vader.

Bij voormelde beschikking van 26 maart 2018 van deze rechtbank, is het verzoek van de moeder om

[naam minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 2007 te [geboorteplaats] , hierna te noemen
[voornaam van minderjarige] .

[belanghebbende 1] , hierna te noemen de vader,

Het procesverloop

De feiten
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de overeengekomen zorgregeling te wijzigen naar een regeling waarbij zij een weekend per veertien
dagen en de helft van de vakanties en feestdagen contact heeft met [voornaam van minderjarige]
afgewezen. Zowel de rechtbank als het hof hebben daarbij overwogen dat de jeugdhulpverlener de
meest gerede partij is om in het belang van de minderjarige wijziging aan te brengen in het contact
tussen de moeder en de minderjarige.

De moeder heeft eens per vier weken gedurende drie uur bij haar thuis begeleide omgang met
[voornaam van minderjarige] .

Bij mail van 16 oktober 2018 heeft de GI de omgang bij moeder thuis beperkt tot twee uur begeleide
omgang per 4 weken.

Bij beschikking van 19 december 2017 van de rechtbank Overijssel is de ondertoezichtstelling van
[voornaam van minderjarige] verlengd tot 4 januari 2019.

De moeder stelt zich op het standpunt dat de e-mail van de GI van 16 oktober 2018, waarin een
beperking van de omgang met [voornaam van minderjarige] is opgenomen, moet worden gelezen als
een schriftelijke aanwijzing. De moeder verzoekt die aanwijzing geheel of gedeeltelijk vervallen te
verklaren (onder 1). Daarnaast verzoekt de moeder een omgangsregeling te bepalen waarbij eenmaal
in de vier weken op zaterdag een dagdeel omgang plaats vindt van 10.00 tot 13.00 of van 13.00 tot
16.00, althans een omgang in goede justitie te bepalen (onder 2 en 3). De moeder heeft daartoe –
kort gezegd – onder meer het volgende aangevoerd.

De advocaat van moeder refereert aan een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
ECLI:NL:GHARL:2018:4243, waarin een e-mail van de GI beschouwd wordt als een besluit in de zin
van artikel 1:3 Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). De e-mail van de GI van 16 oktober 2018 betreft
een op een rechtsgevolg gerichte beslissing van een bestuursorgaan. Het is immers een beperking
van de omgang van moeder met [voornaam van minderjarige] . Op grond daarvan kan de e-mail
aangemerkt worden als een besluit in de zin van de AWB juncto artikel 1:265f Burgerlijk Wetboek
(BW). De GI had echter op grond van artikel 1:265g BW een verzoek aan de kinderrechter moeten
doen om de omgangsregeling te wijzigen, nu er sprake is van een ondertoezichtstelling. De moeder
stelt zich op het standpunt dat de schriftelijke aanwijzing in strijd met het recht tot stand is gekomen
en derhalve vervallen moet worden verklaard. Verder voldoet de e-mail volgens moeder niet aan de
voorwaarden zoals die gesteld worden in de AWB. De e-mail is niet zorgvuldig tot stand gekomen en
niet toereikend gemotiveerd. Moeder is op geen enkele wijze op de hoogte gebracht van de wijziging
van de omgang.

De jeugdhulpverlener heeft ter zitting naar voren gebracht dat de e-mail van de GI om de omgang te
beperken niet gelezen kan worden als een schriftelijke aanwijzing. [voornaam van minderjarige] is

Het verzoek

Standpunt belanghebbende
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niet uit huis geplaatst. Hetgeen door de moeder en de advocaat is aangevoerd gaat daarom niet op.
Daarnaast heeft de rechtbank in de beschikking van 26 maart 2018 de regie van de omgang bij de GI
neergelegd. Het Gerechtshof heeft deze beschikking bekrachtigd. De omgang bij moeder in de
thuissituatie gaat niet goed en zorgt voor grote onrust en gevoelens van onveiligheid bij [voornaam
van minderjarige] . [voornaam van minderjarige] is zeer kwetsbaar. De moeder kan tijdens de
omgangsmomenten onvoldoende aansluiten bij de behoeften van [voornaam van minderjarige] .
[voornaam van minderjarige] wordt in de thuissituatie bij moeder teveel herinnerd aan traumatische
gebeurtenissen uit het verleden. De GI heeft de omgang beperkt en besloten dat de omgang begeleid
moet worden.

Vader heeft zich ter zitting aangesloten bij het standpunt van de GI. De omgang was te belastend
voor [voornaam van minderjarige] en vader moet hem naar een voor hem onveilige plek brengen. De
huidige omgang is een verlichting en beter voor het welzijn van [voornaam van minderjarige] .

De kinderrechter komt in onderhavige zaak tot het oordeel dat de e-mail van de GI van

16 oktober 2018 niet gezien kan worden als een schriftelijke aanwijzing in de zin van artikel 1:265f
BW. Dit artikel ziet immers enkel op de beperking van de contacten van een met het gezag belaste
ouder en diens uit huis geplaatste kind. Van dat laatste is in casu geen sprake. De rechtbank heeft in
de beschikking van 26 maart 2018 overwogen (onder het punt zorgregeling op pagina 3) dat de
jeugdhulpverlener de meest gerede partij is om in het belang van [voornaam van minderjarige]
wijziging aan te brengen in de omgang tussen de moeder en [voornaam van minderjarige] . De regie
van de omgang ligt derhalve volgens deze beschikking bij de GI. Het verzoek van de moeder om een
gewijzigde zorgregeling vast te stellen is afgewezen. Het Gerechtshof heeft bij beschikking van 20
september 2018 de uitspraak van de rechtbank bekrachtigd en het ter zitting gegeven advies van
Raad voor de Kinderbescherming om de contacten tussen [voornaam van minderjarige] en de moeder
onder de regie van de GI vorm te geven overgenomen.

De kinderrechter is van oordeel dat de GI niet gehouden is om een verzoek ex artikel 1:265g BW bij
de kinderrechter in te dienen. De kinderrechter heeft immers in de eerder genoemde beslissing van 26
maart 2018 (weliswaar niet in het dictum, maar evenwel) aangegeven dat het aan de GI is om
wijziging in de omgang tussen moeder en [voornaam van minderjarige] aan te brengen. De GI heeft
aldus datgene gedaan wat van haar verwacht mocht worden en niet in strijd met het recht gehandeld.

De kinderrechter zal gelet op het voorgaande het verzoek van de moeder onder 1 afwijzen.

Ten aanzien van de verzoeken van de moeder onder 2 en 3 overweegt de kinderrechter dat nu artikel
1:265f lid 2 BW niet van toepassing is ook deze verzoeken dienen te worden afgewezen.

De kinderrechter:

De beoordeling

De beslissing
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wijst de verzoeken af.

Deze beschikking is gegeven door mr. L.P. de Haas, kinderrechter, in tegenwoordigheid van J.A.R.
Bastiaans als griffier en in het openbaar uitgesproken op 31 januari 2019.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden
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Instantie Gerechtshof Amsterdam

Datum uitspraak 30-07-2019

Datum publicatie 13-08-2019

Zaaknummer 200.249.575/01 en 200.249.560/01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Beschikking 

Inhoudsindicatie
Schriftelijke aanwijzing 1:265f BW zonder dat er een uithuisplaatsing is; verzoek GI
tot vaststelling zorgregeling.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0229 

Uitspraak

Afdeling civiel recht en belastingrecht

Team III (familie -en jeugdrecht)

zaaknummer: 200.249.575/01 en 200.249.560/01

zaaknummer rechtbank: C/15/277992 / JU RK 18-1527 en C/15/277384 /JU RK 18-1436

beschikking van de meervoudige kamer van 30 juli 2019 inzake

[de vader] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker in hoger beroep,

verder te noemen: de vader,

advocaat: mr. R.W. de Gruijl te Rotterdam,

en

de gecertificeerde instelling De Jeugd- & Gezinsbeschermers,

gevestigd te Haarlem,

ECLI:NL:GHAMS:2019:2868

GERECHTSHOF AMSTERDAM
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.4.

verweerder in hoger beroep,

verder te noemen: de GI.

Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

- [de moeder] , bijgestaan door mr. C.M. Lattmann-van der Heijde als advocaat (hierna te noemen: de
moeder);

- de minderjarige [dochter] (hierna te noemen: [de minderjarige] ).

In zijn adviserende en/of toetsende taak is in de procedure gekend:

de raad voor de kinderbescherming,

Raad voor de Kinderbescherming Haarlem

hierna te noemen: de raad.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikkingen van de
rechtbank Noord-Holland (Haarlem) van 8 oktober 2018, uitgesproken onder voormelde zaaknummers.

De vader is op 26 en 29 oktober 2018 in hoger beroep gekomen van de beschikkingen van 8
oktober 2018.

De GI heeft op 9 januari 2019 een verweerschrift ingediend in de procedure met zaaknummer
200.249.575/01.

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

- een journaalbericht van de zijde van de moeder van 28 april 2019 met bijlagen, ingekomen op 29
april 2019.

De mondelinge behandeling heeft op 9 mei 2019 plaatsgevonden. Verschenen zijn:

- de vader, bijgestaan door zijn advocaat;

- de GI, vertegenwoordigd door medewerkers van de GI;

- de moeder, bijgestaan door haar advocaat;

- de raad, vertegenwoordigd door M. Uyanik.

Na de zitting zijn de volgende stukken bij het hof binnengekomen:

- een journaalbericht van de zijde van de vader van 20 mei 2019 met bijlage.

- een journaalbericht van de zijde van de moeder van 24 mei 2019 met bijlagen.

1 Het verloop van het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

De ouders hebben een affectieve relatie met elkaar gehad vanaf 2007 en zijn [in] 2012 met
elkaar gehuwd. Dit huwelijk is op 21 januari 2016 ontbonden door inschrijving van de
echtscheidingsbeschikking van 2 september 2015 in de registers van de burgerlijke stand. Uit het
huwelijk is [de minderjarige] geboren [in] 2012. De ouders oefenen gezamenlijk het gezag uit over
[de minderjarige] . De hoofdverblijfplaats van [de minderjarige] is vanaf het uiteengaan van de
ouders bij de moeder.

Bij de echtscheidingsbeschikking van 2 september 2015 is, voor zover van belang, de volgende
verdeling van de zorg- en opvoedingstaken (hierna ook: zorgregeling) vastgesteld, waarbij [de
minderjarige] bij de vader verblijft:

- elke woensdag van 9:00 uur tot 17:00 uur, en

- om de week op zaterdag van 9:00 uur tot 19:00 uur,

beide in het huis van de ouders van de vader, waarbij de vader [de minderjarige] ophaalt bij de
moeder en de moeder [de minderjarige] ophaalt bij de vader.

Bij beschikking van 7 september 2016, hersteld bij beschikking van 5 oktober 2016 van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, is de volgende tijdelijke zorgregeling bepaald, waarbij
[de minderjarige] bij de vader verblijft:

- om de week op zaterdag van 9:00 uur tot 19:00 uur, in het huis van de ouders van de vader;

- elke woensdag van 14:00 uur tot 17:00 uur, eveneens in het huis van de ouders van de vader,
waarbij de vader [de minderjarige] ophaalt bij de moeder en de moeder [de minderjarige] ophaalt
bij de vader.

Daarbij is bepaald dat op het moment dat de gezinscoach van de opvoedpoli, dan wel een door
deze aangewezen persoon, begeleide omgang start, het wekelijkse contact op woensdag in de
woning van de vader plaatsvindt. Indien noodzakelijk kan deze persoon tevens bepalen dat de
hulpverlening op een andere dag plaatsvindt dan de woensdag. De definitieve beslissing over het
gezag is aangehouden in afwachting van het verloop van de gesprekken bij de Opvoedpoli en de
resultaten van de begeleide omgang.

Bij vonnis in kort geding van 4 april 2017 heeft de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem - kort
gezegd - afgewezen de vordering van de moeder om vervangende toestemming voor onderzoek
en behandeling van [de minderjarige] door een kinderpsycholoog en de vordering van de vader
om uitbreiding van de geldende zorgregeling.

Bij beschikking van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem van 21 juni 2017 en hersteld bij
beschikking van 16 augustus 2017 is de zorgregeling gewijzigd en is vastgesteld dat [de
minderjarige] bij de vader zal verblijven:

In de periode tot 1 januari 2018:

- elke woensdagmiddag uit school tot 17:00 uur;

- om de week op zaterdag van 9:00 uur tot 19:00 uur (na het eten),

waarbij de moeder [de minderjarige] op woensdag en zaterdag ophaalt bij de vader en de vader
[de minderjarige] op zaterdagmorgen beneden bij het appartement van de moeder ophaalt.
Gedurende vakanties is [de minderjarige] op woensdag dezelfde tijden bij de vader, de vader
haalt haar dan op beneden bij het appartement van de moeder. Daarbij is bepaald dat een nog te
benoemen gezinsmanager aanpassingen in de zorgregeling kan aanbrengen.

Gedurende de periode van 1 januari 2018 tot 1 mei 2018, naast de woensdagmiddag, om de week
op zaterdag van 10:00 uur tot zondag 10:00 uur.

Vanaf 1 mei 2018, naast de woensdagmiddag, op zaterdag van 10:00 uur tot zondag 17:00 uur.

3 De feiten
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.1.

4.2.

4.3.

Bij beschikking van het gerechtshof Amsterdam van 10 april 2018 is voornoemde beschikking van
21 juni 2017 vernietigd en is bepaald in het kader van de verdeling van de zorg- en opvoedtaken
tussen de moeder en de vader:

-dat [de minderjarige] op woensdagmiddag uit school tot 17:00 uur bij de vader verblijft, waarbij
de vader haar uit school haalt en de moeder haar om 17:00 uur bij de vader ophaalt;

- dat [de minderjarige] op woensdag van 14:00 uur tot 17:00 uur bij de vader verblijft als zij niet
naar school gaat, waarbij de vader haar om 14:00 uur beneden bij het appartement van de
moeder ophaalt en de moeder haar om 17:00 uur bij de vader ophaalt;

- dat [de minderjarige] op zaterdag om de week van 9:00 uur tot 19:00 uur bij de vader verblijft,
waarbij de vader [de minderjarige] om 9:00 uur beneden bij het appartement van de moeder
ophaalt en de moeder haar om 19:00 uur, na het eten, bij de vader ophaalt;

Verder is bepaald dat de gezinsmanager (in overleg met de ouders) in de bovenstaande regeling
aanpassing kan brengen.

Bij beschikking van 12 oktober 2017 heeft de kinderrechter in de rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem, [de minderjarige] voor de duur van een jaar onder toezicht gesteld van de GI. De
ondertoezichtstelling is telkens verlengd laatstelijk tot 12 oktober 2019.

Op 7 augustus 2018 heeft de GI een schriftelijke aanwijzing aan de vader gegeven betreffende
de opvoeding en verzorging van [de minderjarige] , die, kort gezegd, inhoudt dat de omgang
tussen de vader en [de minderjarige] per direct gestopt wordt tot de rechtbank Haarlem het
verzoekschrift met betrekking tot de wijziging van de zorgregeling heeft behandeld.

De kinderrechter in de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, heeft bij beschikking van 20 mei
2019 –voor zover thans van belang - afgewezen de verzoeken van de vader:

- de ondertoezichtstelling op te heffen;

- een andere GI aan te wijzen om de ondertoezichtstelling uit te voeren, en;

- de beschikking van de rechtbank Noord-Holland van 8 oktober 2018 (hof: de bestreden
beschikking) te wijzigen voor zover het betreft de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken
tussen de moeder en de vader en een andere door de man verzochte regeling te bepalen.

In zaaknummer 200.249.575/01

Bij de bestreden beschikking is, voor zover thans van belang, het verzoek van de vader tot het
vervallen verklaren van de schriftelijke aanwijzing 7 augustus 2018 afgewezen omdat de vader
geen belang meer heeft bij de vervallenverklaring omdat de kinderrechter het verzoek tot wijziging
van de zorgregeling heeft behandeld en bij beschikking van 8 oktober 2018 het verzoek van de GI
heeft toegewezen.

De vader verzoekt met vernietiging van de bestreden beschikking zijn verzoek tot het vervallen
verklaren van de schriftelijke aanwijzing van 7 augustus 2018 alsnog toe te wijzen.

De GI verzoekt het hof de bestreden beschikking te bekrachtigen.

In zaaknummer 200.249.560/01

4 De omvang van het geschil
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4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

Bij de bestreden beschikking is, voor zover thans van belang, het verzoek van de GI tot wijziging
van de door het gerechtshof op 10 april 2018 vastgestelde zorgregeling toegewezen en is
bepaald dat [de minderjarige] eens per twee weken (in de oneven weken) van 15:00 uur tot
16:00 uur omgang met de vader heeft bij De Jeugd-& Gezinsbeschermers onder begeleiding van
een jeugd- & gezinsbeschermer.

De vader verzoekt, met vernietiging van de bestreden beschikking, het verzoek van de GI af te
wijzen en de beschikking van het gerechtshof van 10 april 2018 te wijzigen in die zin dat de
volgende verdeling van de zorg- en opvoedtaken tussen de moeder en de vader wordt bepaald:

- dat [de minderjarige] op woensdagmiddag uit school tot donderdagochtend naar school bij de
vader verblijft, waarbij de vader haar uit school haalt en naar school brengt;

- dat [de minderjarige] op woensdag van 14:00 uur tot 17:00 uur bij de vader verblijft als zij niet
naar school gaat, waarbij de vader haar om 14:00 uur beneden bij het appartement van de
moeder ophaalt en de moeder haar om 17:00 uur bij de vader ophaalt;

- dat [de minderjarige] op zaterdag om de week van 9:00 uur tot 19:00 uur bij de vader verblijft,
waarbij de vader [de minderjarige] om 9:00 uur beneden bij het appartement van de moeder
ophaalt en de moeder haar om 19:00 uur, na het eten, bij de vader ophaalt;

- dan wel een zodanige verdeling van de zorg- en opvoedingstaken vast te stellen die in het
belang van [de minderjarige] is en in ieder geval uitgebreider is dan de huidige omgangsregeling,
waarbij te denken valt aan omgang onder begeleiding van de grootmoeder of tante (vaderzijde).

De GI verzoekt het hof de bestreden beschikking te bekrachtigen.

In zaaknummer 200.249.575/01 (schriftelijke aanwijzing)

Op grond van het bepaalde in artikel 1:265f van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de
gecertificeerde instelling voor zover noodzakelijk in verband met de uithuisplaatsing van de
minderjarige voor de duur daarvan de contacten met het gezag belaste ouder en de minderjarige
beperken. Een dergelijke beperking geldt als een schriftelijke aanwijzing in de zin van art. 1:263
BW. De bevoegdheid van de kinderrechter tot gehele of gedeeltelijke vervallenverklaring (art.
1:264 BW) is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de kinderrechter ook zelf
een zodanige regeling kan vaststellen als hem in het belang van de minderjarige wenselijk
voorkomt (art. 1:265f, lid 2 BW).

De vader voert - kort samengevat - aan dat de rechtbank ten onrechte zijn verzoek tot vervallen
verklaring van de schriftelijke aanwijzing van 7 augustus 2018 heeft afgewezen vanwege een
gebrek aan belang. De vader dient op grond van artikel 8 EVRM ontvankelijk te worden verklaard,
aangezien zijn recht op family life ernstig is beperkt (HR 24 juni 2011, NJ 2011/390 en HR 14
oktober 2011, NJ 2011/596). Met de schriftelijke aanwijzing wordt zijn contact met [de
minderjarige] geheel stop gezet hetgeen een inbreuk is op het recht op family life zodat er sprake
is van een belang om de rechtmatigheid van de beslissing te laten toetsen.

Voorts betoogt de vader dat de rechtbank ten onrechte niet inhoudelijk op zijn verzoek is
ingegaan. Daartoe voert de vader onder andere aan dat op grond van het bepaalde in artikel
1:265f BW de GI slechts de bevoegdheid toekomt het contact tussen de vader en [de
minderjarige] te beperken indien er sprake is van een uithuisplaatsing. Dit is niet het geval nu [de
minderjarige] bij haar moeder woont. De rechtbank had dan ook het verzoek van de vader moeten

5 De motivering van de beslissing
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5.3.

5.4.

5.5.

toewijzen, aldus de vader.

De GI voert - kort samengevat - aan dat de veiligheid van [de minderjarige] ernstig in het geding
was bij de vader en de GI door middel van het geven van een schriftelijke aanwijzing de veiligheid
van [de minderjarige] wilde waarborgen. Er waren zorgelijke signalen vanuit [de minderjarige]
over de vader. Het doel van het beperken van het contact was om ruimte te creëren om in
samenwerking met het Multidisciplinaire centrum advies Kindermishandeling Kennemerland (MDCK)
te komen tot een passend advies/onderzoek. Het MDCK adviseerde een taxatiegesprek met [de
minderjarige] te laten plaatsvinden bij het KJTC. [de minderjarige] mocht niet beïnvloed worden
door de vader, waardoor de schriftelijke aanwijzing noodzakelijk was. Aangezien de vader geen
gehoor wilde geven aan het verzoek van de GI om even geen contact te hebben met [de
minderjarige] heeft de GI de vader vervolgens een schriftelijk aanwijzing gegeven met als doel [de
minderjarige] in alle rust door het KJTC te laten onderzoeken zonder beïnvloeding van de vader,
aldus de GI.

Het hof is van oordeel dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de vader geen belang
heeft bij de beoordeling van zijn verzoek. Gelet op het door art. 8 EVRM gewaarborgde recht op
eerbiediging van zijn gezinsleven heeft de vader er een rechtens relevant belang bij om de
rechtmatigheid van de schriftelijke aanwijzing, die leidt tot een aanmerkelijke vermindering van de
zorgregeling die bestaat tussen de vader en [de minderjarige] , te laten toetsen, zelfs in de
omstandigheid dat een verzoek van de GI aan de kinderrechter tot wijziging van de zorgregeling is
toegewezen. Het hof zal het verzoek dan ook inhoudelijk behandelen.

De Hoge Raad heeft bij prejudiciële beslissing van 14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321)
geoordeeld dat geen grond (meer) bestaat voor een verruiming van het toepassingsbereik van
art. 1:265f BW tot andere gevallen dan uithuisplaatsing. De Hoge Raad merkt in rechtsoverweging
4.1.3. hierover op: “Mede in verband met de ruimere rechtsbescherming die art. 1:265g BW de
ouder en de minderjarige aldus biedt ten opzichte van de art. 1:263 en 1:264 BW, moet worden
aangenomen dat art. 1:265g BW een bijzondere regel vormt ten opzichte van de regel van art.
1:263 BW betreffende het geven van schriftelijke aanwijzingen door de gecertificeerde instelling.
Dit brengt mee dat de gecertificeerde instelling niet langer aan de algemene
aanwijzingsbevoegdheid van art. 1:263 BW de bevoegdheid kan ontlenen tot het geven van
contactbeperkende aanwijzingen. Buiten het geval van uithuisplaatsing (waarvoor art. 1:265f BW
een bijzondere regeling bevat) dient de gecertificeerde instelling zich dus steeds op de voet van
art. 1:265g BW tot de kinderrechter te wenden wanneer zij voor de duur van de
ondertoezichtstelling contactbeperkende maatregelen in het belang van de minderjarige
noodzakelijk acht. Dit betekent dat niet langer grond bestaat voor een verruiming van het
toepassingsbereik van art. 1:265f BW tot andere gevallen dan uithuisplaatsing. De overwegingen
in de beschikking van HR 25 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:1019 met betrekking tot art. 1:263a
(oud) BW zijn dan ook niet van toepassing ten aanzien van het huidige art. 1:265f BW.”

In het onderhavige geval staat vast dat de minderjarige bij de moeder woonachtig is en niet uit
huis is geplaatst, zodat de GI in dit geval geen bevoegdheid had middels een schriftelijke
aanwijzing het contact tussen de vader en [de minderjarige] te beperken maar zich hiertoe tot de
kinderrechter had moeten wenden.

Gelet op het voorgaande zal het hof de bestreden beschikking op dit punt vernietigen en, opnieuw
rechtdoende, het verzoek van de vader tot het vervallen verklaren van de schriftelijke aanwijzing
van 7 augustus 2018 toewijzen.

In zaaknummer 200.249.560/01 (zorgregeling)

Op grond van artikel 1:265g lid 1 BW kan de kinderrechter voor de duur van de
ondertoezichtstelling op verzoek van de gecertificeerde instelling een verdeling van de zorg- en
opvoedingstaken of een regeling inzake de uitoefening van het recht op omgang vaststellen of
wijzigen voor zover dit in het belang van de minderjarige noodzakelijk is. In het tweede lid van dit
artikel is bepaald dat de kinderrechter op verzoek van de gecertificeerde instelling de in het eerste
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

lid van dit artikel genoemde beslissing kan wijzigen op grond dat nadien de omstandigheden zijn
gewijzigd of dat bij het nemen van de beslissing van onjuiste of onvolledige gegevens is
uitgegaan

De vader voert ter onderbouwing van zijn hoger beroep - kort samengevat - aan dat in de
bestreden beschikking ten onrechte de bij beschikking van het gerechtshof Amsterdam van 10
april 2018 vastgestelde zorgregeling is gewijzigd. Er is geen sprake van een wijziging van
omstandigheden. De problematiek die er is voor wat betreft de strijd tussen de ouders, het niet op
gang komen van de hulpverlening en het ontbreken aan inzicht in de psychische gesteldheid van
de vader was reeds bekend. De vader betwist dat er sprake is van seksueel grensoverschrijdend
gedrag waar de moeder de vader van heeft beschuldigd. Daarbij komt dat uit het op grond van die
beschuldiging gestarte traject bij het MDCK niets naar voren is gekomen dat op dergelijk gedrag
wijst. De vader kan zich voorstellen dat het contact begeleid wordt door zijn moeder of zijn zus.
Verder heeft de vader voldoende inzicht gegeven in zijn psychische toestand. De vader erkent dat
[de minderjarige] klem zit tussen de ouders en in een loyaliteitsconflict zit, maar dit is met name te
wijten aan de moeder. Zij uit onterechte beschuldigingen en belast [de minderjarige] , waardoor zij
onder grote druk staat en zich niet vrij voelt om onbelast contact met de vader te hebben. Een
ruime en duidelijke zorgregeling kan daar verandering in brengen, aldus de vader. Volgens de
vader zijn er geen contra-indicaties tegen de door hem bij zelfstandig verzoek verzochte
zorgregeling.

De GI voert aan dat de zorgen om [de minderjarige] onverminderd groot zijn. Niet alleen de
melding van moeder van vermeend seksueel misbruik maar ook de voortdurende strijd tussen de
ouders en het gedrag van vader baart de GI zorgen. De ouders zijn niet in staat de overdracht
van [de minderjarige] zonder spanningen te laten verlopen. Verder moet de GI de vader
regelmatig aanspreken om te stoppen met het veroorzaken van onrust. De GI heeft zorgelijke e-
mails van de school en zwemvereniging ontvangen. De school heeft de vader de toegang ontzegd
en hij mag de school alleen op vaste momenten betreden. De vader wordt door leerkrachten als
dreigend ervaren. Ook zijn de zwemlessen inmiddels door de handelwijze van vader gestopt. De
wijziging van het contact was dan ook op zijn plaats en noodzakelijk voor de ontwikkeling van [de
minderjarige] . Nu is er meer rust en ruimte waardoor zij minder gespannen is. Door gebrek aan
medewerking van de vader en het voortdurend opstarten van procedures verliest de vader het
belang van [de minderjarige] uit het oog. Het is voor [de minderjarige] schadelijk om voortdurend
blootgesteld te worden aan de onvoorspelbare spanningen die de vader meebrengt in het contact
met moeder, andere familieleden die de moeder ondersteunen bij de overdracht van [de
minderjarige] , in school- en sportsituaties. De huidige omgangsregeling is dan ook het maximaal
haalbare volgens de GI.

De moeder heeft aangevoerd dat zij achter de vastgestelde regeling staat. Het gaat nu veel
beter met [de minderjarige] en contact van de vader met [de minderjarige] in de veilige setting
zorgt voor rust. De vader heeft een psychiatrische verleden en geeft daarover geen openheid van
zaken. Hij gedroeg zich seksueel afwijkend in bijzin van [de minderjarige] . Volgens de moeder
stelt de vader zijn eigen handelen centraal en hij houdt zich niet aan de afspraken. De vader wil
aanwezig zijn bij kinderfeestjes en bij speelafspraken en is dwingend richting instanties, de school
en anderen.

De raad heeft ter zitting in hoger beroep geadviseerd de bestreden beschikking te bekrachtigen.
Er waren zorgsignalen en de GI heeft daar adequaat op gehandeld. [de minderjarige] zit klem
tussen de ouders. De ouders dienen mee te werken aan het door de GI in gang gezette traject en
met de GI samen te werken en openheid van zaken te geven. Zij dienen hun eigen belangen opzij
te zetten en overstijgend naar het belang van [de minderjarige] te kijken.

Op grond van de stukken in het dossier en het verhandelde ter zitting in hoger beroep,
overweegt het hof als volgt. Vanaf de echtscheiding zijn verschillende hulpverleningstrajecten
ingezet ter verbetering van de communicatie tussen de ouders. Partijen hebben tot april 2016
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deelgenomen aan een mediationtraject en vervolgens aan het traject ‘Kinderen uit de Knel’ bij de
Opvoedpoli, zonder positief resultaat. Daarna zijn er gesprekken gevoerd bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG). Die gesprekken hebben ertoe geleid dat in augustus 2016 Video Home
Training (VHT) van Kenter is gestart. In de VHT zijn in december 2016 en januari 2017 ter
observatie drie opnames van een uur gemaakt van omgang tussen de vader en [de minderjarige] .
De VHT is in maart 2017 geëvalueerd en geëindigd. Kenter en het CJG hebben geadviseerd om
een vervolgtraject te starten begeleid door CJG/Jeugd en de GI. De daarop volgende gesprekken
van CJG met de ouders hebben geen reëel uitzicht opgeleverd op een verbetering van de
verhoudingen tussen hen. In april 2017 heeft een bespreking aan de Beschermtafel
plaatsgevonden, waarna is besloten tot een raadsonderzoek dat heeft geleid tot een
ondertoezichtstelling. Ook hulpverlening in het kader van de ondertoezichtstelling heeft nog geen
positief effect gehad. Gebleken is dat er tussen ouders sprake is van een conflictueuze relatie,
waarin de communicatie ernstig verstoord is. Daarbij zijn er zorgen over het contact tussen [de
minderjarige] en haar vader, waarbij [de minderjarige] angst heeft voor haar vader. De moeder
heeft in 2018 melding gemaakt van vermeend seksueel overschrijdend gedrag van de vader naar
[de minderjarige] . Naar aanleiding van de zorgsignalen heeft de GI zich gewend tot het MDCK
voor advies. Het MDCK heeft geadviseerd om bij [de minderjarige] een taxatie door het KJTC te
laten doen en het contact alleen onder begeleiding van een jeugd- en gezinsbeschermer te laten
plaatsvinden. Dit taxatiegesprek bij KJTC kon niet worden afgenomen omdat [de minderjarige] te
gesloten was. Vervolgens is traject bij Kenter hervat en heeft er speltherapie plaatsgevonden. Uit
de speltherapie is naar voren gekomen dat [de minderjarige] geen individuele therapie nodig
heeft, maar dat de ouders aan hun onderlinge relatie dienen te werken.

Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat wijziging van de
regeling van de beschikking van dit hof van 10 april 2018 in het belang van [de minderjarige]
noodzakelijk is, gelet op het volgende. Er is sprake van een hevige strijd tussen de ouders
waarvan [de minderjarige] de dupe is. Niet alleen is door de moeder melding gemaakt van
grensoverschrijdend gedrag van de vader naar [de minderjarige] , maar ook is gebleken dat [de
minderjarige] spanningen en angsten ervaart in het contact met vader. Diverse vrijwillige
hulpverleningstrajecten en hulpverlening in het gedwongen kader zijn tot op heden onvoldoende
gebleken om de verhouding tussen de ouders te verbeteren en het gedrag van de vader te
veranderen. De vader voert een niet aflatende strijd om contact met [de minderjarige] te bereiken
en lijkt daarbij het belang van [de minderjarige] uit het oog te verliezen. Inmiddels heeft de
psycholoog van de vader bij brief van 18 september 2019 de door de GI gestelde vragen
beantwoord. De psycholoog heeft bericht van de vader te hebben vernomen dat door GGZ Ingeest
bij vader de diagnose ASS Asperger is vastgesteld. De psycholoog bevestigt deze diagnose. Deze
diagnose was echter al bekend, doch over de psychiatrische voorgeschiedenis van vader heeft hij
tot op heden, ondanks verzoek van de GI, geen volledige openheid van zaken gegeven, terwijl
daarover wel zorgen zijn gezien zijn gedrag. Vader zorgt voor onrust en houdt zich niet aan de
afspraken met de GI. De school heeft de vader op 3 december 2018 de toegang ontzegt en de GI
heeft in oktober 2018 e-mails gekregen van de zwemvereniging waar [de minderjarige] zwemt.
Daarin wordt bericht dat de vader de zwemvereniging steeds benadert om informatie over [de
minderjarige] te verkrijgen. [de minderjarige] zwemt inmiddels om deze reden niet meer. De vader
is tot op heden onvoldoende in staat gebleken te handelen in het belang van [de minderjarige] .
Dit alles acht het hof voor [de minderjarige] zeer belastend en niet bevorderlijk voor een gezonde
ontwikkeling. Met de GI is het hof van oordeel dat het voor [de minderjarige] schadelijk is om
voortdurend blootgesteld te worden aan de spanningen die de vader laat ontstaan in het contact
met moeder, met andere familieleden die de moeder ondersteunen bij de overdracht van [de
minderjarige] , en in school- en sportsituaties. Het is noodzakelijk dat er meer zicht wordt
verkregen op de psychische gesteldheid van de vader alsmede dat er hulpverlening voor beide
ouders komt, zowel individueel als gezamenlijk. Daartoe zal de GI in samenspraak met de ouders
dienen te bespreken welke individuele hulpverlening maar ook hulpverlening voor de ouders
samen noodzakelijk is. Het hof benadrukt dat het daarbij van belang is dat zowel de moeder als
de vader meewerken aan de door de GI voorgestelde hulpverlening en onderzoeken, waaronder
een psychodiagnostisch onderzoek naar de psychische toestand van de vader. Gelet op het
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voorgaande acht de rechtbank de door de GI verzochte beperkte, begeleide omgangsregeling
zoals (met wijziging van de beschikking van dit hof van 10 april 2018) bepaald door de
kinderrechter in de bestreden beschikking in het belang van [de minderjarige] . Het hof zal de
bestreden beschikking op dit punt derhalve bekrachtigen.

Gelet op het voorgaande behoeft het zelfstandig verzoek tot uitbreiding van de eerder
vastgestelde omgangsregeling van de vader geen bespreking meer.

Het voorgaande leidt tot de navolgende beslissingen.

Het hof:

In zaaknummer 200.249.575/01

vernietigt de beschikking waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende, wijst het verzoek van de vader
tot het vervallen verklaren van de schriftelijke aanwijzing van 7 augustus 2018 toe.

In zaaknummer 200.249.560/01

bekrachtigt de beschikking waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. J. Kok, mr. J. Jonkers en mr. M. Perfors, in tegenwoordigheid van
mr. I. Rijs als griffier en is op 30 juli 2019 in het openbaar uitgesproken door mr. M.C. Schenkeveld.

6 De beslissing
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betreffende

[naam minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 2015 te [geboorteplaats] , hierna te noemen
[voornaam van minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

wonende te [woonplaats] ,

Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, hierna te noemen de gecertificeerde
instelling (GI),

gevestigd te [vestigingsplaats 1] .

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoek met bijlagen van de moeder van 30 januari 2019, ingekomen bij de griffie op 8 februari
2019;

- OTS rapportages, nagezonden door de GI op 11 februari 2019 en ingekomen bij de griffie op 13
februari 2019;

- een aanvullende reactie op het verzoek van moeder van de GI van 31 mei 2019, ingekomen bij de
griffie op 3 juni 2019.

Op 13 juni 2019 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld en
gehoord:

- de heer [A] namens de GI,

- de moeder,

- de vader, bijgestaan door mr. A. van Eijkeren.

Het ouderlijk gezag over [voornaam van minderjarige] wordt uitgeoefend door de ouders. [voornaam
van minderjarige] woont bij de moeder. Bij beschikking van 22 oktober 2018 is de ondertoezichtstelling
van [voornaam van minderjarige] verlengd tot 15 november 2019.

De GI heeft op 17 januari 2019 een schriftelijke aanwijzing gegeven betreffende de verzorging en
opvoeding van [voornaam van minderjarige] . Hierin is het volgende opgenomen:

Er dient een omgangsregeling vastgesteld te worden tussen [voornaam van minderjarige] en zijn
vader. De omgangsregeling ziet er als volgt uit:

Frequentie: eens per drie weken 

[belanghebbende 1] , hierna te noemen de vader,
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Locatie: [locatie] [vestigingsplaats 2]

Datum: 
10 februari 2019 10.00 tot 14.00 uur

10 maart 2019 10.00 tot 14.00 uur

24 maart 2019 10.00 tot 14.00 uur

14 april 2019 10.00 tot 17.00 uur

5 mei 2019 10.00 tot 17.00 uur

26 mei 2019 10.00 tot 17.00 uur

15 juni 2019 10.00 uur tot 16 juni 2019 17.00 uur

6 juli 2019 10.00 uur tot 7 juli 2019 17.00 uur

27 juli 2019 10.00 uur tot 28 juli 2019 17.00 uur.

De moeder heeft verzocht de schriftelijke aanwijzing van de GI geheel of gedeeltelijk vervallen te
verklaren.

Ter onderbouwing van het verzoek is het volgende naar voren gebracht. De GI is van mening dat er
tussen [voornaam van minderjarige] en zijn vader onbegeleide contacten kunnen plaatsvinden.
Moeder is van mening dat de contacten tussen [voornaam van minderjarige] en vader onder
begeleiding van de GI of een andere onpartijdige persoon dienen plaats te vinden. Dit gelet op de
problemen die er zijn en de zorgen die moeder heeft ten aanzien van de veiligheid van [voornaam van
minderjarige] in het contact met vader. Tijdens het omgangsmoment op 11 december 2018, waarbij
geen begeleiding aanwezig was, kwam [voornaam van minderjarige] terug met twee blauwe plekken.
[voornaam van minderjarige] wilde het daaropvolgende omgangsmoment niet naar vader toe. De GI
heeft diverse data voorgesteld voor de omgangsregeling, waaronder een contact op 27 en 28 juli. Dat
is precies in de vakantieperiode van moeder. Moeder heeft er geen bezwaar tegen als dit
omgangsmoment wordt verplaatst naar een datum in augustus, maar vader zegt die hele maand niet
beschikbaar te zijn.

De advocaat van moeder is niet ter zitting verschenen. Moeder heeft ter zitting het volgende
aangevuld. Moeder hoopt dat de omgang weer onder begeleiding kan plaatsvinden. [voornaam van
minderjarige] komt na contact met vader overstuur en onder de blauwe plekken terug bij moeder. Hij
vertelt moeder nare dingen over zijn contact met vader. Moeder zou, in overleg met de
jeugdhulpverlener, willen onderzoeken op welke manier de omgang begeleid kan plaatsvinden.
[voornaam van minderjarige] geeft aan dat hij wordt geknepen, geslagen, geschopt en van de trap
wordt geduwd. Bij de omgang kunnen bijvoorbeeld ook vrienden of familieleden van moeder aanwezig
zijn. Moeder heeft schriftelijk aangegeven dat zij graag zou zien dat de plaats van overdracht wordt
gewijzigd, moeder begrijpt nu echter dat dit geen optie is omdat vader is verhuisd.

Namens de GI is allereerst – voorafgaand aan de zitting – het volgende naar voren gebracht. Bij
beschikking van 4 oktober 2018 is er een tijdelijke omgangsregeling vastgesteld en bij beschikking
van 4 maart 2019 is vader mede belast met het gezag over [voornaam van minderjarige] . Aan de GI
is de opdracht gegeven om de omgangsregeling tussen [voornaam van minderjarige] en zijn vader in
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het kader van de ondertoezichtstelling verder vorm te geven en de rechtbank Rotterdam daarover te
informeren. Wanneer er geen contra-indicaties zouden zijn, diende gestreefd te worden naar een
onbegeleide omgang. Op 6 november 2018 is het verloop van de omgang met ouders besproken en is
aangegeven dat er geen contra-indicaties zijn. De GI heeft daarom een omgangsregeling vastgesteld
en deze vastgelegd in de schriftelijke aanwijzing. Deze nieuwe (opbouwende) omgangsregeling is
vastgesteld van 10 februari 2019 tot en met 27 juli 2019. Moeder voelt zich bedreigd en verdenkt
vader van het mishandelen van [voornaam van minderjarige] . Moeder wil dat [voornaam van
minderjarige] opgroeit zonder zijn biologische vader, [voornaam van minderjarige] reageert angstig op
hem en wil niet met hem mee als de overdracht plaatsvindt. Anderzijds geeft vader aan dat [voornaam
van minderjarige] moeite mee heeft om terug te moeten naar zijn moeder. De afgelopen periode
hebben verschillende neutrale instanties meegekeken naar de begeleide omgangsmomenten tussen
vader en [voornaam van minderjarige] . Vanuit deze instanties zijn geen zorgen gesignaleerd en is
aangegeven dat de omgangsmomenten ontspannen zijn verlopen. De omgangsmomenten zijn
begeleid door een familielid, [ornganisatie 1] , [organisatie 2] en [.] . De GI heeft de begeleide
omgangsmomenten vervolgens overgenomen en afgebouwd naar onbegeleide omgangsmomenten.
Moeder heeft daarna foto’s en filmpjes laten zien om haar zorgen over mishandeling te onderbouwen,
maar deze foto’s en filmpjes kunnen op verschillende manieren worden uitgelegd. De rechtbank
Rotterdam heeft de verwachting uitgesproken dat vader zal meewerken aan de hulpverlening en zich
zal inspannen om de contacten met moeder te verbeteren. Van moeder mocht verwacht worden dat zij
zich onder behandeling laat stellen in verband met haar angst voor vader. De GI maakt zich grote
zorgen over het risico dat [voornaam van minderjarige] klem zit tussen zijn ouders. Hij reageert
sneller emotioneel, wat ook blijkt uit het contact dat de GI heeft gehad met het kinderdagverblijf van
[voornaam van minderjarige] .

De GI heeft in mei 2019 kennis genomen van de uitspraak van de Hoge Raad van 14 december 2018
en vraagt zich af of de schriftelijke aanwijzing in het licht van bovengenoemde uitspraak niet alsnog
vervallen moet worden verklaard. De GI heeft er echter, zonder schriftelijke aanwijzing, onvoldoende
vertrouwen in dat moeder gaat meewerken aan de opdracht van de rechtbank Rotterdam.

Door en namens vader is ter zitting – kort gezegd - het volgende naar voren gebracht. De uitspraak
van de Hoge Raad ziet op definitieve omgangsregelingen. De omgangsregeling zoals door de GI is
vastgelegd in de schriftelijke aanwijzing is echter een kortdurende opbouwende omgangsregeling. De
rechtbank Rotterdam heeft aangegeven dat er toegewerkt moest worden naar een weekendregeling,
maar daar moet de GI dan wel de gelegenheid toe krijgen. Dat is immers het doel geweest van de
ondertoezichtstelling: het onbegeleide contact tussen vader en zoon. Als de uitspraak van de Hoge
Raad ook zou gelden voor tijdelijke (opbouwende) omgangsregelingen, zou dat een zeer onwerkbare
situatie opleveren voor de gecertificeerde instellingen. Het kan niet de bedoeling zijn dat er telkens,
na elke opbouwfase in het contact met vader, opnieuw een procedure gestart moet worden in het
kader van artikel 1:265g van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Er is heel veel gebeurd tussen
ouders. Hetgeen moeder aangeeft vindt nergens steun en wordt niet onderbouwd. Dat maakt de
situatie bijzonder lastig. Sinds de geboorte van [voornaam van minderjarige] is er veel (vrijwillige)
begeleiding en hulpverlening betrokken geweest. Ook is de omgang tussen vader en [voornaam van
minderjarige] zeer lang begeleid geweest. Geen enkele instantie onderbouwt de zorgen van moeder
over de mishandeling van [voornaam van minderjarige] . Vader maakt zich ook zorgen om [voornaam
van minderjarige] , in die zin dat hij ziet dat [voornaam van minderjarige] last heeft van de conflicten
tussen ouders. De rechtbank Rotterdam heeft moeder al twee keer meegegeven dat zij aan haar
eigen problematiek moet werken. Er is de afgelopen jaren veel, zorgvuldig en rustig gekeken naar het
contact tussen vader en zoon. Er kan dan ook niet anders worden geconcludeerd dan dat de GI de
schriftelijke aanwijzing zorgvuldig heeft opgesteld. Moeder wil het liefste geen omgang tussen vader
en [voornaam van minderjarige] en anders begeleide omgang, maar dat kan niet altijd voortduren. Als
de schriftelijke aanwijzing vervallen wordt verklaard is vader terug bij af en moet alles opnieuw
worden opgestart. De rechtbank Rotterdam heeft op de zitting van 6 februari 2019 ook gezegd dat er
onbegeleide omgang moest gaan plaatsvinden. Dat is vastgelegd in r.o. 2.1.4. van de beschikking van
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4 maart 2019. Vader heeft ter zitting aangevuld dat hij graag een vader wil zijn voor [voornaam van
minderjarige] .

De kinderrechter overweegt als volgt. De rechtbank Rotterdam heeft op 6 september 2018 een
tijdelijke omgangsregeling vastgesteld tussen vader en [voornaam van minderjarige] . Aan de GI is de
opdracht gegeven om de omgangsregeling tussen [voornaam van minderjarige] en vader verder vorm
te geven, met daarbij de opmerking dat er zonder contra-indicaties toegewerkt moest worden naar
een onbegeleide omgang. Begin november 2018 is het verloop van de omgang tussen [voornaam van
minderjarige] en vader met ouders besproken en is besproken dat er inderdaad geen contra-indicaties
aanwezig zijn. De GI heeft daarom een voorlopige omgangsregeling vastgesteld en deze later
vastgelegd in de schriftelijke aanwijzing van 17 januari 2019. De inhoud van deze schriftelijke
aanwijzing is hierboven al weergegeven.

De GI heeft – voorafgaand aan de zitting – vraagtekens gesteld bij de gegeven schriftelijke
aanwijzing, gelet op de uitspraak van de Hoge Raad van 14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321).

Allereerst dient de vraag beantwoord te worden of de GI, gelet op de wetgeving en jurisprudentie, de
schriftelijke aanwijzing van 17 januari 2019 had mogen geven, of dat het de GI niet langer vrij staat
een (tijdelijke) omgangsregeling in een schriftelijke aanwijzing vast te leggen.

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 14 december 2018 overwogen dat de GI niet langer aan de
algemene aanwijzingsbevoegdheid van artikel 1:263 BW de bevoegdheid kan ontlenen tot het geven
van contactbeperkende aanwijzingen. Buiten het geval van een uithuisplaatsing dient de GI zich
steeds, op grond van artikel 1:265g BW, tot de kinderrechter te wenden wanneer een
contactbeperkende maatregel in het belang van de minderjarige noodzakelijk wordt geacht. De Hoge
Raad overweegt daarbij uitdrukkelijk dat het de GI niet is toegestaan een eerdere beschikking van de
rechter door het geven van een schriftelijke aanwijzing betreffende de omgang, opzij te zetten.

De Hoge Raad noemt daarbij het verschil in rechtsbescherming tussen de procedures en het feit dat
het initiatief in het geval van bezwaren tegen een schriftelijke aanwijzing bij de ouders wordt
neergelegd. Artikel 1:265g BW bepaalt dat de GI tijdens een ondertoezichtstelling aan de
kinderrechter kan verzoeken om een zorgregeling vast te stellen of te wijzigen.

In dit concrete geval gaat het om een schriftelijke aanwijzing van de GI die tijdens de
ondertoezichtstelling is gevolgd op een eerdere vaststelling van een voorlopige omgangsregeling door
de rechtbank Rotterdam, waarbij de GI de opdracht is gegeven om in het kader van de
ondertoezichtstelling toe te werken naar een onbegeleide (weekend)regeling tussen vader en
[voornaam van minderjarige] . De GI heeft op 17 januari 2019 een schriftelijke aanwijzing gegeven
waarin een omgangsregeling tussen vader en [voornaam van minderjarige] is vastgesteld in de
periode van 10 februari 2019 tot en met 28 juli 2019.

De gegeven schriftelijke aanwijzing bevat inhoudelijk aanwijzingen die de omgang betreffen, waarbij
van belang is dat de rechtbank Rotterdam op 4 maart 2019 expliciet heeft overwogen dat een
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definitieve zorgregeling nog niet in het belang is van [voornaam van minderjarige] . Ook is overwogen
dat de GI de ruimte moet hebben om de regeling aan te passen naar gelang de reactie van [voornaam
van minderjarige] . De rechtbank Rotterdam heeft het verzoek tot het vaststellen van een definitieve
zorgregeling aangehouden om het resultaat van de uitbreiding van de omgang, onder leiding van de
GI, af te wachten. Ter zitting is gebleken dat de GI, met het geven van de schriftelijke aanwijzing,
heeft willen voldoen aan de opdracht van de rechtbank Rotterdam om de contactmomenten tussen
vader en [voornaam van minderjarige] , in het belang en op het tempo van [voornaam van
minderjarige] , uit te breiden. Daarnaast gaat het in de gegeven schriftelijke aanwijzing expliciet over
een tijdelijke regeling, en zal het vaststellen van een definitieve regeling (door de rechtbank
Rotterdam) pas gebeuren als het contact tussen vader en [voornaam van minderjarige] is uitgebreid
en gemonitord.

De kinderrechter concludeert dan ook dat in onderhavig geval geen sprake is van een door de GI
vastgestelde of gewijzigde zorgregeling, waarbij de weg van artikel 1:265g BW gevolgd had moeten
worden. Daarnaast is, naar oordeel van de kinderrechter, geen sprake van een eerdere rechterlijke
beschikking die opzij wordt gezet. De schriftelijke aanwijzing van de GI is een door de rechter aan de
GI opgedragen nadere uitvoering van de beslissing van 6 september 2018. Kort gezegd is het de GI
toegestaan om de uitvoering van een rechterlijke beslissing vast te leggen in een schriftelijke
aanwijzing, zoals gedaan op 17 januari 2019.

De GI kan ter uitvoering van haar taak op grond van 1:263 van het Burgerlijk Wetboek (BW), eerste
en tweede lid, dwingende schriftelijke aanwijzingen geven aan de gezag dragende ouder betreffende
de opvoeding en verzorging van minderjarigen. Bij de beoordeling van de noodzaak tot het geven van
een schriftelijke aanwijzing komt aan de GI een zekere beleidsvrijheid toe.

Ten aanzien van de verdere toetsing van de schriftelijke aanwijzing, overweegt de kinderrechter als
volgt. Op grond van artikel 1:264, eerste lid, BW kan een met het gezag belaste ouder aan de
kinderrechter verzoeken deze schriftelijke aanwijzing geheel of gedeeltelijk vervallen te verklaren.

Moeder heeft op 30 januari 2019 verzocht om vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing, aldus
binnen veertien dagen na de dag waarop de aanwijzing is verstuurd. Aangezien moeder mede het
gezag uitoefent over [voornaam van minderjarige] en het verzoek binnen veertien dagen na de
gegeven schriftelijke aanwijzing is binnenkomen bij de rechtbank is moeder ontvankelijk in haar
verzoek.

Moeder heeft – kort gezegd - aangegeven niet mee te willen werken aan de (onbegeleide)
omgangsregeling tussen vader en [voornaam van minderjarige] , omdat zij zorgen heeft over de
veiligheid van [voornaam van minderjarige] als hij bij vader is. Daarnaast zijn er data opgenomen in
de schriftelijke aanwijzing die voor moeder, mede door vakantieperiodes, niet gunstig uitkomen. Ter
zitting is gebleken dat over dit laatste nadere afspraken zijn gemaakt tussen ouders. Ook de wijziging
van de locatie voor de overdracht van [voornaam van minderjarige] is niet langer aan de orde. Ten
aanzien van de zorgen over de veiligheid van [voornaam van minderjarige] in het contact met vader
kan het volgende worden vastgesteld. Meerdere organisaties ( [ornganisatie 1] , [organisatie 2] , [.]
en de GI) hebben de omgang tussen [voornaam van minderjarige] en vader gemonitord. Uit de
observaties van al deze organisaties zijn geen zorgen naar voren gekomen over de veiligheid van
[voornaam van minderjarige] in het contact met vader. Integendeel, de GI heeft de omgangsregeling
uitgebreid en deze vindt ondertussen al langere tijd onbegeleid plaats. Zoals ter zitting nogmaals is
aangegeven door de GI zijn er ook op dit moment geen contra-indicaties en kan het contact tussen
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vader en [voornaam van minderjarige] onbegeleid blijven plaatsvinden. Over de angsten van moeder
is ook gesproken op de zitting van 6 februari 2019 (rechtbank Rotterdam), waar moeder ook is
meegegeven om zich te laten behandelen voor haar angsten jegens vader. Moeder lijkt hier niet voor
open te staan en heeft dit tot op heden niet opgepakt.

De kinderrechter is, gelet op het voorgaande, van oordeel dat het in het belang van [voornaam van
minderjarige] is dat er onbegeleid contact plaatsvindt tussen [voornaam van minderjarige] en zijn
vader. Er is niet gebleken van omstandigheden die maken dat het contact onder begeleiding dient
plaats te vinden. Meerdere instanties hebben het begeleid contact gemonitord. De bevindingen van
deze instanties onderschrijven op geen enkele wijze de zorgen die moeder heeft over de veiligheid
van [voornaam van minderjarige] . Ook hebben er inmiddels onbegeleide contacten tussen [voornaam
van minderjarige] en de vader plaatsgevonden en ook deze zijn positief verlopen. De kinderrechter zal
het verzoek van de moeder dan ook afwijzen.

De kinderrechter:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.K. Nihot, kinderrechter, in tegenwoordigheid van
D. van Garderen als griffier en in het openbaar uitgesproken op

De beslissing
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Instantie Rechtbank Overijssel

Datum uitspraak 12-08-2019

Datum publicatie 14-08-2019

Zaaknummer C/08/235336 / JE RK 19-1333

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie
De kinderrechter oordeelt dat een schriftelijke aanwijzing aan de ouders van twee
uit huis geplaatste kinderen moet vervallen. De aanwijzing aan de ouders is
weliswaar nodig maar deze aanwijzing is niet duidelijk genoeg. Besluiten moeten
duidelijk zijn geformuleerd, voldoende houvast bieden en niet voor verschillende
uitleg vatbaar zijn.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0214 

Uitspraak

beschikking

Familierecht en Jeugdrecht

Zittingsplaats: Almelo

Zaakgegevens : C/08/235336 / JE RK 19-1333

datum uitspraak: 12 augustus 2019

in de zaak tussen

hierna te noemen de ouders,

wonende te [woonplaats] ,

bijgestaan door mr. R.W. de Gruijl,

ECLI:NL:RBOVE:2019:2837

RECHTBANK OVERIJSSEL

beschikking conflictbehandeling schriftelijke aanwijzing

[ouders] ,
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en

de gecertificeerde instelling,

hierna te noemen de GI,

gevestigd te Enschede.

betreffende

[kind 1] , geboren op [geboortedatum 1] 2012 te [geboorteplaats] , hierna te noemen [kind 1] ,

[kind 2] , geboren op [geboortedatum 2] 2017 te [geboorteplaats] , hierna te noemen [kind 2] .

Op 19 juli 2019 is het verzoek van de ouders tot vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing van
18 juli 2019 ingekomen bij de griffie.

Op 8 augustus 2019 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de ouders, bijgestaan door hun advocaat,

- de heer [naam 1] en mevrouw [naam 2] , vertegenwoordigers van de GI.

Het ouderlijk gezag over [kind 1] en [kind 2] wordt uitgeoefend door de ouders.

[kind 1] en [kind 2] zijn onder toezicht gesteld van de GI. Zij verblijven op grond van een machtiging
tot uithuisplaatsing in een (neutraal) pleeggezin. Bij beschikking van 17 juli 2019 is de
ondertoezichtstelling van [kind 1] en [kind 2] verlengd tot 19 juli 2020 en is de machtiging tot
uithuisplaatsing van [kind 1] en [kind 2] in het huidige pleeggezin verlengd tot 19 januari 2020.

De GI heeft aan ouders op 4 juli 2019 een schriftelijke aanwijzing gegeven betreffende [kind 1] en
[kind 2] , welke aanwijzing op 16 juli 2019 per e-mailbericht aan de advocaat van de ouders is
verzonden. In de schriftelijke aanwijzing is het volgende opgenomen:

Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering,

Het procesverloop

De feiten
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“De gecertificeerde instelling Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering geeft de volgende
aanwijzingen:

1.  LJ&R krijgt zicht op uw pedagogische kennis en vaardigheden in het kader van ‘goed genoeg ouderschap’
(bijlage 1) waarbij u meewerkt aan een traject zoals LJ&R dat noodzakelijk acht (bijvoorbeeld
opvoedondersteuning) en u de tips/adviezen opvolgt die u krijgt;

2.  U bent bereikbaar voor LJ&R en u kunt op een constructieve wijze communiceren en samenwerken met
de jeugdbeschermers. Het LJ&R zal u eens per 4 weken uitnodigen voor een gesprek op kantoor, waarbij
u de mogelijkheid krijgt om uw advocaat mee te nemen.”

De ouders hebben verzocht de schriftelijke aanwijzing van de GI geheel vervallen te verklaren. De
ouders zien niet in dat de mededeling van de GI dat de schriftelijke aanwijzing betrekking heeft op de
voorwaarden voor het huidige verblijf, voor de omgang en voor een thuisplaatsing een deugdelijke
motivering bevat. Het daadwerkelijke besluit bevat namelijk geen voorwaarden voor deze zaken.

Daarnaast bevat de schriftelijke aanwijzing diverse onjuistheden waardoor een onjuiste beeldvorming
wordt geschetst. De ouders verzetten zich nadrukkelijk tegen de beeldvorming dat zij hun andere
dochter [kind 3] om het leven hebben gebracht. Er is geen enkele onderbouwing voor dit verwijt. Ook
tegen de beeldvorming over de risico’s van bekendheid van de huidige verblijfplaats van de kinderen,
de onzekerheid over de pedagogische vaardigheden van de ouders en de door de GI gewenste
risicotaxatie verzetten de ouders zich nu van dergelijke zorgen nooit eerder is gebleken. Volgens de
ouders ziet de motivering van de schriftelijke aanwijzing met name op het ontbreken van de
samenwerking tussen de ouders en de GI. De ouders hebben echter altijd aangegeven de
samenwerking aan te willen gaan met de GI. Zij willen alleen tijd om het verlies van [kind 3] te kunnen
verwerken. Dat de GI nu een schriftelijke aanwijzing geeft om de samenwerking af te dwingen, is niet
helpend. Dreigen met een onderzoek naar een gezagsbeëindigende maatregel is dat evenmin. De
handelswijze van de GI belemmert zo keer op keer de samenwerking.

In de schriftelijke aanwijzing ontbreekt ook een concrete motivering van de daadwerkelijk
vastgestelde besluiten. Zo vermeldt de schriftelijke aanwijzing niet waarom het noodzakelijk is dat de
ouders meewerken met ieder traject dat door de GI noodzakelijk wordt geacht en ontbreekt een
concrete motivering van het besluit met betrekking tot de verplichting om bereikbaar te zijn en om met
de GI te communiceren en samenwerken, alsook dat maandelijks een gesprek plaatsvindt met de GI.
De schriftelijke aanwijzing is zeer breed en ongeclausuleerd.

Vervallen verklaren van de schriftelijke aanwijzing is in het belang van de kinderen.

De ouders zijn nog immer bereid om gezamenlijk te overleggen om te bekijken wat in de onderhavige
situatie noodzakelijk is. Het afgeven van een schriftelijke aanwijzing draagt daar niet aan bij.

De kinderrechter kan op verzoek van een met het gezag belaste ouder of de minderjarige van twaalf

Het verzoek

De beoordeling
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jaar of ouder op grond van artikel 1:264 van het Burgerlijk Wetboek (BW) een schriftelijke aanwijzing
geheel of gedeeltelijk vervallen verklaren. Op grond van het derde lid van voormeld artikel bedraagt
de termijn voor het indienen van een verzoek hiertoe twee weken en vangt deze termijn aan met
ingang van de dag na die waarop de beslissing is verzonden of uitgereikt. Nu is komen vast te staan
dat de schriftelijke aanwijzing op

16 juli 2019 aan de advocaat van de ouders is verzonden, en het verzoekschrift van de ouders is
gedateerd op 18 juli 2019, is het verzoek van de ouders ontvankelijk.

Op grond van artikel 1:263 BW kan de GI ter uitvoering van haar taak schriftelijke aanwijzingen geven
betreffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige(n). Zij kan dit doen indien de met het
gezag belaste ouder(s) of de minderjarige(n) niet instemmen met, dan wel niet of onvoldoende
medewerking verlenen aan de uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 4.1.3, eerste lid, van de
Jeugdwet of indien dit noodzakelijk is teneinde de concrete bedreigingen in de ontwikkeling van de
minderjarige(n) weg te nemen.

De kinderrechter overweegt dat de GI dus alleen bevoegd is tot het geven van een schriftelijke
aanwijzing als is voldaan aan de in voorgaande alinea gemelde gronden. Naar het oordeel van de
kinderrechter is hier in casu sprake van. De schriftelijke aanwijzing is gegeven betreffende de
verzorging en opvoeding van [kind 1] en [kind 2] omdat de GI door middel van de schriftelijke
aanwijzing poogt in contact te komen met de ouders om de mogelijkheden te bespreken voor een
omgangsregeling met hun kinderen en om het perspectief van [kind 1] en [kind 2] te kunnen
onderzoeken. Daarnaast is gebleken dat de ouders geen medewerking verlenen aan voormeld plan
van aanpak. Daaraan doet niet af dat, zoals ouders ter zitting hebben gesteld, dit plan zonder
medewerking en inspraak van de ouders tot stand gekomen omdat een plan van aanpak ook zonder
overeenstemming met de ouders kan worden vastgesteld. De GI was, gelet hierop, bevoegd tot het
geven van de schriftelijke aanwijzing.

Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of de GI haar bevoegdheid op een juiste wijze heeft
aangewend. Vooropgesteld dient te worden dat de GI volgens de wet is belast met de uitvoering van
de ondertoezichtstelling en dat de kinderrechter slechts een toetsende taak heeft. De kinderrechter
overweegt dat aan de jeugdbeschermer bij het geven van aanwijzingen in het kader van de
uitoefening van het toezicht in een ondertoezichtstelling beleidsruimte toekomt en dat bij de toetsing
van die aanwijzingen de kinderrechter die ruimte in beginsel dient te respecteren. Daarbij is onder
meer van belang dat een beslissing zorgvuldig wordt genomen na het horen van de standpunten van
alle betrokkenen en dat de beslissing goed wordt gemotiveerd. De schriftelijke aanwijzing mag niet in
strijd zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daar waar het gaat om aanwijzingen
die zien op de omgang van het kind met een van de ouders toetst de kinderrechter in volle omvang of
de gegeven aanwijzing in het belang van de minderjarige is.

De kinderrechter is van oordeel dat de GI onder de gegeven omstandigheden op een voldoende
zorgvuldige wijze tot de schriftelijke aanwijzing is gekomen mede gelet op de omstandigheid dat er
nauwelijks contact is tussen de ouders en de GI en de noodzaak van contact ter uitvoering van de
ondertoezichtstelling. Toch kan de schriftelijke aanwijzing naar het oordeel van de kinderrechter niet in
stand blijven. Hij overweegt daartoe dat het besluit in de schriftelijke aanwijzing onvoldoende
gespecificeerd geformuleerd is en daarmee onvoldoende concreet is. Besluiten moeten duidelijk zijn
geformuleerd, voldoende houvast bieden en niet voor verschillende uitleg vatbaar zijn.
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Deze eis volgt uit het formele rechtszekerheidsbeginsel of duidelijkheidsbeginsel. De eis van
duidelijkheid wordt vooral gesteld in het belang van de betrokken burgers. Zij hebben er recht op te
weten waar zij rechtens aan toe zijn en welke rechtsgevolgen wanneer intreden.

De thans aan de orde zijnde schriftelijke aanwijzing is dusdanig geformuleerd dat de ouders in alle
redelijkheid niet kunnen weten welke rechtsgevolgen het besluit voor hen heeft en aan welke
voorwaarden zij moeten voldoen.

Zo wordt uit de schriftelijke aanwijzing onvoldoende duidelijk welke concrete trajecten de GI zal
inzetten om zicht te krijgen op de pedagogische kennis en vaardigheden van de ouders (… waarbij u
meewerkt aan een traject zoals LJ&R dat noodzakelijk acht…) en wordt onvoldoende duidelijk welke
tips en adviezen de ouders zouden moeten opvolgen. Dit knelt temeer nu de GI wel een sanctie (een
verzoek aan de Raad tot een onderzoek naar een gezagsbeëindigende maatregel) aan het niet-
meewerken lijkt te verbinden.

Gelet op het voorgaande zal de kinderrechter het verzoek van de ouders tot vervallen verklaring van
de schriftelijke aanwijzing toewijzen. De kinderrechter acht de schriftelijke aanwijzing in strijd met het
duidelijkheidsbeginsel.

Ten overvloede overweegt de kinderrechter dat het voor [kind 1] en [kind 2] uiterst spijtig is dat de
samenwerking tussen de ouders en de GI niet tot stand lijkt te komen. Zowel ouders als de GI beogen
namelijk hetzelfde: omgang tussen ouders en hun kinderen en duidelijkheid over hun perspectief. Hoe
langer de samenwerking tussen ouders en GI uitblijft, des te meer [kind 1] en [kind 2] van hun ouders
verwijderd raken. Dat is voor geen van de betrokkenen van belang. De kinderrechter wenst het de
ouders toe dat zij over hun pijn en verdriet heen kunnen stappen en alsnog de samenwerking met de
GI zoeken, zodat aan deze schrijnende situatie op korte termijn een einde kan komen.

De kinderrechter:

- wijst het verzoek van de ouders tot vervallen verklaring van de schriftelijke aanwijzing toe;

- verklaart de schriftelijke aanwijzing van 4 juli 2019, bekend gemaakt op 16 juli 2019 vervallen.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.M.B. Elferink, kinderrechter, in tegenwoordigheid van B.
Vlietstra als griffier en in het openbaar uitgesproken op 12 augustus 2019.

gecertificeerde instelling

mr. R.W. de Gruijl

De beslissing

Afschrift verzonden aan:
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Instantie Rechtbank Noord-Nederland

Datum uitspraak 19-04-2019

Datum publicatie 04-07-2019

Zaaknummer 165546

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak

Inhoudsindicatie
Art. 1:262b BW. De moeder dient zorg te dragen voor gesprek tussen minderjarige
en jeugdzorgwerker. Noodzaak tot aanwezigheid (vertrouwens)persoon volgt niet
uit de Jeugdwet.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaakgegevens : C/17/165546 / FJ RK 19-164 en C/165613 / FJ RK 19-180

datum uitspraak: 19 april 2019

beschikking kinderrechter

in de zaak van

[naam] , hierna te noemen de moeder,

wonende te [woonplaats] .

en

ECLI:NL:RBNNE:2019:2864
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, 
hierna te noemen de Gecertificeerde Instelling (GI),

gevestigd te Leeuwarden,

betreffende

[de minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 2013 te [geboorteplaats] , 
hierna te noemen [de minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbende aan:

[naam] , hierna te noemen de vader,

wonende te [woonplaats] .

De moeder heeft bij brief van 15 februari 2019 verzocht om de schriftelijke aanwijzing van 7
februari 2019 vervallen te verklaren en om de maatregel te schorsen, totdat op het verzoek is
beslist.

De kinderrechter heeft bij beschikking van 19 februari 2019, welke als herhaald en ingelast dient
te worden beschouwd, de beslissing op de verzoeken tot vervallen verklaring en schorsing van de
schriftelijke aanwijzing aangehouden.

De GI heeft bij verzoekschrift van 21 februari 2019, ingekomen bij de griffie op 21 februari 2019
primair verzocht om de schriftelijke aanwijzing van 7 februari 2019 te bekrachtigen. Subsidiair
heeft de GI verzocht om beoordeling van een geschil in het kader van de ondertoezichtstelling.

Nadien heeft de kinderrechter kennisgenomen van:

- een brief van de GI van 14 maart 2019, ingekomen bij de griffie op 15 maart 2019;

- een brief met bijlage van de GI van 20 maart 2019, ingekomen bij de griffie op 21 maart 2019;

- een brief met bijlage (de machtiging van de heer H. Berndsen) van de moeder van 21 maart
2019, ingekomen bij de griffie op 22 maart 2019;

- een brief van de GI van 26 maart 2019, ingekomen bij de griffie op 26 maart 2019;

- een brief van de heer H. Berndsen van 27 maart 2019, ingekomen bij de griffie op 28 maat 2019.

Op 29 maart 2019 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de moeder, bijgestaan door haar gemachtigde de heer H. Berndsen,

- namens de GI, [naam jeugdzorgwerker] en [naam jeugdzorgwerker] .

Opgeroepen en niet verschenen is:

1 Het procesverloop
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- de vader.

Ter zitting heeft de GI het woord gevoerd aan de hand van een pleitnotitie.

Bij beschikking van 6 maart 2019 is de ondertoezichtstelling van [de minderjarige] verlengd tot 7
maart 2020.

Bij beschikking van 14 december 2019 heeft de kinderrechter het verzoek tot machtiging tot
uithuisplaatsing van [de minderjarige] aangehouden en aanleiding gezien om een onderzoek in te
laten stellen door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).

De GI heeft op 7 februari 2019 een schriftelijke aanwijzing gegeven betreffende de verzorging en
opvoeding van [de minderjarige] . Hierin is - voor zover hier relevant - het volgende opgenomen:

"De moeder dient er zorg voor te dragen dat de gezinsvoogden [de minderjarige] kunnen spreken
zonder de aanwezigheid van de moeder of van een vertrouwenspersoon uit het netwerk van de moeder.
De GI gaat er vanuit dat de moeder [de minderjarige] op vrijdag 22 februari om 15:00 uur kan
spreken. De GI staat er te allen tijde voor open om het gesprek wat met [de minderjarige] zal
plaatsvinden met u voor te bespreken. Het is echter, gezien de problematiek in deze, geen optie voor de
GI om mee te gaan in de door de moeder aan een gesprek gestelde voorwaarden."

Het verzoek van de moeder 
3.1. De moeder heeft verzocht de schriftelijke aanwijzing van 7 februari 2019 van de GI geheel
vervallen te verklaren. Namens de moeder wordt gesteld dat een schriftelijke aanwijzing slechts kan
worden verleend indien er sprake is van een plan van aanpak, waarmee de gezaghebbende ouder
niet instemt of waaraan zij onvoldoende medewerking verleent. De moeder constateert dat het plan
van aanpak er niet in voorziet dat de GI met [de minderjarige] spreekt. Dit maakt dat de schriftelijke
aanwijzing onrechtmatig is verleend.

Er heeft eenmaal eerder een 'kennismakingsgesprek' tussen [de minderjarige] en de gezinsvoogd
plaatsgevonden in het bijzijn van oma, maar dit verliep anders dan dat was voorgehouden. Dit
gesprek betrof geen kennismakingsgesprek; er werken specifieke vragen met betrekking tot haar
biologische vader op [de minderjarige] geprojecteerd. Nadien werd er door de gezinsvoogd
beweerd dat [de minderjarige] bepaalde dingen zou hebben verteld, maar dat heeft zij niet
verteld. Dit maakt dat de moeder alle gesprekken met de GI ook opneemt.

Het is voor de moeder evident dat de GI de plicht heeft om contact te hebben met [de
minderjarige] , maar tegelijkertijd mag dit geen belasting of bron van stress voor haar vormen. De
plicht tot contact, betekent niet zondermeer contact met [de minderjarige] alleen. [de
minderjarige] heeft recht op aanwezigheid van een (erkende) vertrouwenspersoon en zij geeft
zelf aan dit ook graag te willen. Mogelijk kan Zorgbelang of het Advies- en Klachtbureau Jeugdzorg
(AKJ) als vertrouwenspersoon fungeren voor [de minderjarige] . [de minderjarige] heeft recent
alleen gesproken met [naam psycholoog] (NIFP). Dat gesprek is spelenderwijs verlopen en ging
goed.

2 De feiten 
2.1. Het ouderlijk gezag over [de minderjarige] wordt uitgeoefend door de ouders.

3 De verzoeken
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4.1.

4.2.

De verzoeken van de GI

De GI heeft primair verzocht om de schriftelijke aanwijzing van 7 februari 2019 te bekrachtigen.
Subsidiair heeft de GI verzocht om in het kader van de geschillenregeling van artikel 1:262b
Burgerlijk Wetboek (BW) te bepalen dat er een kindgesprek met [de minderjarige] plaatsvindt.

De GI constateert dat zij ernstig wordt belemmerd in haar wettelijke taakuitvoering, omdat zij het
onder toezicht gestelde kind, [de minderjarige] , tot op heden niet vrijelijk heeft kunnen spreken.
Er zijn vele vergeefse pogingen ondernomen om een gesprek tussen [de minderjarige] en de
gezinsvoogd te laten plaatsvinden. De moeder twijfelt sterk aan de deskundigheid van de
gezinsvoogden ten aanzien van het voeren van kindgesprekken en stelt (in dat verband) continu
voorwaarden, voordat zij haar medewerking wil verlenen.

De moeder is gezien haar problemen (en angsten) niet in staat om de GI de regie te laten voeren.
De moeder wil de controle behouden. Hierdoor legt de moeder onnodig veel druk op de situatie.
[de minderjarige] zou, volgens de moeder, niet alleen met de gezinsvoogd willen spreken of alleen
in het bijzijn van een door haar gewenste vertrouwenspersoon. Voor de GI is het onaannemelijk
dat deze gevoelens en uitspraken, gezien haar leeftijd, voortkomen uit [de minderjarige] eigen
intrinsieke wens en authentieke gedachten. Het is niet [de minderjarige] haar wil die hier tot uiting
komt, maar de angst van de moeder. [de minderjarige] is gezien haar jonge leeftijd volkomen
afhankelijk van de moeder en haar wordt geen enkele ruimte gegeven om een eigen mening te
vormen, laat staan om deze te uiten.

In juli 2018 heeft de gezinsvoogd met [de minderjarige] gesproken. Op verzoek van de moeder,
was oma (moederszijde) bij het gesprek aanwezig. Tijdens dit gesprek was er bij [de
minderjarige] zichtbaar een enorme druk aanwezig om 'het juiste' te zeggen. Het is daarom van
belang om [de minderjarige] alleen te kunnen spreken.

Meerdere malen is aan de moeder uitgelegd hoe het gesprek met [de minderjarige] eruit komt te
zien. Dit zijn geen 'zware' gesprekken, maar het helpt de gezinsvoogd wel om zicht te krijgen op
de situatie, de persoonlijkheid, ontwikkeling en beleving van [de minderjarige] .

De GI constateert dat er niet alleen sprake is van de belemmering van haar wettelijke
taakuitvoering, maar ook dat de moeder, door de opstelling, [de minderjarige] een fundamenteel
kinderrecht onthoudt: namelijk het recht om haar mening vrijelijk te uiten binnen de
ondertoezichtstelling (artikel 12 IVRK). Dit alles maakt dat de GI verzoekt om de schriftelijke
aanwijzing te bekrachtigen, dan wel op basis van de geschillenregeling te beslissen dat de GI het
recht heeft om [de minderjarige] alleen te spreken.

Ten aanzien van de schriftelijke aanwijzing

Blijkens artikel 1:263, eerste lid van het BW kan de GI ter uitvoering van haar taak schriftelijke
aanwijzingen geven betreffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige. Zij kan dit doen
indien de met het gezag belaste ouder of minderjarige niet instemt met, dan wel onvoldoende
medewerking verleent aan de uitvoering van het hulpverleningsplan of indien dit noodzakelijk is
teneinde de concrete bedreigingen in de ontwikkeling van de minderjarige weg te nemen.
Ingevolge het tweede lid dienen de met het gezag belaste ouder of ouders en de minderjarige
een schriftelijke aanwijzing op te volgen.

Op grond van artikel 1:264, eerste lid BW kan op verzoek van een met het gezag belaste ouder

4 De beoordeling
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

of de minderjarige van twaalf jaar of ouder de kinderrechter een schriftelijke aanwijzing geheel of
gedeeltelijk vervallen verklaren. Ingevolge het derde lid bedraagt de termijn voor het indienen van
het verzoek twee weken, die aanvangt met ingang van de dag na die waarop de beslissing is
verzonden of uitgereikt.

Op grond van artikel 1:263 BW dient een schriftelijke aanwijzing te worden beschouwd als een
beschikking in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Ingevolge artikel 1:3,
eerste lid Awb wordt onder besluit verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan,
inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Hiermee wordt bedoeld een op grond van een
publiekrechtelijke bevoegdheid verrichte handeling, welke is gericht op een rechtsgevolg.

De kinderrechter stelt vast dat het verzoek om de schriftelijke aanwijzing vervallen te verklaren
binnen de termijn van artikel 1:264 BW is ingediend.

Ten aanzien van de inhoudelijke afweging die als basis heeft gediend voor de schriftelijke
aanwijzing overweegt de kinderrechter als volgt. Een kindgesprek met [de minderjarige] is bij
aanvang van de ondertoezichtstelling (maart 2018) onderwerp van gesprek geweest tussen de GI
en de moeder. Op 8 juli 2018 heeft de gezinsvoogd voor het eerst met [de minderjarige] kunnen
spreken. Door de GI werd geconstateerd dat [de minderjarige] niet vrijelijk heeft kunnen spreken,
omdat de oma op verzoek van de moeder bij het gesprek aanwezig bleef, [de minderjarige] bij
haar oma bevestiging zocht, en zij bezig was om 'het juiste' te vertellen. Dit heeft gemaakt dat de
GI een kindgesprek alleen met [de minderjarige] , zonder aanwezigheid van oma of een andere
(vertrouwens-) persoon noodzakelijk vindt.

Uit de overgelegde e-mailwisselingen tussen de moeder en de GI blijkt dat de GI zich intensief
heeft ingezet om een gesprek met [de minderjarige] alleen vorm te kunnen geven. Vanuit de zijde
van de GI zijn er meerdere schriftelijke voorstellen gedaan, maar het is niet gelukt om hierover tot
een afspraak te komen. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de moeder, in overleg met,
en/of op voorspraak van de heer Berndsen, bij herhaling twijfels blijft stellen aan de
deskundigheid van de gezinsvoogd: zijn ze getraind in het voeren van kindgesprekken? welke
training/opleiding heeft de gezinsvoogd gevolgd? bij welk erkend instituut, wie was de trainer? op
welke data is deze training gevolgd en tot slot wil de moeder een bewijs daarvan ontvangen.
Naast deze vragen wil de moeder dat er wordt voldaan aan het format kindgesprekken (bijlage 14
van het verzoekschrift van de GI) en dat de GI werkt op basis van de door haar gestelde
verwachtingen (bijlage 13 verzoekschrift van de GI). Alles wijst erop dat de moeder de regie zelf in
handen wil blijven houden, of haar gemachtigde (de heer Berndsen) de regie wil laten houden.
Daarmee wordt de (uitvoering van de) ondertoezichtstelling, als een door de kinderrechter
opgelegde kinderbeschermingsmaatregel, door de moeder en de heer Berndsen miskend.

Het uitblijven van een kindgesprek alleen met [de minderjarige] heeft er uiteindelijk toe geleid dat
de GI, nadat zij op 14 januari 2019 een vooraankondiging hebben verstrekt, op 7 februari 2019
een schriftelijke aanwijzing aan de moeder heeft verleend.

De kinderrechter is van oordeel is dat de schriftelijke aanwijzing van 7 februari 2019 zorgvuldig is
voorbereid en gemotiveerd. De stelling van de moeder dat de schriftelijke aanwijzing onrechtmatig
is gegeven, volgt de kinderrechter niet. Immers is de schriftelijke aanwijzing noodzakelijk is om de
concrete bedreigingen in de ontwikkeling van [de minderjarige] weg te nemen, zoals beschreven
staat in artikel 1:263, eerste lid BW. De kinderrechter zal de schriftelijke aanwijzing dan ook niet
vervallen verklaren, zoals dat door de moeder is verzocht. Desondanks wordt de kinderrechter wel
geconfronteerd met feit dat in de schriftelijke aanwijzing een specifieke datum is opgenomen
waarop het kindgesprek dient plaats te vinden, namelijk op 22 februari 2019. Deze datum is reeds
verlopen en daarom kan de kinderrechter niet overgaan tot bekrachtiging van de schriftelijke
aanwijzing, zoals door de GI is verzocht.

Ten aanzien van de geschillenregeling
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De kinderrechter komt daardoor toe aan beoordeling van het subsidiaire verzoek van de GI om
een oordeel te vormen ten aanzien van de geschillenregeling. Uit artikel 1:262b BW volgt dat
geschillen die de uitvoering van de ondertoezichtstelling betreffen, aan de kinderrechter kunnen
worden voorgelegd. De kinderrechter neemt bij geschillen een zodanige beslissing als hem in het
belang van de minderjarige wenselijk voorkomt. De kinderrechter beproeft alvorens te beslissen
een vergelijk tussen de betrokkenen.

De kinderrechter verwijst naar de uitspraak van 21 september 2018 van rechtbank Gelderland
(ECLI:NL:RBGEL:2018:5704). Uit die uitspraak volgt dat binnen het kader van een
ondertoezichtstelling, hetgeen een beschermingsmaatregel is, de jeugdzorgwerkers van de GI met
het kind mogen praten. Dit is inherent aan hun functie als uitvoerder van voornoemde maatregel.
Het opnemen van een kindgesprek in een plan van aanpak, is naar oordeel van de kinderrechter
daarom ook niet noodzakelijk. Dat er een (vertrouwens)persoon bij het gesprek aanwezig dient te
zijn, volgt niet uit de Jeugdwet en is door en namens de moeder ook overigens onvoldoende
onderbouwd. Juist gezien de loyaliteitsproblematiek van [de minderjarige] acht de kinderrechter
het van essentieel belang dat zij de vrijheid voelt om zich te kunnen uiten. Het is dan ook van
groot belang dat de moeder aan [de minderjarige] (emotioneel) toestemming geeft om
gesprekken te voeren met de gezinsvoogd.

Voor zover de moeder van mening blijft dat zij contact tussen [de minderjarige] en de GI kan
blokkeren, dan wel daar voorwaarden aan kan verbinden die de GI in de uitvoering van de
ondertoezichtstelling belemmeren, geeft de kinderrechter de GI toestemming om met [de
minderjarige] alleen te praten. De kinderrechter merkt op dat de ondertoezichtstelling geen
vrijblijvende maatregel is en dat de moeder de aanwijzingen van de jeugdzorgwerkers moet
opvolgen.

De kinderrechter:

wijst het verzoek tot vervallen verklaring van de schriftelijke aanwijzing van de moeder af;

wijst het verzoek tot bekrachtiging van de schriftelijke aanwijzing van de GI af;

verleent de GI (vervangende) toestemming om in het kader van de ondertoezichtstelling
gesprekken met [de minderjarige] alleen (zonder aanwezigheid van anderen) te voeren.

Deze beschikking is gegeven door mr. S.T. Kooistra, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr.
S.W. Tijms als griffier en in het openbaar uitgesproken op 19 april 2019.

5 De beslissing
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artikel 8 EVRM. Stem van de minderjarigen zelf.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0072 
RFR 2019/87 

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling civiel recht

zaaknummer : 200.248.968/01

rekestnummer rechtbank : FA RK 18-2980

zaaknummer rechtbank : C/09/552007

beschikking van de meervoudige kamer van 27 februari 2019

inzake

[appellante] ,

wonende te [woonplaats] (Frankrijk),

ECLI:NL:GHDHA:2019:501
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verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. M. Erkens te Den Haag,

tegen

Raad voor de Kinderbescherming Haaglanden,

gevestigd te Den Haag,

verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: de raad.

Als overige belanghebbenden zijn aangemerkt:

1. Stichting Jeugdbescherming West Zuid-Holland,

gevestigd in Den Haag,

hierna te noemen: de gecertificeerde instelling;

2. [de vader] ,

wonende in [woonplaats] ,

hierna te noemen: de vader.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Den Haag van 2 augustus 2018, uitgesproken onder voormeld zaak- en rekestnummer
(hierna: de bestreden beschikking).

De moeder is op 2 november 2018 in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking.

De gecertificeerde instelling heeft op 11 december 2018 een verweerschrift ingediend.

Het hof heeft verder van de zijde van de moeder ontvangen:

- op 9 november 2018 een journaalbericht van 8 november 2018, met bijlage;

- op 8 januari 2019 een journaalbericht van 7 januari 2019 met bijlagen.

De hierna te noemen minderjarigen hebben hun mening per brief kenbaar gemaakt. Het hof heeft
deze brieven ontvangen op 7 januari 2019.

De mondelinge behandeling heeft op 10 januari 2019 plaatsgevonden. Verschenen zijn:

1 Het verloop van het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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- de moeder, bijgestaan door haar advocaat en door [tolk] , tolk in de Franse taal;

- [vertegenwoordiger van de raad] , namens de raad;

- [vertegenwoordiger van de GI] , namens de gecertificeerde instelling;

- de vader.

De advocaat van de moeder heeft ter zitting pleitnotities overgelegd.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten voor zover daartegen in hoger beroep
niet is opgekomen. Onder meer staat het volgende vast:

het huwelijk van de vader en de moeder is door echtscheiding ontbonden;
de moeder en de vader zijn de ouders van de minderjarigen:

[de minderjarige 1] , geboren [in] 2002 in [geboorteplaats]

(hierna te noemen: [de minderjarige 1] ), en

[de minderjarige 2] , geboren [in] 2003 in [geboorteplaats] (hierna te noemen: [de minderjarige 2] );

de moeder en de vader waren tot aan de bestreden beschikking gezamenlijk met het ouderlijk
gezag belast;
de kinderrechter heeft bij beschikking van 23 augustus 2017 de ondertoezichtstelling van [de
minderjarige 1] en [de minderjarige 2] verlengd van 25 augustus 2017 tot 6 augustus 2018,
alsmede voor dezelfde duur een machtiging verleend om [de minderjarige 1] en [de minderjarige 2]
gedurende dag en nacht uit huis te plaatsen bij de vader. Deze maatregelen zijn laatstelijk
verlengd tot 6 augustus 2019.
[de minderjarige 1] en [de minderjarige 2] wonen sinds 2014 bij de vader.

Bij de bestreden beschikking is het ouderlijk gezag van de moeder over [de minderjarige 1] en [de
minderjarige 2] beëindigd. De beschikking is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

De moeder is het niet met deze beslissing eens.

De moeder verzoekt de bestreden beschikking te vernietigen en, opnieuw rechtdoende:

- primair: het verzoek van de raad alsnog af te wijzen;

- subsidiair: de beslissing aan te houden in afwachting van de resultaten van een onderzoek ex
artikel 810a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv.) zoals in de motivering
van het zelfstandig verzoek geformuleerd.

De gecertificeerde instelling verzoekt de bestreden beschikking te bekrachtigen en het zelfstandig
verzoek van de moeder af te wijzen.

In geschil zijn:

3 De feiten

4 De omvang van het geschil

5 De motivering van de beslissing
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- de beëindiging van het ouderlijk gezag van de moeder over [de minderjarige 1] en [de
minderjarige 2] ;

- het zelfstandig verzoek van de moeder om [psycholoog] van psychologiepraktijk
[psychologiepraktijk] opdracht te geven tot een onderzoek ex artikel 810a lid 2 Rv.

De beëindiging van het gezag

De moeder voert – samengevat – het volgende aan.

[de minderjarige 1] en [de minderjarige 2] wonen al een paar jaar bij hun vader. De raad wil
daarom dat de kinderbeschermingsmaatregel van uithuisplaatsing kan worden beëindigd. Omdat
de vader de rechtbank niet wilde verzoeken om het hoofdverblijf van [de minderjarige 1] en [de
minderjarige 2] bij hem te bepalen en ook geen verzoek om het eenhoofdig gezag op grond van
artikel 1:253n van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) heeft gedaan, heeft de raad de rechtbank
verzocht het gezag van de moeder op grond van artikel 1:266 BW te beëindigen. De procedure
van gezagsbeëindiging op grond van 1:266 BW om op deze manier een einde te maken aan de
kinderbeschermingsmaatregel(en), levert volgens de moeder een oneigenlijk gebruik van het
wetsartikel op en is in strijd met het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel. Artikel 1:266 BW
is namelijk niet bedoeld voor situaties als de onderhavige en kent geheel andere criteria dan een
verzoek om eenhoofdig gezag op grond van artikel 1:253n BW. De moeder accepteert bovendien
dat de kinderen bij hun vader wonen. In de bestreden beschikking heeft de rechtbank benadrukt
dat het belangrijk is dat [de minderjarige 1] en [de minderjarige 2] rust en duidelijkheid krijgen.
Maar de continuïteit en stabiliteit staan volgens de moeder niet ter discussie: de kinderen wonen
bij de vader en kunnen hier ook blijven wonen. De moeder wenst alleen contact met de kinderen.
Het belang en het recht van de kinderen is volgens de moeder zonder meer gelegen in
gelijkwaardig ouderschap, contact met de beide ouders en dus in het contactherstel. Op grond van
HR 17 januari 2014, ECL:NL:HR:2014:91 heeft de rechter hier ook een expliciete taak in. De
moeder stelt hierbij dat de kinderen voorafgaand aan de uithuisplaatsing helemaal geen
weerstand tegen haar hadden. Na de uithuisplaatsing is het contact door jeugdbescherming
verbroken en is de weerstand pas gekomen, ook omdat de kinderen last hadden van de scheiding
en van een loyaliteitsconflict als gevolg hiervan. Elke poging van de moeder om contact met haar
kinderen via de rechter af te dwingen stuit op weerstand die vervolgens tegen de moeder wordt
gebruikt. De onmacht van de moeder is daarom groot. Ze zoekt hierbij ook hulp voor zichzelf: zo
heeft zij diverse trainingen gedaan om rustig te blijven en heeft zij steun van meerdere
psychologen in Frankrijk. Voor de moeder, [de minderjarige 1] en [de minderjarige 2] blijft het
gemis en de onduidelijkheid over het contact voortbestaan. Bovendien blijft dit recht op contact
ook bestaan als het gezag van de moeder is beëindigd.

Verder wijst de moeder op het Verdrag van de Rechten van de Mens (hierna: EVRM). Het
beëindigen van het ouderlijk gezag is volgens haar een vergaande inbreuk op artikel 8 EVRM. In
het kader van dit artikel, evenals op grond van artikel 3 van het VN-Kinderrechtenverdrag (hierna:
IVRK) en artikel 1:266 BW moet een volledige belangenafweging plaatsvinden. Deze
belangenafweging is nu nog onvoldoende gemaakt. De beide ouders zijn onderzocht door het
Ambulatorium daaruit zijn geen contra-indicaties gebleken voor het gedeeld ouderschap. Volgens
de moeder is het daadwerkelijke probleem gelegen in het loyaliteitsconflict van de kinderen na de
echtscheiding, niet in moeders verantwoordelijkheden op grond van 1:247 BW. Er is verder in het
geheel geen aandacht voor de vraag of de kinderen klem en verloren zitten en of de
gezagsbeëindiging hierin een oplossing is.

De raad geeft ter zitting – samengevat – aan dat de gronden aanwezig zijn voor een
gezagsbeëindigende maatregel op grond van artikel 1:266 BW. De situatie is begonnen als een
echtscheidingsstrijd waartussen [de minderjarige 1] en [de minderjarige 2] klem raakten. De
moeder kon volgens de raad de verzorging van de minderjarigen hierna niet langer aan, wat
uiteindelijk tot de machtiging uithuisplaatsing leidde. Het lukt de moeder volgens de raad nog
steeds niet om zich neer te leggen bij de besluiten die worden genomen. In het verleden zijn
daarbij procedures opgestart omdat de moeder haar toestemming niet gaf als er belangrijke
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beslissingen over de kinderen moesten worden genomen. De kinderen hebben last van die
procedures omdat zij nu op een leeftijd zijn dat telkens naar hun mening wordt gevraagd. De raad
vindt het daarom belangrijk dat de kinderen nu rust en duidelijkheid hebben. Zij lijken dit te krijgen
van de vader, waardoor het nu goed met hen gaat. Wanneer het gezag van de moeder wordt
beëindigd, kunnen de kinderen bij de vader blijven wonen en kan de machtiging uithuisplaatsing
ook worden beëindigd. De raad is dan ook van mening dat de aanvaardbare termijn voor [de
minderjarige 1] en [de minderjarige 2] is verstreken. Daarom acht de raad een gezagsbeëindiging
noodzakelijk. Dit staat los van eventuele omgang tussen de moeder, [de minderjarige 2] en [de
minderjarige 1] . De kinderen hebben het recht op een onbelast contact met hun moeder. Hierbij is
het wel belangrijk dat de moeder zich niet op een wijze positioneert die voor [de minderjarige 1]
en [de minderjarige 2] negatief is. De kinderen hebben eerst rust nodig en moeten niet langer het
gevoel hebben dat zij iets met hun moeder ‘moeten’ doen. De vader staat het toe dat de kinderen
contact met de familie van de moeder hebben, waardoor de kinderen nog in aanraking komen met
de Franse taal en cultuur. In 2018 zijn de kinderen op skivakantie geweest met de familie van de
moeder. Deze vakantie is helaas niet goed verlopen. Wat een positieve ervaring had moeten zijn,
is uiteindelijk voor [de minderjarige 1] en [de minderjarige 2] een teleurstelling geworden. De
ondertoezichtstelling loopt door tot augustus 2019. Wellicht dat de ondertoezichtstelling hierna
kan worden beëindigd.

De gecertificeerde instelling voert als volgt – samengevat – verweer tegen de stellingen van de
moeder. De gecertificeerde instelling had én heeft niet de verwachting dat de moeder binnen een
aanvaardbare termijn weer de zorg voor [de minderjarige 1] en [de minderjarige 2] kan dragen.
[de minderjarige 1] en [de minderjarige 2] hebben daarbij recht op duidelijkheid over hun
perspectief. De moeder voldoet niet aan de voorwaarden voor een thuisplaatsing van de kinderen.
Daarnaast startte de moeder vanwege haar gezagspositie allerlei juridische procedures, wat
telkens veel spanning en onduidelijkheid bij de kinderen geeft. Ook moesten vanwege haar
gezagspositie procedures worden aangespannen, zoals een vervangende toestemming voor een
GGZ-behandeling of voor de aanvraag van een paspoort in 2014. Er is verder volgens de
gecertificeerde instelling wel degelijk onduidelijkheid of de kinderen bij de vader blijven wonen,
omdat de kinderen daar wonen op basis van een machtiging tot uithuisplaatsing. Dit is, evenals de
ondertoezichtstelling, een tijdelijke maatregel. Ook zonder gezag hebben de moeder, [de
minderjarige 1] en [de minderjarige 2] recht op contact met elkaar en is het belangrijk dat zij
samen een gezonde relatie kunnen opbouwen. Uiteraard hebben [de minderjarige 1] en [de
minderjarige 2] volgens de gecertificeerde instelling last van het ontbreken van het contact en
missen zij een gezond contact met hun moeder.

Ter zitting geeft de vader aan dat het goed gaat met [de minderjarige 1] en [de minderjarige 2] .
[de minderjarige 2] gaat waarschijnlijk naar 3 HAVO, [de minderjarige 1] doet eindexamen. De
vader geeft de kinderen de ruimte om in contact te blijven met de Franse cultuur en hun Franse
familie. Met kerst wilde [de minderjarige 2] een Franse boomschorstaart maken, waarop de
moeder haar foto’s van deze taart stuurde ter uitleg. De kinderen zijn er trots op dat zij deels
Frans zijn. Ook zijn zij er trots op dat zij het op school goed doen. Volgens de vader zijn zij erg
veerkrachtig. Ten aanzien van de gezagsbeëindiging, geeft de vader aan dat er nog wel degelijk
strijd is tussen de ouders. De laatste keer was ten aanzien van de paspoortkwestie die de
gecertificeerde instelling ook benoemde. De vader heeft de moeder gevraagd mee te denken bij
de schoolkeuze, maar daarop heeft hij geen reactie van de moeder gehad. De vader mist vaak de
betrokkenheid van de moeder bij de kinderen. Ten aanzien van het hoofdverblijf bij de vader, geeft
de vader aan dat de moeder hem nooit te kennen heeft gegeven dat zij akkoord is als het
hoofdverblijf bij hem wordt bepaald. Het beëindigen van het ouderlijk gezag zal volgens de vader
geen invloed hebben op de omgang. Als de kinderen omgang met hun moeder willen, dan staat de
vader hier gewoon achter. De moeder is nog niet op recente voorstellen tot omgang van de vader
ingegaan. De vader hoopt dat er rust in de situatie komt.

Het hof overweegt ten aanzien van de beëindiging van het gezag van de moeder als volgt.
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De reikwijdte van artikel 1:266 BW

Op grond van artikel 1:266 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de rechtbank het
gezag van een ouder beëindigen als:

a. een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en
de ouder niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel
247, tweede lid, in staat is te dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de
minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, of

b. de ouder het gezag misbruikt.

Op grond van artikel 1:267 lid 1 BW kan de beëindiging van het gezag worden uitgesproken
op verzoek van de raad voor de kinderbescherming of het openbaar ministerie.

Dit betekent dat het hof de vraag moet beantwoorden of de gronden, die de raad aan het
verzoek ten grondslag legt voor de beëindiging van het gezag van de moeder ten tijde van
de bestreden beschikking aanwezig waren en nog zijn en of deze gronden voldoen aan de
vereisten van het voornoemde artikel 1:266 lid 1 BW. Daarbij speelt in dit geval een rol dat
sprake was van gezamenlijk gezag van de ouders en dat de gezagsbeëndiging van de
moeder in dit geval ook via een andere weg kon worden verzocht en wel door de
gezaghebbende vader, bij wie [de minderjarige 1] en [de minderjarige 2] woonachtig zijn,
met een beroep op het bepaalde in artikel 1:253n BW op grond waarvan andere vereisten
gelden.

Ter vereenvoudiging van de kinderbeschermingsmaatregelen, zijn op 1 januari 2015 voor het
jeugdrecht belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd, waaronder de gezagsbeëindigende
maatregel. Met de wetswijzigingen is beoogd om het recht van een kind op een gezonde en
evenwichtige opvoeding centraal te stellen (Kamerstukken II 2008/09, 32015, 3, p.6). De
wetswijziging moest het eenvoudiger maken om te kiezen voor de
kinderbeschermingsmaatregel die het meest aansluit bij de omstandigheden waarin de
minderjarige zich bevindt, zodat keuzes op maat voor de minderjarige worden gestimuleerd
(Kamerstukken II 2008/09, 32015, 3, p.7). De formulering van de rechtsgronden is om die
reden kindgericht. Zo kan de gezagsbeëindigende maatregel worden uitgesproken als de
minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de ouder niet
in staat is de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen binnen een voor de
minderjarige aanvaardbare termijn. Deze termijn wordt geformuleerd in de parlementaire
geschiedenis als ‘de periode van onzekerheid die het kind kan overbruggen zonder
verdergaande ernstige schade op te lopen voor zijn ontwikkeling, over in welk gezin hij zal
opgroeien’ (Kamerstukken II 2008/09, 32015, 3 (MvT), p.34). Ook kan het gezag worden
beëindigd als de ouder het gezag misbruikt.

Het hof begrijpt dat de raad als gronden voor de gezagsbeëindiging – samengevat –
aanvoert dat sprake is van een ernstige ontwikkelingsbedreiging door de strijd die moeder
voert, dat het perspectief van de minderjarigen bij de vader ligt en dat het in hun belang is
dat de machtiging uithuisplaatsing wordt opgeheven. Het hof overweegt als volgt. [de
minderjarige 2] en [de minderjarige 1] wonen sinds 2014 bij hun vader en ontwikkelen zich
hier goed. Ze doen het bijvoorbeeld ook goed op school. De moeder verzet zich niet tegen
het verblijf van de kinderen bij hun vader. De vader is in staat gebleken om zelfstandig een
schoolkeuze te maken. De moeder heeft op het verzoek van de vader om toestemming niet
gereageerd, maar zich ook niet tegen de door de vader gemaakte schoolkeuze verzet. Niet
gebleken is dat de moeder de uitoefening van het gezag, waaraan feitelijk al enige tijd
vooral door de vader invulling wordt gegeven, bemoeilijkt. De raad, de gecertificeerde
instelling en de vader hebben ter zitting voorbeelden genoemd uit 2014 en 2015 waarin
procedures tussen de ouders omtrent gezagskwesties speelden, maar gaven hierbij
tegelijkertijd aan geen meer recente voorbeelden te kunnen noemen.

De raad en de gecertificeerde instelling lijken tot uitgangspunt te nemen dat, nu
terugplaatsing bij de moeder niet meer aan de orde is, het gezag moet worden beëindigd.
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5.6.4

5.6.5

Uit het gegeven dat het perspectief niet bij moeder ligt volgt echter niet zonder meer dat zij
niet in staat is de verantwoordelijkheid voor de zorg en opvoeding binnen een aanvaardbare
termijn te dragen. Het feit dat bij gescheiden ouders een kind bij één van hen het
(hoofd)verblijf heeft en naar verwachting zal houden, betekent niet dat de andere ouder per
definitie niet in staat is tot het dragen van die verantwoordelijkheid. Indien een ouder van
mening is dat sprake is van een situatie waarin op grond van de in artikel 1:251a BW
genoemde criteria het gezamenlijk gezag moet worden beëindigd, kan deze zich op grond
van artikel 1:253n BW tot de rechter wenden.

Het hof begrijpt dat de raad stelt dat de kinderbeschermingsmaatregel van de
uithuisplaatsing in feite een lege huls is geworden, nu de kinderen al lange tijd bij hun vader
wonen en zich hier goed ontwikkelen. De wens deze kinderbeschermingsmaatregel te
kunnen beëindigen en het hoofdverblijf van [de minderjarige 1] en [de minderjarige 2]
definitief bij de vader te kunnen bepalen, ligt – zoals de raad ter zitting naar voren heeft
gebracht – ten grondslag aan de onderhavige procedure. Naar het oordeel van het hof is
artikel 1:266 BW echter niet voor dergelijke situaties bedoeld. Aan de vereisten om een
gezagsbeëindigende maatregel uit te spreken wordt naar het oordeel van het hof dan ook
niet voldaan. Niet is gebleken dat de ontwikkeling van [de minderjarige 1] en [de
minderjarige 2] op dit moment ernstig (door de moeder) wordt bedreigd.

De gezagsbeëindiging in het licht van artikel 8 EVRM

Het hof betrekt bij zijn oordeel het bepaalde in artikel 8 EVRM (het recht op de eerbiediging
van het familie- en gezinsleven). Het ouderlijk gezag is een fundamenteel onderdeel van het
gezinsleven (EHRM 28 november 1988, Series A. vol. 44, NJ 1991/541 (Nielsen)). Ook deze
vorm van het gezinsleven – en in het bijzonder de rechten van ouders om op verantwoorde
wijze het ouderlijk gezag over hun kinderen uit te oefenen – wordt door artikel 8 EVRM
erkend en beschermd. Een kinderbeschermingsmaatregel als de gezagsbeëindigende
maatregel wordt door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens beschouwd als een
inbreuk op het gezag en dus als een inmenging in het familie- en gezinsleven. Bij een
dergelijke inmenging moet worden onderzocht of deze inmenging gerechtvaardigd is op
grond van het bepaalde in artikel 8 lid 2 EVRM. Dit betekent dat de inmenging een geoorloofd
doel moeten dienen (de bescherming van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het
kind) en noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving (de inmenging moet in een
redelijke verhouding staan tot het doel dat wordt nagestreefd). Op staten rust een zware
verantwoordelijkheid om te zoeken naar alternatieven voor de vergaande maatregel van de
ontneming van het gezag (EHRM 21 september 2006, 12643/02 (Moser / Oostenrijk)). De
vraag is of een dergelijke inmenging door de overheid hier gerechtvaardigd is, nu de ouders
zelf – in het bijzonder de vader – de vraag of gezagsbeëindiging van de moeder
aangewezen is aan de rechter kunnen voorleggen. Nu uit de stukken en het verhandelde ter
zitting is gebleken dat het goed gaat met [de minderjarige 1] en [de minderjarige 2] en dat
zij zich goed ontwikkelen, dat die ontwikkeling op dit moment dus niet ernstig wordt
bedreigd en de moeder ook meerdere malen heeft aangegeven zich niet tegen het
hoofdverblijf bij de vader te verzetten, is het hof van oordeel dat een gezagsbeëindiging van
de moeder op grond van artikel 1:266 BW niet in een redelijke verhouding staat tot het doel
dat wordt nagestreefd en dus noodzakelijk is.

Standpunt minderjarigen

Zowel [de minderjarige 1] als [de minderjarige 2] hebben in de brief die zij aan het hof
hebben geschreven aangegeven niet te willen dat de moeder nog beslissingen over hun
leven neemt. Deze mening van de minderjarigen neemt het hof als zwaarwegend mee maar
dit kan naar het oordeel van het hof (in deze procedure) niet doorslaggevend zijn. Daarbij
neemt het hof ook mee dat het niet zo is dat de minderjarigen hun moeder helemaal niet
meer willen zien. Het is te betreuren dat de pogingen tot herstel van het contact die in het
verleden zijn geweest, niet tot een positief resultaat hebben geleid. Door de raad, de
gecertificeerde instelling en de vader is vooral benadrukt dat voor [de minderjarige 1] en [de
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5.6.6

5.7

5.8

minderjarige 2] van belang is dat zij rust en duidelijkheid krijgen. Het hof stelt vast dat bij de
minderjarigen geen onduidelijkheid bestaat over het verblijf bij vader. Het is aan de ouders
dit te formaliseren. Beëindiging van het gezag van moeder zal niet tot volledige rust leiden:
zowel de raad als de gecertificeerde instelling geven aan dat het realiseren van
contactherstel tussen de moeder en de minderjarigen op een wijze die de minderjarigen
past tot de verantwoordelijkheden van ouders blijft behoren en ook het ontbreken van
contact tussen de minderjarigen en moeder zal geen werkelijke rust betekenen.

Dit betekent dat het hof de bestreden beschikking zal vernietigen en het verzoek van de
raad alsnog zal afwijzen.

Het zelfstandig verzoek van de moeder

Omdat het zelfstandig verzoek van de moeder een subsidiair verzoek betreft, komt het hof nu de
bestreden beschikking wordt vernietigd niet meer aan een inhoudelijke beoordeling van dit
verzoek toe.

Dit leidt tot de volgende beslissing.

Het hof:

vernietigt de bestreden beschikking;

wijst het inleidend verzoek van de raad tot beëindiging van het gezag van de moeder over de
minderjarigen alsnog af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A. Zonneveld, C.M. Warnaar en G.D. Hoekstra, bijgestaan door
mr. R.R. Warmerdam als griffier, en is op 27 februari 2019 uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier.

6 De beslissing

267



Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak 21-03-2019

Datum publicatie 27-03-2019

Zaaknummer 200.251.021_01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Gezag. Vernietiging beslissing rechtbank met betrekking tot gezagsbeëindigende
maatregel moeder. Hof herstelt moeder in ouderlijk gezag. Alle betrokkenen incl.
moeder zijn het erover eens dat perspectief minderjarige niet bij moeder ligt. In
zoverre heeft de minderjarige duidelijkheid. Waar het perspectief van de
minderjarige wel ligt, is nog onduidelijk.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0088 

Uitspraak

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak : 21 maart 2019

Zaaknummer : 200.251.021/01

Zaaknummers 1e aanleg: C/02/341411 / FA RK 18-791

C/02/348475 / JE RK 18-1479

in de zaak in hoger beroep van:

[appellante] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellante,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat: mr. M. Verger-Maas,

tegen

ECLI:NL:GHSHE:2019:1089

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

268



-

-

-
-

2.1.

2.2.

-
-
-
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3.1.

Raad voor de Kinderbescherming,

Regio Zuidwest-Nederland, locatie [locatie] ,

verweerder,

hierna te noemen: de raad.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, hierna: de GI (Gecertificeerde
Instelling).
de heer en mevrouw [voormalige pleegouders] , de voormalige pleegouders, hierna: de familie
[voormalige pleegouders] .

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Zeeland-West-Brabant (Breda) van 11 september 2018, waarbij het ouderlijk gezag van de
moeder over de hierna nader te noemen [minderjarige] (hierna: [minderjarige] ) op verzoek van de
raad is beëindigd.

Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 7 december 2018, heeft de moeder
verzocht voormelde beschikking te vernietigen en, opnieuw rechtdoende:

de minderjarige [minderjarige] gedurende één jaar onder toezicht te stellen van de GI;
een machtiging tot uithuisplaatsing te verlenen voor [minderjarige] voor de duur van de
ondertoezichtstelling.

Er is geen verweerschrift ingekomen.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 21 februari 2019. Bij die gelegenheid zijn
gehoord:

de moeder, bijgestaan door haar advocaat;
de raad, vertegenwoordigd door mevrouw [vertegenwoordiger van de raad] ;
de GI, vertegenwoordigd door mevrouw [vertegenwoordiger van de GI] .

De familie [voormalige pleegouders] is niet verschenen.

Uit de inmiddels verbroken relatie van de moeder en [de vader] is geboren:

- [minderjarige] (roepnaam: [minderjarige] ), op [geboortedatum] 2008 te [geboorteplaats] .

De moeder was van rechtswege belast met het gezag over [minderjarige] .

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De beoordeling
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3.3.1.

3.3.2.

3.2.

Sinds februari 2015 is [minderjarige] onafgebroken uithuisgeplaatst geweest.

[minderjarige] en de moeder kennen een turbulente geschiedenis. Daarover merkt het hof het
volgende op.

In november 2011, toen de moeder langdurig werd opgenomen in een GGZ-instelling, werd
[minderjarige] voor de eerste keer, binnen het vrijwillig kader, uithuisgeplaatst.

Van augustus 2013 tot februari 2015 woonde [minderjarige] bij de moeder en werd de moeder
intensief bijgestaan door hulpverlening.

Op 5 februari 2015 heeft de rechtbank ten behoeve van [minderjarige] een (aanvankelijk:
voorlopige) ondertoezichtstelling uitgesproken onder gelijktijdige verlening van een machtiging tot
uithuisplaatsing. [minderjarige] is toen geplaatst in het pleeggezin van de familie [voormalige
pleegouders] .

In het najaar van 2015 heeft de GI besloten dat het perspectief van [minderjarige] niet langer bij
de moeder is. De GI heeft de raad in april 2016 verzocht onderzoek te doen naar de wenselijkheid
van een gezagsbeëindigende maatregel. De raad concludeerde na onderzoek, zoals blijkt uit het
rapport van 15 december 2016, dat een gezagsbeëindigende maatregel op dat moment niet in het
belang van [minderjarige] was.

Op 4 augustus 2017 zijn de ondertoezichtstelling en de machtiging tot uithuisplaatsing van
rechtswege geëindigd, omdat – zoals ter zitting van het hof is gebleken – de GI niet om verlenging
van deze maatregelen had verzocht. De reden waarom de GI toen niet om verlenging heeft
verzocht, is voor het hof niet duidelijk geworden. [minderjarige] is vervolgens bij de familie
[voormalige pleegouders] gebleven met instemming van de moeder.

In de loop van 2018 kreeg de moeder veel zorgen over het welzijn van [minderjarige] in het
pleeggezin van de familie [voormalige pleegouders] en stelde zij de plaatsing van [minderjarige]
daar ter discussie, waarover hieronder nader.

De raad heeft de rechtbank op 13 februari 2018 verzocht om het gezag van de moeder over
[minderjarige] te beëindigen.

De moeder heeft de rechtbank verzocht om afwijzing van dit verzoek en zij heeft een
zelfstandig tegenverzoek gedaan, strekkende tot ondertoezichtstelling van [minderjarige] en
verlening van een machtiging tot uithuisplaatsing ten behoeve van [minderjarige] , beide
voor de duur van een jaar.

Bij mondelinge beschikking van 28 mei 2018 (op schrift gesteld op 15 juni 2018) heeft de
rechtbank [minderjarige] onder toezicht gesteld en een machtiging tot uithuisplaatsing in
een voorziening voor pleegzorg verleend met ingang van 28 mei 2018 tot 11 september
2018. De rechtbank heeft haar beslissing omtrent beëindiging van het gezag van de moeder
over [minderjarige] en over de na 11 september 2018 resterende termijn van de door de
moeder verzochte ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing aangehouden. De rechtbank
wilde eerst duidelijkheid over de aanvang van noodzakelijke hulpverlening voor
[minderjarige] in verband met de levensbedreigende gezondheidstoestand waarin hij de
laatste tijd in het pleeggezin was komen te verkeren ten gevolge van een bij hem ontstane
eetstoornis. De rechtbank wilde dat de moeder vanuit haar gezagspositie in dit proces
betrokken zou zijn naast de door de GI aan te stellen gezinsvoogd.

Korte tijd later is [minderjarige] op basis van de verleende machtiging geplaatst in een GGZ-
instelling. Na een observatieperiode van zeven weken is [minderjarige] overgeplaatst naar
[instelling 1] , een GGZ-instelling van [instelling 2] .

De voortgezette mondelinge behandeling heeft bij de rechtbank plaatsgevonden op 23
augustus 2018. Bij de bestreden – uitvoerbaar bij voorraad verklaarde – beschikking van 11
september 2018 heeft de rechtbank het gezag van de moeder beëindigd, de GI benoemd tot
voogdes en de resterende verzoeken van de moeder met betrekking tot de
ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing afgewezen. De rechtbank heeft daartoe – zeer kort
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3.4.1.

3.4.2.

gezegd – onder meer overwogen dat het inmiddels wat beter met [minderjarige] gaat, maar
ook dat [minderjarige] veel last heeft gehad van het ontbreken van emotionele toestemming
van de moeder voor de plaatsing in het pleeggezin ( [voormalige pleegouders] ) en dat er nu
voor [minderjarige] duidelijkheid over zijn perspectief moet komen doordat het gezag van de
moeder wordt beëindigd, waardoor [minderjarige] zal weten dat hij een “moeder op
afstand” heeft en dat er niet meer zal worden ingezet op thuisplaatsing bij de moeder.

De moeder kan zich met deze beslissing niet verenigen en zij is hiervan in hoger beroep
gekomen. In haar appelschrift voert zij, kort samengevat, het volgende aan.

[minderjarige] is tijdens de procedure in eerste aanleg ter observatie geplaatst op een
afdeling voor kinderpsychiatrie van de GGZ. [minderjarige] had veel ondergewicht. Er bij de
start van de plaatsing door de GGZ besloten te stoppen met het dieet en de restricties van
voeding die [minderjarige] in het pleeggezin had. [minderjarige] is vervolgens binnen één
week vijf kilo aangekomen. Zijn fysieke gezondheid is in de observatieperiode sterk
verbeterd. De GGZ heeft benoemd dat [minderjarige] gebaat zou zijn bij een rustige en
neutrale omgeving.

De moeder deelt niet de visie van de raad en de rechtbank dat gezagsbeëindiging het
geëigende middel is om de bedreiging in de ontwikkeling van [minderjarige] weg te nemen.
Er is nog onvoldoende perspectief op een ‘stabiele opvoedsituatie’. Voor de moeder is het
nodig om haar gezag te behouden, aangezien haar zorgen over [minderjarige] te lang
onvoldoende serieus en voortvarend zijn aangepakt. In de tussenbeschikking van 28 mei
2018/15 juni 2018 is overwogen dat de rechtbank het van belang achtte dat de moeder een
stem heeft in de hulpverlening voor [minderjarige] en pas ‘wanneer de juiste therapie voor
hem is gestart en aanslaat, een

gezagsbeëindigende maatregel mogelijk alsnog noodzakelijk is’. Het is opvallend dat het
gezag van de moeder wordt beëindigd, terwijl de juiste therapie voor [minderjarige] nog niet
is gestart (en dus ook nog niet is aangeslagen). Er is nog helemaal geen stabiele situatie
voor [minderjarige] .

Het is de vraag welke hinder [minderjarige] ervan ondervindt als het gezag van de moeder
definitief wordt ontnomen. [minderjarige] is loyaal aan de moeder. Het antwoord op die
vraag is eerder de reden geweest voor de raad om juist géén gezagsbeëindiging aan te
vragen. De raad heeft in het rapport van 15 december 2016 beschreven dat, zolang er
onduidelijkheid bestaat over de stagnatie in de ontwikkeling van [minderjarige] (wat de
problematiek is en door wat het veroorzaakt wordt), de gezagsbeëindiging niet passend is
en gezagsbeëindiging, via de emotionele impact daarvan op de moeder, negatief op
[minderjarige] zou uitwerken.

De onderbouwing van de rechtbank dat wordt “ingeschat” dat [minderjarige] baat heeft bij
de gezagsbeëindigende maatregel, is onvoldoende. De overweging van de rechtbank dat
het in het belang van [minderjarige] is dat hem ‘volstrekte duidelijkheid over zijn
toekomstperspectief en de rol van de moeder wordt geboden’ is illusoir, aangezien zijn
toekomstperspectief door de zorgen en zijn plaatsing bij [instelling 2] sowieso niet duidelijk
is. De moeder erkent dat [minderjarige] niet bij haar zal opgroeien en zij is een
meewerkende ouder.

Ter zitting van het hof is gebleken dat de GI voornemens is om [minderjarige] binnenkort in
een perspectiefbiedend gezinshuis te plaatsen. De moeder heeft ter zitting het volgende aan
haar beroepschrift toegevoegd. Zij ondersteunt de overplaatsing van [minderjarige] naar
een gezinshuis. Dit zou een neutrale plek zijn waar [minderjarige] geen last meer heeft van
zijn loyaliteitsconflict.

De moeder vindt het te kort door de bocht om te zeggen dat zij, omdat zij met het gezag
over [minderjarige] was belast, het loyaliteitsconflict bij [minderjarige] teweeg heeft
gebracht. Het ging een tijd erg slecht met [minderjarige] , fysiek en emotioneel. De plaatsing
bij de familie [voormalige pleegouders] was voor [minderjarige] geen goede plek. Er was
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geen ondertoezichtstelling en geen gezinsvoogd meer. De moeder heeft toen haar ouderlijk
gezag ingezet om voor [minderjarige] , met wie het steeds slechter ging, een betere plek te
vinden. Het was terecht dat de moeder de plaatsing bij de familie [voormalige pleegouders]
ter discussie stelde. Als het goed gaat met [minderjarige] , stelt zij niets ter discussie. Zij
stemde in met de plaatsing bij GGZ, [instelling 1] en gezinshuis. Dat het perspectief van
[minderjarige] niet bij haar is, is bovendien al lang duidelijk en wordt volledig geaccepteerd
door de moeder.

De raad heeft ter zitting verweer gevoerd. Het standpunt van de raad luidt – kort gezegd – als
volgt.

Het is helder dat [minderjarige] niet teruggaat naar de moeder. De moeder heeft de mogelijkheden
niet om zelfstandig voor [minderjarige] te zorgen. De raad heeft eerder gekeken naar wat
passend is voor [minderjarige] en heeft begin 2018 om beëindiging van het gezag van de moeder
verzocht. De rechtbank wilde de moeder toen nog de gelegenheid bieden om haar te betrekken bij
beslissingen die genomen moesten worden. De raad ziet dat de moeder met periodes inderdaad
meewerkt en berust in de uithuisplaatsing. Zij is een meewerkende ouder, mits zij de plek kan
ondersteunen waar [minderjarige] verblijft. De raad vindt het van belang dat [minderjarige] niet
meer afhankelijk is van deze instemming van de moeder. De moeder kon niet instemmen met de
plaatsing bij de familie [voormalige pleegouders] en [minderjarige] kreeg hier steeds meer last
van. Hij zat ongelooflijk knel en de raad maakte zich veel zorgen over zijn fysieke toestand. Op
diverse manieren liet hij zien dat het niet goed met hem ging. Hij voelde dat hij niet in dat
pleeggezin mocht zijn. Dat deed veel met hem. [minderjarige] moet zich vrij voelen, ook over de
plek waar hij opgroeit. De druk moet eraf. De raad wil niet meer dat er jaarlijks wordt gesproken
over de verlenging van ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing en verzoekt het
hof de gezagsbeëindiging in stand te laten.

De GI heeft ter zitting, kort gezegd, het volgende verklaard.

Recent heeft de GI besloten dat het perspectief van [minderjarige] niet meer in het pleeggezin van
de familie [voormalige pleegouders] ligt, maar in een gezinshuis waar [minderjarige] opgevoed zal
worden door professionals op een neutrale plek. De GI onderzoekt nu met [instelling 2] welk
gezinshuis een goede match oplevert met [minderjarige] . De moeder ondersteunt deze plaatsing
en zal worden meegenomen in de besluitvorming. De GI wil de moeder altijd betrekken bij
beslissingen die genomen moeten worden, maar of dit lukt is afhankelijk van de zichtbaarheid van
de moeder. De afgelopen maanden liet zij het op belangrijke momenten twee maal afweten, onder
meer bij het MDO-overleg.

Sinds de gezagsbeëindiging ervaart [minderjarige] meer rust. Hij is niet meer afhankelijk van wat
de moeder vindt. Op alle fronten gaat het nu heel goed met [minderjarige] . Hij komt tot
ontwikkeling. Deze situatie moet zo blijven.

Het hof overweegt het volgende.

Ingevolge artikel 1:266 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan het gezag van een ouder over
een of meer van zijn kinderen beëindigd worden indien:

a.  een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en
de ouder niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in
artikel 1:247 lid 2 BW, in staat is te dragen binnen een voor de persoon en de
ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, of

b.  de ouder het gezag misbruikt.

Het hof is van oordeel dat er geen sprake is van misbruik van gezag. Beoordeeld dient te
worden of voldaan is aan artikel 1:266 sub a BW.

[minderjarige] is een intelligente en gevoelige jongen van bijna elf jaar oud. Hij heeft een
negatief zelfbeeld, is vaak somber, heeft weinig vertrouwen in volwassenen en heeft te
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kampen met een eetstoornis en trauma- en hechtingsproblematiek. [minderjarige] verblijft
nu bij de GGZ-instelling [instelling 1] en heeft op maandelijkse basis begeleid contact met de
moeder. [minderjarige] is graag bij zijn moeder en de sfeer is goed. De moeder geeft op
prettige wijze invulling aan de contacten met [minderjarige] en zij is hierin zeer betrouwbaar
gebleken. Dit neemt echter niet weg dat de moeder nimmer in staat zal zijn zelfstandig de
verzorging en opvoeding van [minderjarige] op zich te nemen. [minderjarige] heeft meer dan
een gemiddeld kind behoefte aan een opvoedingsklimaat waarin sprake is van een vaste
structuur, duidelijkheid, rust, veiligheid en ondersteuning. De moeder kan dit [minderjarige] ,
gelet op haar persoonlijke problematiek, niet bieden. Het staat voor het hof dan ook vast dat
de moeder niet in staat is om binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van
[minderjarige] aanvaardbaar te achten termijn, de verantwoordelijkheid voor zijn verzorging
en opvoeding te dragen. De moeder weet dit ook en onderschrijft volledig dat het
perspectief van [minderjarige] niet meer bij haar ligt.

Er is voldaan aan het criterium van artikel 1:266 lid 1 onder a BW. In beginsel zou een
gezagsbeëindiging van de moeder over [minderjarige] aangewezen kunnen zijn.

De moeder stelt zich evenwel op het standpunt – zowel in de processtukken als ter zitting –
dat het niet nodig is om haar gezag over [minderjarige] te beëindigen en dat zij zich met
recht tegen gezagsbeëindiging verzet, omdat zij duurzaam bereid is om [minderjarige] elders
te laten opgroeien. Ter zitting van het hof heeft de moeder nogmaals nadrukkelijk verklaard,
hetgeen door de raad en de GI is onderschreven, dat zij volledig accepteert dat
[minderjarige] niet bij haar zal opgroeien. Volgens vaste jurisprudentie dient de duurzame
bereidheid van een ouder om de minderjarige in het pleeggezin te laten opgroeien in de
beoordeling te worden betrokken, maar staat die duurzame bereidheid niet (zonder meer)
aan een gezagsbeëindiging in de weg. Of een gezagsbeëindiging aan de orde is, moet
namelijk worden beoordeeld op grond van alle omstandigheden van het geval. Daarbij speelt
het belang van de minderjarige bij duidelijkheid over zijn opvoedingsperspectief een grote
rol.

Het hof acht het enkele feit dat er geen perspectief op thuisplaatsing bij de moeder is in dit
geval onvoldoende om tot een gezagsbeëindiging te komen. Het hof is van oordeel dat het
belang van [minderjarige] zich momenteel zelfs verzet tegen die beëindiging, gelet op het
volgende.

Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is het hof gebleken dat [minderjarige] al
geruime tijd duidelijkheid heeft in die zin dat hij weet dat zijn perspectief niet bij de moeder
ligt. Dit is reeds in de loop van 2015 bepaald. De moeder doet geen afbreuk aan de voor
[minderjarige] gewenste duidelijkheid en zekerheid. In het licht hiervan brengt jaarlijkse
verlenging van beide kinderbeschermingsmaatregelen niet een ernstige mate van
onzekerheid en onduidelijkheid voor [minderjarige] met zich.

In de periode van 4 augustus 2017 tot 28 mei 2018 was er geen kinderbeschermings–
maatregel van kracht en verbleef [minderjarige] op vrijwillige basis, met instemming van de
moeder, bij de familie [voormalige pleegouders] . In die tijd ging het erg slecht met
[minderjarige] . [instelling 3] constateert in de brief van 19 april 2018 dat vier maanden
ambulante psychotherapie (eenmaal per week één uur) onvoldoende is geweest om een
positieve ontwikkeling te bewerkstelligen en dat de fysieke en emotionele toestand van
[minderjarige] juist is verslechterd. De betrokken pleegzorgwerker, de heer
[pleegzorgwerker] , heeft bij de rechtbank (zitting van 28 mei 2018) verklaard dat
[minderjarige] steeds zieker werd, zijn eetstoornis hardnekkiger en dat er bij [minderjarige]
sprake was van een pathologische en stagnerende ontwikkeling die levensbedreigend was.
De moeder maakte zich in deze periode – terecht– veel zorgen om [minderjarige] en zij kon
zich niet wenden tot een gezinsvoogd om haar zorgen bespreekbaar te maken: er was
immers geen ondertoezichtstelling meer. Het hof is van oordeel dat de moeder op dat
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moment, vanuit haar gezagdragende rol, een verantwoorde beslissing heeft genomen door
de plaatsing bij de familie [voormalige pleegouders] ter discussie te stellen. Dankzij de
interventie van de moeder verblijft [minderjarige] sinds september 2018 op een voor hem
betere plek waar hij zowel op emotioneel als op fysiek gebied tot een gezonde ontwikkeling
is gekomen. Binnen één week tijd kwam [minderjarige] vijf kilo aan. Hij verblijft nu op een
neutrale plek die hem rust geeft en waar hij zichtbaar meer levensvreugde uitstraalt dan
voorheen. Het hof is van oordeel dat [minderjarige] veel baat heeft gehad bij deze
overplaatsing, in ieder geval op de lange termijn bezien. Dat [minderjarige] door het één en
ander ook emotioneel werd belast en zich tijdelijk onder druk gezet voelde, is
betreurenswaardig, maar kennelijk onvermijdelijk geweest. Het hof wil de moeder niet
verantwoordelijk stellen voor de emotionele problemen en de eventuele toename van een
loyaliteitsconflict bij [minderjarige] doordat de moeder op grond van ernstige en terechte
zorgen in 2018 de plaatsing bij de familie [voormalige pleegouders] ter discussie stelde.
Binnen de mogelijkheden die de moeder toen had, heeft zij met het oog op de belangen van
[minderjarige] adequaat en met resultaat opgetreden.

Het hof onderschrijft het belang voor [minderjarige] bij duidelijkheid over zijn
opgroeiperspectief, maar acht beëindiging van het gezag van de moeder daartoe thans niet
noodzakelijk. Het hof is van oordeel dat in het geval van [minderjarige] op dit moment kan
worden volstaan met een ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing. Daarbij neemt het
hof in overweging dat het nu, in tegenstelling tot het moment waarop de raad het inleidend
verzoek deed, goed gaat met [minderjarige] . Het hof acht verder van belang dat de moeder
volledig achter de ondertoezichtstelling en de machtiging tot uithuisplaatsing staat, ze heeft
er tenslotte zelf om verzocht, en dat de moeder niet de intentie heeft om zelf de opvoeding
en verzorging van [minderjarige] op zich te nemen: haar duurzame bereidheid komt het hof
oprecht voor. Gezien de meewerkende houding van de moeder, verwacht het hof dat haar
instemming met de voorgenomen plaatsing in het gezinshuis voor de toekomst duurzaam zal
zijn. De moeder heeft immers ook in het verleden haar medewerking verleend aan plaatsing
van [minderjarige] bij de familie [voormalige pleegouders] in 2015 en recent aan zowel de
plaatsing én de overplaatsing van [minderjarige] binnen de GGZ-instellingen. De komende
tijd zal blijken of de moeder het aankan om vanuit deze situatie haar ouderlijke
verantwoordelijkheden te blijven uitoefenen en zich positief in te zetten.

Op grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat het belang van [minderjarige] zich
verzet tegen een gezagsbeëindigende maatregel ten aanzien van de moeder. Het hof zal de
bestreden beschikking vernietigen voor zover daarbij het ouderlijk gezag van de moeder
over [minderjarige] is beëindigd en zal het inleidend verzoek van de raad alsnog afwijzen,
waardoor het ouderlijk gezag van de moeder over [minderjarige] zal worden hersteld. Tot
slot zal het hof de in hoger beroep herhaalde verzoeken van de moeder tot
ondertoezichtstelling van [minderjarige] en verlening van een machtiging tot uithuisplaatsing
toewijzen met ingang van 21 maart 2019 tot 21 maart 2020. Aan de wettelijke vereisten
daartoe is voldaan.

Het hof drukt de moeder op het hart dat zij, nu zij het ouderlijk gezag over [minderjarige]
weer terugkrijgt, zal dienen te werken aan haar beschikbaarheid én bereikbaarheid voor de
GI. Die acht het hof nu onvoldoende. De moeder heeft ter zitting van het hof toegelicht
waarom zij tot tweemaal toe een afspraak met de GI had gemist: eenmaal had zij zich
verslapen na een nachtdienst bij [bedrijf] . Een andere keer was de moeder met haar
kapotte auto naar de garage gegaan, zij belandde daarna in een file en haar telefoon
weigerde. Het hof geeft de moeder mee dat dit soort situaties vanaf nu tegen elke prijs
moeten worden vermeden. Het ouderlijk gezag brengt verantwoordelijkheden met zich. De
moeder dient volledig beschikbaar te zijn voor de GI en dient betrouwbaar te zijn in het
nakomen van alle afspraken die direct of indirect betrekking hebben op [minderjarige] .

Beslist dient te worden als volgt.
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Het hof:

vernietigt de bestreden beschikking, voor zover daarbij het ouderlijk gezag van de moeder over
[minderjarige] (geboren op [geboortedatum] 2008 te [geboorteplaats] ) is beëindigd;

en opnieuw rechtdoende:

wijst alsnog af het inleidend verzoek van de raad strekkende tot beëindiging van het ouderlijk gezag
van de moeder over [minderjarige] (geboren op [geboortedatum] 2008 te [geboorteplaats] );

stelt [minderjarige] (geboren op [geboortedatum] 2008 te [geboorteplaats] ) met ingang van heden,
21 maart 2019 tot 21 maart 2010, onder toezicht van de William Schrikker Stichting;

verleent met ingang van 21 maart 2019 aan de William Schrikker Stichting een machtiging strekkende
tot uithuisplaatsing van [minderjarige] (geboren op [geboortedatum] 2008 te [geboorteplaats] ) voor
de duur van één jaar, derhalve tot 21 maart 2010;

verzoekt de griffier krachtens het bepaalde in het Besluit Gezagsregisters een afschrift van deze
uitspraak toe te zenden aan de griffier van de rechtbank Oost-Brabant, afdeling civiel recht, team
familie- en jeugdrecht ter attentie van het centraal gezagsregister;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. H. van Winkel, J.C.E. Ackermans-Wijn en M.L.F.J. Schyns en is
op 21 maart 2019 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van mr. D. van der Horst, griffier.

4 De beslissing
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Instantie Rechtbank Oost-Brabant

Datum uitspraak 23-04-2019

Datum publicatie 01-05-2019

Zaaknummer C/01/343277 / FA RK 19-685

Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2019:3750, Overig

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Beschikking 

Inhoudsindicatie
Ambtshalve uitspreken van een beëindiging van het gezag, artikel 1:267 lid 2 BW.
Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de wens van de minderjarige weer
thuis te mogen wonen. Het gezamenlijk gezag vormt namelijk de
ontwikkelingsbedreiging. De ouders zijn wel ieder voor zich in staat om de
verzorging en opvoeding voor de minderjarige op zich te nemen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0126 

Uitspraak

beschikking

Familie- en Jeugdrecht

Zaaknummer: C/01/343277 / FA RK 19-685

datum uitspraak: 23 april 2019

gevestigd te Eindhoven.

betreffende

ECLI:NL:RBOBR:2019:2329

RECHTBANK OOST-BRABANT

beschikking beëindiging van het ouderlijk gezag

in de zaak van

RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING EINDHOVEN, hierna te noemen de raad,
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[minderjarige] [naam], geboren op [geboortedatum] te [plaats] , hierna te noemen [minderjarige] .

De rechtbank merkt als belanghebbende aan:

wonende [plaats] ,

wonende te [plaats]

statutair gevestigd te Eindhoven, vestiging Helmond,

hierna te noemen: de Gecertificeerde Instelling (GI),

hierna te noemen: de pleegouders,

wonende te [plaats] .

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

het verzoek met bijlagen van de raad d.d. 1 februari 2019, ingekomen bij de griffie op 5 februari
2019;
een brief van de raad d.d. 15 maart 2019;
een brief van de raad d.d. 20 maart 2019 met daarbij het rapport van 19 maart 2019;
een faxbericht d.d. 22 maart 2019 van de zijde van de GI;
een faxbericht d.d. 25 maart 2019 van de zijde van de GI.

Op 26 maart 2019 is de zaak, tezamen met de zaken met nummers 338217 en 339237, ter zitting van
de meervoudige kamer, met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn: de moeder en haar advocaat, de vader en zijn advocaat, een vertegenwoordiger van de
raad en twee vertegenwoordigers van de GI.

Opgeroepen en niet verschenen (na bericht) zijn de pleegouders.

[voornaam] [naam] , hierna te noemen: de moeder,

[voornamen] [naam] , hierna te noemen: de vader,

STICHTING JEUGDBESCHERMING BRABANT,

[pleegvader] en [pleegmoeder] ,
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Het ouderlijk gezag over [minderjarige] wordt uitgeoefend door de ouders.

[minderjarige] woont sinds maart 2017 in een bestandspleeggezin.

Aangaande [minderjarige] zijn bij de rechtbank drie verschillende zaken aanhangig, waaronder deze
zaak. Hieronder wordt in korte lijnen aangegeven wat tot nu toe in de andere twee zaken is gebeurd.

de jeugdzaak met nummer 339237

Bij beschikking van deze rechtbank van 29 december 2014 is [minderjarige] onder toezicht gesteld van
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, sinds 12 december 2016 Stichting Jeugdbescherming Brabant. Deze
ondertoezichtstelling is door de rechtbank steeds verlengd.

Bij beschikking van deze rechtbank van 2 maart 2017 is een machtiging tot uithuisplaatsing van
[minderjarige] verleend in een voorziening voor pleegzorg met ingang van 2 maart 2017 tot uiterlijk 31
augustus 2017.

Bij beschikking van deze rechtbank van 30 augustus 2017 is de duur van de machtiging tot
uithuisplaatsing van [minderjarige] in een voorziening voor pleegzorg verlengd tot uiterlijk 29
december 2017.

Bij beschikking van deze rechtbank van 18 december 2017 is is de duur van de machtiging
uithuisplaatsing van [minderjarige] in een pleeggezin verlengd tot uiterlijk 29 juni 2018.

Bij beschikking van deze rechtbank van 27 juni 2018 is de duur van de machtiging tot uithuisplaatsing
van [minderjarige] in een voorziening voor pleegzorg verlengd tot uiterlijk 29 september 2018.

Bij beschikking van deze rechtbank van 12 september 2018 is de duur van de machtiging
uithuisplaatsing van [minderjarige] gedurende dag en nacht in een voorziening voor pleegzorg
verlengd tot uiterlijk 29 december 2018.

Bij beschikking van deze rechtbank van 21 december 2018 is de duur van de ondertoezichtstelling
verlengd tot 29 april 2019 en is de duur van de machtiging tot uithuisplaatsing van [minderjarige] in
een voorziening voor pleegzorg eveneens verlengd tot uiterlijk 29 april 2019.

de zaak tussen ouders met nummer 338217

Ten tijde van de zitting in september 2018 aangaande bovengenoemde jeugdzaak zijn er door de
vader verzoeken ingediend met betrekking tot onder andere het hoofdverblijf en het gezag. Deze
verzoeken zijn nadien aangepast en moeder heeft verweer gevoerd en zelfstandige verzoeken

De feiten

278



geformuleerd. Op 13 december 2018 en op 26 maart 2019 zijn deze verzoeken besproken. Uiteindelijk
komt het er in de kern op neer dat beide ouders verzoeken aan hen het eenhoofdig gezag toe te
wijzen.

De raad heeft in eerste instantie verzocht het gezag van de ouders te beëindigen, aangezien
[minderjarige] zodanig opgroeit dat zij in haar ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de ouders niet
in staat zijn de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen binnen een voor de
persoon en de ontwikkeling van [minderjarige] aanvaardbaar te achten termijn. De raad verzocht de
GI tot voogd over [minderjarige] te benoemen.

Op 15 maart 2019 heeft de raad zijn verzoek het gezag van beide ouders te beëindigen, ingetrokken.
Blijkens het rapport van de raad van 19 maart 2019 is een gezagsbeëindigende maatregel niet
gepast. De raad is tot de conclusie gekomen dat het op dit moment niet wenselijk is en niet mogelijk is
dat het gezag aan een derde wordt verleend terwijl de ouders feitelijk de minderjarige (al dan niet
tezamen) opvoeden. De ouders zullen onenigheid houden met elkaar, of zij nu wel of geen gezag
hebben.

Bij e-mailbericht van 20 maart 2019 (overgelegd door de GI bij brief van 22 maart 2019) heeft de GI de
raad conform artikel 1:267 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) verzocht het oordeel van de
rechtbank te vragen of beëindiging van het gezag noodzakelijk is. De GI blijft een beëindiging van het
gezag van beide ouders als een mogelijkheid zien om de onveranderde wens van [minderjarige] in
vervulling te laten gaan en de strijd op beslismomenten te temperen, zodat er gesproken kan gaan
worden van een aanvaardbare opvoedsituatie. De GI is er zich van bewust dat deze mogelijkheid niet
geheel vrij is van risico’s. Praktisch gezien is de GI, indien zij belast zal worden met de voogdij, in
staat te schuiven met de 50/50 verdeling mocht een van de ouders de strijd naar de voorgrond blijven
halen en daardoor de belasting op de minderjarige weer zal gaan toenemen met de al eerder
genoemde risico’s van dien. De GI gaat er van uit dat de ouders hun best zullen blijven doen om
binnen hun mogelijkheden voor de minderjarige te zorgen. Bij belangrijke beslissingen zal de knoop
worden doorgehakt door de GI en zullen de ouders zich neer moeten leggen bij deze beslissingen.

Ter zitting is door de raad een nadere toelichting gegeven op de intrekking van het verzoek. De reden
van intrekking van het verzoek is dat de raad de constructie van beëindiging van het gezamenlijk
gezag en terugplaatsing van de minderjarige bij haar ouders niet vindt passen in de huidige wet- en
regelgeving. Daarnaast lost deze constructie volgens de raad niets op. Beslissingen die door een
voogd worden genomen, zullen de strijd die de ouders voeren niet oplossen.

De moeder kan zich niet vinden in de conclusie van de raad dat een gezagsbeëindigende maatregel
niet gepast is. Door deze gezagsbeëindigende maatregel kunnen ouders juist op een lijn komen
zonder dat zij verstrikt raken in beslissingen die zij gezamenlijk zouden moeten nemen, hetgeen nu al
jaren niet lukt. In het geval dat een van de ouders het eenhoofdig gezag zal krijgen, dan zal dit door
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de andere ouder niet worden geaccepteerd. De minderjarige zal dan ook belast blijven met de
discussie tussen haar ouders. Bij een beëindiging van het gezag van beide ouders zal geen van beide
ouders ooit misbruik kunnen maken van hun gezagspositie en een andere betrokken partij zou dan
puur het belang van de minderjarige kunnen blijven bekijken en kunnen besluiten wat goed is voor de
minderjarige.

De vader kan zich vinden in de intrekking van het verzoek door de raad. Er is aantoonbaar niet
voldaan aan de voorwaarden voor beëindiging van het gezag van beide ouders. Zo misbruikt de vader
zijn gezag niet en is hij in staat de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van de
minderjarige op zich te nemen. Deze verantwoordelijkheid laat hij zich niet afnemen omdat de moeder
niet in staat en bereid is met hem te communiceren.

De GI heeft aangevoerd dat het uitgangspunt is dat beide ouders los van elkaar in staat zijn om te
bieden wat de minderjarige nodig heeft. Belasting van een van de ouders met het eenhoofdig gezag
zal de andere ouder niet kunnen verdragen.

Beëindiging gezag / beslissing ex artikel 1:267 lid 2 BW

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:267 lid 1 BW kan de beëindiging van het gezag worden
uitgesproken op verzoek van de raad voor de kinderbescherming. Artikel 1:267 lid 2 BW luidt als volgt:
“Indien de raad niet tot een verzoek als bedoeld in het eerste lid overgaat nadat hij een verzoek tot
onderzoek hiertoe van de gecertificeerde instelling die de ondertoezichtstelling over de minderjarige uitvoert,
heeft ontvangen, deelt hij dit schriftelijk mee aan die gecertificeerde instelling. De gecertificeerde instelling
kan na ontvangst van die mededeling de raad voor de kinderbescherming verzoeken het oordeel van de
rechtbank te vragen of beëindiging van het gezag noodzakelijk is. De raad voor de kinderbescherming die
van de gecertificeerde instelling zodanig verzoek ontvangt, vraagt binnen twee weken na de dagtekening
van dat verzoek het oordeel van de rechtbank of een beëindiging van het gezag moet volgen. In dat geval
kan de rechtbank de beëindiging van het gezag ambtshalve uitspreken.”

Niet in geschil is dat de GI de raad conform artikel 1:267 lid 2 BW heeft verzocht het oordeel van de
rechtbank te vragen of beëindiging van het gezag noodzakelijk is. De raad heeft ter zitting
aangegeven dat nog niet het oordeel van de rechtbank of een beëindiging van het gezag moet volgen
is gevraagd, omdat het verzoek van de GI intern nog moet worden besproken. De rechtbank heeft ter
zitting aan partijen medegedeeld dat het niet aan de raad is om een oordeel te geven over het
verzoek van de GI. De rechtbank beschouwt het verzoek van de GI bij deze dan ook als doorgeleid en
zal beoordelen of een beëindiging van het gezag van beide ouders moet volgen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:266 lid 1 van het BW kan de rechtbank het gezag van een ouder
beëindigen indien:

a. een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en de ouder niet de
verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 247, tweede lid, in staat is te

De beoordeling

280



dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn,
of

b. de ouder het gezag misbruikt.

De rechtbank is met de GI van oordeel dat aan de voorwaarden voor een beëindiging van de
uitoefening van het gezag van beide ouders is voldaan en overweegt daartoe als volgt.

Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting blijkt het volgende. De ouders zijn in 2012
gescheiden en in 2014 was de opvoedingssituatie van de minderjarige dusdanig problematisch dat zij
onder toezicht werd gesteld van de GI. Omdat de ouders ondanks de ingezette hulpverlening in het
kader van de ondertoezichtstelling niet in staat bleken de ernstige bedreiging in de ontwikkeling van
de minderjarige weg te nemen, werd zij in 2017 uit huis geplaatst. De ouders zijn uiteindelijk een
solo-ouderschap overeengekomen en hebben dit in een ouderschapsplan vastgelegd. Niet in geschil is
dan ook dat beide ouders los van elkaar in staat zijn de minderjarige in de thuissituatie te bieden wat
zij nodig heeft.

Voor een gezamenlijke gezagsuitoefening is in het algemeen vereist dat de ouders in staat zijn
beslissingen van enig belang voor hun kind in gezamenlijk overleg te nemen, dan wel ten minste in
staat zijn vooraf afspraken te maken over situaties die zich rond een kind kunnen voordoen.
Gezamenlijk gezag vereist derhalve op zijn minst enige communicatie. In de onderhavige situatie is
voldoende gebleken dat de verstandhouding tussen de ouders dermate slecht is dat daardoor geen
normale communicatie mogelijk is tussen de ouders, dat zij niet in staat zijn samen belangrijke
beslissingen te nemen voor de minderjarige en dat niet te verwachten is daarin op korte termijn in
voldoende mate verbetering zal optreden. Dit verhindert het nemen noodzakelijke beslissingen in het
belang van de minderjarige, zoals in het verleden is gebleken.

Centraal staat de wens van [minderjarige] om weer thuis te kunnen wonen bij haar ouders. Vast staat
dat beide ouders goed voor haar kunnen zorgen. Om thuisplaatsing in staat te stellen dienen de
bestaande ontwikkelingsbedreigingen zoveel mogelijk te worden weggenomen. Het gezamenlijk
gezag van ouders vormt in dit specifieke geval een ontwikkelingsbedreiging voor [minderjarige] .
Daardoor blijft de strijd, al dan niet onderhuids, steeds weer oplaaien dan wel is er continu de
dreiging van een nieuw conflict. Ook wanneer het gezag bij één van de ouders blijft, zal dit voor
[minderjarige] belastend zijn. Zij blijft dan geconfronteerd worden met de mogelijkheid van negatieve
gevoelens van de andere ouder. In het verleden is gebleken dat juist [minderjarige] uitermate
sensitief is in het detecteren van emoties van haar ouders.

Beëindiging van het gezag van beide ouders is naar het oordeel van de rechtbank dan ook
noodzakelijk. De rechtbank is met de GI van oordeel dat de constructie van beëindiging van het gezag
van beide ouders en terugplaatsing van [minderjarige] bij de ouders in het belang van [minderjarige]
is. Hoewel normaal gesproken een minderjarige niet terug gaat naar zijn of haar ouders indien het
gezag van beide ouders wordt beëindigd, is hier sprake van een situatie dat de ouders ieder voor zich
wel de verzorging en opvoeding voor [minderjarige] op zich kunnen nemen. Hier zijn geen zorgen
over.

De rechtbank is daarom van oordeel dat aan het criterium van artikel 1:266, eerste lid, sub a BW is
voldaan en zal het verzoek tot beëindiging van het gezag van de ouders toewijzen.

Omdat de beëindiging van het gezag van de ouders ertoe zal leiden, dat een gezagsvoorziening over
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de minderjarige komt te ontbreken, dient de rechtbank op grond van artikel 1:275, eerste lid BW een
voogd over haar te benoemen. In dat verband overweegt de rechtbank als volgt.

De rechtbank leidt uit de brieven van de GI van 22 en 25 maart 2019 dat de GI zich bereid heeft
verklaard de voogdij op zich te nemen. Zoals uit het voorgaande reeds blijkt is een neutrale,
professionele voogd nodig om de verantwoordelijkheid voor gezagsbeslissingen bij de ouders weg te
nemen. De rechtbank zal daarom de Stichting Jeugdbescherming Brabant, statutair gevestigd te
Eindhoven, vestiging Helmond, belasten met de voogdij.

Op grond van het bepaalde in artikel 1:276 lid 1 BW worden ouders, omdat hun gezag wordt
beëindigd, veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording aan hun opvolger in het
bewind over het vermogen van de minderjarige.

De rechtbank:

beëindigt het ouderlijk gezag van [voornamen] [naam] en [voornaam] [naam] over [minderjarige]
[naam] , geboren op [geboortedatum] te [plaats] ;

benoemt tot voogd over genoemde minderjarige de Stichting Jeugdbescherming Brabant, statutair
gevestigd te [plaats] , vestiging Helmond;

veroordeelt de ouders tot het afleggen van rekening en verantwoording aan hun opvolger zoals
bedoeld in artikel 1:276 BW;

Deze beschikking is gegeven door mr. E. Boersma, voorzitter, mr. F.E. Roll en mr. C.A. Mandemakers,
leden, allen kinderrechters, in tegenwoordigheid van mr. I. van der Kamp als griffier en in het
openbaar uitgesproken op 23 april 2019.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de

De beslissing

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.
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beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
's-Hertogenbosch
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Instantie Rechtbank Noord-Nederland

Datum uitspraak 08-05-2019

Datum publicatie 16-05-2019

Zaaknummer C/19/126226 / FA RK 19-587

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Beëindiging gezag moeder over baby binnen de termijn van zes maanden.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

beschikking

Afdeling privaatrecht

Locatie Assen

zaakgegevens : C/19/126226 / FA RK 19-587

datum uitspraak: 15 mei 2019

Regio Noord Nederland, locatie Groningen.

betreffende

[minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 2019 te [geboorteplaats] , hierna te noemen
[minderjarige] .

De rechtbank merkt voorts als belanghebbenden aan:

ECLI:NL:RBNNE:2019:1944

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

beschikking beëindiging van het ouderlijk gezag

in de zaak van

Raad voor de Kinderbescherming, hierna te noemen de Raad,
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wonende te [woonplaats 1] ,

wonende op een bij de rechtbank bekend adres,

Stichting Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen, hierna te noemen JBN,

gevestigd te Assen.

De rechtbank merkt als informant aan:

wonende te [woonplaats 2] .

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoek met bijlagen van de Raad van 15 maart 2019, ingekomen bij de griffie op

18 maart 2019.

Op 18 april 2019 heeft de rechtbank de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de moeder, bijgestaan door haar advocaat mr. E.J.P. Cats en vergezeld door [naam 1]

, persoonlijk begeleider vanuit Cosis;

- [naam 2] , namens de Raad,

- [naam 3] , namens JBN;

- de vader.

Opgeroepen en niet verschenen zijn:

- de pleegouders.

Het ouderlijk gezag over [minderjarige] wordt uitgeoefend door de moeder.

[moeder] , hierna te noemen de moeder,

Pleegouders van [minderjarige] , hierna te noemen de pleegouders,

[de vader] , hierna te noemen de vader,

Het procesverloop

De feiten
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Bij beschikking van de kinderrechter van 21 december 2018 is de ondertoezichtstelling van (de toen
nog ongeboren) [minderjarige] uitgesproken.

Sinds 31 januari 2019 is [minderjarige] met een machtiging van de kinderrechter uit huis geplaatst.

Sinds februari 2019 verblijft [minderjarige] in het huidige, perspectief biedende pleeggezin.

Deze maatregelen duren nog steeds voort.

JBN heeft zich schriftelijk bereid verklaard om de voogdij te aanvaarden.

De Raad heeft verzocht het gezag van de moeder te beëindigen en Jeugdbescherming Noord en Veilig
Thuis Groningen tot voogd over [minderjarige] te benoemen.

De Raad verwijst ter onderbouwing van zijn verzoek tot beëindiging van het gezag naar het
raadsrapport van 14 maart 2019, waarin wordt geconcludeerd dat een plaatsing binnen een
perspectiefbiedend pleeggezin voor [minderjarige] noodzakelijk is om haar veiligheid en ontwikkeling
binnen een toereikende opvoedingsomgeving te waarborgen. Het is voor [minderjarige] van belang
dat haar woonperspectief zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden duidelijk wordt, in het
belang van een veilige hechtingsontwikkeling.

[minderjarige] is na haar geboorte direct uit huis geplaatst middels een spoedmachtiging
uithuisplaatsing en verblijft inmiddels in een perspectiefbiedend netwerkpleeggezin.

De Raad is van mening dat [minderjarige] ernstig in haar ontwikkeling wordt bedreigd, wanneer zij
zou opgroeien bij moeder/ouders. [minderjarige] is een pasgeboren baby die vanaf haar geboorte
volledig afhankelijk is van haar opvoeder(s). De grote zorgen over en de risico's met betrekking tot het
gedrag en de vaardigheden van ouders hebben hiermee direct effect op haar veiligheid en
ontwikkeling. De bedreiging van de veiligheid en de ontwikkeling van [minderjarige] is dan ook
gelegen in ernstige risico's en zorgpunten in de opvoedingsomgeving en niet zozeer in kindfactoren.

De Raad heeft grote zorgen over het functioneren van moeder en de invloed van haar psychiatrische
problematiek op haar rol als opvoeder. Bij moeder is sprake van een paranoïde
persoonlijkheidsstoornis, een ongespecificeerde bipolaire stemmingsstoornis met angstige
spanning/hypomanie, en van partner-relatieproblematiek. Volgens de heer Coutinho, psychiater, is bij
moeder sprake van psychotische kwetsbaarheid die bij toegenomen stress kan uitmonden in een
psychose. De heer Coutinho heeft zijn zorg uitgesproken ten aanzien van de prognose en de
veiligheid van [minderjarige] en moeder zelf. Uit

een moeder-kind observatie in 2016 bleek dat moeder zich onder invloed van haar prikkelgevoeligheid
onvoldoende kon richten op en niet adequaat reageerde op [naam 4] , het broertje van [minderjarige]
, wat onveiligheid met zich meebrengt.

Moeder heeft geen ziekte-inzicht en probleembesef, waardoor haar problematiek reeds jarenlang
onbehandelbaar is. Zo ontkende moeder dat er tijdens haar zwangerschap sprake was van

Het verzoek

Het standpunt van verzoeker
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zwangerschapsdiabetes en nam zij daarom niet de benodigde medicatie in, waarmee zij
[minderjarige] onnodig in gevaar heeft gebracht.

Het is moeilijk om contact met moeder te krijgen en zij is weinig begeleidbaar ten aanzien van haar
vaardigheden en functioneren als opvoeder/verzorger van haar kinderen. Eerder is al gebleken dat
moeder, mede door haar psychiatrische problematiek, niet in staat is haar kinderen rust, veiligheid en
structuur te bieden en dat zij moeite heeft om bij hen aan te sluiten.

Er zijn ook zorgen over de opvoedvaardigheden van vader. Bij vader is sprake van psychiatrische
problematiek (schizofrenie) waarvoor hij medicatie voorgeschreven krijgt en begeleiding ontvangt.
Vader is echter, volgens moeder, medicatieontrouw. Uit de observatie van vader door de
raadsonderzoekers komt naar voren dat de psychiatrische problematiek van vader duidelijk op de
voorgrond staat en vader onvoldoende meekrijgt van wat hem verteld wordt. Vader is niet
voornemens om de volledige zorg voor [minderjarige] op zich te nemen, maar wil wel graag een rol
spelen in het leven van [minderjarige] . Het is de vraag of vader hier een realistisch beeld van heeft.

De relatie tussen ouders kenmerkt zich door huiselijk geweld, waarbij zowel verbaal als fysiek geweld
speelt. Dit heeft gedurende de zwangerschap voor onveilige situaties gezorgd. Moeder ziet deze
problematiek in, maar is niet in staat vader te weren in het belang van haar eigen veiligheid en de
veiligheid van (de toen nog ongeboren) [minderjarige] .

Ouders hebben beiden een beperkt netwerk en geen mensen in hun omgeving op wie zij duurzaam
kunnen terugvallen.

De Raad acht het voor [minderjarige] van belang dat haar woonperspectief zo snel mogelijk, doch
uiterlijk binnen zes maanden duidelijk wordt, in het belang van een veilige hechtings-ontwikkeling.

Standpunt van moeder

Moeder heeft bij de Raad, naar aanleiding van het advies, aangegeven dat zij zich niet kan vinden in
het besluit van de Raad.

Ter zitting heeft moeder volhard in haar standpunt dat zij geen psychische problemen heeft, Volgens
moeder was er in het verleden wel sprake van overbelasting, maar niet van psychische klachten of
psychoses. Moeder ontkent dat zij [minderjarige] tijdens de zwangerschap in gevaar zou hebben
gebracht door het ontkennen van zwangerschapsdiabetes.

Moeder wil wel aan zichzelf werken en hulp accepteren. Ze is van mening dat zij zelf voor
[minderjarige] kan zorgen en haar de veiligheid en structuur kan bieden die zij nodig heeft. Dat kan
volgens moeder ook binnen de aanvaardbare termijn, zeker als zij daarbij begeleiding krijgt van Cosis.

Een gezagsbeëindiging is volgens moeder nu niet aan de orde.

Standpunt van JBN

[naam 3] heeft namens JBN ter zitting meegedeeld dat [minderjarige] kort na haar geboorte is
geplaatst in het perspectiefbiedende pleeggezin, waar zij nog steeds verblijft en

zich positief ontwikkelt. Er vinden begeleide bezoeken met [minderjarige] plaats. Dat gaat redelijk,
maar de relatie tussen de ouders is niet goed, waardoor er spanningen optreden.
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JBN acht de ouders niet in staat om voor [minderjarige] te zorgen.

De rechtbank overweegt, dat zij op grond van artikel 1:266, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
(hierna: BW) het gezag van een ouder kan beëindigen, indien:

a. een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en de ouder
niet in staat is de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 1:247,
tweede lid, BW te dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige
aanvaardbaar te achten termijn, of

b. de ouder het gezag misbruikt.

De rechtbank is van oordeel dat er, gelet op de in het kader van deze procedure overgelegde stukken,
in de onderhavige zaak niet is gebleken van misbruik van gezag. Beoordeeld dient dan ook enkel te
worden of voldaan is aan het bepaalde in artikel 1:266, aanhef en sub a, BW.

De rechtbank overweegt dat in deze zaak sprake is van een zeer kort tijdsverloop tussen de
uithuisplaatsing van [minderjarige] op 31 januari 2019 en het door de Raad bij de rechtbank op

18 maart 2019 ingediende verzoek om een gezagsbeëindigende maatregel, dat is ongeveer zo’n zes
weken. De Raad heeft ter zitting verklaard dat op het moment van het gereedkomen van het rapport
van de Raad op 15 maart 2019 de aanvaardbare termijn voor [minderjarige] nog niet was verstreken.
De Raad heeft ter zitting voorts verklaard dat de Raad van mening is dat niet de verwachting bestaat
dat de moeder/ouders binnen een half jaar na het gereedkomen van het raadsrapport alsnog in staat
zullen zijn om de verantwoordelijkheid voor de zorg en opvoeding van [minderjarige] te dragen,
hetgeen voor de Raad vervolgens de aanleiding vormde om reeds op 18 maart 2019 bij de rechtbank
een primair verzoek om een gezagsbeëindigende maatregel in te dienen (subsidiair is verzocht om
een ondertoezichtstelling en een machtiging uithuisplaatsing).

Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is naar het oordeel van de rechtbank
voldoende gebleken dat [minderjarige] ernstig in haar ontwikkeling wordt bedreigd en dat de moeder
niet in staat is om de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van [minderjarige] binnen
een aanvaardbaar te achten termijn op zich te nemen. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

Bij beide ouders is sprake van psychiatrische problematiek. Moeder is tijdens een eerdere
zwangerschap in 2016 opgenomen op de PAAZ afdeling van het Gelre Ziekenhuis. Uit de conclusie van
het psychologisch onderzoek van moeder blijkt dat moeder toen was opgenomen vanwege een
psychiatrisch beeld, waarbij er sprake was van een verhoogde stemming en psychotische
overschrijdingen. Tijdens het verblijf op de Moeder Baby Unit bleek er sprake te zijn van een beeld wat
het beste gediagnosticeerd kan worden als een schizo-affectieve stoornis. Ondanks pogingen om dit
te bespreken met moeder en haar te motiveren voor medicatie, is dit binnen deze setting niet gelukt.
Het ziektebesef en inzicht ontbreken geheel.

Op 14 juli 2017 is er op verzoek van moeder nieuw psychologisch onderzoek bij moeder gedaan door
psychotherapeut L. Eektimmerman, omdat moeder het niet eens was met de eerder gestelde
diagnose. De voorlopige diagnose was een somatische-symptoomstoornis HB. Daarnaast is het IQ

De beoordeling
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vastgesteld op 51-60. Hoewel er een behandeladvies is gegeven, is behandeling niet van de grond
gekomen omdat moeder het niet eens was met het vastgestelde IQ.

Op 20 december 2018 heeft dr. Coutinho, psychiater en (voormalig) behandelaar van moeder, laten
weten dat er volgens de DSM-5 bij moeder sprake is van een

paranoïde persoonlijkheidsstoornis, ongespecificeerde bipolaire stemmingsstoornis met angstige
spanning/hypomanie en partner-relatie-problematiek. De psychiater heeft daarbij aangegeven "dat dit
een zorgelijke prognose weergeeft. Er zijn zorgen over de veiligheid van haar (ongeboren) kind en
over haar persoonlijke veiligheid. Moeder wil graag laten zien dat ze een goede en volwaardige
moeder is. Dat is ook begrijpelijk. Daarbij verliest ze uit het oog dat vanuit diverse instanties men zich
ernstig zorgen maakt over de kwaliteit van leven van haar toekomstig kind".

Op grond van voorgaande informatie komt de rechtbank tot de conclusie dat er al jarenlang zorgen
worden geuit over het psychisch welbevinden van moeder, en dat daar nog nooit een behandeling
voor heeft plaatsgevonden, omdat het ziekte-inzicht en probleembesef bij moeder volledig ontbreken.
De problematiek is daardoor onbehandelbaar. Gelet op de uitspraken van moeder ter zitting, waarbij
zij wederom heeft ontkend dat zij psychische problemen heeft, verwacht de rechtbank niet dat
moeder nu alsnog op korte termijn bereid zal zijn een behandeling te ondergaan.

Daar komt nog bij dat het eerste kind van moeder op zevenjarige leeftijd uit huis is geplaatst, omdat
moeder haar belastte met volwassenproblematiek en moeder haar dochter geen rust, veiligheid en
structuur kon bieden en moeite had om bij haar aan te sluiten. Ook in deze zaak speelde de
psychische problematiek van moeder een grote rol. Het gezag van moeder over deze dochter is in mei
2017 beëindigd.

De vader is door zijn psychiatrische problematiek (schizofrenie) ook niet in staat de zorg voor
[minderjarige] op zich te nemen. Hoewel hij onder behandeling is van het FACT-team van de GGZ,
maakte vader bij het gesprek met de Raad en ook ter zitting een erg verwarde indruk, waarbij hij
allerlei religieuze uitspraken doet. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat moeder heeft
gezegd dat zij vader nog nooit zijn medicatie heeft zien innemen.

Daarnaast is er sprake van huiselijk geweld tussen ouders, wat tijdens de zwangerschap maar ook
nog recent tot onveilige situaties heeft geleid. Hoewel moeder de zorgen die er zijn omtrent haar
relatie met vader erkent, lijkt zij niet in staat om de relatie met vader te verbreken. Moeder benadrukt
telkens dat vader ook goede kanten heeft. Ter zitting heeft moeder wel aangegeven dat vader niet
meer zo vaak langs kan komen als [minderjarige] weer bij moeder zou worden geplaatst, maar dit
geeft naar het oordeel van de rechtbank nog geen blijk van besef welke impact de relatie tussen
ouders op [minderjarige] heeft.

De rechtbank overweegt dat, nu het gaat om een kwetsbare baby die direct na haar geboorte uit huis
is geplaatst, het woonperspectief zo snel mogelijk duidelijk moet worden (uiterlijk binnen zes
maanden) in verband met een veilige hechtingsontwikkeling. Het perspectief van [minderjarige] ligt
gelet op het voorgaande naar het oordeel van de rechtbank in het perspectiefbiedende
netwerkpleeggezin, waar zij sinds haar geboorte verblijft.

Een gezagsbeëindigende maatregel is in het belang van [minderjarige] noodzakelijk, zodat er
duidelijkheid komt over haar perspectief en haar ontwikkeling in het pleeggezin ongestoord doorgang
kan vinden.
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De rechtbank is daarom van oordeel dat aan het criterium van artikel 1:266, eerste lid, sub a BW is
voldaan en zal het verzoek tot beëindiging van het gezag van de moeder toewijzen.

Omdat de beëindiging van het gezag van de moeder ertoe zal leiden, dat een gezags-voorziening
over [minderjarige] komt te ontbreken, dient de rechtbank op grond van artikel 1:275,

eerste lid, BW een voogd over haar te benoemen. In dat verband overweegt de rechtbank als volgt.

De rechtbank is van oordeel dat JBN dient te worden belast met de voogdij over [minderjarige] . De
voogd kan als neutraal persoon de belangen van [minderjarige] voorop stellen en de ouders
begeleiden bij hoe zij invulling kunnen geven aan hun rol als ouders op afstand.

De voorgestelde voogd (JBN) heeft zich bereid verklaard de voogdij op zich te nemen.

De rechtbank is daarom van oordeel dat JBN moet worden belast met de voogdij.

De rechtbank:

- beëindigt het ouderlijk gezag van [moeder], geboren op [geboortedatum] 1979 te [geboorteplaats]
over [minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2019 te [geboorteplaats] ;

- benoemt tot voogd over genoemde minderjarige Stichting Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis
Groningen, gevestigd te Assen;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. H.R. Eising, voorzitter, mrs. J.S. Bartstra en W.P. Claus, rechters,
in tegenwoordigheid van E. Koops als griffier en in het openbaar uitgesproken op
15 mei 2019.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden

De beslissing
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Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak 06-06-2019

Datum publicatie 07-06-2019

Zaaknummer 200.255.822_01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Gezagsbeëindigende maatregel

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak : 6 juni 2019

Zaaknummer : 200.255.822/01

Zaaknummer 1e aanleg : C/03/253587 / FA RK 18-2984

in de zaak in hoger beroep van:

[de moeder] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellante,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat: mr. A.J.J. Kreutzkamp,

tegen

Raad voor de Kinderbescherming,

regio Zuidoost Nederland, locatie [locatie] ,

verweerder,

hierna te noemen: de raad.

ECLI:NL:GHSHE:2019:2036

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH
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2.1.

2.2.

2.3.

-
-
-

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

Deze beschikking gaat over [minderjarige], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 2018
(hierna: [minderjarige] ).

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

- William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, de gecertificeerde instelling:
hierna te noemen: de GI.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, van 11 december 2018.

Bij beroepschrift met productie, ingekomen ter griffie op 7 maart 2019, heeft de moeder verzocht,
voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, voormelde beschikking te vernietigen en opnieuw
rechtdoende te bepalen dat het ouderlijk gezag van de moeder over [minderjarige] gehandhaafd
moet blijven en de benoeming van de GI tot voogd beëindigd moet worden, kosten rechtens.

Er is geen verweerschrift ingekomen.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 14 mei 2019. Bij die gelegenheid zijn
gehoord:

- de moeder, bijgestaan door mr. Kreutzkamp;

- de raad, vertegenwoordigd door de heer [vertegenwoordiger van de raad] ;

- de GI, vertegenwoordigd door mevrouw [vertegenwoordiger van de GI] .

Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:

het proces-verbaal van de mondelinge behandeling in eerste aanleg op 13 november 2018;
het V6-formulier met bijlagen van de advocaat van de moeder, ingekomen op 13 mei 2019;
het faxbericht met bijlagen van de advocaat van de moeder, ingekomen op 13 mei 2019.

Bij beschikking van de rechtbank Limburg (Maastricht) van 3 augustus 2018 is de moeder in de
uitoefening van haar gezag over het nog ongeboren kind [achternaam moeder] (nu: [minderjarige]
) geschorst en is de GI belast met de voorlopige voogdij.

[minderjarige] is op [geboortedatum] 2018 geboren uit de moeder. [minderjarige] verblijft in een
pleeggezin.

Bij de bestreden – uitvoerbaar bij voorraad verklaarde – beschikking heeft de rechtbank het

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De beoordeling
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.1.

3.8.

gezag van de moeder over [minderjarige] beëindigd en de GI tot voogd over [minderjarige]
benoemd.

De moeder kan zich met deze beslissing niet verenigen en zij is hiervan in hoger beroep
gekomen.

De moeder voert, kort samengevat, het volgende aan.

De aanvaardbare termijn is nog niet verstreken en het is onjuist dat er geen perspectief bestaat
dat [minderjarige] binnen afzienbare termijn bij de moeder kan gaan wonen. Bij de moeder is geen
sprake van dusdanig forse problematiek dat een gezagsbeëindiging uitgesproken moet worden.
De moeder bestrijdt dat zij zelfs basale zaken niet voor elkaar kan krijgen. Zij is teveel
vereenzelvigd met de persoon van de vader. De vader zit nog geruime tijd gedetineerd zodat hij
geen potentieel gevaar vormt voor de veiligheid van [minderjarige] . De moeder is thans en in de
toekomst in staat om met hulp voor [minderjarige] te zorgen en hem voldoende veiligheid en
stabiliteit te bieden. Doordat [minderjarige] direct na zijn geboorte in een pleeggezin is geplaatst,
heeft de moeder niet de kans gekregen om te laten zien dat zij dit kan. De moeder verdient die
kans en als dan blijkt dat het niet gaat, kan alsnog om een gezagsbeëindiging worden verzocht.

Een gezagsbeëindiging is een buitenproportionele maatregel gelet op artikel 8 EVRM. Er kan ook
worden gekozen voor de minder verstrekkende maatregelen ondertoezichtstelling en
uithuisplaatsing.

De raad voert, kort samengevat, het volgende aan.

Er heeft een uitgebreid raadsonderzoek plaatsgevonden en zowel ten aanzien van de situatie van
de moeder, de vader als van de ouders samen bestaan grote zorgen, onder andere over de
manier waarop de ouders hun leven hebben ingericht en de grote afhankelijkheid van
hulpverlening. Uit niets blijkt dat te verwachten is dat de moeder de zorgen die er zijn, op welk
punt dan ook, kan opheffen. Door haar beperking is de moeder niet in staat zelfstandig, of in
combinatie met de vader, zorg te dragen voor [minderjarige] en zijn veiligheid te waarborgen. Van
een thuisplaatsing kan geen sprake zijn. Hierdoor zouden de maatregelen ondertoezichtstelling en
uithuisplaatsing meebrengen dat voor iedere handeling waarmee de moeder het niet eens is,
vervangende toestemming moet worden gevraagd en dat is niet in het belang van [minderjarige] .
Wel moet gekeken worden hoe de contactmomenten tussen de moeder en [minderjarige]
vormgegeven gaan worden. De moeder blijft wel de moeder.

De GI brengt, kort samengevat, het volgende naar voren.

[minderjarige] verblijft sinds zijn geboorte in hetzelfde perspectiefbiedende pleeggezin en het
gaat heel goed met hem. Hij heeft contact met de moeder, een tante moederszijde, oma
moederszijde en opa en oma vaderszijde.

De moeder is tijdens de bezoekmomenten meer contact met [minderjarige] gaan maken en zij
troost hem ook. Het lukt de moeder om [minderjarige] met hulp een fruithapje te geven of zijn luier
te verschonen. Dit is echter de enige groei die de moeder laat zien. De moeder doet steeds
hetzelfde met [minderjarige] . Er is weinig sprake van diepgang en de moeder informeert niet naar
de ontwikkeling van [minderjarige] . De moeder is niet in staat [minderjarige] zelfstandig of met
hulp op te voeden.

Het hof overweegt het volgende.

Ingevolge artikel 1:266 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan het gezag van een ouder
over een of meer van zijn kinderen worden beëindigd indien het gezag is geschorst en
voldaan is aan lid 1. Op grond van artikel 1:266 lid 1 BW kan het gezag beëindigd worden
indien:

a.  een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en
de ouder niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in

293



3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.

3.8.6.

3.9.

3.10.

artikel 1:247 lid 2 BW, in staat is te dragen binnen een voor de persoon en de
ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, of

b.  de ouder het gezag misbruikt.

Vaststaat dat bij beschikking van 3 augustus 2018 het gezag van de moeder over het nog
ongeboren kind [achternaam moeder] (thans: [minderjarige] ) is geschorst.

Evenals de rechtbank en op dezelfde gronden als de rechtbank, die het hof na eigen
beoordeling en waardering overneemt en tot de zijne maakt, is het hof van oordeel dat
[minderjarige] zodanig opgroeit dat hij ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, en de
moeder niet in staat is de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in
artikel 1:247 lid 2 BW, te dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van
[minderjarige] aanvaardbaar te achten termijn. In aanvulling daarop overweegt het hof als
volgt.

Hetgeen ter zitting naar voren is gebracht, bevestigt dat de moeder niet in staat is de
verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging van [minderjarige] te dragen binnen
een voor [minderjarige] aanvaardbare termijn. Het lukt de moeder niet om zelfstandig een
huishouden te voeren. Zij wordt begeleid in hoe zij moet opruimen, hoe laat zij moet
opstaan en naar haar werk moet gaan, zo heeft de moeder ter zitting verklaard. Tijdens de
bezoekmomenten maakt de moeder contact met [minderjarige] . Ook kan zij een aantal
praktische handelingen verrichten, zoals het geven van een fruithapje en het verschonen
van een luier, maar dit gebeurt wel op initiatief van de aanwezige begeleiding. Verder laat de
moeder tijdens de contactmomenten onvoldoende groei in haar opvoedcapaciteiten zien.

Daarbij overweegt het hof dat de moeder ter zitting heeft verklaard dat zij nog altijd een
relatie heeft met de vader van [minderjarige] en dat zij niet van plan is deze relatie te
beëindigen. Uit het raadsrapport blijkt dat de vader in 2017 door [naam] is gediagnosticeerd
met een pedofiele stoornis, met een autismespectrum stoornis en een
persoonlijkheidsstoornis n.a.o. Daarnaast is hij verschillende malen strafrechtelijk
veroordeeld voor zedendelicten (het in het bezit hebben van kinderporno). Met de raad
onderschrijft het hof de hierdoor aanwezige zorgen over de veiligheid van [minderjarige] in
relatie tot de vader. Op dit moment is niet duidelijk waar de vader verblijft, of hij in detentie
dan wel tbs zit en of en wanneer de vader in beeld zou kunnen komen om zijn opvoedersrol
te vervullen. Naar het oordeel van het hof dient het aanwezige veiligheidsrisico dat
[minderjarige] loopt te worden uitgesloten.

Wat de verwijzing van de moeder naar het EVRM betreft, overweegt het hof dat het recht
op respect voor het familie- en gezinsleven, zoals neergelegd in artikel 8 EVRM, inperking
toestaat indien noodzakelijk en voor zover daarin bij wet is voorzien. Zoals uit voorgaande
kan worden opgemaakt, is aan beide voorwaarden voldaan.

De moeder heeft haar verzoek om een natuurlijk persoon tot voogd te benoemen ter zitting
ingetrokken, zodat dit verzoek geen verdere bespreking behoeft.

Het hof merkt hierbij nog op dat de gezagsbeëindigende maatregel uitdrukkelijk niet
betekent dat de moeder haar moederrol niet langer zou kunnen vervullen. Met de raad acht
het hof het dan ook van belang dat door de GI wordt bekeken hoe aan de bezoekmomenten
van de moeder met [minderjarige] verder vorm wordt gegeven.

Het voorgaande leidt ertoe dat de bestreden beschikking dient te worden bekrachtigd.

Gelet op de aard van de procedure zal het hof de proceskosten compenseren.

294



Het hof:

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, van 11 december
2018;

verzoekt de griffier krachtens het bepaalde in het Besluit Gezagsregisters een afschrift van deze
uitspraak toe te zenden aan de griffier van de rechtbank Oost-Brabant, afdeling civiel recht, team
familie- en jeugdrecht ter attentie van het centraal gezagsregister;

compenseert de op dit hoger beroep gevallen proceskosten aldus, dat ieder de eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. E.A.M. Scheij, J.C.E. Ackermans-Wijn en M.L.F.J. Schyns en is op
6 juni 2019 uitgesproken in het openbaar door mr. J.C.E. Ackermans-Wijn in tegenwoordigheid van de
griffier.

4 De beslissing

295



Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak 27-06-2019

Datum publicatie 05-07-2019

Zaaknummer 200.244.615_01

Formele relaties Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2018:5238 

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Reikwijdte artikel 1:266 BW; gezagsbeëindigende maatregel; beëindiging gezag van
één van de gezaghebbende ouders op verzoek van de raad in situatie waarin geen
sprake is van een uithuisplaatsing en de andere gezaghebbende ouder ook de
mogelijkheid heeft een verzoek tot beëindiging van het gezag in te dienen op grond
van artikel 1:253n BW; voldaan aan gronden voor gezagsbeëindiging.

Wetsverwijzingen Burgerlijk Wetboek Boek 1 266
Burgerlijk Wetboek Boek 1 253n

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0189 

Uitspraak

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak: 27 juni 2019

Zaaknummer: 200.244.615/01

Zaaknummer eerste aanleg: C/02/333432 / FA RK 17-3996

in de zaak in hoger beroep van:

[appellant] ,

wonende te

[woonplaats] ,

appellant,

hierna te noemen: de vader,

advocaat: voorheen mr. Sturrus-Burger, thans mr. N.M. Zeeman,

tegen

de Raad voor de Kinderbescherming,

ECLI:NL:GHSHE:2019:2325
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6.2.1.

6.2.2.

6.1.

regio Haaglanden, locatie [locatie] ,

verweerder,

hierna te noemen: de raad.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

- [de moeder],

wonende op een bij het hof bekend adres,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat: mr. M.W.A. Verhaard;

- Stichting Intervence

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

hierna te noemen: GI.

Bij die beschikking heeft het hof, kort samengevat, de vader in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 10
januari 2019 via zijn advocaat en conform de regels van het Procesreglement
verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven, de stukken over te leggen zoals in
rechtsoverweging 3.9.3 van die beschikking is omschreven. Het hof heeft iedere verdere beslissing
aangehouden.

De voortzetting van de mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 11 april 2019. Bij die
gelegenheid zijn gehoord:

- de vader, bijgestaan door mr. Zeeman;

- de raad, vertegenwoordigd door de heer mr. [vertegenwoordiger van de raad] ;

- de moeder, vertegenwoordigd door mr. Verhaard;

- de GI, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de GI] .

Als toehoorder was ter zitting aanwezig de maatschappelijk werker van de vader de heer
[maatschappelijk werker] .

Het hof heeft kennisgenomen van de inhoud van:

- de brief van de vader d.d. 21 november 2019;

- het procesdossier eerste aanleg, ingekomen op 6 december 2018 en op 11 januari 2019;

- het inleidend verzoek van de raad, ingekomen op 21 januari 2019;

- het journaalbericht van de advocaat van de vader met bijlagen, ingekomen op 1 april 2019;

- de faxbrief van de advocaat van de moeder met bijlagen, ingekomen op 9 april 2019;

- de brief met bijlagen van de GI ingekomen op 9 april 2019.

De advocaat van de vader heeft ter mondelinge behandeling bezwaar gemaakt tegen

5 De beschikking d.d. 13 december 2018

6 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep
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6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

overlegging van de brief met bijlagen van de GI, ingekomen op 9 april 2019 en het
journaalbericht van de advocaat van de moeder met bijlagen, ingekomen op 9 april 2019,
aangezien deze stukken eerder hadden kunnen worden ingediend. Het hof heeft daarop
beslist dat op de bijlagen acht wordt geslagen, ondanks dat deze zijn ingekomen binnen de
tiendagentermijn. De vader wordt hiermee niet in zijn belangen geschaad en er is geen
sprake van strijd met de goede procesorde, nu de (advocaat van de) vader al eerder bekend
was met deze bijlagen.

Het hof heeft de minderjarigen [minderjarige 2] , [minderjarige 3] en [minderjarige 4] in de
gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken. Zij hebben hiervan geen gebruik gemaakt.

De vader voert, kort samengevat, het volgende aan.

Er is geen enkele reden om het gezag van de vader over [minderjarige 2] , [minderjarige 3] en
[minderjarige 4] te beëindigen. Het is een te verstrekkende maatregel. Bovendien maakt de raad
oneigenlijk gebruik van de mogelijkheid om een gezagsbeëindiging te verzoeken; zie hiervoor de
uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 25 oktober 2017 (ECLI:NL:RBNHO:2017:8916). De
wetsgeschiedenis refereert voor toepassing van deze maatregel aan ouders die over onvoldoende
opvoedingsvaardigheden beschikken en daarvan is geen sprake. Voorheen droegen de ouders
samen zorg voor de opvoeding en verzorging van de kinderen en [minderjarige 1] woont nog altijd
bij de vader. Wie van de ouders voor de opvoeding van [minderjarige 2] , [minderjarige 3] en
[minderjarige 4] gaat zorgdragen ligt thans nog aan hof Den Haag voor. [minderjarige 2] ,
[minderjarige 3] en [minderjarige 4] geven zelf duidelijk aan dat zij willen dat de vader belast blijft
met het gezag.

De vader werkt altijd mee met hulpverlening en hij geeft toestemming voor de noodzakelijke
hulpverlening. Voor het aanvragen van een identiteitskaart wilde de vader toestemming geven.
Aan het verlengen van de paspoorten heeft hij niet meegewerkt omdat hij bang was dat de
moeder met de kinderen naar het buitenland zou gaan. De vader wil [minderjarige 2] ,
[minderjarige 3] en [minderjarige 4] graag zien. Hij is bereid mee te werken aan een
contactregeling met begeleiding van de GI. Met behulp van zijn maatschappelijk werker wil hij
afspraken maken met de GI.

De raad voert, kort samengevat, het volgende aan.

De raad kan om een gezagsbeëindigende maatregel verzoeken indien sprake is van een
kinderbeschermingsmaatregel en een ouder niet meewerkt. De raad is van mening dat de vader
geen gezag zou moeten hebben. De vader heeft het de hulpverlening zo moeilijk gemaakt dat
deze niet tot stand kwam. Zodra de vader het gezag weer krijgt, is hij weer nodig voor de
hulpverlening en wordt het onzeker of hulpverlening dan nog wat kan betekenen. Dat de vader
met de GI in gesprek wil, maakt voor het standpunt van de raad geen verschil. Voor contact heeft
de vader het gezag niet nodig.

De moeder voert, kort samengevat, het volgende aan.

Het gezag van de vader is op goede gronden beëindigd. De vader maakt misbruik van zijn gezag.
Het moet op zijn manier gebeuren anders werkt hij niet mee. Hij weigerde toestemming te geven
voor het aanvragen van paspoorten en identiteitsbewijzen, terwijl de moeder van mening is dat
het perspectief van de kinderen in Nederland ligt zodat er geen enkel gevaar bestaat. Verder heeft
de vorige gecertificeerde instelling om vervangende toestemming voor behandeling van
[minderjarige 2] moeten vragen omdat de vader geen toestemming gaf. De vader is nog steeds
niet bereid om met hulpverlening samen te werken.

7 De verdere beoordeling
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7.4.

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.

7.5.

De moeder wil graag dat er weer contact komt tussen de vader en de kinderen, maar wel op een
veilige manier. Het contact moet goed begeleid worden omdat de kinderen vanuit hun cultuur erg
tegen de vader opkijken. De moeder is bang dat zij het contact met [minderjarige 2] ,
[minderjarige 3] en [minderjarige 4] zal verliezen zodra de vader het gezag weer krijgt, aangezien
zij nu ook geen contact met [minderjarige 1] heeft.

De GI voert, kort samengevat, het volgende aan.

De vader weigert afspraken met de GI te maken en hij accepteert niet dat de GI betrokken is bij
het opstarten van het contact tussen hem en [minderjarige 2] , [minderjarige 3] en [minderjarige
4] . Omdat het belangrijk is dat de GI zicht heeft op het contact tussen de vader en [minderjarige
2] , [minderjarige 3] en [minderjarige 4] , vindt er al geruime tijd geen contact plaats. Door de
wijze waarop de vader zich als ouder opstelt naar kinderen en de moeder, zijn er zorgen dat zij
door de vader onder druk worden gezet. De vader wil een andere gezinsmanager en zo lang dat
niet gebeurt komt hij niet in beweging. De GI heeft een andere contactpersoon voorgesteld, maar
de vader vindt dat niet voldoende. Het perspectief van deze kinderen ligt bij de moeder, maar de
vader accepteert dit niet.

Met [minderjarige 2] , [minderjarige 3] en [minderjarige 4] gaat het goed, maar zij hebben wel
schade opgelopen vanuit het verleden. Zodra er weer contact gaat plaatsvinden tussen de vader
en [minderjarige 2] , [minderjarige 3] en [minderjarige 4] , zal dit wat met de kinderen gaan doen
en is er hulpverlening nodig. Als de vader het gezag dan weer heeft, zijn er zorgen over de
medewerking die hij ten aanzien van de hulpverlening gaat leveren, gelet op zijn handelwijze in
het verleden en de wijze waarop het opstarten van het contact verloopt.

Het hof overweegt het volgende.

Volgens artikel 1:266 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) kan het gezag van een ouder beëindigd
worden, indien:

a.  een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en
de ouder niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in
artikel 1:247 lid 2 BW, in staat is te dragen binnen een voor de persoon en de
ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, of

b.  de ouder het gezag misbruikt.

Ingevolge artikel 1:267 BW kan beëindiging van het gezag worden uitgesproken op verzoek
van de raad.

Het hof overweegt ten aanzien van de stelling van de vader dat de raad oneigenlijk gebruik
maakt van de mogelijkheid om een gezagsbeëindigende maatregel als bedoeld in artikel
1:266 lid 1 BW te verzoeken als volgt.

De voorvraag is aan de orde of de raad op grond van artikel 1:267 BW een verzoek tot
gezagsbeëindiging van de niet-verzorgende ouder kan doen in een situatie waarin geen
sprake is van een uithuisplaatsing en waarin ook de verzorgende ouder met een beroep op
artikel 1:253n BW de rechtbank zou kunnen verzoeken het gezamenlijk gezag te beëindigen.

Naar het oordeel van het hof dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord, waarbij
het hof, in aansluiting op en onder verwijzing naar de uitspraken van hof Amsterdam van 17
en 24 april 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:1469; ECLI:NL:GHAMS:2018:1325) overweegt dat
een gezagsbeëindiging ook tegen de wil van een ouder mogelijk is, ook als al bij aanvang
van het kinderbeschermingstraject duidelijk is dat de ouder niet in staat zal zijn de
opvoedingsverantwoordelijkheid binnen een voor de minderjarige aanvaardbaar te achten
termijn op zich te nemen.

Hoewel uit de parlementaire geschiedenis niet zonder meer volgt dat de wetgever bij de
invoering van de nieuwe kinderbeschermingsmaatregelen ook een situatie als de
onderhavige voor ogen heeft gehad, is niet uitgesloten dat gezagsbeëindiging op de voet
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7.5.5.

van artikel 1:266, eerste lid onder a BW, ook in een situatie als de onderhavige
gerechtvaardigd kan zijn wanneer het gezamenlijk gezag, dan wel de uitvoering daarvan,
zodanige belastende conflicten of problemen oplevert voor het kind dat deze, op zichzelf of
in combinatie met andere omstandigheden, een ernstige bedreiging opleveren voor diens
ontwikkeling. Indien daarbij de handelwijze van een van de ouders dermate belastend is
voor de kinderen en in strijd met hetgeen van een verantwoord opvoeder mag worden
verwacht dat daardoor voor het kind een onveilige of beschadigende opvoedingssituatie
ontstaat en daarin niet binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van het kind
aanvaardbaar te achten termijn voldoende verbetering valt te verwachten, kan onder
omstandigheden ook aan de voorwaarde van artikel 1:266, eerste lid onder b BW zijn
voldaan.

Gelet op het voorgaande is het de raad toegestaan om een verzoek om een dergelijke
maatregel in te dienen. Het is vervolgens aan de rechter om te beslissen of aan de gronden
voor een gezagsbeëindiging is voldaan.

Het hof begrijpt dat volgens de raad de ernstige ontwikkelingsdreiging inmiddels ligt in de
strijd die de vader voert, niet alleen met de moeder maar ook met de hulpverlening.

Het hof overweegt dat [minderjarige 2] , [minderjarige 3] en [minderjarige 4] onder toezicht
zijn gesteld vanwege de ernstige bedreiging in hun ontwikkeling. Het hof verwijst naar de
gezinsrapportage van 24 juli 2017, opgenomen als bijlage bij de brief van de GI van 2
november 2018, alsook naar de rapportage van de GI van oktober 2018, opgenomen als
bijlage bij de brief van de advocaat van de vrouw van 9 april 2019. Daarin is ten aanzien van
alle drie de kinderen geconstateerd, hetgeen door de rechter eerder is overgenomen en
vastgesteld, dat sprake is van trauma’s en een ontwikkelingsbedreiging mede als gevolg van
de houding en het gedrag van de vader. In het kader van de ondertoezichtstelling heeft de
GI gewerkt aan het opheffen van de ernstige bedreiging in de ontwikkeling van [minderjarige
2] , [minderjarige 3] en [minderjarige 4] . Bij de moeder heeft dit resultaat opgeleverd. Zij
werkt mee met hulpverlening, heeft opvoedondersteuning aanvaard en staat open voor
hulpverlening voor [minderjarige 2] , [minderjarige 3] en [minderjarige 4] . Ten aanzien van
de vader ligt dit anders. Zowel de vorige gecertificeerde instelling als de (huidige) GI hebben
op verschillende manieren geprobeerd de vader stappen te laten zetten. Het is echter niet
mogelijk gebleken om (in voldoende mate) de samenwerking met de vader aan te gaan,
waardoor er bij de vader nog onvoldoende positief resultaat is bereikt in de verbetering van
de opvoedsituatie aan zijn kant..

Nu er geen samenwerkingsrelatie tussen de vader en hulpverlening tot stand komt en gelet
op de houding van de vader in het verleden, acht het hof de kans groot dat de vader zijn
gezag zal aanwenden om de moeder onder druk te zetten en voor [minderjarige 2] ,
[minderjarige 3] en [minderjarige 4] belangrijke beslissingen die moeten worden genomen te
blokkeren. Mitsdien is nog steeds sprake van een ernstige ontwikkelingsdreiging. Daarbij
komt dat de minderjarigen al sinds 2014 onder toezicht staan zodat, gelet op de tijd die
inmiddels is verstreken, de keuze van de GI dat het perspectief van [minderjarige 2] ,
[minderjarige 3] en [minderjarige 4] bij de moeder ligt, begrijpelijk wordt geacht. Nu de vader
geen inzicht lijkt te hebben in zijn eigen aandeel in de problematiek en zich niet begeleidbaar
opstelt, kan op dit moment niet worden vastgesteld of de vader in staat is om voor
[minderjarige 2] , [minderjarige 3] en [minderjarige 4] een voldoende veilige
opvoedomgeving te creëren en is de conclusie dat de vader niet binnen een aanvaardbare
termijn de verzorging en opvoeding van de drie kinderen op zich kan nemen. Indien de vader
het gezag behoudt betekent dit, gelet op voormelde perspectiefkeuze in samenhang met de
verstandhouding tussen de ouders, dat de ondertoezichtstelling van [minderjarige 2] ,
[minderjarige 3] en [minderjarige 4] door moet lopen totdat zij achttien jaar zijn. Het hof acht
dit niet in het belang van [minderjarige 2] , [minderjarige 3] en [minderjarige 4] en dit is ook
niet de bedoeling van de wetgever geweest.
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7.6.

De omstandigheid dat de vader tijdens de zitting heeft verklaard dat hij het verleden achter
zich wil laten en alles wil doen hetgeen in het belang van de kinderen is, maakt hetgeen
hiervoor is overwogen niet anders. Het voorgaande in aanmerking nemende is het hof van
oordeel dat is voldaan aan de grond van artikel 266 lid 1 onder a BW voor een
gezagsbeëindigende maatregel.

Op grond van het vorenstaande zal het hof de beschikking waarvan beroep bekrachtigen.

Het hof:

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 23 mei 2018;

verzoekt de griffier krachtens het bepaalde in het Besluit Gezagsregisters een afschrift van deze
uitspraak toe te zenden aan de griffier van de rechtbank Oost-Brabant, afdeling civiel recht, team
familie- en jeugdrecht ter attentie van het centraal gezagsregister;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. C.N.M. Antens, C.A.R.M. van Leuven en J.C.E. Ackermans-Wijn
en is in het openbaar uitgesproken op 27 juni 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.

8 De beslissing
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Instantie Rechtbank Noord-Nederland

Datum uitspraak 20-02-2019

Datum publicatie 04-04-2019

Zaaknummer 164417

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak

Inhoudsindicatie
Verzoek gezagsbeeïndiging moeder afgewezen in situatie waar beide ouders gezag
hebben en de kinderen (met een uithuisplaatsing) bij de vader wonen. Moeder
heeft de ziekte van Huntington. Sprake van een ernstige bedreiging in de
ontwikkeling van de minderjarigen, maar niet voldaan aan het tweede vereiste van
artikel 1: 266 lid 1 BW. Dat is alleen anders als gezamenlijk gezag een ernstige
bedreiging zou opleveren voor de ontwikkeling van de minderjarigen. Daarvan in
dit geval geen sprake. De rechtbank acht het daarbij van belang dat de positie van
de vrouw als ouder met gezag in stand blijft. De rechtbank vreest dat zij anders nog
verder naar de achtergrond verdwijnt en bovendien zou er van een
gezagsbeëindiging geen goed signaal uitgaan naar de kinderen
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1.1

1.2

in de zaak van

Raad voor de Kinderbescherming, hierna te noemen de Raad,

gevestigd te Leeuwarden,

betreffende

[naam] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , 
hierna te noemen [kind 1] ,

[naam] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , 
hierna te noemen [kind 2] ,

[naam] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , 
hierna te noemen [kind 3] .

De rechtbank merkt als belanghebbenden aan:

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, 
hierna te noemen de GI (Gecertificeerde Instelling),

gevestigd te Amsterdam,

[naam] , hierna te noemen de moeder,

wonende te [woonplaats] ,

[naam] , hierna te noemen de vader,

wonende te [woonplaats] .

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoekschrift met bijlagen van de Raad van 30 november 2018, ingekomen bij de griffie op 4
december 2018.

Op 15 januari 2019 heeft de rechtbank de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.
Gehoord zijn:

- namens de moeder, mr. B.G. Kooi,
- namens de Raad, de heer [naam] ,

- namens de GI, mevrouw [naam] .

Opgeroepen en niet verschenen zijn:
- de minderjarigen [kind 1] , [kind 2] en [kind 3] ,

- de vader.

1 Het procesverloop
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2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

De ouders zijn belast met het gezamenlijk gezag over [kind 1] , [kind 2] en [kind 3] .

Bij beschikking van de kinderrechter van 26 februari 2015 is de ondertoezichtstelling van [kind 1] ,
[kind 2] en [kind 3] uitgesproken. Sinds 9 maart 2016 verblijven [kind 2] en [kind 3] met een
machtiging van de kinderrechter, bij de andere ouder met gezag, te weten de vader. Deze
maatregelen duren nog steeds voort. [kind 1] woonde na de echtscheiding van de ouders al bij de
vader.

De Raad heeft verzocht om het ouderlijk gezag van de moeder over [kind 1] , [kind 2] en [kind 3]
te beëindigen.

Ter motivering van het verzoek heeft de Raad het volgende aangevoerd. Bij de moeder is sprake
van de erfelijke en progressieve ziekte Chorea van Huntington. De ziekte zorgt ervoor dat de
moeder zowel fysiek als emotioneel achteruitgaat. De moeder woont op dit moment (nog)
zelfstandig en ontvangt driemaal per dag intensieve begeleiding. In het Raadsonderzoek is slechts
beperkt zicht verkregen op het huidig functioneren van de moeder. Dit komt omdat de moeder de
aangeboden hulpverlening vanuit de Huntington Poli naast zich neerlegt en de Huntington Poli
daardoor ook geen actueel beeld van de moeder kan schetsen.

De progressieve ziekte van de moeder en het daardoor veranderde gedrag van de moeder is voor
de kinderen zeer ingrijpend. De moeder kan onvoorspelbaar zijn in haar gedrag omdat zij vanuit
emotie reageert. De relatie tussen de kinderen en de moeder is (mede daardoor) in de afgelopen
jaren steeds meer en ernstiger onder druk komen te staan en uiteindelijk heeft het er in
geresulteerd dat de kinderen steeds minder tot geen omgang willen met de moeder. Het is een
grote zorg dat de kinderen een ernstig verstoord beeld hebben van de moeder, nu zij een
belangrijk hechtingsfiguur voor hen is. Uit het Raadsonderzoek is duidelijk naar voren gekomen
dat de kinderen 'last' ervaren van het feit dat de moeder gezagsbeslissingen over hen kan en mag
nemen. De kinderen geven aan dat zij dit niet kan vanwege haar ziekte en hebben daarom een
sterke wens dat het gezag van de moeder wordt beëindigd.

De vraag of het ouderlijk gezag van de moeder over [kind 1] , [kind 2] en [kind 3] beëindigd dient
te worden, heeft de Raad voor een dilemma gesteld. Van doorslaggevend belang is geweest dat
de moeder geruime tijd niet meer in staat is om de zorg en opvoeding van de kinderen op zich te
nemen en dat zij ook bij beslissingen die in dat kader genomen moeten worden, feitelijk geen rol
(meer) heeft. Het lukt de moeder niet meer om aan te sluiten bij de kinderen en om in te schatten
wat zij nodig hebben. Gezien het ziektebeeld van de moeder zal hierin geen verandering meer
komen. Het perspectief van de kinderen ligt bij de vader en in de huidige situatie neemt de vader
de beslissingen over de kinderen. Hoewel de moeder deze beslissingen niet tegenwerkt,
constateert de Raad ook dat het de moeder door haar ziekte onvoldoende lukt om bij de kinderen
aan te sluiten en dat zij handelingen verricht die niet in het belang van de kinderen zijn. Als
voorbeeld benoemt de Raad dat de moeder zonder toestemming geld opgenomen heeft van de
bankrekening van [kind 1] .

Een gezagsbeëindigende maatregel van de moeder zal de zorgen rondom het contact tussen de
moeder en de kinderen niet wegnemen. De emotionele belasting van de kinderen (o.a. zorgen
over de moeder, teleurstelling, onbegrip, gekwetst en verdriet) zal voorts blijven bestaan doordat
de gezondheid van de moeder steeds verder achteruit zal gaan. Desondanks ziet de Raad wel in
dat het de kinderen rust en duidelijkheid zal bieden wanneer de moeder geen belangrijke

2
2. De feiten

3 Het verzoek
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4.2

4.3

5.1

5.2

gezagsbeslissingen over hen kan en mag nemen. Deze rust en duidelijkheid kan er voor zorgen
dat er meer ruimte en veerkracht bij de kinderen ontstaat. Hoewel de Raad zich realiseert dat het
risico bestaat dat bij een beëindiging van het gezag van de moeder de kinderen bevestigd worden
in hun idee dat hun moeder niets meer over hen te zeggen heeft en zij geen contact meer
willen/hoeven te hebben, heeft de Raad benadrukt dat het wel degelijk in het belang is van de
kinderen dat er contact bestaat tussen moeder en de kinderen. Binnen de ondertoezichtstelling
dient hierop de focus te liggen. Aangezien de echtscheidingsstrijd tussen de ouders een complexe
factor is, dient de gezinsvoogd zich in deze situatie stevig te positioneren, de kinderen te
stimuleren in het contact met de moeder en te zorgen voor een fijne en passende wijze omgang
met de moeder. Te meer nu dit de vader onvoldoende lukt.

Het is binnen de ondertoezichtstelling zeer moeilijk gebleken om de omgang tussen de moeder en
de kinderen op de rit te krijgen. De omgang verloopt wisselend. De moeder heeft niet-haalbare
ideeën en wensen ten aanzien van de omgang. Ook doet zij beloftes aan de kinderen die veelal
niet waargemaakt kunnen worden. Zo wilde de moeder de kinderen een fiets geven. De zorgen
hierover worden voorafgaand aan de omgang met de moeder besproken, maar dat weerhoudt de
moeder er niet van om de kinderen dingen te beloven die zij niet kan waarmaken. Daar komt bij
dat de kinderen merken dat het de moeder niet meer lukt om aansluiting bij hen te vinden,
vergeet de moeder veel en vervalt zij in herhaling. De kinderen kunnen slechts tot een bepaalde
hoogte worden aangestuurd/gestimuleerd om omgang met de moeder (te blijven) hebben. Een
complicerende factor hierin is de houding van de vader. Dat er door de rechtbank meerdere malen
een omgangsregeling met dwangsom is opgelegd, heeft hierin geen verandering gebracht.

Zeer recent zijn er twee nieuwe gezinsvoogden betrokken. Hopelijk kunnen zij zich meer
positioneren en ervoor zorgen dat de omgang tussen de moeder en de kinderen plaats blijft
vinden.

Namens de moeder is het volgende aangevoerd. Het staat buiten kijf dat de moeder niet in staat
is om de dagelijkse zorg voor de kinderen uit te oefenen, dat het perspectief van de kinderen bij
de vader ligt en dat de vader alle beslissingen over de kinderen neemt. Een beëindiging van het
ouderlijk gezag van de moeder, zal hierin feitelijk gezien geen verschil maken. De overheersende
angst van de moeder is met name gelegen in het feit dat door beëindiging van haar gezag er
mogelijk geen omgang meer zal gaan plaatsvinden en zij geheel buiten beeld zal raken. Op dit
moment is de situatie zo dat de kinderen sinds augustus 2018 al geen contact/omgang meer
hebben gehad met de moeder. Dit is voor de moeder ontzettend verdrietig. Ondanks dat er
onlangs bij beschikking van 11 januari 2019 een omgangsregeling is bepaald (zonder dwangsom)
waarbij [kind 1] eens per kwartaal omgang heeft met de moeder en [kind 2] en [kind 3] eens per
maand, verwacht de advocaat dat dit, gezien het verleden, wederom niet gaat plaatsvinden.

Verder is het zeer zorgelijk dat er ontzettend veel ruis op de lijn lijkt te zijn. De moeder ontvangt
driemaal per dag hulpverlening van Eigen Regie en op dit moment vindt de moeder dat genoeg. De

4 Het standpunt van de GI
4.1 De GI heeft ter zitting te kennen geven dat zij het dilemma van de Raad ten aanzien van het
onderhavige verzoek, goed kan begrijpen. Meerdere keren heeft de GI getwijfeld of zij de Raad
zouden verzoeken om onderzoek te verrichten naar een gezagsbeëindigende maatregel. Het is
voor de GI duidelijk dat de moeder gezien haar ziekte steeds verder achteruitgaat en dat zij
haar ouderlijk gezag daardoor niet adequaat meer kan uitoefenen. De gebeurtenis van 30
november 2017, waarbij de moeder zonder toestemming geld van de bankrekening van [kind 1]
heeft gehaald en de gevoelens die dit bij de kinderen opriep, is voor de GI doorslaggevend
geweest om de Raad onderzoek te laten verrichten naar een gezagsbeëindigende maatregel.

5
5. Het standpunt van de moeder
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

moeder mijdt geen zorg. De gezinsvoogd heeft aangegeven dat de moeder geld heeft opgenomen
van de bankrekening van [kind 1] . Dit berust op een misverstand, maar bovendien staat de
moeder onder bewind en kan zij niet zelfstandig geld opnemen. Verder heeft de moeder enkel
aangegeven dat zij een andere fiets wilde kopen, maar was de vader in de veronderstelling dat dit
een nieuwe fiets zou zijn. Een nieuwe fiets is nooit aan de orde geweest. Ook heeft de moeder
een verjaardagskaart verzonden, maar deze zou nooit zijn ontvangen. Door de gebrekkige
communicatie worden de kinderen teleurgesteld en gekwetst. Het is de vraag in hoeverre dit te
verwijten valt aan de moeder.

Hoe begrijpelijk het advies van de Raad ook is, in die zin dat het belangrijk is dat bij beëindiging
van het gezag van de moeder de gezinsvoogd een neutrale, stimulerende en eenduidige rol zal
moeten spelen: in de praktijk blijkt niets van die rol. De moeder heeft al geruime tijd geen contact
met de gezinsvoogd en het is al jaren geleden dat de gezinsvoogd bij de moeder op bezoek is
geweest. De rechtbank heeft dat onlangs nog bevestigd in de beschikking van 11 januari 2019. In
die beschikking oordeelde de kinderrechter dat de kinderen door de vader en de gezinsvoogd (te
veel) gesteund worden in het aangeven van hun grenzen in het contact met de moeder. Er lijkt
daarmee onvoldoende oog te zijn voor wat dat voor hen betekent op de langere termijn. Er dient
professionele hulpverlening ingeschakeld te worden, die de kinderen begeleidt en hen voorbereidt
in het ziekteproces van de moeder.

De rechtbank overweegt, dat zij op grond van artikel 1:266, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
(hierna: BW) het gezag van een ouder kan beëindigen, indien

a. een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en de
ouder niet in staat is de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel
1:247, tweede lid, BW te dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de
minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, of

b. de ouder het gezag misbruikt.

Gelet op het bepaalde in de artikelen 3 en 20 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten
van het Kind moeten bij het nemen van een beslissing tot gezagsbeëindiging de belangen van het
kind voorop staan.

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de omstandigheden van dit geval, het gezag van de
moeder niet beëindigd dient te worden en overweegt daartoe het volgende.

De ouders zijn al langere tijd met elkaar verwikkeld in een (juridische) strijd die voortkomt uit
echtscheidingsproblematiek. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een ondertoezichtstelling en een
uithuisplaatsing van de kinderen bij de vader. Deze maatregelen hebben vooralsnog niet kunnen
voorkomen dat de omgang tussen de moeder en de kinderen fors onder druk staat waarbij al
gedurende langere tijd geen contact tussen de moeder en de kinderen heeft plaatsgevonden. De
rechtbank deelt de zorg van de Raad dat de kinderen een ernstig verstoord beeld hebben van de
moeder, nu zij een belangrijk hechtingsfiguur voor hen is.

Daar komt bij dat de moeder kampt met de erfelijke en progressieve ziekte Chorea van
Huntington. De ziekte zorgt ervoor dat de moeder zowel fysiek als emotioneel achteruitgaat. De
progressieve ziekte van de moeder en het zien dat haar gedrag daardoor verandert, is voor de
kinderen zeer ingrijpend. De moeder kan onvoorspelbaar zijn in haar gedrag omdat zij vanuit
emotie reageert. Mede als gevolg van haar ziekte is de moeder niet voldoende in staat om bij de
kinderen aan te sluiten. De relatie tussen de kinderen en de moeder is (ook daardoor) in de
afgelopen jaren steeds ernstiger onder druk komen te staan.

6 De beoordeling
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De rechtbank is het met de Raad eens dat sprake is van een ernstige bedreiging in de
ontwikkeling van de kinderen.

Van een gezagsbeëindigende maatregel kan enkel dan sprake zijn wanneer de ouder niet in staat
is om de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen binnen een
aanvaardbare termijn. Blijkens de memorie van toelichting heeft de wetgever bij artikel 1:266 lid 1
onder a BW aansluiting gezocht bij het vereiste van artikel 1:255 lid 1 onder b BW (betreffende de
ondertoezichtstelling). Artikel 1:255 lid 1 onder b BW bepaalt dat (kort gezegd) de kinderrechter
een minderjarige onder toezicht kan stellen als er sprake is van een ernstige
ontwikkelingsbedreiging én de verwachting gerechtvaardigd is dat de ouders die het gezag
uitoefenen binnen een aanvaardbare termijn in staat zijn om de verzorging en opvoeding te
dragen.

Uit de memorie van antwoord blijkt voorts dat, indien een kind bij zijn ouders woont en er geen
noodzaak is tot een uithuisplaatsing, is voldaan aan het vereiste van artikel 1:255 lid 1 onder b
BW omdat de ouders dan hun kind verzorgen en opvoeden. De ondertoezichtstelling kan dan
doorlopen tot het meerderjarig worden van het kind (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009,
32015, nr. 3, pagina 34 respectievelijk 23).

In de onderhavige situatie zijn de kinderen weliswaar uithuisgeplaatst, maar bij een ouder die het
gezag uitoefent en die de kinderen zelf verzorgt en opvoedt. In die zin is aldus aan het vereiste
van artikel 1:255 lid 1 onder b BW voldaan en voldoet de situatie aldus nog steeds aan de grond
voor een ondertoezichtstelling. Hieruit volgt dat aan het tweede vereiste van artikel 1:266 lid 1
onder a BW niet is voldaan en dat het gezag op die grond niet kan worden beëindigd.

Dit zou slechts anders kunnen zijn wanneer het gezamenlijk gezag dan wel de uitvoering
daarvan zodanig belastende conflicten of problemen oplevert voor het kind dat deze, op zichzelf of
in combinatie met andere omstandigheden, een ernstige bedreiging opleveren voor hun
ontwikkeling. Indien daarbij de handelwijze van een van de ouders dermate belastend is voor de
kinderen en in strijd met hetgeen van een verantwoordelijke opvoeder mag worden verwacht dat
daardoor voor het kind een onveilige of beschadigende opvoedingssituatie ontstaat en daarin niet
binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van het kind aanvaardbaar te achten termijn
voldoende verbetering valt te verwachten, kan onder omstandigheden ook aan de tweede
voorwaarde zijn voldaan. Daarvan is in onderhavige situatie geen sprake.

De problemen waar de kinderen tegenaan lopen en die een ernstige bedreiging vormen voor hun
ontwikkeling komen naar het oordeel van de rechtbank niet voort uit het gezamenlijk gezag of de
uitvoering daarvan. Dit blijkt ook uit het feit dat de ondertoezichtstelling volgens de Raad dient te
worden gehandhaafd; ook als de vader het eenhoofdig gezag zou hebben. Het feit dat de moeder
geld heeft opgenomen van de bankrekening van [kind 1] moet naar het oordeel van de rechtbank
worden gezien als een eenmalig incident dat volgens de moeder berust op een misverstand. Niet
te verwachten is dat zoiets nogmaals zal gebeuren. Hoewel dit vervelend zal zijn geweest voor
[kind 1] , is de rechtbank van oordeel dat aan dit incident niet een dusdanig gewicht moet worden
toegekend dat dit een grote rol zou moeten spelen bij een oordeel over een gezagsbeëindiging.

De conclusie is dat de Rechtbank het verzoek tot gezagsbeëindiging van moeder zal afwijzen nu
niet is voldaan aan het tweede vereiste van artikel 1:266 lid 1 onder a BW.

Los van de juridische overwegingen acht de rechtbank het van belang dat de positie van de
moeder als ouder met gezag in stand blijft. De vrees van de moeder dat zij nog meer naar de
achtergrond verdwijnt als haar gezag zou worden afgenomen is begrijpelijk, gezien alle onderlinge
verhoudingen. Bovendien zou er van een gezagsbeëindiging geen goed signaal uitgaan naar de
kinderen. Het zou ten onrechte bepaalde gevoelens die bij de kinderen leven, bevestigen;
bijvoorbeeld dat de problemen die er spelen worden opgelost door het gezag bij de moeder weg
te nemen. Het is belangrijk dat de moeder zoveel mogelijk betrokken blijft bij het leven van de

307



kinderen en met de Raad spreekt de rechtbank de hoop uit dat een nieuwe gezinsvoogd kan
bijdragen aan een verbetering van de onderlinge verhoudingen. De vader zou zich moeten
beseffen dat hij hierin als vader ook een positieve rol kan spelen en daarbij een bijdrage kan
leveren aan het welzijn van zijn kinderen. Ter zitting is nog aan de orde geweest dat de
omgangsmomenten met de moeder voor de kinderen makkelijker en vertrouwd zouden moeten
verlopen, bijvoorbeeld doordat dezelfde personen het bezoek begeleiden en er ruimte kan zijn
voor evaluatie van de bezoeken. Mogelijk dat de gezinsvoogd hierop kan toezien.

Tot slot hecht de rechtbank er aan te herhalen en te benadrukken wat de kinderrechter in haar
beschikking van 11 januari 2019 overwoog.

"De kinderen lijken door hun vader en de jeugdzorgwerker te worden gesteund in het aangeven van
hun grenzen in het contact met de moeder, zonder dat zij daarin worden begrensd. Er lijkt onvoldoende
oog te zijn voor de vraag wat het voor de kinderen op langere termijn kan betekenen als zij zich nu min
of meer afkeren van hun moeder en van haar vervreemden. Hierbij valt te denken aan spijt- en
schuldgevoelens ten aanzien van gemiste momenten, die nooit meer kunnen worden ingehaald."

De rechtbank:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. A. de Jong, voorzitter, en mrs. S.M. Barkhuijsen-Venselaar en J.E.
Bruning, beiden lid van de kamer, allen tevens kinderrechter, in tegenwoordigheid van S.W. Tijms als
griffier en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2019.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden

7 De beslissing
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 02-07-2019

Datum publicatie 22-07-2019

Zaaknummer 200.246.880/01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Ook als voldaan is aan de voorwaarden van artikel 1:266 lid 1 onder a BW, kan
het gezag van een ouder in stand blijven. In casu is beëindiging van het gezag van
de vader echter nodig in het belang van de ontwikkeling van de kinderen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0200 

Uitspraak

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.246.880/01

(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland C/16/445689 / FL RK 17-1753)

beschikking van 2 juli 2019

inzake

[verzoeker] ,
wonende te [A] ,
verzoeker in hoger beroep,
verder te noemen: de vader,
advocaat mr. M. Özgül te Breda,

en

ECLI:NL:GHARL:2019:5604
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2.1

2.2

de raad voor de kinderbescherming

regio Midden-Nederland,

locatie Utrecht,

verweerder,
verder te noemen: de raad.

Als overige belanghebbenden zijn aangemerkt:

de gecertificeerde instelling

Stichting Samen Veilig Midden-Nederland,
gevestigd te Almere,verder te noemen: de GI,
[de moeder],
verder te noemen: de moeder, 
[de pleegouders1] ,
verder te noemen: de pleegouders van [de minderjarige1] ,

[de pleegouders2] , 
verder te noemen: de pleegouders van [de minderjarige2] .

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Lelystad, van 1 juni 2018, uitgesproken onder voormeld
zaaknummer (hierna: de bestreden beschikking).

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift met productie(s), ingekomen op 30 augustus 2018;
- het verweerschrift van de raad;
- een journaalbericht van mr. Özgül van 29 oktober 2018 met productie(s);
- een fax/brief van mr. Özgül van 16 mei 2019 met productie(s).

De mondelinge behandeling heeft op 29 mei 2019 plaatsgevonden. Verschenen zijn de vader en
zijn advocaat, mw. [B] namens de raad, mw. [C] en mw. 
[D] namens de GI en de pleegouders van [de minderjarige1] en [de minderjarige2] . De moeder is
hoewel behoorlijk opgeroepen niet verschenen.

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

De vader en de moeder zijn [in] 2010 met elkaar gehuwd. Zij hebben samen twee kinderen:

- [de minderjarige1] , geboren [in] 2009 (roepnaam: [de minderjarige1] ) en
- [de minderjarige2] , geboren [in] 2011 (roepnaam: [de minderjarige2] ),
over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen.

Uit andere relaties heeft de moeder nog vier kinderen, namelijk [E] (2002), [F] (2003), [G] (2006)
en [H] (2015), die in pleeggezinnen wonen. De vader heeft uit een andere relatie nog een dochter
[I] (2015), die bij haar moeder woont.

De vader en de moeder van [de minderjarige1] en [de minderjarige2] zijn eind 2013 (definitief) uit
elkaar gegaan en in maart 2014 is het huwelijk ontbonden. Alle toen reeds geboren kinderen van
de moeder zijn sinds december 2013 elders ondergebracht, aanvankelijk in een vrijwillig kader.

Bij beschikking van 9 december 2014 heeft de kinderrechter de ondertoezichtstelling van [de
minderjarige1] en [de minderjarige2] uitgesproken en tevens een machtiging tot uithuisplaatsing
verleend. Deze maatregelen zijn sindsdien steeds verlengd, laatstelijk tot 9 december 2018.

[de minderjarige1] verblijft sinds de zomer van 2016 in haar huidige (perspectief biedend)
pleeggezin. [de minderjarige2] heeft op meerdere plekken verbleven en is laatstelijk (opnieuw)
geplaatst in het huidige (eveneens perspectief biedend) pleeggezin.

Bij beschikking van 11 juli 2017 heeft de rechtbank het verzoek van de vader tot wijziging van het
gezag, beëindiging van de uithuisplaatsing van [de minderjarige1] en [de minderjarige2] en
wijziging van hun hoofdverblijfplaats, afgewezen.

Bij verzoekschrift, ingekomen bij de rechtbank op 12 september 2017, heeft de raad verzocht het
gezag van de ouders over [de minderjarige1] en [de minderjarige2] te beëindigen. Ter
onderbouwing is verwezen naar het daarbij gevoegd raadsrapport van 24 augustus 2017. De GI
heeft zich bereid verklaard de voogdij over [de minderjarige1] en [de minderjarige2] te
aanvaarden.

De vader heeft een verweerschrift ingediend.

De rechtbank heeft na mondelinge behandeling van de zaak in de bestreden beschikking van 1
juni 2018 beslist als hierna onder 4.1 vermeld.

In de bestreden beschikking is het gezag van beide ouders over [de minderjarige1] en [de
minderjarige2] beëindigd en is de GI benoemd tot voogd over de minderjarigen. Een en ander
uitvoerbaar bij voorraad.

De vader verzoekt het hof, zakelijk weergegeven, de bestreden beschikking te vernietigen voor
zover daarin zijn gezag over [de minderjarige1] en [de minderjarige2] is beëindigd en de GI tot
voogd is benoemd, en in zoverre opnieuw rechtdoende, de raad niet-ontvankelijk te verklaren in
zijn verzoek dan wel dat af te wijzen.

De raad verzoekt het hof om de bestreden beschikking te bekrachtigen, voor zover aan dit hoger
beroep onderworpen.

3 De vaststaande feiten

4 De omvang van het geschil
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Op grond van art. 1:266 aanhef en onder a van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de rechter het
gezag van een ouder beëindigen indien een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn
ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de ouder niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging
en opvoeding in staat is te dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de
minderjarige aanvaardbaar te achten termijn.

De rechtbank heeft in de bestreden beschikking geoordeeld dat in deze zaak aan dit criterium is
voldaan. De motivering laat zich aldus kort samenvatten dat [de minderjarige1] en [de
minderjarige2] al geruime tijd elders verblijven en dat de vader onvoldoende in staat is gebleken
hen de benodigde veiligheid, continuïteit en stabiliteit te bieden. Een thuisplaatsing is volgens de
rechtbank niet meer aan de orde en het is in het belang van de kinderen dat zij rust en
duidelijkheid krijgen over de plek waar zij opgroeien. Het door de vader in eerste aanleg verzochte
nader onderzoek naar de mogelijkheden van terugkeer van de kinderen naar hem heeft de
rechtbank niet in het belang van de kinderen geacht en daarom afgewezen.

De vader heeft in het beroepschrift vier grieven aangevoerd tegen de bestreden beschikking en
een vijfde grief die geen zelfstandige betekenis heeft. De eerste twee grieven keren zich tegen
het oordeel van de rechtbank omtrent de (on)mogelijkheden van een terugkeer van de kinderen
naar de vader en het door de vader verlangde onderzoek daarnaar. In aansluiting daarop voert de
vader in zijn derde grief aan dat de aanvaardbare termijn bedoeld in het hiervoor aangehaalde
artikel nog niet is verstreken. De vierde grief strekt tot betoog dat voldaan wordt aan de
voorwaarden genoemd in een uitspraak van de rechtbank Overijssel van 24 augustus 2016
(ECLI:NL:RBOVE:2016:4870) om met het gezag belast te blijven. De vader heeft nadien tevens
nog een beroep gedaan op een uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 19 juli 2017
(ECLI:NL:GHDA:2017:2170), in het bijzonder waar het gaat om de overwegingen 5.5 e.v. met
betrekking tot jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake
een maatregel als de onderhavige.

Ter zitting van het hof zijn deze grieven door de vader in zoverre teruggenomen dat hij niet langer
betwist dat het perspectief van de kinderen in hun pleeggezinnen ligt. De vader stelt zich op het
standpunt dat terugkeer van de kinderen naar hem, of nader onderzoek daarnaar, niet meer aan
de orde is. Dat neemt niet weg dat de vader zoveel mogelijk betrokken wil blijven bij de kinderen.
Hij vreest minder geïnformeerd te zullen worden als gevolg van de beëindiging van zijn gezag,
terwijl hij juist mee wil blijven beslissen over de kinderen. Daarbij is de maatregel van
gezagsbeëindiging volgens de vader niet noodzakelijk om duidelijkheid te bewerkstelligen. Dat
kan ook op een andere manier en er is inmiddels een goede samenwerkingsrelatie ontstaan
tussen de vader, de GI en de pleeggezinnen. De vader stelt dat de maatregel niet noodzakelijk is
en daarmee ook niet gerechtvaardigd, mede gelet op de hiervoor genoemde uitspraken van de
rechtbank Overijssel en het hof Den Haag. De vader wil daarom graag het oordeel van het hof
over de beëindiging van zijn gezag.

De raad heeft zijn verzoek in hoger beroep, ook naar aanleiding van het gewijzigde standpunt van
de vader over het perspectief van de kinderen, gehandhaafd. Hoewel het positief is dat de vader
nu instemt met het verblijf van de kinderen in hun pleeggezinnen, is daarmee volgens de raad ook
duidelijk dat het doel van de maatregelen van ondertoezichtstelling en machtiging
uithuisplaatsing, te weten terugkeer van de kinderen naar de ouders, niet meer bereikt kan
worden. De als tijdelijk bedoelde maatregelen van ondertoezichtstelling en machtiging tot
uithuisplaatsing dienen niet tot in lengte van dagen voort te duren. De gezagsbeëindiging schept
duidelijkheid en dat is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Dit maakt volgens de raad
dat de beëindiging van het gezag van de vader noodzakelijk en gerechtvaardigd is.

Ook de GI acht het in het belang van de kinderen positief dat de vader de plaatsing van de

5 De motivering van de beslissing
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5.7

5.9

5.10

kinderen in de perspectief biedende pleeggezinnen nu accepteert. Verder heeft de GI bevestigd
dat de samenwerking met de vader is verbeterd. Gelet op het belang van de kinderen bij stabiliteit
en continuïteit vindt de GI de maatregel van gezagsbeëindiging nog steeds op zijn plaats, mede
omdat er ook praktische belemmeringen bestaan bij uitoefening van het gezag door de vader,
gelegen in bijvoorbeeld de geografische afstand tot de kinderen en zijn beperkte beschikbaarheid
vanwege zijn werk.

De pleegouders van [de minderjarige1] en [de minderjarige2] hebben ter zitting toegelicht hoe het
met de kinderen gaat, hoe zij zich bij hen hebben ontwikkeld en hoe de samenwerking verloopt
met betrokken personen en instanties. Uit die toelichtingen blijkt onder meer dat beide kinderen te
kampen hebben met de nodige ontwikkelingsproblematiek op met name sociaal-emotioneel gebied
en dat daarvoor hulp is ingeschakeld.

De overwegingen van het hof 
5.8 Gelet op het bepaalde in artikel 3 en 20 van het Verdrag inzake de rechten van het kind
overweegt het hof dat bij het nemen van een beslissing tot beëindiging van het gezag van de
ouders de belangen van het kind voorop staan. Het kind dat niet verblijft in het eigen gezin heeft
recht op zekerheid, continuïteit en ongestoorde hechting in de alternatieve leefsituatie en
duidelijkheid over zijn opvoedingsperspectief.

[de minderjarige1] en [de minderjarige2] zijn reeds sinds 2013 uit huis geplaatst en wonen sinds
respectievelijk 2016 en 2017 in de huidige perspectief biedende pleeggezinnen. Zij zijn kwetsbaar
en beschadigd door hetgeen zij in hun jonge leven hebben meegemaakt. Inmiddels hebben zij hun
draai gevonden in de pleeggezinnen en zij maken daar, door de inzet van de pleegouders en met
professionele hulp, een positieve ontwikkeling door. Een (terug)plaatsing van de kinderen bij de
vader zou deze positieve ontwikkeling doorbreken, hetgeen niet in het belang is van [de
minderjarige1] en [de minderjarige2] . Geconcludeerd moet dan ook worden dat voor [de
minderjarige1] en [de minderjarige2] de aanvaardbare termijn, waarbinnen de vader in staat kan
worden geacht de verantwoordelijkheid voor hun verzorging en opvoeding te dragen is
verstreken. Tijdens de zitting bij het hof heeft de vader in dat verband ook zelf aangegeven dat
een plaatsing van de kinderen bij hem niet meer aan de orde is en dat het perspectief van de
kinderen in de pleeggezinnen ligt.

Uit het vorenstaande volgt dat voldaan is aan het bepaald in artikel 1:266 lid 1 aanhef en onder a
BW. Genoemd artikel laat echter een zekere ruimte (‘kan het gezag van een ouder beëindigen’) om
toch het verzoek van de raad om beëindiging van het gezag af te wijzen. Uit de wetsgeschiedenis
volgt ook niet dat in de situatie waarin de minderjarige langdurig in een pleeggezin is geplaatst en
er geen perspectief meer is op terugplaatsing bij de ouders, altijd een gezagsbeëindigende
maatregel moet worden uitgesproken. De vader heeft in dit verband betoogd, mede met
verwijzing naar de hiervoor genoemde uitspraken van de rechtbank Overijssel en het hof Den
Haag, dat de beëindiging van zijn gezag niet noodzakelijk is en in strijd met de eisen die hieraan
worden gesteld in de jurisprudentie van het EHRM.

Het hof gaat voorbij aan het betoog van de vader en oordeelt dat het belang van de kinderen bij
continuïteit en duidelijkheid over hun opvoedingssituatie en perspectief zwaarder dient te wegen
dan het belang van de vader bij behoud van het gezag. Het gaat hier om kwetsbare en
beschadigde kinderen die een meer dan gemiddelde behoefte hebben aan voorspelbaarheid,
duidelijkheid en zekerheid omtrent hun toekomstperspectief. Het is naar het oordeel van het hof te
voorzien dat een aanhoudende verlenging van de maatregelen van ondertoezichtstelling en
machtiging tot uithuisplaatsing voor deze kinderen belastend zal zijn, mede omdat zij straks op
een leeftijd komen waarbij hun mening daarover gevraagd zal worden. De instemming van de
vader met het verblijf van de kinderen in hun huidige pleeggezinnen is positief en van groot
belang voor de kinderen maar nog zeer recent en kan daarom niet nu al als 'duurzame bereidheid
om de kinderen in de pleeggezinnen te laten opgroeien' worden beschouwd. Voor het verdere
herstel van de kinderen en hun hechting in de pleeggezinnen (dat een wederzijds proces is) is het
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en die hierna "de GI" wordt genoemd,

die betrekking heeft op

die op [geboortedatum] 2005 te [geboorteplaats] is geboren,

en die hierna " [minderjarige] " wordt genoemd.

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

die in [woonplaats] woont,

die hierna "de moeder" wordt genoemd,

en voor wie als advocaat optreedt: mr. H.W. de Jong, die kantoor houdt in Leeuwarden,

en

die in [woonplaats] woont,

die hierna "de vader" wordt genoemd,

en voor wie als advocaat optreedt: mr. A.R.H. Baas, die kantoor houdt in Groningen.

De beide procedures zijn ingeleid met verzoekschriften van de GI, die de rechtbank heeft ontvangen
respectievelijk op 19 februari 2019 en 1 april 2019. De GI verzoekt de kinderrechter, verkort
weergegeven, de maatregelen van ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing voor de duur van een
jaar te verlengen. De GI verzoekt de kinderrechter bovendien haar de gedeeltelijke uitoefening van
het gezag van de vader toe te kennen.

Op 12 april 2019 heeft de kinderrechter de beide zaak gelijktijdig ter zitting met gesloten deuren

[minderjarige] ,

[belanghebbende 1] ,

[belanghebbende 2] ,
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behandeld. Verschenen en gehoord zijn mevrouw [naam] , die de GI vertegenwoordigt, de moeder,
haar advocaat, de vader, zijn advocaat en de heer [naam] , die de Raad voor de Kinderbescherming
(hierna "de Raad") vertegenwoordigt.

Voorafgaand aan de zitting heeft de kinderrechter met [minderjarige] gesproken.

De kinderrechter kan bij de beoordeling van de verzoeken uitgaan van de volgende feiten.

[minderjarige] is nu bijna veertien jaar oud. Zij is in januari 2014 onder toezicht gesteld van de GI in
verband met de aanhoudende strijd tussen haar ouders en het vermeende seksueel misbruik van
[minderjarige] door haar vader. [minderjarige] is op 15 mei 2017 met spoed uit huis geplaatst. Op dit
moment verblijft [minderjarige] in een onderdeel van De Beukenhorst, een kleinschalige zorginstelling
waar zorg wordt geboden aan jeugdigen en jongvolwassenen met sociaal emotionele problematiek,
ADHD, PDD-nos en aanverwante stoornissen.

Op dit moment is het perspectief van [minderjarige] onduidelijk. De Raad heeft met een verzoekschrift,
dat de rechtbank op 18 juli 2018 heeft ontvangen, verzocht om het gezag van de ouders van
[minderjarige] te beëindigen. Het onderzoek van de Raad leidde tot de conclusie dat het onmogelijk is
in samenwerking te komen met de moeder en stiefmoeder. Hierdoor kwam de benodigde hulpverlening
niet van de grond en [minderjarige] werd nog steeds belast met de zaken die betrekking hebben op
de strijd tussen de ouders en tussen de moeder en stiefmoeder en de GI. De GI meende toentertijd
dat het perspectief van [minderjarige] evenmin bij haar vader lag, zodat haar perspectief kwam te
liggen in een residentiële setting (gezinshuis) of in een pleeggezin.

De Raad heeft zijn verzoek gewijzigd met een brief die de rechtbank op 4 september 2018 heeft
ontvangen. De Raad verzoekt in die brief alleen het gezag van de moeder te beëindigen. Nadat de
zaak ter zitting van 28 september 2018 is behandeld, heeft de Raad zijn verzoek ingetrokken. De
daartoe strekkende brief heeft de rechtbank op 21 januari 2019 ontvangen.

De Raad heeft aan de wijziging ten grondslag gelegd, samengevat weergegeven en voor zover hier
van belang, dat op basis van nader onderzoek dat is verricht, de stellige wens van [minderjarige] dat
haar moeder het gezag behoudt en gezien de leeftijd van [minderjarige] , het niet wenselijk is dat het
gezag van de moeder wordt beëindigd.

Bij beschikking van de kinderrechter van 5 april 2018 zijn de maatregelen van ondertoezichtstelling en
uithuisplaatsing van [minderjarige] tot 20 mei 2018 verlengd en is de beslissing op de langer
verzochte duur van de maatregelen aangehouden.
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Bij beschikking van de kinderrechter van 16 mei 2018 zijn beide maatregelen verlengd tot 20 april
2019.

De GI verzoekt de kinderrechter, verkort weergegeven, om de maatregelen van ondertoezichtstelling
en uithuisplaatsing te verlengen voor de duur van één jaar. Daartoe stelt de GI, samengevat
weergegeven, dat aanvankelijk is besloten om [minderjarige] 's perspectief in het gezinshuis te
bepalen, zodat zij vanuit een neutrale opvoedomgeving, los van de strijd tussen haar ouders, een
positief contact kan opbouwen met haar beide ouders. In lijn met die beslissing is de Raad gevraagd
onderzoek te doen naar het gezag en is door de Raad besloten een gezagsbeëindigende maatregel
te verzoeken. Dat verzoek is ingetrokken, maar de onderliggende problematiek is daarmee niet
gewijzigd. [minderjarige] wordt nog steeds ernstig bedreigd in haar ontwikkeling en haar ouders zijn
niet of niet voldoende bereid de zorg te accepteren die nodig is om die ontwikkelingsbedreiging weg
te nemen. Er is volgens de GI onderzoek nodig naar de mogelijkheden voor de ouders om binnen een
aanvaardbare termijn de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging weer zelf te kunnen
nemen. Ouders kunnen en willen die verantwoordelijkheid op dit moment niet nemen. De vader wil dat
[minderjarige] weer wordt geplaatst in haar vorige pleeggezin en de moeder wil dat de plaatsing op
de Beukenhorst voortduurt en dat wordt onderzocht of [minderjarige] bij haar en haar partner kan
worden geplaatst. Volgens de GI is dat laatste ook de duidelijk wens van [minderjarige] . Volgens de
GI leidt de strijd over de plaatsing mede tot de onderliggende problematiek; de moeder, stiefmoeder
en vader staan lijnrecht tegenover elkaar waardoor [minderjarige] geen onbelast en positief contact
met deze, voor haar zo belangrijke, volwassenen kan hebben. [minderjarige] heeft niet de
mogelijkheid een eigen beeld over haar vader te vormen. Daardoor wordt zij in haar
identiteitsontwikkeling bedreigd.

De GI stelt dat onder deze omstandigheden de maatregelen van ondertoezichtstelling en
uithuisplaatsing moeten worden verlengd en dat een ouderschapsbeoordeling van de moeder en
stiefmoeder noodzakelijk is om het perspectief van [minderjarige] te bepalen. De GI stelt dat dit
onderzoek echter niet mogelijk is, omdat de vader geen toestemming geeft voor de
ouderschapsbeoordeling door middel van een psychiatrische gezinsopname (GGZ Drenthe, de Stee
Beilen). Moeder, stiefmoeder en [minderjarige] zijn gemotiveerd, vader weigert. De GI verzoekt de
kinderrechter daarom om op grond van art. 265e lid 1 sub b BW te bepalen dat het gezag over
[minderjarige] gedeeltelijk, namelijk voor zover het de toestemming voor een medische behandeling
betreft waaronder de GI vorenbedoelde opname schaart, wordt toegekend aan de GI.

Het standpunt van de vader

De vader meent dat de maatregelen van ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing moeten worden
verlengd en het verzoek van de GI dat strekt de ouderschapsbeoordeling in de Stee mogelijk te
maken, af te wijzen.

Het standpunt van de stiefmoeder

De verzoeken
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De moeder meent dat alle verzoeken moeten worden toegewezen, maar dat als de
ouderschapsbeoordeling niet mogelijk wordt gemaakt, de machtiging tot verlening van de
uithuisplaatsing moet worden beperkt tot zes maanden.

De Raad heeft de kinderrechter geadviseerd maatregelen van ondertoezichtstelling en
uithuisplaatsing te verlengen voor de verzochte duur van een jaar. De Raad heeft ten aanzien van het
verzoek van de GI om toekenning van het gedeeltelijke gezag zich gerefereerd aan het oordeel van
de kinderrechter over de juridische haalbaarheid van dat verzoek en benadrukt dat het belang van
[minderjarige] met zich brengt dat aan de hand van die ouderschapsbeoordeling haar perspectief
komt vast te staan.

Het gaat in deze zaak, samengevat weergegeven, om de vraag of de maatregelen van
ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing moeten worden verlengd en, in samenhang daarmee, of de
uitoefening van het gezag over [minderjarige] voor het geven van toestemming voor een medische
behandeling aan de GI moet worden overgedragen, een en ander zoals bedoeld in respectievelijk de
artikelen 1:255, 1:265c lid 2 en 1:265e lid 1 sub b BW.

Uit de stukken en de behandeling ter zitting blijkt dat de zorgen over de ontwikkelingsbedreiging niet
zijn weggenomen. Dit heeft aanvankelijk, gelet op de aanvaardbare termijn, geleid tot een verzoek
van de Raad, om het gezag van beide ouders en vervolgens het gezag van de moeder te beëindigen,
zodat de ingezette hulpverlening was gericht op het perspectief van [minderjarige] in een gezinshuis
of pleeggezin. Doordat het verzoek van de Raad uiteindelijk is ingetrokken, is het perspectief van
[minderjarige] op dit moment onduidelijk. [minderjarige] kan op dit moment niet thuis - dat wil zeggen
bij haar vader of haar moeder - worden geplaatst.

[minderjarige] wordt nog steeds in haar ontwikkeling bedreigd door de strijd tussen haar ouders, het
niet hebben van onbelast contact met haar beide ouders en de onduidelijkheid over haar
(woon)perspectief. Aan deze bedreigingen moet worden gewerkt en dat kan niet buiten het kader van
een ondertoezichtstelling. Het verzoek van de GI tot verlenging van die maatregel zal daarom worden
toegewezen. Ook is de verlenging van de uithuisplaatsing van [minderjarige] , in het belang van haar
verzorging en opvoeding, noodzakelijk.

Vervolgens staat te beoordelen of ook het verzoek van de GI om op grond van art. 1:265e lid 1 sub b
BW te bepalen dat het gezag over [minderjarige] gedeeltelijk, voor zover het de toestemming voor
een medische behandeling van [minderjarige] betreft, aan de GI wordt toegekend, moet worden
toegewezen.

Het standpunt van de Raad
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Dat verzoek is ingegeven door het intrekken van het verzoek tot gezagsbeëindiging door de Raad. Er
moet daarom (opnieuw) onderzoek worden gedaan naar het perspectief van [minderjarige] . De GI wil
via een psychiatrische gezinsopname (GGZ Drenthe, De Stee in Beilen) hierover duidelijkheid krijgen.
[minderjarige] , haar moeder en stiefmoeder zijn gemotiveerd voor deze opname. Haar vader vindt
echter dat het voldoende duidelijk is dat [minderjarige] niet bij haar moeder kan wonen en geeft
daarom geen toestemming voor de gezinsopname. De vader ervaart dat die opname bovendien de
therapeutische behandeling van [minderjarige] door Accare onderbreekt. De vader meent dat het
belangrijk is dat die behandeling juist wordt voortgezet.

Uit het voorgaande volgt dat tussen de beide ouders, die samen het gezag over [minderjarige]
uitoefenen, een geschil bestaat. Eén van hen geeft toestemming voor de opname, de ander wil die
toestemming niet geven.

De GI kan voor zover het gaat om een medische behandeling van een minderjarige die noodzakelijk is
om ernstig gevaar voor diens gezondheid af te wenden, en de gezagsouder(s) die toestemming niet
geven, vervangende toestemming vragen aan de kinderrechter op de voet van art. 1:265h BW. In
deze zaak zou een op art. 1:265h BW gebaseerd verzoek waarschijnlijk niet met succes kunnen
worden gedaan. Daarvoor is redengevend dat een klinische opname gericht op een
ouderschapsbeoordeling in het algemeen niet noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de gezondheid
af te wenden, zoals op grond van dit artikel wel is vereist. Dat hetgeen dat in het algemeen geldt in
de zaak van [minderjarige] anders ligt, is gesteld noch gebleken.

De GI heeft haar verzoek ook niet gebaseerd op art. 1:265h BW, maar op art. 1:265e lid 1 sub b BW.
Die bepaling maakt het mogelijk dat de kinderrechter bepaalt dat het gezag over een minderjarige
gedeeltelijk wordt uitgeoefend door de GI, voor zover dit noodzakelijk is in verband met de uitvoering
van de ondertoezichtstelling. De kinderrechter kan dat in het door de GI bedoelde geval doen als blijkt
dat het geven van toestemming voor een medische behandeling van de minderjarige jonger dan
twaalf jaar of van de minderjarige van twaalf jaar of ouder, die niet in staat kan worden geacht tot
een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.

Voor zover bij de toepassing van dit artikel al kan worden aangenomen dat de klinische opname een
medische behandeling betreft, geldt dat [minderjarige] ouder is dan twaalf jaar en wel in staat kan
worden geacht tot een redelijke waardering van haar belangen bij de opname, zoals de GI ook met
zoveel woorden ter zitting heeft bevestigd. De GI baseert zich ook op die waardering: [minderjarige]
wil de opname graag.

Mede gelet op de inbreuk die de toepassing van art. 1:265e lid 1 sub b BW met zich mee brengt op
het recht op gezinsleven zoals art. 8 EVRM dat beschermt, kan in een zodanig geval geen
vervangende toestemming worden gegeven.

De ouders zullen in een zodanig geval op de voet van art. 1:253a BW zich tot de rechtbank moeten
wenden om hun geschil aan de rechtbank voor te leggen.

Het voorgaande betekent dat de kinderrechter niet anders kan dan het verzoek van de GI om het
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gezag gedeeltelijk te mogen uitoefenen, af te wijzen.

Ter zitting is door alle betrokkenen onderkend dat die beslissing zich niet verhoudt met het belang van
[minderjarige] dat zo snel mogelijk duidelijk wordt waar haar perspectief ligt en of in dat verband juist
wel of wellicht niet een opname in de Stee passend en geboden is.

Daarom is afgesproken dat de advocaten maandag 15 september a.s. namens de ouders de
rechtbank schriftelijk zullen verzoeken - onder verwijzing naar deze procedure en met vermelding
van de afspraak dat hun verzoeken gevoegd zullen worden behandeld met deze procedure - op de
voet van art. 1:253a BW een beslissing te nemen op het voorliggende geschil over de opname en
ouderschapsbeoordeling. De advocaten worden verzocht hun verhinderdata voor de komende drie
weken door te geven, zodat voor zover mogelijk een behandeling ter zitting kan worden bepaald
binnen deze korte termijn van drie weken.

De kinderrechter zal gelet op al het voorgaande in het dictum van deze beschikking nog geen
definitieve beslissingen nemen. De kinderrechter zal voorlopig totdat nader is beslist - ervan
uitgaande dat de voortgezette behandeling in tijdsbestek van enkele weken zal plaatsvinden - de
maatregelen van ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing verlengen en iedere verdere beslissing
aanhouden.

De kinderrechter

verlengt voorlopig en daarom totdat nader is beslist de ondertoezichtstelling van [minderjarige] tot
uiterlijk 20 juni 2019,

verlengt voorlopig en daarom totdat nader is beslist de machtiging tot uithuisplaatsing van
[minderjarige] in een 24-uurs voorziening tot 20 juni 2019,

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. B.R. Tromp, kinderrechter, en in tegenwoordigheid van de griffier
in het openbaar uitgesproken op 12 april 2019.
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5.11

naar het oordeel van het hof van essentieel belang nu iedere onzekerheid omtrent hun
toekomstperspectief waar mogelijk weg te nemen. De vader heeft het hof er niet van kunnen
overtuigen dat een lichtere maatregel, in de vorm van een ondertoezichtstelling en
uithuisplaatsing, daartoe volstaat. Bij deze afweging betrekt het hof tevens dat er ook praktische
bezwaren bestaan tegen de uitoefening van het gezag over [de minderjarige1] en [de
minderjarige2] door de vader, gelegen in zijn beperkte beschikbaarheid en geografische afstand
tot de kinderen. Voor zover de vader dat al heeft willen betogen, kan, gezien de complexe situatie
van het hele systeem (met onder meer hulp voor de kinderen en afzonderlijke omgang met de
vader en de moeder), van een plaatsing in het vrijwillig kader evenmin sprake zijn. Dit alles maakt
dat de maatregel van beëindiging van het gezag naar het oordeel van het hof proportioneel en in
het belang van de ontwikkeling van de kinderen noodzakelijk is. Weliswaar is door deze maatregel
sprake van een inmenging in het gezinsleven van de vader en de kinderen, maar deze inmenging
is bij wet voorzien. Van strijd met het bepaalde in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens is dan ook geen sprake. Het door de vader gedane beroep op voornoemde
uitspraken van de rechtbank Overijssel en het hof Den Haag leidt niet tot een ander oordeel. In
beide zaken was sprake van andere feiten en omstandigheden. Zo speelde in de zaak van
Overijssel het feit dat de minderjarigen (14 en 15) in een gezinshuis woonden en niet in een
pleeggezin een rol, als ook het gegeven dat een van de kinderen mogelijk na de 18de verjaardag
weer bij de vader zou kunnen gaan wonen. In de zaak van het hof Den Haag speelde de leeftijd
van de minderjarige (16) een belangrijke rol bij de vraag over de duidelijkheid van het perspectief.

Het hof merkt ten slotte nog op dat een beëindiging van het gezag van de vader niet betekent
dat hij geen belangrijke rol meer speelt in het leven van [de minderjarige1] en [de minderjarige2] .
Hij blijft altijd hun vader en heeft, mits hun belangen zich daar niet tegen verzetten, nog steeds
recht op informatie over en omgang met hen. Het hof heeft in dat verband ook geen aanleiding om
aan de inzet van de GI op dat punt te twijfelen.

Het voorgaande leidt tot een bekrachtiging van de bestreden beschikking, voor zover aan dit hoger
beroep onderworpen.

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Lelystad, van 1 juni
2018, voor zover aan dit hoger beroep onderworpen.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.D.S.L. Bosch, I.M. Dölle en M. Weissink, bijgestaan door mr.
A.J.Th. Harkema als griffier en is op 2 juli 2019 in het openbaar uitgesproken.

6
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[naam minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 2015 te [geboorteplaats] , hierna te noemen
[voornaam van minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbende aan:

wonende op een geheim adres.

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoek met bijlagen van de GI van 8 maart 2019, ingekomen bij de griffie op 11 maart 2019.

Op 18 april 2019 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de moeder, bijgestaan door mr. R.A.F. Jansen,

- een vertegenwoordigster van de GI, mevrouw [A] .

Het ouderlijk gezag over [voornaam van minderjarige] wordt uitgeoefend door de moeder. [voornaam
van minderjarige] woont in een voorziening voor pleegzorg.

Bij beschikking van 16 oktober 2018 is de ondertoezichtstelling van [voornaam van minderjarige]
verlengd tot 20 juli 2019. De kinderrechter heeft bij deze beschikking tevens de machtiging tot
uithuisplaatsing van [voornaam van minderjarige] in een voorziening voor pleegzorg verlengd, voor de
duur van de ondertoezichtstelling.

De GI heeft op grond van artikel 1:265e, lid 1, onder b, van het Burgerlijk Wetboek (BW) de
kinderrechter verzocht om een gedeeltelijke gezagsuitoefening door de GI voor een medische
behandeling. [voornaam van minderjarige] woont sinds juni 2018 in een perspectiefbiedend
pleeggezin. [voornaam van minderjarige] heeft haar moeder vanaf medio mei tot aan medio oktober
2018 niet gezien, omdat moeder was vertrokken naar Spanje. Op 17 oktober 2018 heeft een begeleid
bezoek van dertig minuten met moeder plaatsgevonden in aanwezigheid van pleegvader en de
medewerker van SAVE. [voornaam van minderjarige] heeft fors op de omgang gereageerd, zich
uitende in een terugval in haar gedrag op alle ontwikkelingsgebieden. Dit gedrag komt mogelijk voort

[belanghebbende] , hierna te noemen de moeder,
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vanuit een trauma, ouder-kindproblemen of hechtingsproblematiek. Om die reden is er diagnostiek
nodig en zal er hulpverlening ingezet moeten worden. De hulpverlening vanuit [naam instelling] zal
worden ingezet en moeder heeft op 29 november 2018 de aanmeldingsformulieren ondertekend. Op 8
februari 2019 heeft er een intake plaatsgevonden bij [naam instelling] . Moeder heeft echter op 26
februari 2019 haar toestemming voor het onderzoek en de behandeling weer ingetrokken. De GI is
van mening dat de inzet van de hulpverlening voor [voornaam van minderjarige] noodzakelijk is. De GI
verzoekt daarom te bepalen dat de GI gedeeltelijk het gezag uitoefent voor het geven van
toestemming voor de medische behandeling.

Door en namens moeder is ter zitting het volgende naar voren gebracht. In het verzoekschrift van de
GI wordt gesproken over de zorgen die er zijn over het gedrag dat [voornaam van minderjarige]
vertoont na de omgang met moeder. Er is echter vaak te zien dat een kind, na lange tijd geen omgang
met een ouder te hebben gehad, bepaalde reacties laat zien. De zorgen kunnen ook juist verminderen
als de omgang regulier plaatsvindt. Het is logisch dat het voor [voornaam van minderjarige] spannend
is om na een lange tijd weer omgang te hebben met haar moeder. De advocaat vraagt zich af of
diagnostiek op dit moment noodzakelijk is, of dat eerst bekeken kan worden hoe [voornaam van
minderjarige] reageert nadat zij moeder vaker heeft gezien. In het verzoek van de GI ontbreekt de
noodzaak van de medische behandeling. Daarnaast is het de pleegvader die aangeeft dat [voornaam
van minderjarige] fors reageert na de omgang, terwijl hij mogelijk niet deskundig genoeg is om die
conclusie te trekken. Moeder heeft bezwaar tegen de behandeling en is van mening dat er
alternatieve mogelijkheden zijn. Moeder heeft ter zitting voorts zorgen geuit over de veiligheid van
[voornaam van minderjarige] en de wijze waarop haar privacy en de bescherming van de persoonlijk
gegevens van haar en [voornaam van minderjarige] zijn gewaarborgd bij de GI. Moeder denkt dat de
problematiek van [voornaam van minderjarige] is veroorzaakt door de uithuisplaatsing en het
gegeven dat zij is gescheiden van haar moeder. Moeder heeft daarnaast twijfels over de
deskundigheid van de jeugdhulpverlener en de wetenschappelijke basis van de behandeling die
[voornaam van minderjarige] volgens de GI nodig heeft.

Namens de GI is ter zitting, in aanvulling op het verzoekschrift, het volgende naar voren gebracht.
[voornaam van minderjarige] laat een terugval zien op alle ontwikkelingsgebieden. Haar gedrag is
zeer zorgelijk en daarvoor is behandeling nodig. Het gedrag van [voornaam van minderjarige] was
niet alleen na het omgangsmoment met moeder zichtbaar, maar al sinds de start van de plaatsing in
het pleeggezin. Omdat er mogelijk sprake is van onderliggende problematiek is diagnostiek
noodzakelijk. Vervolgens kan er gestart worden met een passende behandeling. Het is op dit moment
nog lastig te zeggen hoelang dit traject gaat duren. De argumenten die moeder ter zitting aanvoert
zijn niet gericht op [voornaam van minderjarige] en haar belang. Tijdens de behandeling van
[voornaam van minderjarige] zal er samen met de deskundigen vanuit de GGZ gekeken worden hoe er
op een passende manier contact kan plaatsvinden tussen moeder en [voornaam van minderjarige] .

Wanneer een minderjarige medisch moet worden onderzocht of medische behandeling
behoeft of wanneer hij moet worden opgenomen in een ziekenhuis is in beginsel de Wet op de
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geneeskundige behandelingsovereenkomst van toepassing, hierna te noemen WGBO. De WGBO
(artikelen 7:446 tot en met 7:468 van het Burgerlijk Wetboek) bevat bepalingen omtrent de
geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Ingevolge artikel 7:446, lid 2 BW wordt onder handelingen op het gebied van de geneeskunst
verstaan: 
a. alle verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen -

rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te
genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te
beoordelen, dan wel deze verloskundige bijstand te verlenen;

b. andere dan de onder a bedoelde handelingen, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon,
die worden verricht door een arts of tandarts in die hoedanigheid.

Voor een medisch onderzoek of behandeling van een minderjarige jonger dan 12 jaar is toestemming
van de ouders/voogden vereist.

De kinderrechter kan, ingevolge artikel 1:265e van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), bij een
verlening van de machtiging tot uithuisplaatsing en ook nadat deze machtiging is verleend, op verzoek
bepalen dat het gezag gedeeltelijk wordt uitgeoefend door de gecertificeerde instelling die het
toezicht uitoefent, voor zover dit noodzakelijk is in verband met de uitvoering van de
ondertoezichtstelling. Dit kan, ingevolge sub b van het voornoemde artikel, plaatsvinden met
betrekking tot het geven van toestemming voor een medische behandeling van de minderjarige jonger
dan twaalf jaar, of van de minderjarige van twaalf jaar of ouder die niet in staat kan worden geacht
tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.

De kinderrechter is met de GI van oordeel dat het gedrag dat [voornaam van minderjarige] heeft laten
zien na het begeleid contact met moeder op 17 oktober 2018 zorgelijk is. De kinderrechter ziet geen
aanleiding om de beschrijving van dit gedrag, als weergegeven in de onderbouwing van het
verzoekschrift van 8 maart 2019, in twijfel te trekken. Niet duidelijk is waar dit gedrag vandaan komt
en of dit duidt op trauma of aanvullend ouder-kindproblemen of hechtingsproblemen. De kinderrechter
kan dan ook de GI volgen in de zienswijze dat nader onderzoek naar dit gedrag noodzakelijk is om
vast te stellen waar dit een uiting van is en om daar eventueel behandeling op te laten aansluiten.

Voor de toepassing van artikel 1:265e BW is het van belang dat het gaat om een medische
behandeling. De kinderrechter maakt daarbij een onderscheid tussen de noodzakelijk geachte
diagnostiek en de eventueel daarop volgende behandeling.

Diagnostiek als zodanig valt naar het oordeel van kinderrechter onder het begrip medische
behandeling als bedoeld in artikel 1:265e BW. Voor de uitleg van het begrip medische behandeling
sluit de rechtbank daarbij aan bij de omschrijving van medische behandeling in de WGBO. Of verdere
(medische) behandeling noodzakelijk is voor de uitvoering van de OTS is thans nog onzeker. Eerst zal
op basis van deskundig onderzoek moeten worden vastgesteld of verdere behandeling (van trauma of
aanvullend ouder-kindproblemen of hechtingsproblemen) noodzakelijk is. Een dergelijke professionele
beoordeling is nog niet voor handen. Of na diagnostiek behandeling moet volgen die is te kwalificeren
als medische behandeling in voorbedoelde zin is thans evenmin te beoordelen.

De kinderrechter stelt vast dat vooralsnog de OTS en de UHP loopt tot 20 juli 2019. In de periode tot
aan die datum kan diagnostiek plaatsvinden. In het belang van [voornaam van minderjarige] zal de
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kinderrechter het verzoek voor zover het betreft diagnostiek dan ook inwilligen voor de duur van de
OTS en de UHP. De kinderrechter hecht er wel aan op te merken dat voor verdere diagnostiek en
medische behandeling in het geval de OTS wordt verlengd en moeder daartoe geen toestemming
verleent een verzoek op basis van artikel 1:265h BW meer voor de hand lijkt te liggen. De reikwijdte
van het verzochte op basis van artikel 1:265e BW, waarmee de GI in algemene zin bevoegd wordt om
te beslissen over elke medische behandeling van de onder toezicht gestelde minderjarige gaat verder
dan zoals dit bedoeld is in artikel 1:265h BW. Als volstaan kan worden met een eenmalig vervangende
toestemming op basis van artikel 1:265h BW dan is overhevelen van het gezag ten aanzien van elke
medisch behandeling niet gerechtvaardigd. De kinderrechter tekent daarbij aan dat moeder eerder
wel toestemming heeft verleend, zodat bij een duidelijke diagnostiek en concretisering van de
noodzakelijk geachte behandeling met moeder opnieuw het gesprek kan worden aangegaan. In het
geval het zou gaan om een behandeling, die niet is te kwalificeren als een medische behandeling zou
de GI ook de weg kunnen volgen van een schriftelijke aanwijzing en een eventuele bekrachtiging
daarvan.

Moeder beroept zich in haar bezwaren tegen behandeling van [voornaam van minderjarige] , onder
meer, op kinderrechten. De kinderrechter verstaat dit als een beroep op artikel 3 van het IVRK. De
kinderrechter komt daarbij tot een belangenafweging: het belang van de minderjarige bij een
medische behandeling afgezet tegen het belang van de ouder om het gezagsrecht uit te oefenen. De
kinderrechter is van oordeel dat het belang van [voornaam van minderjarige] bij diagnostiek zwaarder
dient te wegen dan het gezagsrecht van moeder, nu het gedrag van [voornaam van minderjarige] die
diagnostiek rechtvaardigt. Het belang van de minderjarige is reeds ingesloten bij de beoordeling van
de noodzaak voor de medische behandeling, bestaande uit diagnostiek, om doelgerichter uitvoering te
kunnen geven aan de OTS, waardoor ernstige belemmeringen voor haar ontwikkeling kunnen worden
weggenomen.

De kinderrechter:

verleent vervangende toestemming voor de medische behandeling, bestaande uit diagnostiek, van
[voornaam van minderjarige] voor de duur van de OTS en de UHP tot 20 juli 2019;

verklaart deze beslissing tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.K. Nihot, kinderrechter, in tegenwoordigheid van de griffier en
in het openbaar uitgesproken op

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

De beslissing
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- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden
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Instantie Rechtbank Midden-Nederland

Datum uitspraak 11-07-2019

Datum publicatie 24-07-2019

Zaaknummer C/16/483729 / JE RK 19-1330

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking 

Inhoudsindicatie
CLAS-H geen medische behandeling in de zin van de WGBO.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
GJ 2019/111 

Uitspraak

Familierecht

Locatie Utrecht

Zaaknummer: C/16/483729 / JE RK 19-1330

Datum uitspraak: 11 juli 2019

in de zaak van

de gecertificeerde instelling Samen Veilig Midden-Nederland, hierna te noemen de GI,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

betreffende

[naam minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 2005 te [geboorteplaats] , hierna te noemen
[voornaam van minderjarige] .

ECLI:NL:RBMNE:2019:3371

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
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-
-

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

wonende te [woonplaats 1] , gemeente Krimpernerwaard,

wonende te [woonplaats 2] .

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoek met bijlagen van de GI van 28 juni 2019, ingekomen op 3 juli 2019.

Op 11 juli 2019 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

de vader,
mevrouw [A] namens de GI.

Opgeroepen en niet verschenen zijn [voornaam van minderjarige] en de moeder.

Aan mevrouw [B] , vriendin van de vader, is bijzondere toegang tot de zittingszaal verleend.

Het ouderlijk gezag over [voornaam van minderjarige] wordt uitgeoefend door de ouders.

[voornaam van minderjarige] woont bij haar moeder.

Bij beschikking van 31 mei 2019 is de ondertoezichtstelling van [voornaam van minderjarige] verlengd
tot 2 december 2019.

De GI heeft aan de kinderrechter verzocht om vervangende toestemming te verlenen voor de
noodzakelijke medische behandeling van [voornaam van minderjarige] . De GI heeft daartoe het
volgende aangevoerd.

[belanghebbende 1] , hierna te noemen de vader,

[belanghebbende 2] , hierna te noemen de moeder,

Het procesverloop

De feiten

Het verzoek
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[voornaam van minderjarige] is in de thuissituatie slachtoffer geworden van (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag van haar stiefbroer. Het is belangrijk dat in opvolging van de ambulante
spoedhulp gestart wordt met CLAS-H. Deze hulpverlening is gericht op het individueel herstel van het
slachtoffer en de dader, maar ook op hoe je weer verder kunt als samengesteld gezin. De vader heeft
te kennen gegeven dat hij geen toestemming wil verlenen omdat hij geen vertrouwen heeft in de
hulpverlening.

In het verzoekschrift staat vermeld dat de moeder akkoord is met het verzoek en dat

[voornaam van minderjarige] achter het inzetten van hulp staat.

De vader is niet akkoord. Ter zitting is gebleken dat het standpunt van de vader voortkomt uit een
diepe bezorgdheid van de vader over de veiligheid en het welzijn van [voornaam van minderjarige] .
[voornaam van minderjarige] heeft op 12-jarige leeftijd, aanvankelijk vrijwillig en later gedwongen,
seksueel contact gehad met haar meerderjarige stiefbroer. Daarvan is ook aangifte gedaan bij de
politie. De vader vindt het onbegrijpelijk dat deze stiefbroer, die nu 19 jaar oud is, nog steeds wordt
toegelaten tot het gezin van de moeder en haar partner, hoewel hij in het tuinhuisje slaapt. De vader
heeft onvoldoende vertrouwen in de getroffen veiligheidsmaatregelen, te meer nu de stiefbroer
kennelijk kampt met psychische problematiek.

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO (artikelen 7:446 tot en met 7:468
van het Burgerlijk Wetboek) bevat bepalingen over de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Ingevolge artikel 7:446 lid 2 BW wordt onder handelingen op het gebied van de geneeskunst (een
medische behandeling) verstaan: 
a. alle verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen -rechtstreeks
betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor
het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel deze
verloskundige bijstand te verlenen; 
b. andere dan de onder a bedoelde handelingen, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon,
die worden verricht door een arts of tandarts in die hoedanigheid.

Ingevolge artikel 7:450 BW is voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst
toestemming van de patiënt vereist voor zover deze zestien jaar of ouder is. Indien de patiënt
minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaar heeft bereikt, is daarnaast
de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. Op deze
hoofdregel bestaan twee uitzonderingen. De behandeling kan zonder de toestemming van ouders
worden uitgevoerd als zij kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de minderjarige patiënt te
voorkomen of als de minderjarige patiënt, ook na de weigering van de toestemming van de ouders, de
behandeling weloverwogen blijft wensen.

De standpunten

De beoordeling
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Artikel 1:265h BW bepaalt dat als een medische behandeling van een minderjarige jonger dan twaalf
jaren noodzakelijk is om ernstig gevaar voor diens gezondheid te voorkomen en de ouder die het
gezag heeft zijn toestemming daarvoor weigert, deze toestemming op verzoek van de GI kan worden
vervangen door die van de kinderrechter. Dit is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een
medische behandeling van een minderjarige van twaalf jaar en ouder die niet in staat kan worden
geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen (lid 2).

De kinderrechter zal allereerst beoordelen of CLAS-H wel of niet als medische behandeling wordt
gezien. De informatie die hierover uit algemeen toegankelijke bron beschikbaar is luidt dat de hulp die
CLAS-H biedt, gericht is op het verwerken van het seksueel en/of huiselijk geweld. In de hulpverlening
wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk herstellen van het vertrouwen in de verstoorde gezins- en
familierelaties. CLAS-H behandelaars hebben oog voor de positie van alle betrokkenen. Het streven is
te voorkomen dat het slachtoffer geïsoleerd van gezin of familie verder moet leven en dat de schuld
van de situatie bij hem of haar komt te liggen. Daarom is het belangrijk te zorgen dat de pleger de
verantwoordelijkheid op zich neemt. Ook andere gezinsleden worden actief bij de hulpverlening
betrokken. Waar nodig werken de behandelaars 'outreachend', dit houdt in dat zij zich inspannen om
contact te krijgen met bijvoorbeeld andere gezins- en familieleden die aanvankelijk niet bij de
aanmelding betrokken waren.

De gezinsvoogd heeft ter zitting verklaard dat CLAS-H aangeboden wordt door [instelling 1] en door
[instelling 2] en het meest te vergelijken is met systeemtherapie. De medewerkers die dit geven zullen
deels psycholoog zijn en deels jeugdhulpverlener.

De kinderrechter is van oordeel dat onvoldoende is gebleken dat de door de GI voorgestane
behandeling kan worden aangemerkt als een medische behandeling in de zin van de WGBO. De
hulpverleners die deze behandeling geven zijn geen arts en de behandeling strekt er niet toe
[voornaam van minderjarige] van een ziekte te genezen, haar voor het ontstaan daarvan te
behoeden of haar gezondheidstoestand te beoordelen. De behandeling dient veeleer te worden
aangemerkt als jeugdhulp in de zin van de jeugdwet.

Dit betekent dat het verzoek van de GI reeds om die reden dient te worden afgewezen. Overigens
wijst de kinderrechter erop dat de wet slechts voorziet in vervangende toestemming voor een
geneeskundige behandeling door de kinderrechter indien het een minderjarige betreft die jonger is
dan 12 of die, hoewel 12 jaar of ouder niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering
van zijn belangen. [voornaam van minderjarige] is 13 jaar oud en op geen enkele wijze is gebleken
dat zij niet tot een redelijke waardering van haar belangen in staat is. Zij kan dus gewoon zelf haar
toestemming geven voor een geneeskundige behandeling als zij die weloverwogen blijft wensen.
Ondanks de weigering van een van de ouders kan die behandeling dan gewoon worden uitgevoerd.

Voor Jeugdhulp geldt dat geen toestemming is vereist indien de jeugdhulp gegeven wordt in het kader
van een kinderbeschermingsmaatregel. Een ondertoezichtstelling is een
kinderbeschermingsmaatregel. Dit betekent dat, ook al stemt de vader niet in met de jeugdhulp, deze
toch kan worden gegeven. Overigens kent de wet voor jeugdhulp in een vrijwillig kader, dus buiten
een ondertoezichtstelling, dezelfde twee uitzonderingen op het toestemmingsvereiste als de WGBO.
De jeugdhulp voor een jeugdige die de leeftijd van 12 maar nog niet die van 16 jaar heeft bereikt kan
zonder de toestemming van ouders worden uitgevoerd als zij kennelijk nodig is om ernstig nadeel
voor de minderjarige te voorkomen of als de minderjarige, ook na de weigering van de toestemming
door de ouders, de behandeling weloverwogen blijft wensen.
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Uit het vorenstaande vloeit voort dat de GI geen toestemming nodig heeft voor de door haar beoogde
jeugdhulp.

Ten overvloede merkt de kinderrechter op dat zij de zorgen van de vader over de aanwezigheid van
de meerderjarige stiefzoon in het samengestelde gezin waarin [voornaam van minderjarige] verblijft
heel goed kan begrijpen. Gegeven het feit dat de stiefvader en kennelijk ook de moeder niet bij
machte zijn of niet genegen zijn hem uit de gezinssituatie te weren, lijkt het de kinderrechter
noodzakelijk om, naast het al gemaakte veiligheidsplan, CLAS-H in te zetten. [voornaam van
minderjarige] is gebaat bij fysieke en emotionele veiligheid in haar opvoedsituatie en moet de
gebeurtenissen van de afgelopen periode kunnen verwerken.

De kinderrechter wijst het verzoek van de GI af.

Deze beschikking is gegeven op 11 juli 2019 door mr. M.A.A.T. Engbers, kinderrechter, in
tegenwoordigheid van mr. M.J.W. Rietveld als griffier.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De beslissing
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Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak 23-05-2019

Datum publicatie 24-05-2019

Zaaknummer 200.257.549_01 en 200.257.549_02

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Hof bekrachtigt vervangende toestemming medische behandeling van minderjarigen
ex artikel 1:265h BW, onder meer met verwijzing naar eigen overwegingen in
beschikking van november 2018 waarin verlenging ondertoezichtstelling van
dezelfde minderjarigen bekrachtigd is.

Wetsverwijzingen Burgerlijk Wetboek Boek 1 265h

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak : 23 mei 2019

Zaaknummers : 200.257.549/01 en 200.257.549/02

Zaaknummers eerste aanleg : C/03/257352 / JE RK 18-2548 en

C/03/257357 / JE RK 18-2549

in de zaak in hoger beroep van:

[de vader] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellant,

hierna te noemen: de vader,

advocaat: mr. B.M.A. Jegers,

tegen

ECLI:NL:GHSHE:2019:1905

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

de gecertificeerde instelling Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg,

gevestigd te [vestigingsplaats] , tevens kantoorhoudend te [kantoorplaats] ,

verweerster,

hierna te noemen: de gecertificeerde instelling (GI).

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

[de moeder] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat: mr. C.L.J.M. Wilhelmus.

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is
in de procedure gekend: de Raad voor de Kinderbescherming,

regio Zuidoost Nederland, locatie [locatie] , hierna te noemen: de raad.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, van 15 januari 2019.

Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 9 april 2019, heeft de vader verzocht
voormelde beschikking te vernietigen en verzocht om verzoekster alsnog niet ontvankelijk te
verklaren in haar verzoeken in eerste aanleg dan wel deze af te wijzen.

Bij genoemd beroepschrift heeft de vader tevens verzocht om schorsing van de uitvoerbaar bij
voorraad verklaring van de bestreden beschikking.

Bij verweerschrift, ingekomen ter griffie op 29 april 2019, (het verweerschrift met producties is
ingekomen op 1 mei 2019 en ter zitting zijn daarvan, met toestemming van alle partijen, door de
griffier afschriften aan de advocaten van de vader en de moeder verstrekt) heeft de GI verzocht
het schorsingsverzoek af te wijzen alsmede het hoger beroep af te wijzen en de bestreden
beschikking te bekrachtigen.

Bij verweerschrift, ingekomen ter griffie op 26 april 2019, heeft de moeder verzocht de bestreden
beschikking te bekrachtigen en de verzoeken van de vader af te wijzen.

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.4.

3.5.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 1 mei 2019. Bij die gelegenheid zijn
gehoord:

- de vader, bijgestaan door mr. L.H.G. Pelzer, kantoorgenoot van en waarnemend voor mr. Jegers;

- de GI, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de GI] ;

-de moeder, bijgestaan door mr. Wilhelmus.

Het hof heeft verder nog kennisgenomen van de inhoud van:

- het V6-formulier van de zijde van de vader d.d. 11 april 2019 met nadere stukken, ingekomen ter
griffie op 11 april 2019;

- het V6-formulier van de zijde van de vader d.d. 19 april 2019 met aanvullende stukken,
ingekomen ter griffie op 24 april 2019;

- het V6-formulier van de zijde van de vader d.d. 30 april 2019 met het proces-verbaal van het
behandelde ter zitting in eerste aanleg op 27 december 2018, ingekomen ter griffie op 1 mei 2019.

Uit de inmiddels verbroken relatie van de vader en de moeder zijn geboren:

- [minderjarige 1] (hierna: [minderjarige 1] ), op [geboortedatum] 2010 te [geboorteplaats] ,

- [minderjarige 2] (hierna: [minderjarige 2] ), op [geboortedatum] 2012 te [geboorteplaats] .

De vader en de moeder oefenen gezamenlijk het gezag uit over de kinderen. De kinderen hebben
hun hoofdverblijf bij de moeder.

Bij de bestreden - uitvoerbaar bij voorraad verklaarde - beschikking heeft de rechtbank de GI
toestemming verleend, ter vervanging van de toestemming van de vader, voor de medische
behandeling van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] bij en door [instelling 1] , in de vorm van
ambulante Dagbehandeling Extra en een psychologisch onderzoek.

De vader kan zich met deze beslissing niet verenigen en hij is hiervan in hoger beroep

gekomen.

De vader voert in het beroepschrift, zoals aangevuld ter zitting - kort samengevat - het volgende
aan.

De vader betwist dat hij afwijzend staat tegenover medische behandeling van de kinderen maar
hij wil betrokken worden in de beslissing daaromtrent en de keuze van de behandelaar. De
noodzaak voor de door de GI gewenste behandeling staat niet vast. Als er al sprake zou moeten
zijn van medische onderzoeken dan dienen deze onderzoeken te zien op hoogbegaafdheid. De
vader heeft steeds aangegeven dat er sprake zou kunnen zijn van hoogbegaafdheid van de
kinderen, maar de GI

gaat daar volledig aan voorbij. De vader heeft de kinderen zelf laten onderzoeken op

hoogbegaafdheid en legt verslagen van die capaciteiten-onderzoeken over. Volgens die
onderzoeken is er sprake van hoogbegaafdheid bij beide kinderen. Het gaat goed met de kinderen
en de vader wil de ontstane rust en stabiliteit niet verstoren. De vader frustreert niet de bezoeken
van de GI in zijn thuissituatie en is niet weigerachtig maar wil dat de GI een en ander inplant in
samenspraak met de vader. Dat gebeurt niet. De kinderen hebben geen last van de scheiding; ze
zijn zeer resistent. Er is geen strijd tussen de ouders, want de ouders hebben geen contact met

3 De beoordeling
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3.6.

3.7.

3.8.1.

3.8.

elkaar. Eventuele zorgen over de gezinssituatie kunnen alleen op de moeder betrekking hebben.
De vader deelt de zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen die de moeder
en de GI hebben niet en ziet daarvoor ook geen onderbouwing. De informatie waarop de GI zich
baseert, zoals het rapport van [instelling 2] , is verouderd en daaruit kan evenals uit de verklaring
van de huisarts geen noodzaak voor behandeling afgeleid worden . De vader merkt daarbij op dat
hij aanvankelijk de hulpverlening door [instelling 2] vrijwillig geïnitieerd heeft om te komen tot
betere communicatie en daarmee samenhangend co-ouderschap.

De vader vraagt verder de werking van de bestreden beschikking te schorsen omdat 18 april 2019
de laatste observatie-dag is, en daarna de officiële medische behandeling begint. Medische
onderzoeken dienen te zien op hoogbegaafdheid van de kinderen en daarin is [instelling 1] niet
gespecialiseerd. Het forceren van de behandeling zoals de GI voorstaat, is in strijd met de
zwaarwegende belangen van de kinderen.

De GI voert in het verweerschrift, zoals aangevuld ter zitting - kort samengevat – het volgende
aan.

De kinderrechter heeft geen reden gezien om andere psychologische hulp in te schakelen dan
vanuit [instelling 1] . Conform de daarvoor bestaande richtlijnen is gekeken naar welk onderzoek
het beste zou zijn. Alle bevindingen van de GI, die zijn gebaseerd op de samenwerking met
[instelling 2] , zijn steeds met de ouders gecommuniceerd. De vader is ook uitgenodigd voor het
matchingsgesprek bij [instelling 1] en hem is de gelegenheid geboden om met een alternatief te
komen. Daar heeft hij echter geen gebruik van gemaakt. Met betrekking tot de hoogbegaafdheid:
deze is door de GI nooit uitgesloten en kan ook in het onderzoek van [instelling 1] worden
meegenomen, maar het feit dat de kinderen mogelijk hoogbegaafd zijn, wil niet zeggen dat ze
geen last hebben van de scheiding en dat is waar de GI mee aan de slag wil. De problematische
communicatie tussen de ouders belast de kinderen ernstig in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
Dat is niet alleen de visie van de GI maar ook van de raad, de school van de kinderen, [instelling 2]
, [instelling 3] , [instelling 4] en ook van [instelling 1] .

De GI heeft ernstige bedenkingen bij het capaciteitenonderzoek dat de vader heeft laten doen.
Indien het hof de behandeling van de kinderen niet noodzakelijk zou achten, doet de GI een
beroep op het ruimere toetsingskader van artikel 3 IVRK.

De moeder voert in haar verweerschrift, zoals aangevuld ter zitting – kort samengevat- het
volgende aan.

De kinderen hebben wel degelijk last van de strijd tussen de ouders. De vader stelt weliswaar

dat hij niet afwijzend zou staan tegenover hulpverlening, maar hij wijst iedere vorm van
hulpverlening aan /onderzoek van de kinderen, behalve een onderzoek naar hoogbegaafdheid, af.
De kinderen hebben zelf ook aangegeven hulp te willen en graag met andere kinderen die in
dezelfde situatie zitten als waarin zij nu zitten, in contact te komen. De moeder is niet gekend in
het capaciteitenonderzoek van de kinderen dat door de vader is geïnitieerd. Het is vaders eigen
keuze om niet actief betrokken te zijn bij het onderzoek en de behandeling door [instelling 1] .
Ook de moeder doet een beroep op artikel 3 IVRK en stelt in dat kader dat indien de behandeling
bij [instelling 1] indien niet noodzakelijk dan toch zeker wenselijk is en in het belang van de
kinderen moet worden geacht.

Het hof overweegt het volgende.

Op grond van artikel 1:265h lid 1 BW kan indien een medische behandeling van een
minderjarige jonger dan twaalf jaar noodzakelijk is om ernstig gevaar voor diens gezondheid
af te wenden en de ouder die het gezag uitoefent zijn toestemming daarvoor weigert, deze
toestemming op verzoek van de gecertificeerde instelling worden vervangen door die van de
kinderrechter.
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3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.

Het hof heeft in zijn beschikking van 8 november 2018 onder meer de verlenging van de
ondertoezichtstelling van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] bekrachtigd. Desgevraagd
heeft de vader verklaard daartegen geen cassatie te hebben ingesteld.

Het hof heeft in die beschikking onder meer het navolgende overwogen.

De kinderen groeien op in een belastende en onveilige situatie en zijn al sinds 2014 getuige
van spanningen en escalaties tussen de ouders. Hulpverlening is noodzakelijk, gelet op de
ontwikkelingsbedreiging van de kinderen. In het vrijwillig kader is gebleken dat er geen
mogelijkheden zijn om deze ontwikkelingsbedreiging van de kinderen weg te nemen, mede
op grond waarvan het hof de verlenging van de ondertoezichtstelling heeft bekrachtigd.

Het hof heeft verder geconstateerd dat de vader niet open staat voor hulpverlening die
afwijkt van zijn visie ten aanzien van de bestaande problematiek.

De bestreden beschikking van de rechtbank is mede gebaseerd op de bevindingen en
overwegingen van het hof in deze beschikking.

Het hof ziet in hetgeen de vader heeft aangevoerd geen aanleiding om op deze eigen
bevindingen en overwegingen terug te komen.

Uit het onderhavige beroepschrift van de vader en het behandelde ter zitting van het hof is,
zo moet het hof helaas vaststellen, gebleken dat de vader geen voortschrijdend inzicht
toont. Naar het oordeel van het hof is er nog steeds sprake van een ernstige bedreiging in
de ontwikkeling van de kinderen. Tussen de ouders is geen enkele constructieve
samenwerking of communicatie en er is geen zicht op verbetering daarvan. De kinderen
hebben last van de scheiding en van de situatie en daarin schuilt een gevaar van verdere
schadelijke gevolgen voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

De vader stelt weliswaar dat zijn deur voor de GI openstaat en dat hij meewerkt echter
daarvan is, zo blijkt uit hetgeen over en weer verklaard is alsmede uit de overgelegde
stukken, geen sprake. De vader blokkeert de door de GI en de moeder noodzakelijk geachte
hulpverlening aan de kinderen omdat hij een fundamenteel andere visie heeft op de
problematiek van de kinderen. Als er al in zijn visie sprake is van problematiek bij de
kinderen, dan plaatst hij deze problematiek in het licht van hun hoogbegaafdheid. Dat heeft
er ook toe geleid dat de vader zonder de GI en de moeder daarvan op de hoogte te stellen
een

onderzoek naar hoogbegaafdheid bij de kinderen heeft laten doen.

De vader stelt dat de kinderen geen last hebben van het verschil van inzicht tussen
enerzijds de vader en anderzijds de GI als het gaat om wat de kinderen nodig hebben.

Ook het feit dat de vader de kinderen zowel naar de zitting van het hof op 1 mei 2019 als
naar de zitting van de rechtbank over de verlenging van de ondertoezichtstelling op 30 april
2019 meegenomen heeft in de visie van de vader geen effect op de kinderen.

Het hof is van oordeel dat mede door deze opstelling van de vader, de kinderen klem en
verloren raken tussen de ouders en beschadigd worden in hun sociaal-emotionele
ontwikkeling. Om meer zicht te krijgen op de specifieke pedagogische behoeften van de
kinderen is Dagbehandeling Extra van [instelling 1] geïndiceerd. Daarnaast dient er, tevens
bij [instelling 1] , een diagnostisch onderzoek plaats te vinden, gericht op de cognitieve en
sociaal-emotionele ontwikkeling, gezinsbeleving en mogelijke ontwikkelingsproblemen. Door
de tegenwerkende opstelling van de vader is het niet mogelijk om dit zicht te verkrijgen.

Met de rechtbank is het hof daarom van oordeel dat voldaan is aan de eisen van artikel

1:265h lid 1 BW en dat er sprake is van een noodzakelijke behandeling van de kinderen om
ernstig gevaar voor hun gezondheid af te wenden. Nu de vader zijn toestemming daarvoor
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3.8.6.

3.8.7.

3.8.8.

weigert, heeft de kinderrechter terecht vervangende toestemming verleend aan de GI.

Het hof overweegt aanvullend nog het volgende. De moeder heeft onweersproken gesteld
dat de kinderen graag naar [instelling 1] gaan en zich al merkbaar beter zijn gaan voelen
tijdens de afgelopen observatieperiode. Daaruit alleen al blijkt dat het ingezette traject in
het belang van de kinderen moet worden geacht. Daartegenover ziet het hof geen rechtens
te respecteren belang van de vader om toestemming voor de behandeling te weigeren. De
GI heeft bovendien aangegeven dat ook de eventuele hoogbegaafdheid van de kinderen in
het onderzoek van [instelling 1] aandacht krijgt.

Het voorgaande maakt dat het hof de bestreden beschikking zal bekrachtigen en de
verzoeken van de vader tot niet-ontvankelijk verklaring dan wel vernietiging van de
bestreden beschikking zal afwijzen.

Nu het hof in deze zaak een eindbeschikking geeft, heeft de vader ook geen belang meer bij
zijn verzoek tot schorsing van de werking van de bestreden beschikking, zodat het hof dat
verzoek eveneens zal afwijzen.

Het hof:

in de zaak 200.257.549/01:

bekrachtigt de bestreden beschikking;

in de zaak 200.257.549/02:

wijst het verzoek tot schorsing van de werking af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. C.N.M. Antens, E.L. Schaafsma-Beversluis en

H. van Winkel en is op 23 mei 2019 uitgesproken in het openbaar door mr. H. van Winkel, in
tegenwoordigheid van de griffier.

4 De beslissing
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Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak 26-09-2019

Datum publicatie 02-10-2019

Zaaknummer 200.264.918_01 en 200.264.918_02

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Artikel 6.1.2 Jw; bekrachtigen beslissing tot afgifte machtiging gesloten jeugdhulp.
De termijn die nog resteert is kort en gelet op de heftigheid van de problematiek
van de minderjarige en het risico op terugval is de thans ingezette positieve lijn nog
te pril om de machtiging voor het eind van de looptijd op te heffen.

Wetsverwijzingen Jeugdwet 6.1.2

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak : 26 september 2019

Zaaknummers : 200.264.918/01 & 200.264.918/02

Zaaknummers 1e aanleg : C/03/267893 / JE RK 19-2032 & C/03/267894 / JE RK 19-2033

in de zaak in hoger beroep van:

[minderjarige] ,

thans opgenomen en verblijvende in de accommodatie voor gesloten jeugdhulp [instelling] te [plaats]
,

appellant,

hierna te noemen: [minderjarige] ,

advocaat: mr. C.A.M.J. M. Joosten ,

tegen

ECLI:NL:GHSHE:2019:3512

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH
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2.1.

2.2.

2.3.1.

2.3.

-
-
-

2.4.

de Raad voor de Kinderbescherming,

regio Midden- en West-Brabant, locatie [locatie] ,

verweerder,

hierna te noemen: de raad.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

- [de moeder] (hierna te noemen: de moeder);

- Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg (hierna te noemen: de GI);

- de heer [de stiefvader] (hierna te noemen: de stiefvader).

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de op 21 augustus 2019
mondeling uitgesproken beslissing van de rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond, zoals bij
beschikking vastgelegd en ondertekend op 23 augustus 2019.

Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 27 augustus 2019, heeft [minderjarige]
verzocht voormelde beschikking te vernietigen voor zover het betreft de afgifte van een
machtiging tot plaatsing van [minderjarige] in een voorziening voor gesloten jeugdhulp en
opnieuw rechtdoende deze machtiging alsnog niet te verlenen.

Tevens heeft [minderjarige] verzocht de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de machtiging op
te heffen.

Er is geen verweerschrift ingekomen.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 12 september 2019. Bij die gelegenheid zijn
gehoord:

- [minderjarige] , bijgestaan door mr. Joosten;

- de raad, vertegenwoordigd door de heer mr. [vertegenwoordiger van de raad] ;

- de moeder;

- de GI, vertegenwoordigd door mevrouw [vertegenwoordiger van de GI 1] en mevrouw
[vertegenwoordiger van de GI 2] .

Tevens is mevrouw [stagiaire] , stagiaire van mr. Joosten, ter zitting als toehoorder aanwezig
geweest.

De stiefvader is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:

het procesdossier uit de eerste aanleg;
een faxbericht van de advocaat van [minderjarige] d.d. 27 augustus 2019;
een door het hof afgegeven last tot toevoeging ten behoeve van [minderjarige] , d.d. 27

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

augustus 2019;
de brief van de raad d.d. 6 september 2019 met als bijlage het raadsrapport d.d.15 augustus
2019.

Uit de inmiddels verbroken relatie van de moeder en de heer [de vader] (hierna: de vader) is -
voor zover hier van belang - [minderjarige] op [geboortedatum] 2005 te [geboorteplaats]
geboren.

[minderjarige] is van februari 2019 tot 18 augustus 2019, met instemming van de moeder,
vrijwillig geplaatst in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg, te weten [instelling] te [plaats] .
Van 18 augustus 2019 tot 21 augustus 2019 heeft [minderjarige] bij de moeder thuis verbleven.

Bij de bestreden – van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad verklaarde - beschikking heeft de
rechtbank op verzoek van de raad aan de GI machtiging verleend om [minderjarige] met ingang
van 21 augustus 2019 tot uiterlijk 21 november 2019 uit huis te plaatsen in een accommodatie
voor gesloten jeugdzorg.

[minderjarige] kan zich met deze beslissing niet verenigen en hij is hiervan in hoger beroep
gekomen.

[minderjarige] voert in het beroepschrift, zoals aangevuld ter zitting, - kort samengevat - aan dat
niet voldaan is aan het ultimum remedium criterium. [minderjarige] stelt dat hij vanuit de
thuissituatie naar school kan en dat deze situatie thuis hem meer veiligheid biedt dan binnen de
gesloten setting.

Ter zitting heeft de advocaat van [minderjarige] het appelschrift nader toegelicht naar aanleiding
van de recente ontwikkelingen sinds de plaatsing van [minderjarige] te [instelling] in [plaats] op
21 augustus 2019. Het gaat nu beter met [minderjarige] . Hij heeft inmiddels ingezien dat hij zijn
leven anders zal moeten inrichten en dat hij zich coöperatief en gemotiveerd zal moeten opstellen
teneinde terug te kunnen keren naar de thuissituatie bij de moeder, hetgeen hij het allerliefste nu
al zou willen proberen. [minderjarige] heeft geleerd van de eerste periode op de groep bij
[instelling] , waar hij zich heeft misdragen met betrekking tot drugs en zelfbepalend, naar zijn
zeggen stoer gedrag heeft laten zien. Het heeft tot niets positiefs geleid en hem alleen maar
verder verwijderd van wat hij niets liever wil, namelijk bij zijn moeder wonen en laten zien dat hij
met behulp van hulpverlening zich anders kan gedragen en iets van zijn leven kan maken. Een
gesloten plaatsing is een ultimum remedium en gelet op de relatief jonge leeftijd van
[minderjarige] (net veertien geworden) die al een half jaar zijn moeder heeft moeten missen, dient
eerst gekeken te worden of op een minder ingrijpende wijze hulp mogelijk is. Temeer nu de
motivatie er bij [minderjarige] op dit moment wel is, zou het wenselijk zijn hier op door te pakken
en hem een kans te geven terug naar huis te keren en daar met hulpverlening en de moeder te
werken aan zijn toekomst.

[minderjarige] geeft zelf ter zitting in hoger beroep aan het zat te zijn om opgesloten te zitten en
zijn moeder en broers erg te missen. Hij heeft het niet goed aangepakt in het begin en graag zou
hij nu laten zien dat het ook anders kan, vanuit huis.

De raad voert ter zitting - kort samengevat - aan dat [minderjarige] nu een kans wil en meent die
niet te krijgen, maar dat hij reeds een kans heeft gehad door vanuit een open setting in
behandeling te gaan bij de Mutsaersstichting en die kans uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een
maand geleden was er derhalve nog geen enkele sprake van probleembesef bij [minderjarige] ,
noch van een intrinsieke motivatie om met zichzelf aan de slag te gaan met hulpverlening. De raad
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3.8.

3.9.1.

3.9.

3.10.

stelt zich op het standpunt dat [minderjarige] eerst binnen de geslotenheid dient te laten zien dat
hij daadwerkelijk en bovendien voor langere tijd zijn gewijzigde houding vast weet te houden en
ook bewijst dat hij middels goed gedrag zijn vrijheden weet te verruimen. De situatie is thans te
pril om [minderjarige] naar huis te laten keren, temeer nu de zorgen en problemen waardoor hij
nu gesloten zit aanzienlijk zijn. De raad acht het risico op terugval te groot en de moeder (nog)
niet opgewassen tegen een terugkeer, waar ook zij hard zal moeten werken om [minderjarige]
datgene te bieden binnen de opvoeding wat hij met zijn problematiek en karakter nodig heeft.

De moeder heeft ter zitting verklaard dat [minderjarige] inderdaad zijn gedrag ten positieve heeft
veranderd in de afgelopen maand. Hij laat zien dat hij kan luisteren zonder tegenspraak en dat hij
lief kan zijn tegen zijn broers. [minderjarige] heeft volgens de moeder geleerd van zijn fouten. Het
regime binnen de gesloten setting en de dynamiek van de groep hebben een averechts effect op
[minderjarige] , die mede door zijn lengte, wordt overschat en overvraagd door groepsgenoten.
Zijn groepsgenoten zijn veelal ouder en hebben de nodige bagage. Het is voor [minderjarige] niet
goed hier dagelijks mee geconfronteerd te worden. Nu heeft hij de motivatie gevonden om zijn
leven te beteren en kansen te pakken. De moeder zou willen dat het hof hem en haar de kans zou
geven hier samen op door te gaan en de positieve ontwikkeling door te zetten. De moeder heeft
een school in de buurt gevonden waar [minderjarige] naar toe kan en waar hij ook graag naar toe
zou willen gaan. De oudste broer van [minderjarige] is inmiddels ook het goede pad op gegaan;
zo is hij uit detentie, woont hij weer thuis en heeft hij werk, hetgeen een positieve invloed op
[minderjarige] kan hebben.

De moeder geeft aan dat zij het goed zou vinden als er urinecontroles bij haar thuis plaatsvinden
voor [minderjarige] als dat nodig gevonden wordt.

De GI heeft ter zitting verklaard dat de Mutsaersstichting, ondanks de eerdere weigering tot
deelname van [minderjarige] , nog open staat voor het bieden van hulpverlening en dat thans
onderzocht wordt wat er mogelijk is. Nu dit onderzoek zich nog in de preklinische fase bevindt, kan
thans nog niet gezegd worden of een gezinsopname bij de Mutsaersstichting, zoals alle betrokken
inclusief [minderjarige] thans voor ogen hebben, ook een haalbare optie is. Dit zal nog moeten
worden afgewacht. Indien een gezinsopname een mogelijkheid is voor dit gezin, dan zal na de
kerstvakantie met dit traject gestart kunnen worden is de verwachting.

Ten aanzien van de zorgen van de moeder omtrent de veiligheid van [minderjarige] binnen de
gesloten setting waar het gaat om drugsgebruik, is met de instelling afgesproken dat zij meer
urinecontroles uitvoeren en [minderjarige] beperkte vrijheden hebben gegeven die hij weer kan
uitbreiden door middel van goed gedrag.

Het gaat op dit moment ook beter met [minderjarige] , hij gedraagt zich beter en is rustiger en
meewerkend. Ook wordt niet verwacht dat hij nog zal weglopen.

Het hof overweegt het volgende.

Uitvoerbaarheid bij voorraad

Het verzoek van [minderjarige] tot opheffing van de uitvoerbaarheid bij voorraad van de
beslissing tot afgifte van een machtiging plaatsing in een voorziening voor gesloten
jeugdhulp is ingeschreven onder zaaknummer 200.264.918/02. Nu op grond van artikel
6.1.12, lid 1 van de Jeugdwet (Jw) deze maatregel van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad
is, kan het hof de uitvoerbaarheid bij voorraad niet opheffen. Gelet hierop wordt dit verzoek
afgewezen.

Machtiging gesloten jeugdhulp

Ingevolge artikel 6.1.1. lid 2 Jw is de minderjarige in zaken betrekking hebbende op jeugdhulp
als bedoeld in artikel 6.1.2. Jw bekwaam om in rechte op te treden.

Op die grond komt aan [minderjarige] een zelfstandig recht van hoger beroep toe.
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Op grond van het bepaalde in artikel 6.1.2 lid 1 Jw kan de rechter op verzoek van onder
meer de raad een machtiging verlenen om een jeugdige in een gesloten accommodatie te
doen opnemen en te doen verblijven.

Gelet op artikel 6.1.2 lid 2 Jw staat ter beoordeling of:

er bij [minderjarige] sprake is van ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de
ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren, en;
de opneming en het verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen dat [minderjarige] zich aan
deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken.

Een machtiging kan op grond van artikel 6.1.2 lid 3 bovendien slechts worden verleend
indien (a) de jeugdige onder toezicht is gesteld, (b) de voogdij over de jeugdige bij een
gecertificeerde instelling berust of (c) degene die, anders dan bedoeld onder b, de wettelijke
vertegenwoordiger is, met de opneming en het verblijf instemt.

Ingevolge artikel 6.1.2 lid 5 Jw kan een machtiging voorts slechts worden verleend indien
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de jeugdige zijn
woonplaats heeft, of de gecertificeerde instelling die de ondertoezichtstelling uitvoert of de
voogdij uitoefent, heeft bepaald dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf
niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is.

Tot slot behoeft het verzoek op grond van artikel 6.1.2 lid 6 Jw de instemming van een
gedragswetenschapper die de minderjarige met het oog daarop kort tevoren heeft
onderzocht.

Het hof is van oordeel dat voldaan is aan de formele vereisten van artikel 6.1.2 lid 3
aanhef en sub a, lid 5 en lid 6 Jw.

Het hof voegt daaraan toe dat er thans weliswaar sprake is van een positieve ontwikkeling
bij [minderjarige] , waarbij hij meer gemotiveerd is dan voorheen om zijn medewerking te
verlenen aan de hulp die men vindt dat hij nodig heeft. Ook de moeder is welwillend om mee
te werken aan een gezinsopname, teneinde met het hele gezin te werken aan het
gezinssysteem en wat [minderjarige] nodig heeft om op een verantwoorde wijze thuis te
kunnen wonen en te werken aan zijn problemen. Echter deze positieve ontwikkeling is pas
zeer recent ingetreden en gelet op de heftigheid van de problematiek waarvoor
[minderjarige] thans gesloten geplaatst is, acht het hof met de GI en de raad de situatie niet
bestendig genoeg en het risico op terugval te groot. Voorts heeft het hof twijfels of het
probleembesef alsmede de intrinsieke motivatie om zijn problemen aan te pakken, waarvan
[minderjarige] op zitting zeker blijk heeft gegeven, op dit moment reeds voldoende is om
langere tijd ander gedrag te laten zien en niet terug te vallen in het gedrag van voorheen.
[minderjarige] heeft immers in het recente verleden nog laten zien zeer beïnvloedbaar en
zelfbepalend te zijn, waardoor hij overmatig drugs heeft gebruikt, is weggelopen vanuit de
gesloten setting en nadrukkelijk iedere medewerking aan het voor hem beschikbaar
gestelde hulpverleningstraject bij de Mutsaersstichting heeft geweigerd. Ook blijkt uit de
stukken dat de moeder voorafgaand aan de plaatsing van [minderjarige] niet in staat is
geweest om te voorkomen dat [minderjarige] binnen het gezin zelfbepalende en agressief
gedrag vertoonde en veelvuldig van school spijbelde om zich onder meer met verkeerde
vrienden in het criminele circuit bezig te houden. Het is positief dat de moeder hulp aangrijpt
en ervan doordrongen is dat ook zij hard aan het werk zal moeten om het mogelijk te maken
dat ook [minderjarige] weer thuis kan komen wonen op verantwoorde wijze, doch concrete
resultaten zijn nog niet geboekt. Dit laatste komt onder meer omdat het traject bij de
Mutsaersstichting zich nog in de preklinische fase bevindt en derhalve nog niet vaststaat wat
de mogelijkheden van hulpverlening aldaar precies zijn, ofwel een gezinsopname zoals door
alle betrokkenen thans gewenst wordt, of een andere vorm van hulpverlening. Het hof acht
het niet verantwoord hierop vooruit te lopen en acht het voor [minderjarige] noodzakelijk
dat hij op dit moment bij [instelling] verblijft zodat hij niet in de verleiding kan komen zich
aan hulpverlening te onttrekken of beïnvloed wordt door anderen die hem daar mogelijk aan
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onttrekken.

[minderjarige] heeft binnen het gesloten kader nu de kans te laten zien dat hij meer
vrijheden kan verwerven door zijn huidige positieve gedrag voort te zetten. Voorts kan hij
laten zien dat hij ook op verantwoordelijke wijze met deze vrijheden om weet te gaan. De
resterende (korte) termijn van de machtiging kan nog benut worden de nodige hulpverlening
verder op gang te krijgen voor [minderjarige] en voor het gezin. Als na enige tijd blijkt dat de
huidige positieve lijn inderdaad blijvend van aard is, dan kan dat meegenomen worden bij de
beslissing over de duur van de inmiddels verzochte vervolgmachtiging.

Het voorgaande leidt ertoe dat de bestreden beschikking, voor zover aan het oordeel van het
hof onderworpen, dient te worden bekrachtigd.

Het hof:

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond, mondeling
uitgesproken op 21 augustus 2019 en schriftelijk bevestigd en ondertekend op 23 augustus 2019,

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.C.E. Ackermans-Wijn, L.Th.L.G. Pellis en A.M. van Riemsdijk en
is op 26 september 2019 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier.

4 De beslissing
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Instantie Gerechtshof Den Haag

Datum uitspraak 01-05-2019

Datum publicatie 22-05-2019

Zaaknummer 200.255.720/01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Rekestprocedure

Inhoudsindicatie
Gesloten plaatsing. Minderjarige wordt bijna 18 jaar. Op dit moment is er geen
sprake van behandeling of behandelplan. Plaatsing strekt enkel tot het beperken
van de bewegingsvrijheid. Voor deze maatregel ontbreekt de juridische grondslag.
Afwachten NIFP-onderzoek maakt dit niet anders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0144 

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling civiel recht

zaaknummer : 200.255.720/01

rekestnummer rechtbank : JE RK 19-194

zaaknummer rechtbank : C/10/566105

beschikking van de meervoudige kamer van 1 mei 2019

inzake

[appellante] ,

verblijvende te [verblijfplaats] ,

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. A.L. Witteveen te Rotterdam,

ECLI:NL:GHDHA:2019:1241
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2.2

2.3

tegen

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering,

gevestigd te Rotterdam,

verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: de gecertificeerde instelling.

Als belanghebbende is aangemerkt:

- [de minderjarige] , geboren [in] 2001 te [geboorteplaats] ,

hierna te noemen: de minderjarige,

verblijvende te [verblijfplaats] ,

advocaat mr. M.F.A. van Pelt te Rotterdam.

In zijn adviserende en/of toetsende taak is in de procedure gekend:

de raad voor de kinderbescherming, regio Rotterdam-Dordrecht,

locatie: Rotterdam,

hierna te noemen: de raad.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam van 11 februari 2019, uitgesproken onder voormeld
zaaknummer, hierna: de bestreden beschikking.

De moeder is op 6 maart 2019 in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking.

De mondelinge behandeling heeft op 10 april 2019 plaatsgevonden. Verschenen zijn:

- mr. M.S. Krol, die heeft waargenomen voor de advocaat van de moeder;

- de gecertificeerde instelling, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de GI] en
[vertegenwoordiger van de GI] ;

- de advocaat van de minderjarige.

De raad is met bericht van verhindering niet verschenen.

De moeder en de minderjarige zijn, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

Bij het hof is voorts het volgende stuk ingekomen:

1 Het verloop van het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

- een brief van de zijde van de gecertificeerde instelling van 29 maart 2019 met bijlagen,
ingekomen op 1 april 2019.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten voor zover daartegen in hoger
beroep niet is opgekomen. Onder meer staat het volgende vast.

De moeder oefent alleen het gezag uit over de minderjarige.

Bij beschikking van 16 oktober 2018 is de ondertoezichtstelling verlengd tot 11 mei 2019. Bij
beschikking van 15 januari 2019 is een spoedmachtiging gesloten jeugdhulp verleend voor de
duur van vier weken, te weten tot 12 februari 2019.

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank Rotterdam een machtiging verleend aan de
gecertificeerde instelling om de minderjarige met ingang van 12 februari 2019 tot 11 mei 2019 in
een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven.

De moeder is het niet eens met deze beslissing.

De moeder verzoekt de bestreden beschikking te vernietigen en opnieuw rechtdoende, het
verzoek van de gecertificeerde instelling met betrekking tot de machtiging gesloten jeugdhulp af te
wijzen.

De gecertificeerde instelling verweert zich daartegen en verzoekt het hof de bestreden
beschikking te bekrachtigen.

De minderjarige is het eens met het verzoek van de moeder om de bestreden beschikking te
vernietigen en het verzoek van de gecertificeerde instelling alsnog af te wijzen.

De advocaat van de moeder heeft ter terechtzitting mondeling beroep ingesteld tegen de
beschikking van de rechtbank Rotterdam van 15 januari 2019 (zaaknummer C/10/566105). Op
grond van artikel 359 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan hoger beroep enkel
ingesteld worden door het indienen van een beroepschrift ter griffie van het gerechtshof. Het hof
verklaart de moeder ten aanzien van dit beroep dan ook niet-ontvankelijk.

Gesloten plaatsing

De moeder voert (in het beroepschrift, zoals aangevuld) ter zitting, – kort weergegeven – het

3 De feiten

4 De omvang van het geschil

5 De motivering van de beslissing
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5.3

5.4

5.5

5.6

volgende aan. Uit de instemmingsverklaring van de gedragswetenschaper blijkt niet dat de
minderjarige kort voor het indienen van het verzoekschrift is onderzocht, zoals is voorgeschreven
in artikel 6.1.2 lid 6 van de Jeugdwet (Jw). Ondanks dat de minderjarige niet is verschenen bij de
afspraak met de gedragswetenschapper had hij opnieuw opgeroepen dienen te worden, gelet op
het ingrijpende karakter van de gesloten plaatsing. Het onderzoek is niet onmogelijk geweest, nu
de minderjarige zich voor de zitting bij de gedragswetenschapper heeft gemeld. De termijn voor
het indienen van de nieuwe instemmingsverklaring is volgens de moeder ruimschoots
overschreden. De moeder stelt voorts dat gesloten jeugdhulp een ‘ultimum remedium’ dient te zijn
en dat de minderjarige volledig is uitbehandeld. Ook de gedragswetenschapper heeft aangegeven
dat de minderjarige geen behandeling krijgt, maar dat de gesloten plaatsing kan helpen om tot
rust te komen en dat er aandacht komt voor zijn middelengebruik. Het middelengebruik kan ook
aangepakt worden met behulp van een lichtere vorm van jeugdhulp, aldus de moeder. De moeder
komt tot de conclusie dat niet aan de voorwaarden voor gesloten plaatsing is voldaan.

De gecertificeerde instelling voert ter zitting, – kort weergegeven – het volgende aan. De
minderjarige heeft een belast verleden met een gewelddadige thuissituatie en wisselingen van
primaire opvoeders. De minderjarige is voor het eerst in 2004 onder toezicht gesteld en is sinds
2014 diverse keren gesloten geplaatst geweest. In de crisisplaatsing van [behandelcentrum] ,
waar hij in 2017 verbleef, heeft de minderjarige ook andere jongeren in aanraking gebracht met
drugs als gevolg waarvan hij daar niet kon blijven. Door zijn middelengebruik (cocaïne, drank en
wiet) kampt de minderjarige met boosheid en agressie, waardoor zijn moeder, stiefvader, oma en
tante hem niet meer aankunnen. Daar komt bij dat de moeder steeds minder beschikbaar is voor
de minderjarige omdat zij regelmatig in detentie verblijft. Voorts is bij de minderjarige sprake van
wapenbezit en heeft hij in de kerstvakantie met vrienden een auto-inbraak gepleegd. De
gecertificeerde instelling stelt dat het doel van de gesloten plaatsing is om de minderjarige een
NIFP-onderzoek te laten doen zodat een passende plek voor hem gevonden kan worden. De
gecertificeerde instelling concludeert tot bekrachtiging van de bestreden beschikking.

De minderjarige is van mening dat een gesloten plaatsing niet in zijn belang is. De minderjarige
was bij de gesloten instelling [gesloten instelling] al uitbehandeld. Bovendien is de
instemmingsverklaring niet op schrift gesteld en voldoet deze daarmee niet aan de wettelijke
vereisten. Daar komt bij dat voor de gesloten plaatsing geen plan van aanpak is opgesteld
waardoor de minderjarige niet gemotiveerd was om ergens aan mee te werken. De minderjarige is
vrijwillig verschenen op de zitting in eerste aanleg en heeft toen aangegeven bereid te zijn om
ambulant mee te werken. Het NIFP-onderzoek dat bij de minderjarige zal worden afgenomen,
wordt gedaan in de strafzaak en kan daarom niet leiden tot een gesloten plaatsing in het civiele
kader. De minderjarige komt tot de conclusie dat het inleidend verzoek van de gecertificeerde
instelling moet worden afgewezen.

Het hof overweegt het volgende. Op grond van het bepaalde in artikel 6.1.2, eerste lid, Jw kan de
rechter op verzoek een machtiging verlenen om een jeugdige in een gesloten accommodatie te
doen opnemen en te doen verblijven.

Gelet op artikel 6.1.2, tweede lid, Jw staat ter beoordeling of:

- er bij de minderjarige sprake is van ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de
ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren, en;

- de opneming en het verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de minderjarige zich aan deze
jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken.

Het hof is op grond van de stukken en het verhandelde ter terechtzitting gebleken van veel
zorgen met betrekking tot de minderjarige. De minderjarige heeft ernstige gedragsproblemen, hij
heeft verslavingsproblematiek en is veelvuldig in aanraking gekomen met politie en justitie. De
ingezette intensieve hulpverlening (in de vorm van [specialistische zorg] en [specialistische zorg] )
en de eerdere gesloten plaatsingen zijn onvoldoende gebleken om de ernstige opgroei- of
opvoedingsproblemen in de ontwikkeling naar volwassenheid tegen te gaan. Daarentegen is het
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hof duidelijk geworden, zoals ook vermeld in de instemmingsverklaring van de
gedragswetenschapper, dat van behandeling binnen de gesloten accommodatie geen sprake meer
kan zijn, omdat de minderjarige binnenkort de leeftijd van achttien jaar zal bereiken. De gesloten
plaatsing zal naar het oordeel van het hof enkel strekken tot het beperken van de
bewegingsvrijheid van de minderjarige tot zijn achttiende verjaardag, zonder dat hem
behandeling wordt of kan worden geboden. Daarmee ontbreekt naar het oordeel van het hof de
juridisch grondslag voor deze verstrekkende vrijheidsbenemende maatregel. Uit de Memorie van
Toelichting volgt immers dat gesloten jeugdhulp als doel heeft jeugdigen met ernstige
gedragsproblemen te behandelen en een dusdanige gedragsverandering te bewerkstelligen dat
deze jeugdigen weer kunnen participeren in de maatschappij (Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3
p. 47). Het argument van de gecertificeerde instelling, dat het NIFP-onderzoek moet worden
afgewacht alvorens kan worden overgegaan tot behandeling, maakt dit niet anders. Te meer nu
de minderjarige twee weken na de te wijzen beschikking de leeftijd van achttien jaar zal hebben
bereikt en uit hoofde van artikel 6.1.2 lid 4 Jw zonder behandelplan niet gesloten geplaatst kan
blijven. Het voorgaande leidt ertoe dat de bestreden beschikking dient te worden vernietigd en
het verzoek van de gecertificeerde instelling alsnog dient te worden afgewezen.

Dit leidt tot de volgende beslissing.

Het hof:

verklaart de moeder niet-ontvankelijk in haar mondeling ingestelde hoger beroep tegen de
beschikking van de rechtbank Rotterdam van 15 januari 2019;

vernietigt de bestreden beschikking, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en, in
zoverre, opnieuw recht doende:

wijst alsnog af het verzoek van de gecertificeerde instelling tot het aansluitend op de duur van de
spoedmachtiging verlenen van een machtiging voor een verblijf in een gesloten accommodatie voor de
duur van de ondertoezichtstelling.

Deze beschikking is gegeven door mrs. F.R. Salomons, E.A. Mink en A.R.J. Mulder, bijgestaan door mr. Z.
Vis als griffier, en is op 1 mei 2019 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier.

6 De beslissing
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Instantie Rechtbank Noord-Nederland

Datum uitspraak 13-02-2019

Datum publicatie 20-02-2019

Zaaknummer C/18/184980 / JE RK 18-411

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie
Uithuisplaatsing. Verklaring gedragswetenschapper. Vervolg op
ECLI:NL:RBNNE:2018:5350. De GI houdt zich niet aan wat de kinderrechter in
zijn tussenbeschikking heeft bepaald en verzuimt bovendien ook om een verklaring
van een gedragswetenschapper over te leggen waaruit de instemming met de
gesloten plaatsing blijkt. De kinderrechter wijst het verzoek, de machtiging voor
een gesloten uithuisplaatsing, af.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0059 

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Groningen

zaakgegevens : C/18/184980 / JE RK 18-411

Proces-verbaal van mondelinge uitspraak, zoals bedoeld in art. 30p Rv, gedaan op 13 februari
2019

in de zaak van

de gecertificeerde instelling

Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering,

die gevestigd is in Groningen,

en die hierna "de GI" wordt genoemd,

ECLI:NL:RBNNE:2019:534
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

-

2.1.

die betrekking heeft op

[minderjarige] ,

die geboren is op [geboortedatum] in [geboorteplaats],

en die hierna "[minderjarige]" wordt genoemd,

advocaat mr. G.I.T. Spaan, die kantoor houdt in Groningen.

De kinderrechter merkt als informant aan:

Familie [naam 1], die hierna "de pleegouders" of "de grootouders" worden genoemd,

die wonen in [woonplaats].

De kinderrechter heeft op 21 december 2018 een tussenbeschikking gegeven
(ECLI:NL:RBNNE:2018:5350). Daarin is onder meer overwogen, voor zover hier van belang, dat
een kinderrechter blind moet kunnen vertrouwen op de informatie die een GI vertrekt en dat er
redenen zijn om te twijfelen aan de juistheid van de door de GI gegeven informatie en dat het
daarom de vraag is of de GI de informatie heeft gegeven die nodig is om een verantwoord oordeel
te kunnen geven over de door de GI verzochte verlenging van de uithuisplaatsing van
[minderjarige] in een gesloten instelling. De kinderrechter heeft daarom de zaak aangehouden en
bepaald dat de in die beschikking genoemde aan de GI verbonden personen ter zitting moeten
verschijnen om duidelijkheid te geven over de informatie die tot dat moment aan de kinderrechter
was verstrekt. De kinderrechter heeft om de termijn veilig te stellen tot het moment dat de zaak
opnieuw ter zitting zou worden behandeld, de machtiging voorlopig verleend.

De kinderrechter heeft van de GI een plan van aanpak ontvangen op 7 februari 2019.

Op 13 februari 2019 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting achter gesloten deuren behandeld.
Verschenen en gehoord zijn mevrouw [naam 2] en [naam 3] die de GI vertegenwoordigen, de
advocaat van [minderjarige], en de pleegouder. Voorafgaand aan de zitting heeft de kinderrechter
met [minderjarige] en haar advocaat gesproken.

Van wat ter zitting is besproken, heeft de griffier aantekeningen gemaakt aan de hand waarvan
over het verhandelde ter zitting een afzonderlijk proces-verbaal kan worden opgemaakt.

De kinderrechter heeft ter zitting mondeling uitspraak gedaan. Hij heeft daartoe aan betrokkenen
mededeling gedaan van de navolgende gronden, zakelijk weergegeven:

dat te beoordelen staat of voor de resterende duur van de verzochte periode de machtiging tot

1 De procedure

2 De beoordeling
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-

-

-

-

-

-

-

2.2.

uithuisplaatsing in de zin van art. 1:265b lid 4 BW moet worden gegeven;
dat de GI zich niet heeft gehouden aan de tussenbeschikking en niet de personen heeft
voorgebracht die de kinderrechter wilde spreken over de wijze waarop een eerdere brief van
de GI tot stand is gekomen, de ondertekening van de brief en de juistheid van de daarin aan
de kinderrechter gegeven informatie;
dat dit klemt omdat het plan van aanpak zoals dat op 7 februari 2019 is ontvangen, goeddeels
overeenstemt met de eerdere brief waarvan vaststaat dat die brief niet is opgesteld en is
ondertekend door de personen die onder die brief staan vermeld en de brief hebben
ondertekend;
dat het plan van aanpak bovendien gebrekkig is en onvoldoende zicht geeft op de termijn
waarbinnen [minderjarige] geplaatst kan worden in een voor haar passende voorziening;
dat de GI ter zitting met zoveel woorden zelf ter zitting heeft gesteld dat [minderjarige] niet
thuishoort in een gesloten instelling;
dat boven alles het verzoek tot verlenging afstuit op het ontbreken van de toetsing door een
gedragswetenschapper of de geslotenheid inderdaad noodzakelijk is, zoals art. art. 6.1.2 lid 6
van de Jeugdwet dwingend voorschrijft;
dat voor zover alle andere, ernstige, verzuimen van de GI zich al niet tegen toewijzing van het
verzoek tot verlenging verzetten, dat verzoek hoe dan ook afstuit op het ontbreken van
vorenbedoelde instemmende verklaring van een gedragswetenschapper;
dat gelet op de ingrijpendheid van de verzochte maatregel er aanleiding bestaat om direct
mondeling uitspraak te doen en dat die uitspraak met zich brengt dat de voorlopige verlening,
gegeven in de tussenbeschikking van 21 december 2018, niet meer geldt en daarvoor in de
plaats treedt deze definitieve uitspraak waarin het verzoek van de GI wordt afgewezen.

De kinderrechter heeft vervolgens meegedeeld dat zijn beslissing is dat hij het verzoek van de GI
afwijst.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal dat door mr. B.R. Tromp, kinderrechter, is vastgesteld en
ondertekend op 14 februari 2019.
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Instantie Rechtbank Noord-Holland

Datum uitspraak 13-05-2019

Datum publicatie 17-05-2019

Zaaknummer C/15/287180 / JU RK 19-652

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie
De kinderrechter stelt vast dat na een openbare aanbestedingsprocedure de
uitvoering van gesloten jeugdhulpmaatregelen in Noord-Holland door een aantal
gemeentes is gegund aan zorgaanbieder Horizon, en niet langer aan zorgaanbieder
Parlan (Transferium Jeugdzorg). Door de gemeentes is toegezegd dat lopende
behandelingen binnen Transferium Jeugdzorg tot 4 oktober 2019 kunnen worden
voortgezet. Voor de periode na 4 oktober 2019 zijn, voor zover de kinderrechter
bekend, nog geen afspraken gemaakt. De kinderrechter overweegt dat het van
groot belang is dat de minderjarige in de gelegenheid wordt gesteld om haar
behandeling binnen Transferium Jeugdzorg af te ronden. Het eventueel
doorplaatsen van de minderjarige naar een vervolgvoorziening na 4 oktober 2019
is onder de huidige omstandigheden zeer onwenselijk en naar verwachting zelfs
schadelijk voor haar ontwikkeling. Om de veiligheid van de minderjarige en de
voortgang in haar behandeling te waarborgen, zal de kinderrechter daarom bepalen
dat de machtiging in Transferium Jeugdzorg ten uitvoer dient te worden gelegd.
Hierbij is tevens acht geslagen op hetgeen in artikel 3 van het IVRK is bepaald.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0136 
Module Aanbesteding 2019/1200 

Uitspraak

beschikking

Familie en Jeugd

Zittingsplaats: Heerhugowaard

zaakgegevens : C/15/287180 / JU RK 19-652

datum uitspraak: 23 april 2019

ECLI:NL:RBNHO:2019:3996
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in de zaak van

De gecertificeerde instelling De Jeugd- & Gezinsbeschermers, hierna te noemen de GI,

gevestigd te Alkmaar.

betreffende

[de minderjarige] , geboren op [geboortedatum] te [plaats] , hierna te noemen [de minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

wonende [plaats] ,

wonende [plaats] .

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoek met bijlagen van de GI van 4 april 2019, ingekomen bij de griffie op 8 april 2019,

- de verklaring d.d. 4 april 2019 dat een voorziening nodig is op het gebied van jeugdhulp en verblijf
niet zijnde verblijf bij een pleegouder,

- de instemmende verklaring d.d. 15 april 2019 van de gekwalificeerde gedragswetenschapper.

Op 23 april 2019 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de minderjarige [de minderjarige] , bijgestaan door mr. E.F.E. Hoekstra,

- de moeder,

- de vader,
- [vertegenwoordigster GI] , vertegenwoordigster van de GI,

- [gedragsdeskundige] , als gedragsdeskundige werkzaam bij Transferium Jeugdzorg,

- [groepsleider] , groepsleider bij Transferium Jeugdzorg.

beschikking machtiging gesloten jeugdhulp

[de moeder] , hierna te noemen de moeder,

[de vader] , hierna te noemen de vader,

Het procesverloop
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Het ouderlijk gezag over [de minderjarige] wordt uitgeoefend door de ouders.

[de minderjarige] verblijft in Transferium Jeugdzorg te Heerhugowaard.

Bij beschikking van 27 maart 2018 is [de minderjarige] onder toezicht gesteld tot 27 maart 2019.

Deze ondertoezichtstelling is verlengd tot 27 maart 2020. Bij beschikking van 27 maart 2018 is tevens
een machtiging gesloten jeugdhulp verleend, die laatstelijk is verlengd tot 30 april 2019.

De GI heeft een machtiging verzocht om [de minderjarige] in een gesloten accommodatie te doen
opnemen en te doen verblijven tot 29 oktober 2019.

Ter onderbouwing van het verzoek heeft de GI gesteld dat een verblijf in een gesloten accommodatie
nog steeds noodzakelijk is voor [de minderjarige] . De GI heeft aangegeven dat [de minderjarige] in
september 2018 de overstap heeft gemaakt van Transferium Jeugdzorg naar de klinische
behandelgroep De Westkust van Triversum. Nadien heeft de GI de kinderrechter door middel van een
spoedmachtiging verzocht [de minderjarige] opnieuw op Transferium Jeugdzorg te plaatsen, gezien de
zorgen over haar emotionele en lichamelijke veiligheid. Deze machtiging is vervolgens steeds
verlengd.

Bij de start van de plaatsing in Transferium Jeugdzorg is ingezet op de eigen verantwoordelijkheid van
[de minderjarige] en het aanspreken van haar gezonde kant. Op dit moment blijkt echter dat de
trauma’s van [de minderjarige] voorliggend zijn. De hypothese is dat wanneer er geen (intensieve)
traumabehandeling plaatsvindt, de behandeling zoals reeds is ingezet op Triversum, niet zal aanslaan.
Vanuit Triversum is aangegeven dat [de minderjarige] niet terug kan voor een klinische opname op De
Westkust, voordat er traumabehandeling heeft plaatsgevonden, omdat de behandeling dan niet
(voldoende) werkt. [de minderjarige] heeft opnieuw meerdere suïcidepogingen gedaan. Gedurende de
dag heeft zij veel last van herbelevingen, die toe lijken te nemen.

Er is [de minderjarige] geschetst dat zij op een T-splitsing staat, waarbij ze zelf de keuze heeft
gemaakt om de weg van de traumabehandeling in te slaan. Hierbij is door Transferium Jeugdzorg het
advies gegeven de gesloten machtiging te verlengen, zodat de traumabehandeling in de huidige
(gesloten, maar voor [de minderjarige] ook veilige) setting kan plaatsvinden. Pas wanneer de
traumabehandeling (EMDR) is afgerond, kan de overige behandeling worden ingezet.

Ter zitting heeft de GI nog naar voren gebracht dat de insteek zal zijn dat [de minderjarige] in
Transferium Jeugdzorg blijft gedurende de gehele periode dat de machtiging loopt, omdat haar belang
vergt dat zij al haar behandelingen in Transferium Jeugdzorg kan (blijven) volgen. [de minderjarige]
heeft een zeer goede behandelrelatie met de gedragsdeskundige en de overige behandelaars binnen
Transferium Jeugdzorg en het is van groot belang dat de behandeling van [de minderjarige] niet wordt
doorbroken door haar tussentijds elders te plaatsen. De GI zal zich inzetten om de plaatsing van [de
minderjarige] binnen Transferium Jeugdzorg te waarborgen.

Het verzoek
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Het standpunt van de ouders

Ter zitting hebben de ouders verklaard dat zij het eens zijn met het verzochte. De ouders
benadrukken het belang dat [de minderjarige] in Transferium Jeugdzorg behandeld dient te worden,
omdat zij een goede band heeft met de behandelaars in Transferium Jeugdzorg. De ouders hebben
respect voor de manier waarop de behandelaars omgaan met de problematiek van [de minderjarige]
en hoe adequaat zij reageren op het dissociëren van [de minderjarige] .

Het standpunt van [de minderjarige]

Ter zitting is door de raadsvrouw aangegeven dat [de minderjarige] stappen heeft gezet in haar
EMDR- behandeling. Hoewel de stappen nog klein zijn, zet [de minderjarige] zich enorm in om zo goed
mogelijk mee te werken aan de EMDR-therapie. Naast de behandelingen die [de minderjarige] volgt,
gaat zij sinds kort ook twee uur per dag naar school. Het doel van [de minderjarige] is om een HBO-
opleiding te volgen. Verder wil [de minderjarige] graag investeren in meer sociale contacten op
Transferium Jeugdzorg en wil zij toewerken naar een passende vervolgplek. Hoewel [de minderjarige]
de verzochte periode van zes maanden erg lang vindt, ziet zij dat deze termijn nodig is om aan haar
behandeling in Transferium Jeugdzorg te werken.

De raadsvrouw benadrukt verder dat het belang van [de minderjarige] vergt dat zij haar behandeling
binnen Transferium Jeugdzorg kan afronden. In dat verband verzoekt de raadsvrouw nadrukkelijk in
het dictum van de af te geven beschikking op te nemen dat de tenuitvoerlegging van de machtiging
tot gesloten jeugdhulp binnen Transferium Jeugdzorg dient plaats te vinden. De kinderrechter heeft
deze bevoegdheid op grond van de Memorie van Toelichting op de Jeugdwet en blijkens een uitspraak
van de rechtbank Noord-Nederland van 12 februari 2019 (ECLI:NLRBBNE:2019:498).

Het voorgaande is nodig om te garanderen dat de behandeling van [de minderjarige] niet doorbroken
zal worden. De raadsvrouw wijst erop dat het mogelijk is dat [de minderjarige] , ná de
overbruggingsdatum van 4 oktober 2019, op Horizon wordt geplaatst. Er is immers door de
gemeenten toegezegd dat jongeren tot voornoemde datum in Transferium Jeugdzorg kunnen blijven
om hun behandeling af te ronden, maar voor de periode ná 4 oktober 2019 zijn er vooralsnog geen
nadere afspraken gemaakt. Met het oog hierop is het van groot belang om in het dictum van de
beschikking op te nemen dat de machtiging in Transferium Jeugdzorg ten uitvoer wordt gelegd, zodat
de huidige behandeling van [de minderjarige] aldaar gewaarborgd kan worden.

De visie van de gekwalificeerde gedragsdeskundige/gedragsdeskundige Transferium Jeugdzorg

Uit de instemmingsverklaring van 15 april 2019 blijkt dat Transferium Jeugdzorg in haar advies
beschrijft dat [de minderjarige] bekend is met persoonlijkheids- en traumaproblematiek. Voorts is er
sprake van een verstoorde ouder-kind relatie. Hiernaast is [de minderjarige] bekend met automutilatie
en suïcidaal gedrag. De behandeling van [de minderjarige] heeft zich in aanvang gericht op haar
persoonlijkheidsproblematiek en de systeemproblematiek. De behandeling van deze twee aspecten
sorteerde onvoldoende resultaat. [de minderjarige] weigerde in aanvang van haar plaatsing mee te
werken aan traumabehandeling die ten grondslag ligt aan de problematiek die behandeld wordt. [de
minderjarige] heeft door de dag heen veel herbelevingen waarbij zij dissocieert en zichzelf fysiek pijn
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doet. Tevens neemt het suïcidale gedrag van [de minderjarige] de laatste tijd toe, hetgeen zeer
zorgwekkend is. [de minderjarige] kan meerdere suïcide pogingen op één dag doen. De
gedragsdeskundige benadrukt dat verlenging van de gesloten machtiging noodzakelijk is om de EMDR-
behandeling af te ronden in een veilige omgeving.

Ter zitting heeft gedragsdeskundige [gedragsdeskundige] nog aangegeven dat een passende
vervolgplek te zijner tijd gevonden moet worden binnen een woonvoorziening voor jongeren met
psychiatrische problematiek. Deze plekken zijn echter schaars en hiervoor geldt doorgaans een
wachtlijst.

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1.2, tweede lid, Jeugdwet kan een machtiging gesloten jeugdhulp
slechts worden verleend indien naar het oordeel van de kinderrechter deze jeugdhulp noodzakelijk is
in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige naar
volwassenheid ernstig belemmeren. Bovendien dient de opneming en verblijf noodzakelijk te zijn om
te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt
onttrokken.

De kinderrechter stelt op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting vast dat aan
voornoemde voorwaarden is voldaan. Bij [de minderjarige] zijn er zorgen omtrent haar sociaal-
emotionele en cognitieve ontwikkeling, een dissociatieve identiteitsstoornis in ontwikkeling en
persoonlijkheidsproblematiek. Daar komt bij dat de relatie tussen [de minderjarige] en de ouders
dusdanig gecompliceerd is dat [de minderjarige] niet meer thuis kan wonen. Met de GI en de
gekwalificeerde gedragsdeskundige is de kinderrechter van oordeel dat een verlenging van de
gesloten machtiging noodzakelijk is om [de minderjarige] in de gelegenheid te stellen om de reeds
ingezette EMDR-therapie af te kunnen ronden. De kinderrechter heeft vastgesteld dat [de
minderjarige] hard werkt aan haar problematiek en gemotiveerd is haar therapie succesvol af te
ronden.

De kinderrechter stelt echter tevens vast dat na een openbare aanbestedingsprocedure de uitvoering
van gesloten jeugdhulpmaatregelen in Noord-Holland door een aantal gemeentes is gegund aan
zorgaanbieder Horizon, en niet langer aan zorgaanbieder Parlan (Transferium Jeugdzorg)). Door de
gemeentes is toegezegd dat lopende behandelingen binnen Transferium Jeugdzorg tot 4 oktober
2019 kunnen worden voortgezet. Voor de periode na 4 oktober 2019 zijn, voor zover de kinderrechter
bekend, nog geen afspraken gemaakt.

De kinderrechter overweegt dat het van groot belang is dat [de minderjarige] in de gelegenheid wordt
gesteld om haar behandeling binnen Transferium Jeugdzorg af te ronden. Het eventueel doorplaatsen
van [de minderjarige] naar een vervolgvoorziening na 4 oktober 2019 is onder de huidige
omstandigheden zeer onwenselijk en naar verwachting zelfs schadelijk voor haar ontwikkeling. Om de
veiligheid van [de minderjarige] en de voortgang in haar behandeling te waarborgen, zal de
kinderrechter daarom bepalen dat de machtiging in Transferium Jeugdzorg ten uitvoer dient te worden
gelegd.

Hierbij heeft de kinderrechter acht geslagen op hetgeen in artikel 3 van het Internationaal Verdrag
inzake de Rechten van het Kind (IVRK) is bepaald. Uit deze bepaling volgt dat het belang van het kind
de eerste overweging dient te vormen bij beslissingen als de onderhavige.
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Gelet op het voorgaande zal de kinderrechter de machtiging gesloten jeugdhulp verlenen, en wel voor
de verzochte periode.

De kinderrechter:

verleent een machtiging gesloten jeugdhulp tot uiterlijk 29 oktober 2019 betreffende de minderjarige
[de minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [plaats] , en bepaalt dat deze ten uitvoer dient te
worden gelegd in Transferium Jeugdzorg te Heerhugowaard.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.M. van Weely, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. S.
Nourozi Oranje als griffier en in het openbaar uitgesproken op 23 april 2019.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 7 mei 2019.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
Amsterdam
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 11-04-2019

Datum publicatie 24-04-2019

Zaaknummer 200.253.985/01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Gesloten uithuisplaatsing. De ondertoezichtstelling zal op korte termijn worden
beëindigd, waardoor machtiging gesloten jeugdzorg zijn geldigheid verliest. De
ondertoezichtstelling zal blijven gelden tot in het vrijwillig kader een
voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg geldt.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JPF 2019/77 

Uitspraak

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.253.985/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland C/18/187526 / JE RK 18-712)

beschikking van 11 april 2019

inzake

[verzoekster] ,

wonende te [A] ,
verzoekster in hoger beroep,

verder te noemen: de moeder,

advocaat: mr. M. Arnold te Leek,

en

ECLI:NL:GHARL:2019:3296
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1.1

2.1

2.2

de gecertificeerde instelling

Stichting Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen,

gevestigd te Groningen,

verweerster in hoger beroep,

verder te noemen: de GI.

Als overige belanghebbenden zijn aangemerkt:

verblijvende bij [B] te [A] ,

verder te noemen: [de minderjarige] ,

advocaat: mr. K.B. Spoelstra te Groningen,

wonende te [C] (Engeland),

verder te noemen: de vader.

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank Noord-
Nederland, locatie Groningen, van 7 november 2018, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift met productie(s), ingekomen op 6 februari 2019;

- het verweerschrift van [de minderjarige] ;

- het verweerschrift met productie(s) van de GI;

- een journaalbericht van mr. Arnold van 14 maart 2019 met productie(s);

- een brief van mr. Spoelstra van 18 maart 2019;

- een journaalbericht van mr. Arnold van 25 maart 2019 met productie(s).

Bij beschikking van 8 februari 2019 heeft het hof aan de Raad voor Rechtsbijstand te 's-
Hertogenbosch ambtshalve last gegeven tot toevoeging van mr. Spoelstra aan [de minderjarige] .

1 [de minderjarige] ,

2 [de vader] ,

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

5.1

De mondelinge behandeling heeft op 28 maart 2019 plaatsgevonden. De moeder is verschenen,
bijgestaan door mr. Arnold. namens de GI zijn verschenen mevrouw [D] en mevrouw [E] . Namens
[de minderjarige] is mr. Spoelstra verschenen.

[de minderjarige] is [in] 2004 geboren uit het inmiddels ontbonden huwelijk van de moeder en de
vader. De ouders zijn gezamenlijk met het gezag over [de minderjarige] belast.

Bij beschikking van de rechtbank van 5 december 2017 is [de minderjarige] onder toezicht gesteld
van de GI tot 5 december 2018.

Bij beschikking van de rechtbank van 26 september 2018 is een machtiging gesloten jeugdhulp
ten aanzien van [de minderjarige] verleend tot 5 december 2018.

Bij inleidend verzoekschrift, binnengekomen bij de rechtbank op 10 oktober 2018, heeft de GI
verzocht de ondertoezichtstelling van [de minderjarige] te verlengen voor de duur van één jaar, de
machtiging gesloten jeugdhulp te verlengen voor de duur van zes maanden en de te geven
beslissing met betrekking tot de ondertoezichtstelling uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

Bij de - uitvoerbaar bij voorraad verklaarde - bestreden beschikking is de ondertoezichtstelling van
[de minderjarige] verlengd tot 5 december 2019 en is een machtiging gesloten jeugdhulp verleend
tot uiterlijk 5 juni 2019.

De tenuitvoerlegging van de machtiging gesloten jeugdhulp is met ingang van 
8 februari 2019 ingevolge het bepaalde in artikel 6.1.12 lid 5 Jeugdwet (Jw) geschorst.

De moeder is met vier grieven in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking. Deze
grieven beogen het geschil in hoger beroep in volle omvang aan de orde te stellen. De moeder
verzoekt het hof de bestreden beschikking te vernietigen en opnieuw beschikkende het verzoek
tot verlenging van de ondertoezichtstelling en de machtiging gesloten jeugdhulp van [de
minderjarige] af te wijzen.

[de minderjarige] heeft verweer gevoerd en het hof verzocht de bestreden beschikking te
vernietigen en het inleidend verzoek alsnog af te wijzen voor zover het de verlenging van de
machtiging gesloten jeugdhulp betreft wegens het ontbreken van een recente
instemmingsverklaring. Voor het overige refereert [de minderjarige] zich aan het oordeel van het
hof.

De GI heeft verweer gevoerd en het hof verzocht de bestreden beschikking te bekrachtigen en het
verzoek van de moeder af te wijzen.

In geschil is de verlenging van de ondertoezichtstelling en de machtiging gesloten jeugdzorg ten

3 De vaststaande feiten

4 De omvang van het geschil

5 De motivering van de beslissing
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5.6

aanzien van [de minderjarige] .

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:260, eerste lid, in verband met artikel 1:255, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de kinderrechter de ondertoezichtstelling van een minderjarige
verlengen met ten hoogste een jaar indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat hij in zijn
ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en:

a. de zorg die in verband met het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is voor de
minderjarige of voor zijn ouders of de ouder die het gezag uitoefenen, door dezen niet of
onvoldoende wordt geaccepteerd, en

b. de verwachting gerechtvaardigd is dat de ouders of de ouder die het gezag uitoefenen binnen
een gelet op de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn,
de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 1:247, tweede lid,
BW, in staat zijn te dragen.

Ingevolge artikel 6.1.2 lid 1 Jw kan de kinderrechter op verzoek een machtiging verlenen om een
jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven. Een machtiging
kan ingevolge artikel 6.1.2 lid 2 Jw slechts worden verleend indien naar het oordeel van de
kinderrechter jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen
die de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren en de opneming en
het verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of
daaraan door anderen wordt onttrokken.

Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat bij [de minderjarige]
sprake is geweest van een positieve ontwikkeling sinds hij eind september 2018 gesloten is
geplaatst bij [F] en dat dit ertoe heeft geleid dat hij op 8 februari 2019 is overgeplaatst naar de
open behandelgroep ' [G] ' van [B] , waarbij de machtiging gesloten jeugdzorg is geschorst. Uit de
'evaluatie van verblijf binnen behandelgroep' van 13 maart 2019 komt naar voren dat dat [de
minderjarige] zich bij [B] op een positieve en leergierige manier inzet voor zijn afspraken, therapie
en school en dat hij goed zijn best doet om zich te houden aan de regels die voor hem op de
behandelgroep gelden. Uit het verslag komt wel naar voren dat er op het gebied van
tijdsafspraken en middelengebruik nog stappen moeten worden gemaakt. Sinds [de minderjarige]
bij [B] is geplaatst, is hij twee keer middels een time-out ter correctie terug geplaatst in de
gesloten setting bij [F] , omdat hij zich niet hield aan afspraken die waren gemaakt over het
middelengebruik en het zich houden aan de tijdsafspraken. [de minderjarige] volgt een CGW-
traject, heeft wekelijks TOPS trainingen (in groepsverband) en hij heeft gespreken met VNN die
hem helpen weerstand te bieden tegen middelen als softdrugs en alcohol.

Ter zitting is gebleken dat de GI voornemens is de ondertoezichtstelling van [de minderjarige]
tussentijds te beëindigen, waarbij er naar wordt gestreefd dit te doen per 5 juni 2019. De GI heeft
naar voren gebracht dat zij de moeder voldoende in staat acht om zelf de regie te voeren over de
zorg die [de minderjarige] krijgt en nodig heeft. De moeder werkt volgens de GI goed samen en
vraagt om hulp als dat nodig is. Ook [B] staat achter de beëindiging van de ondertoezichtstelling,
maar is van mening dat in dat geval wel een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg moet
worden aangevraagd om [de minderjarige] indien nodig middels een time-out ter correctie terug te
kunnen plaatsen in de gesloten setting bij [F] .

Het hof onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat de gronden voor ondertoezichtstelling van
[de minderjarige] ten tijde van de bestreden beschikking aanwezig waren. [de minderjarige] was
op dat moment nog maar kort bij [F] geplaatst en het was nog maar de vraag of deze plaatsing
voldoende geschikt was voor [de minderjarige] en of plaatsing op de [H] niet beter zou passen bij
zijn problematiek. De moeder en ook [de minderjarige] stonden echter niet achter plaatsing op de
[H] . Het hof is daarom met de rechtbank van oordeel dat het in [de minderjarige] belang moest
worden geacht dat de GI middels de ondertoezichtstelling zicht zou blijven houden op de
voortgang van de behandeling bij [F] en zou blijven monitoren of dit een goede plek voor hem
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was. Vast stond weliswaar dat de moeder ook op dat moment al goed samenwerkte met de
hulpverlening, maar het oordeel dat ook over een langere periode vast zou moeten komen te
staan dat zij de zorg voor [de minderjarige] voldoende accepteerde (ook wanneer er niet door de
moeder voorgestane zorg nodig zou zijn), was op dat moment naar het oordeel van het hof niet
onbegrijpelijk.

Inmiddels is naar het oordeel van het hof zeker voldoende vast komen te staan dat de moeder de
zorg die in verband met het wegnemen van de ontwikkelingsbedreiging van [de minderjarige]
noodzakelijk is voldoende accepteert, wat ter zitting ook door de GI is onderschreven. De moeder
heeft laten zien dat zij goed in staat is om de zorg voor [de minderjarige] te coördineren op een
wijze die in het belang van [de minderjarige] moet worden geacht en zij zoekt daarin actief de
samenwerking met de professionele hulpverleners. De moeder staat ook achter de aanvraag van
een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg in het vrijwillig kader. Gelet hierop zijn de
gronden voor ondertoezichtstelling van [de minderjarige] niet langer aanwezig en zal het hof de
ondertoezichtstelling opheffen.

De opheffing van de ondertoezichtstelling leidt er toe dat niet langer is voldaan aan artikel 6.1.2
lid 3 Jw. Dit heeft naar het oordeel van het hof tot gevolg dat de machtiging gesloten jeugdzorg
per de datum van opheffing van de ondertoezichtstelling niet langer geldt. Ter zitting hebben
partijen naar voren gebracht dat zij het erover eens zijn dat er een nieuwe voorwaardelijke
machtiging gesloten jeugdzorg voor [de minderjarige] zal worden aangevraagd. Op donderdag 4
april 2019 zal een eerste gesprek plaatsvinden met het WIJ-team dat de moeder na beëindiging
van de ondertoezichtstelling zal begeleiden in het vrijwillig kader (welk WIJ-team een ander WIJ-
team is dan het team dat eerder betrokken was), en het WIJ-team zal vervolgens namens het
college van burgemeester en wethouders zorgdragen voor de aanvraag van de voorlopige
machtiging gesloten jeugdzorg. Het hof acht het van belang dat de voorlopige machtiging gesloten
jeugdzorg zo spoedig mogelijk na het gesprek van 4 april 2019 zal worden aangevraagd. Het hof
ziet om praktische redenen aanleiding om de ondertoezichtstelling pas op te heffen per de dag dat
er een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg ten aanzien van [de minderjarige] zal zijn
ingegaan, en uiterlijk per 5 juni 2019, omdat die periode in elk geval toereikend moet zijn voor het
verkrijgen van een dergelijke machtiging.

De bij de bestreden beschikking verleende machtiging gesloten jeugdhulp zal het hof
bekrachtigen. Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is het hof gebleken dat
de gronden daarvoor ten tijde van de bestreden beschikking aanwezig waren en op dit moment
nog altijd aanwezig zijn. Weliswaar heeft [de minderjarige] een positieve ontwikkeling laten zien,
maar vast staat ook dat ten aanzien van zijn middelengebruik en op het gebied van tijdsafspraken
nog stappen moeten worden gemaakt. Dat maakt naar het oordeel van het hof dat nog altijd
sprake is van ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van [de minderjarige]
naar volwassenheid ernstig belemmeren, en die maken dat de mogelijkheid om [de minderjarige]
middels een time-out weer bij [F] op te nemen en te laten verblijven moet blijven bestaan, om te
voorkomen dat [de minderjarige] zich aan de voor hem benodigde hulp onttrekt of daaraan door
anderen wordt onttrokken.

De moeder heeft nog aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte de instemmingsverklaring van
een gedragswetenschapper van 11 september 2018 heeft gebruikt. Zij stelt dat diezelfde
instemmingsverklaring ook in een eerdere procedure is gebruikt en dat niet is voldaan aan het
vereiste dat [de minderjarige] kort tevoren is onderzocht door een gedragswetenschapper. De
instemmingsverklaring had volgens de moeder bovendien niet mogen worden gebruikt omdat
daarin nog wordt gesproken over een plaatsing van [de minderjarige] bij de [H] , terwijl plaatsing
van [de minderjarige] bij de [H] ten tijde van het indienen van het verzoek al niet meer aan de
orde was.

Het hof stelt voorop dat in artikel 6.1.2 lid 6 Jw is bepaald dat het verzoek de instemming behoeft
van een gekwalificeerde gedragswetenschapper die de jeugdige met het oog daarop kort tevoren

363



5.12

heeft onderzocht. Het hof is anders dan de moeder van oordeel dat nu het onderzoek heeft
plaatsgevonden op 11 september 2018 en het verzoek is gedaan op 4 oktober 2018, geoordeeld
kan worden dat het onderzoek kort tevoren heeft plaatsgevonden. Dat in de
instemmingsverklaring staat opgenomen dat gedacht wordt aan een verblijf van [de minderjarige]
bij de [H] , maakt naar het oordeel van het hof niet dat de instemmingsverklaring daardoor niet
meer kan worden gebruikt. De gedragswetenschapper heeft getoetst of terecht door de GI is
geconstateerd dat gesloten jeugdzorg voor [de minderjarige] nodig is. Dat er uiteindelijk voor een
andere behandelplek is gekozen dan de behandelplek die in de instemmingsverklaring is
genoemd, doet daar niet aan af.

Op grond van het vorenstaande zal het hof beslissen als na te melden.

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

vernietigt de beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, van 
7 november 2018 voor zover het de verlenging van de ondertoezichtstelling van [de minderjarige]
betreft, maar uitsluitend voor zover het betreft de periode vanaf de dag dat in het vrijwillig kader een
voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg ten aanzien van [de minderjarige] zal zijn ingegaan,
dan wel uiterlijk vanaf 5 juni 2019, en in zoverre opnieuw beschikkende:

wijst het inleidend verzoek van de GI tot verlenging van de ondertoezichtstelling van [de minderjarige]
af voor zover het betreft de periode vanaf de dag dat in het vrijwillig kader een voorwaardelijke
machtiging gesloten jeugdzorg ten aanzien van [de minderjarige] zal zijn ingegaan, dan wel uiterlijk
vanaf 5 juni 2019;

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, van 
7 november 2018 voor het overige;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. G.M. van der Meer, J.G. Idsardi en E.B.E.M. Rikaart-Gerard,
bijgestaan door mr. L.S. Veldmans als griffier, en is op 11 april 2019 uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier.

6 De beslissing
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Instantie Rechtbank Midden-Nederland
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Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking 

Inhoudsindicatie
Machtiging gesloten jeugdhulp verleend, ondanks dat de plek niet passend is bij de
problematiek van de minderjarige.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

beschikking

Afdeling Familierecht

Zittingsplaats: Utrecht

Zaakgegevens: C/16/475100 / JE RK 19-239

Datum uitspraak: 5 maart 2019

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

betreffende

[naam minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 2003 te [geboorteplaats] , hierna te noemen

ECLI:NL:RBMNE:2019:1190

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Beschikking machtiging gesloten jeugdhulp

In de zaak van

de Raad voor door Kinderbescherming, hierna te noemen de Raad ,
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[voornaam van minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

wonende te [woonplaats] ,

wonende te [woonplaats] .

De kinderrechter verwijst voor het procesverloop tot 6 februari 2019 naar de beschikking van die
datum. De kinderrechter heeft bij die beschikking [voornaam van minderjarige] voorlopig onder
toezicht gesteld tot 6 mei 2019. Tevens heeft de kinderrechter een spoedmachtiging gesloten
jeugdhulp met betrekking tot [voornaam van minderjarige] verleend voor de duur van vier weken, te
weten tot 6 maart 2019. De behandeling van het verzoek tot het verlenen van een aansluitende
machtiging gesloten jeugdhulp voor de duur van de voorlopige ondertoezichtstelling is aangehouden.

De kinderrechter heeft daarna nog kennisgenomen van:

de pleitnota van mr. E. Hullegie, de advocaat van [voornaam van minderjarige] , overgelegd ter
zitting;
de brief van de GI van 4 maart 2019, overgelegd ter zitting;
het e-mailbericht van de behandelaar van [instelling 1] van 4 maart 2019, overgelegd ter zitting;
het faxbericht van de Raad, ingekomen bij de griffie op 5 maart 2019.

Op 5 maart 2019 heeft de kinderrechter de behandeling van de zaak ter zitting met gesloten deuren
voortgezet.

Gehoord zijn:
- de minderjarige [voornaam van minderjarige] , bijgestaan door mr. E. Hullegie,

- de moeder,

- mevrouw [A] , een vertegenwoordigster van de Raad,

- mevrouw [B] , een vertegenwoordigster van de GI.

Aan de heer [C] , wijkteammedewerker, is bijzondere toegang tot de zittingszaal verleend.

De Raad handhaaft het verzoek. Zolang er nog geen passende plek voor [voornaam van minderjarige]
is gevonden dient hij in de huidige instelling te blijven, omdat de zorgen over het agressieve gedrag
van [voornaam van minderjarige] en de kans op terugval te groot zijn. Wel is de Raad van oordeel dat

[belanghebbende 1] , hierna te noemen de vader,

[belanghebbende 2] , hierna te noemen de moeder,

Het procesverloop

De standpunten
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plaatsing in een open setting haalbaar moet zijn en zo snel mogelijk dient te gebeuren. Wel moet dat
een open setting zijn die aansluit bij de problematiek van [voornaam van minderjarige] .

Ook de GI is van oordeel dat het resterende deel van het verzoek met betrekking tot gesloten
jeugdhulp voor de duur van de voorlopige ondertoezichtstelling moet worden toegewezen. De huidige
verblijfsplek van [voornaam van minderjarige] sluit niet aan bij het ontwikkelingsniveau van [voornaam
van minderjarige] . Op dit moment is er echter geen plek voor hem in een andere setting die wel past
bij zijn ontwikkelingsniveau. De GI heeft contact gehad met zowel [instelling 2] als met de [instelling 3]
, maar bij beide instellingen is er sprake van zeer lange wachtlijsten. Ook bij [instelling 4] zijn er lange
wachtlijsten. Op dit moment is daarom niet duidelijk per wanneer [voornaam van minderjarige] kan
worden overgeplaatst naar een open setting. Volgens de GI is een thuisplaatsing van [voornaam van
minderjarige] met of zonder ambulante hulpverlening echter ook niet passend gezien de problematiek
in de interactie tussen [voornaam van minderjarige] en zijn moeder. Er is al langere tijd sprake van
gedragsproblemen, waarbij [voornaam van minderjarige] fysiek en verbaal geweld pleegt tegen
moeder. Een thuisplaatsing van [voornaam van minderjarige] is volgens de GI dan ook niet
verantwoord, want te onveilig voor de moeder.

Namens de minderjarige [voornaam van minderjarige] is verweer gevoerd en geconcludeerd tot
afwijzing van het verzoek van de GI. De advocaat van [voornaam van minderjarige] heeft – kort
weergegeven – het volgende naar voren gebracht. Het verzoek van de GI dient te worden afgewezen
nu er een recente verklaring van de gedragswetenschapper ontbreekt, dan wel dat op basis van de
voorhanden zijnde verklaring niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de betreffende
gedragswetenschapper instemt met het verzoek tot een machtiging gesloten jeugdhulp voor de duur
van drie maanden. De advocaat verwijst tevens naar een recent nieuwsbericht waarin naar voren
komt dat jongeren regelmatig in de gesloten jeugdzorg belanden omdat er geen ander alternatief is.
Dit is ook het geval bij [voornaam van minderjarige] . Hij verblijft nog in [instelling 1] omdat er op dit
moment nog geen geschikte plek voor hem beschikbaar is, terwijl de huidige plek in eerste instantie
moest dienen ter overbrugging. Intussen verblijft [voornaam van minderjarige] al vier weken in
[instelling 1] . [voornaam van minderjarige] valt niet binnen de doelgroep van de instelling. Dit maakt
dat [instelling 1] geen hulp kan bieden die passend is voor zijn problematiek. [voornaam van
minderjarige] geeft aan dat hij het zeer zwaar heeft op [instelling 1] . Hij wordt gepest en geslagen
door groepsgenoten. De advocaat van [voornaam van minderjarige] benadrukt dat de machtiging
gesloten jeugdhulp een uiterste middel is en enkel dient te worden verleend als er geen andere
oplossing is.

Door de moeder is eveneens verweer gevoerd tegen het verzoek Zij maakt zich grote zorgen over
[voornaam van minderjarige] en zijn verblijf in [instelling 1] . [voornaam van minderjarige] verblijft op
een onveilige plek en hij gaat niet naar school. Het is volgens de moeder noodzakelijk dat [voornaam
van minderjarige] weer wordt thuisgeplaatst.

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1.2, tweede lid, Jeugdwet kan een machtiging gesloten jeugdhulp
slechts worden verleend indien naar het oordeel van de kinderrechter deze jeugdhulp noodzakelijk is
in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige naar
volwassenheid ernstig belemmeren. Bovendien dient de opneming en verblijf noodzakelijk te zijn om
te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt
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onttrokken.

[voornaam van minderjarige] is bekend met een reactieve hechtingsstoornis en ADHD. Hij heeft een
beneden gemiddeld intelligentieprofiel ten nadele van het verbale. Dat betekent dat het lastig voor
hem is om dingen te begrijpen en zich te uiten. Mogelijk is ook sprake van autisme. [voornaam van
minderjarige] vertoont al langere tijd gedragsproblemen, waarbij hij geweld pleegt richting zijn
moeder. Dit gedrag is zeer zorgelijk. Dit betekent dat hij thans niet bij zijn moeder kan verblijven. Voor
[voornaam van minderjarige] moet zo snel mogelijk een plek gevonden worden waar hij de
behandeling krijgt die hij nodig heeft. Dat kan in een open instelling zijn, mits deze past bij zijn
problematiek. Ten gevolge van de wachtlijsten is een dergelijke plek op dit moment echter niet
voorhanden, wat betekent dat er geen ander alternatief overblijft dan de huidige plaatsing in de
gesloten instelling voortzetten in afwachting van een geschikte behandelplek. Ook de gedragskundige
is, zoals blijkt uit de instemmingsverklaring van 13 januari 2019, tot deze conclusie gekomen. De
kinderrechter vindt het zeer betreurenswaardig dat [voornaam van minderjarige] zo lang op een plek
moet zijn, die in beginsel niet passend voor hem is en waar hij het duidelijk ook erg moeilijk heeft. De
kinderrechter ziet echter met het oog op de veiligheid van de moeder geen andere oplossing dan de
huidige situatie laten voortduren. Het is immers niet verantwoord [voornaam van minderjarige] nu
terug te plaatsen bij zijn moeder. De kinderrechter zal daarom de verzochte machtiging gesloten
jeugdhulp verlenen voor de duur van de ondertoezichtstelling, te weten tot 6 mei 2019.

De kinderrechter:

- verleent een machtiging gesloten jeugdhulp tot 6 mei 2019 betreffende de minderjarige [voornaam
van minderjarige] ;

Deze beschikking is mondeling gegeven en in het openbaar uitgesproken op 5 maart 2019 door mr.
P.J.G. van Osta, kinderrechter, in tegenwoordigheid van N. Tressel, als griffier.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 21 maart 2019.
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Inhoudsindicatie
Kinderrechter verleent machtiging gesloten jeugdzorg, hoewel meisje van 15 jaar in
principe naar een besloten of open setting zou moeten kunnen. Het kost de GI
echter erg veel moeite om een plek voor dit meisje met haar problematiek te
zoeken. De bekostigingssystematiek na de ‘transitie in de jeugdzorg’ maakt dit
alleen maar moeilijker omdat de beschikbare jeugdzorg afhangt van de gemeente
waarin de moeder van het meisje woont en moeder net twee keer is verhuisd. Deze
systematiek is er dus mede verantwoordelijk voor dat dit meisje al te lang op een
gesloten afdeling zit, zonder dat de GI en de kinderrechter haar ergens anders
kunnen plaatsen. De kinderrechter vindt dit onacceptabel.
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Beschikking machtiging gesloten jeugdhulp

in de zaak van

de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Brabant, hierna: de GI,

369



gevestigd te ‘s-Hertogenbosch,

betreffende

[minderjarige] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , hierna: [minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

[moeder] , hierna: de moeder,

wonende te [woonplaats] ,

[vader] , hierna: de vader,

wonende te [woonplaats] .

- het verzoek met bijlagen van de GI van 14 februari 2019, ingekomen bij de griffie op 18 februari
2019;

- de verklaring d.d. 14 februari 2019 dat een voorziening nodig is op het gebied van jeugdhulp en
verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder;

- de instemmende verklaring d.d. 21 februari 2019 van de gekwalificeerde gedragswetenschapper.

Op 26 februari 2019 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de minderjarige [minderjarige] , bijgestaan door mr. R.J.M. Oerlemans,

- de heer [naam] namens de GI.

Opgeroepen en niet verschenen zijn:

- de moeder,

- de vader.

[minderjarige] verblijft op dit moment op behandelgroep [groep] .

Bij beschikking van 29 juni 2018 van de rechtbank Oost-Brabant is de ondertoezichtstelling van
[minderjarige] verlengd tot 6 juli 2019. De kinderrechter heeft bij beschikking van 30 november 2018
van dezelfde rechtbank een machtiging gesloten jeugdhulp verleend tot 3 maart 2019.

Het procesverloop
Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

De feiten
Het ouderlijk gezag over [minderjarige] wordt uitgeoefend door de ouders.
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De GI heeft een machtiging verzocht om [minderjarige] in een gesloten accommodatie te doen
opnemen en te doen verblijven voor de duur van drie maanden (tot en met 2 juni 2019).

De GI heeft het verzoek gehandhaafd en het volgende ter zitting naar voren gebracht. Er is tot op
heden geen passende plek gevonden voor [minderjarige] omdat enerzijds het woonplaatsbeginsel
geldt, anderzijds instellingen afhaken vanwege de heftige problematiek van [minderjarige] . Dat de
moeder nu van plan is terug te verhuizen naar de provincie Brabant, zorgt in de huidige situatie alleen
maar voor nog meer onduidelijkheid. Een tijdelijk verblijf van [minderjarige] bij de moeder vindt de GI
niet in het belang van [minderjarige] . De moeder heeft geen vaste woonplek en kan [minderjarige]
daardoor niet de stabiliteit bieden die zij nodig heeft en een crisisplaatsing is vaak voor kortere duur.
Een tijdelijke terugplaatsing naar de moeder zal de situatie alleen maar verslechteren. Op dit moment
kan de veiligheid van [minderjarige] alleen gewaarborgd blijven binnen een gesloten setting.

Door en namens [minderjarige] is ter zitting verweer gevoerd tegen het verzoek van de GI.
[minderjarige] zit bijna twee jaar in een traject voor een besloten plaatsing en heeft inmiddels op
verschillende plekken verbleven. In eerste instantie leek een gezinshuis een geschikte plek. Echter de
gedragswetenschapper binnen de huidige groep waar [minderjarige] verblijft is van mening dat een
gezinshuis, vanwege de heftigheid van de problematiek en haar gedrag, geen kans van slagen heeft
en dat meer gezocht moet worden naar een open leefgroep. Volgens de advocaat van [minderjarige]
kan worden gesproken over een bijzonder ongelukkige samenloop van omstandigheden waar
[minderjarige] uiteindelijk de dupe van is. Verder heeft de advocaat ter zitting geen concrete
aanwijzingen gehoord waaruit blijkt dat op korte termijn een plek zal worden gevonden.
[minderjarige] ervaart de gesloten plaatsing als een vrijheidsbeperking. [minderjarige] mist haar
vrijheid en wil graag weer het normale leven oppakken. Namens [minderjarige] heeft de advocaat
daarom primair verzocht om het verzoek af te wijzen. Subsidiair heeft de advocaat verzocht de duur
van de machtiging te beperken zodat een vinger aan de pols kan worden gehouden.

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1.2, tweede lid, Jeugdwet kan een machtiging gesloten jeugdhulp
slechts worden verleend indien naar het oordeel van de kinderrechter deze jeugdhulp noodzakelijk is
in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige naar
volwassenheid ernstig belemmeren.

De kinderrechter heeft besloten om het verzoek van de GI toe te wijzen. Uit de overgelegde stukken,
zoals de verklaring van de gedragswetenschapper, blijkt dat [minderjarige] vanwege haar
gedragsproblemen en zelfbepalend gedrag veel behoefte heeft aan duidelijkheid. Hoewel de
geschikte plek voor [minderjarige] nog niet is gevonden, acht de kinderrechter het van belang dat
[minderjarige] de stabiliteit en duidelijkheid blijft ervaren die haar binnen de gesloten setting wordt
geboden.

De kinderrechter acht de alternatieven, te weten een tijdelijke terugplaatsing naar de moeder of een
tijdelijk verblijf in een crisissetting van [minderjarige] niet in haar belang. Immers, geadviseerd is dat
een vervolgplek een plaats moet zijn waar [minderjarige] zo lang mogelijk stabiel kan blijven en dus
niet een plek voor korte duur omdat [minderjarige] dan op korte termijn weer overgeplaatst zou

Het verzoek

Het standpunt van belanghebbenden
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moeten worden. De moeder woont ook niet stabiel (zij is sinds kort tijdelijk bij haar ouders
ingetrokken nadat haar relatie is gestrand) en op een crisisplek voor volwassenen is onvoldoende
aandacht voor de specifieke problematiek van [minderjarige] . Om in ieder geval de komende tijd te
overbruggen is het daarom noodzakelijk dat [minderjarige] in de gesloten setting blijft. Deze plek is
voor [minderjarige] veilig en vertrouwd en zij kan daar de komende tijd nog profiteren van de
stabiliteit en structuur die deze setting biedt. Daarbij komt dat eerdere beloftes die aan [minderjarige]
zijn gedaan over een vervolgplek niet gerealiseerd konden worden en dit heeft bij [minderjarige] voor
onduidelijkheid en teleurstelling gezorgd. Daardoor heeft [minderjarige] onlangs nog een terugval
gehad: zij heeft geblowd en XTC gebruikt waardoor zij op de intensive care is terechtgekomen. De
kinderrechter durft daarom – kort gezegd – het risico niet aan om [minderjarige] nu op een besloten of
open plek te plaatsen waar onvoldoende structuur is en zij (weer) kan terugvallen. Dan zou alles wat
[minderjarige] in de afgelopen tijd heeft geleerd, mogelijk voor niets zijn geweest.

Uiteraard is het wel van belang is dat er snel duidelijkheid komt over de woonplaats van de moeder,
dit in verband met het woonplaatsbeginsel, zodat de GI (hopelijk) sneller kan handelen om een
passende plek voor [minderjarige] te vinden. De kinderrechter heeft echter onvoldoende zicht op de
termijn waarbinnen een geschikte plek voor [minderjarige] kan worden gevonden. Om een nieuwe
teleurstelling bij [minderjarige] te voorkomen, acht de kinderrechter het niet in het belang van
[minderjarige] om de termijn van de verzochte machtiging in duur te beperken. De kinderrechter zal de
machtiging gesloten jeugdhulp daarom verlenen voor de duur van drie maanden, te weten tot uiterlijk
2 juni 2019.

Tenslotte moet de kinderrechter nog het volgende van het hart. Eigenlijk is iedereen het er over eens
dat [minderjarige] klaar is voor een volgende stap: een besloten of open setting. Het probleem is
alleen dat niet iedere open setting geschikt is voor [minderjarige] . Daardoor is het zo moeilijk om voor
haar een passende plek te vinden. De GI heeft in het verzoekschrift en ter zitting ook uitgebreid
toegelicht hoeveel moeite het haar kost om een instelling bereid te vinden die [minderjarige] een
passende vervolgplek kan bieden. En precies de ‘transitie in de jeugdzorg’, die ervoor bedoeld was om
zorg beter te laten aansluiten bij de specifieke jeugdige, zorgt er in dit geval voor dat dit nog
moeizamer wordt. De zoektocht wordt namelijk belemmerd doordat het aanbod van jeugdzorg voor
[minderjarige] wordt bepaald door de vraag met welke zorgaanbieders de gemeente waarin de
moeder van [minderjarige] woont, een contract heeft. De moeder is in korte tijd echter twee maal
verhuisd naar een andere gemeente, wat tot het (door haar onbedoelde) effect heeft gehad dat de GI
haar zoektocht telkens opnieuw kon beginnen. Tel daarbij op de wachtlijsten voor minderjarigen met
de specifieke problematiek van [minderjarige] en het wordt alleen maar lastiger. Het komt er dus op
neer dat (het bekostigingssysteem als gevolg van) de ‘transitie in de jeugdzorg’ er in dit geval dus
mede toe heeft geleid dat een meisje van 15 jaar eigenlijk al (te) lang in de gesloten jeugdzorg zit,
zonder dat er ergens anders een passende plaats is. De kinderrechter vindt dit onacceptabel.

De kinderrechter:

verleent een machtiging gesloten jeugdhulp met ingang van 3 maart 2019 tot uiterlijk 2 juni 2019
betreffende de minderjarige [minderjarige] .

Deze beschikking is gegeven door mr. M. Rietveld, kinderrechter, in tegenwoordigheid van N.L.J.
Hitijahubessij als griffier en in het openbaar uitgesproken op 26 februari 2019.

De beslissing
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De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 20 maart 2019.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden
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1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

[de jeugdige] , geboren op [geboortedatum] te [plaats] ,

hierna te noemen [de jeugdige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

[de moeder] , hierna te noemen de moeder,

wonende te [plaats] ,

[de vader] , hierna te noemen de vader,

wonende te [plaats] .

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoek met bijlagen van de GI van 6 mei 2019, ingekomen bij de griffie op 7 mei 2019,

- de verklaring d.d. 3 mei 2019 dat een voorziening nodig is op het gebied van gesloten jeugdhulp,

- de instemmingsverklaring d.d. 12 mei 2019 van de gekwalificeerde gedragswetenschapper,

- de e-mail met bijlagen van de advocaat van de moeder van 13 mei 2019,

- de e-mail van de advocaat van [de jeugdige] van 13 mei 2019,

- de e-mail van de GI van 13 mei 2019,

- het verslag dat [de jeugdige] tijdens de zitting heeft overgelegd, met punten die zij wilde
bespreken.

Op 14 mei 2019 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de jeugdige [de jeugdige] , bijgestaan door mr. N.J.M. Plat,

- de moeder, bijgestaan door mr. J. Keekstra,

- de vader,
- [medewerkster GI] en [medewerkster GI] , namens de GI,

- [groepleidster] , groepsleidster bij Transferium,

- [gedragsdeskundige] , gedragsdeskundige bij Transferium.

[de jeugdige] heeft eerst in het bijzijn van haar advocaat afzonderlijk met de kinderrechter
gesproken. Daarna is de zitting voortgezet zonder de aanwezigheid van [de jeugdige] . Na afloop
van de zitting heeft de kinderrechter [de jeugdige] de beslissing verteld.

Het ouderlijk gezag over [de jeugdige] wordt uitgeoefend door de ouders.

[de jeugdige] heeft sinds 7 februari 2019 op basis van een spoedmachtiging gesloten jeugdhulp

1 Het procesverloop

2 De feiten
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3.1

3.2

3.3

verbleven op de locatie Antonius van Horizon. Zij is op 21 maart 2019 overgeplaatst naar
Transferium Jeugdzorg te Heerhugowaard en verblijft daar sinds die tijd.

Bij beschikking van 17 april 2019 is [de jeugdige] onder toezicht gesteld tot 17 april 2020 en is
tevens een machtiging gesloten jeugdhulp verleend tot 20 mei 2019.

De GI heeft een machtiging verzocht om [de jeugdige] in een gesloten accommodatie te doen
opnemen en te doen verblijven voor de duur van drie maanden.

Ter onderbouwing van dit verzoek heeft de GI aangevoerd dat [de jeugdige] op Transferium is
geplaatst om haar een veilige plek te bieden en bij te komen van het bericht dat zij voorlopig niet
meer terug naar huis zou gaan, omdat zij eerst behandeling moet aangaan. Transferium is van
mening dat [de jeugdige] langer gesloten geplaatst moet worden om behandeling te kunnen
ondergaan en dat vanuit Transferium gewerkt moet worden naar een plaatsing thuis. Transferium
adviseert dan ook een machtiging gesloten jeugdhulp voor de duur van zes maanden, zodat [de
jeugdige] zich kan conformeren aan de behandeling en binnen de gesloten setting kan werken
aan haar problematiek. Een machtiging voor kortere duur schept bij [de jeugdige] de verwachting
dat zij snel buiten is, waardoor zij zich niet op de behandeling wil richten. Daarnaast vindt
Transferium dat [de jeugdige] niet meer dan strikt noodzakelijk is, moet worden overgeplaatst.
Hoewel de GI de motivatie van Transferium begrijpt, is de GI van mening dat [de jeugdige] niet
eerder de kans heeft gehad om behandeling in een open setting aan te gaan. Er is onvoldoende
grond om te stellen dat [de jeugdige] zich in een open setting zal onttrekken aan hulpverlening.
Wel is helder dat [de jeugdige] duidelijkheid nodig heeft om mee te werken aan hulpverlening. Het
is dan ook van belang dat er voor [de jeugdige] duidelijkheid komt over de termijn van de
uithuisplaatsing en aan welke voorwaarden zij en haar ouders moeten voldoen, voordat een
thuisplaatsing überhaupt bespreekbaar zal zijn. Deze informatie zal [de jeugdige] in een gesloten
setting moeten krijgen, zodat haar veiligheid kan worden geboden op het moment dat zij op de
informatie ageert. Zodra [de jeugdige] instemt met de afspraken over haar perspectief, zal zij door
kunnen stromen naar een open groep. Zij is aangemeld voor een open setting en er is zeer
waarschijnlijk op korte termijn plek voor haar. Transferium heeft een aantal behandeladviezen
opgesteld gericht op het traject van [de jeugdige] . Gezien het beperkte probleembesef en
zelfinzicht van [de jeugdige] , haar gebrekkige medewerking aan de hulpverlening, het missen van
intrinsieke motivatie, haar beperkte intelligentie en haar hechtingsproblematiek heeft de GI grote
twijfels in hoeverre [de jeugdige] in staat is om binnen de zes maanden die Transferium adviseert
voldoende groei op deze punten te laten zien. Daarnaast is er onvoldoende informatie
voorhanden waaruit blijkt dat thuisplaatsing haalbaar is en op welke termijn. Het is onduidelijk in
hoeverre ouders leerbaar zijn en in staat zijn opvoedvaardigheden te ontwikkelen die aansluiten
bij de specifieke behoeften van [de jeugdige] . Dit kan tot gevolg hebben dat [de jeugdige]
aansluitend op de komende machtiging gesloten jeugdhulp niet naar huis terug kan en er alsnog
een uithuisplaatsing zal moeten plaatsvinden, al dan niet gesloten. De GI ziet dan ook geen reden
af te wijken van het eerder ingezette traject: een kortdurende gesloten plaatsing om vervolgens
door te stromen naar een open behandelsetting van waaruit gewerkt kan worden aan het
perspectief van [de jeugdige] . De GI vraagt daarom een machtiging voor de duur van drie
maanden, met als doel een afgestemd plan gericht op de overplaatsing van [de jeugdige] waarin
aandacht is voor een wenperiode en het inzetten en afstemmen van behandeling. Horizon kan
achter het verzoek tot verlenen van een machtiging gesloten jeugdhulp voor de duur van drie
maanden staan.

Ter zitting heeft de GI laten weten dat heel recent is gebleken dat ’s Heerenloo [de jeugdige] niet
kan plaatsen. De GI kan zich niet vinden in de argumenten die ’s Heerenloo daarvoor geeft,

3 Het verzoek
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4.3

4.4

aangezien deze zijn gebaseerd op verouderde informatie. De GI gaat op korte termijn met ’s
Heerenloo, Lijn 5 en Horizon om de tafel. Het gaat heel goed met [de jeugdige] door de structuur
en duidelijkheid die haar bij Transferium worden geboden. De GI blijft bij het standpunt dat [de
jeugdige] op korte termijn zal moeten doorstromen naar een open setting. [de jeugdige] is bij
Transferium geplaatst ter stabilisatie. Zij kan nog niet naar huis, maar zal eerst naar een open
groep doorstromen voor behandeling. De behandeladviezen zijn duidelijk en nu moet bekeken
worden wat de beste vervolgplek is voor [de jeugdige] . De GI laat zich door alle zorgaanbieders
adviseren en op basis daarvan wordt een beslissing genomen. Desgevraagd heeft de GI nog
aangegeven dat voor [de jeugdige] behandeling voorop moet staan. Bij 
’s Heerenloo ligt de nadruk op verblijf; hulpverlening wordt daar extern ingevlogen. 
De GI ziet op dit moment onvoldoende grond om [de jeugdige] langer dan de gevraagde drie
maanden gesloten te plaatsen. Mocht de kinderrechter echter de machtiging afgeven voor een
plaatsing binnen Transferium, dan zal dat wel rust geven.

[de jeugdige] heeft in haar gesprek met de kinderrechter aangegeven dat zij het liefst naar huis
wil, met systeemtherapie. Als dat niet mogelijk is dan wil zij zo kort mogelijk gesloten blijven en
doorstromen naar een open setting, het liefst bij Transferium. Het gaat goed met [de jeugdige] bij
Transferium. Zij gaat naar school, heeft goed contact op de groep en houdt zich aan de afspraken.
Inmiddels heeft zij vijf gesprekken gehad met systeemtherapeut [systeemtherapeut] en haar
moeder. Binnenkort gaat zij op verlof en dan zal zij haar moeder en zus ook treffen.

Ter zitting is door de advocaat van [de jeugdige] , mr. Plat, primair verzocht de machtiging af te
wijzen, zodat [de jeugdige] naar huis kan. Subsidiair stelt mr. Plat zich op het standpunt dat als de
machtiging wordt verleend, deze ten uitvoer moet worden gelegd bij Transferium zodat [de
jeugdige] daar haar behandeling kan ondergaan. Het verbaast mr. Plat dat de GI zegt dat de
machtiging alleen ter stabilisatie is afgegeven. Tijdens de zitting van de meervoudige kamer van
17 april 2019 is ook naar voren gekomen dat behandeling zal worden ingezet. De advocaat vraagt
zich dan ook af waarom alleen gezinstherapie is opgestart en de overige behandelingen nog niet.
Een machtiging gesloten jeugdhulp zonder behandeling is onrechtmatig. Mr. Plat vindt het
onverteerbaar dat de aanbestedingsperikelen nog steeds een rol spelen bij de afweging van de
GI. Zoals de rechtbank in de beschikking van 17 april 2019 heeft overwogen, dient er één kapitein
op het schip te zijn, te weten Transferium, en dat is nu niet het geval. [de jeugdige] is daar de
dupe van. Daarom verzoekt mr. Plat de machtiging expliciet af te geven voor Transferium. Dan is er
geen onduidelijkheid meer over politieke- of financiële belangen en staat het belang van [de
jeugdige] voorop, zoals dat hoort.

Door of namens de moeder is ter zitting aangegeven dat de moeder zich niet verzet tegen de
gevraagde machtiging en vraagt deze machtiging af te geven onder de voorwaarde dat deze bij
Transferium ten uitvoer wordt gelegd zodat [de jeugdige] daar behandeling kan ondergaan. Hierbij
verwijst de moeder naar de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 30 april 2019
(C/15/287555 / JU RK 19-712). Zij is van mening dat ook bij [de jeugdige] voldoende aanleiding is
om aan te nemen dat er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden die aanleiding geven
Transferium aan te wijzen. Het is van belang dat er snel gestart wordt met de behandeling van [de
jeugdige] . Zij staat al veel te lang in een wachtpositie. Binnen Transferium heeft [de jeugdige]
vooruitgang geboekt en het is dan ook belangrijk dat behandeling vanuit deze duidelijke en
gestructureerde omgeving wordt gedaan.

De vader heeft ter zitting aangegeven dat hij het standpunt van de moeder onderschrijft. Ook hij
wil dat [de jeugdige] binnen Transferium haar behandeling kan ondergaan. Zij heeft de structuur
en duidelijkheid die haar binnen Transferium worden geboden nodig. Het is ook belangrijk dat er
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voor [de jeugdige] snel duidelijkheid komt over een gesloten of open plaatsing.

De gedragsdeskundige heeft ter zitting aangegeven dat het belangrijk is dat [de jeugdige]
behandeling krijgt en dat haar perspectief duidelijk wordt. Daarnaast moet voor [de jeugdige]
duidelijk zijn wat er van haar wordt verwacht, zodat zij daarmee aan het werk kan en kan scoren.
Transferium had al eerder met behandeling willen starten, maar daarvoor moeten alle
zorgaanbieders op één lijn zitten. Transferium is een behandelsetting en drie maanden voor
stabilisatie is erg lang. Er moet dus een keuze worden gemaakt: behandeling opstarten of
doorplaatsen naar een open setting. Transferium heeft een machtiging voor de duur van zes
maanden geadviseerd omdat [de jeugdige] zich lastig aan behandeling conformeert. De
gedragswetenschapper denkt dat een traject van vier tot zes maanden behandeling binnen
Transferium nodig is. Daarna zou [de jeugdige] met begeleiding van Parlan naar huis kunnen. De
voorkeur voor behandeling binnen Transferium heeft mede te maken met het feit dat dit in de
eigen regio van [de jeugdige] is, in de buurt van haar familie. Na de schoolvakantie zou zij dan
naar een buitenschool kunnen gaan. Lijn 5 heeft niet de voorkeur omdat daar het risico op
terugval in middelengebruik wordt vergroot. Binnen de geslotenheid van [de jeugdige] is geen
sprake van middelengebruik. Het is de bedoeling dat [de jeugdige] therapie gaat krijgen van de
Brijder, maar daarvoor is een wachtlijst. Er zijn wel al gesprekken geweest met de
systeemtherapeut en de behandeling gericht op het herkennen van en omgaan met emoties zou
binnen twee weken kunnen starten. Plaatsing van [de jeugdige] op Meent 1 van Transferium, een
open groep, is niet passend voor [de jeugdige] . Daar wordt weinig structuur geboden en dat
heeft [de jeugdige] wel nodig.

De groepsleidster heeft ter zitting aangegeven dat [de jeugdige] op de groep heel positief gedrag
laat zien. Zij doet het goed op de structuur, afspraken en regels van de groep. Het gevaar bestaat
dat als zij te snel naar een open groep gaat en meer vrijheden heeft – met gevaren van buitenaf –
zij misschien het verkeerde pad zal kiezen. Vanuit Transferium is het ook mogelijk in de loop van
het behandeltraject meer vrijheden te krijgen. Er zijn jongeren die naar de buitenschool gaan en
meerdere verlofmomenten hebben. Als [de jeugdige] in Transferium blijft, zou zij vanuit een
vertrouwde groep behandeling kunnen krijgen en wat later in het traject naar een buitenschool
kunnen gaan.

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1.2, tweede lid, Jeugdwet kan een machtiging gesloten
jeugdhulp slechts worden verleend indien naar het oordeel van de kinderrechter deze jeugdhulp
noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van
de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren. Bovendien dient de opneming en verblijf
noodzakelijk te zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan
door anderen wordt onttrokken.

Op grond van de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is de kinderrechter van
oordeel dat aan voornoemde gronden is voldaan. Voordat [de jeugdige] gesloten werd geplaatst
waren er veel zorgen over haar. Er was sprake van overmatig alcohol- en drugsgebruik en
risicovolle (seksuele) contacten. [de jeugdige] vertoonde zeer zelfbepalend gedrag, had moeite
met het uiten van emoties en de verhouding tussen [de jeugdige] en haar moeder was ernstig
verstoord. Binnen Horizon (Antonius) kon haar veiligheid niet gewaarborgd worden, omdat [de
jeugdige] zich aan hun zorg wist te onttrekken. Het is de kinderrechter duidelijk geworden dat [de
jeugdige] inmiddels, sinds haar plaatsing binnen Transferium, een positieve ontwikkeling
doormaakt. Zij gedijt goed bij de consequente begeleiding, structuur, duidelijkheid en veiligheid die
haar geboden worden binnen Transferium. Dat [de jeugdige] nu wel open staat voor behandeling,
komt mogelijk voort uit het gegeven dat zij gesloten verblijft. Zowel Transferium als de ouders

5 De beoordeling
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5.3

5.4

5.5

hebben duidelijk de zorg geuit dat [de jeugdige] op het moment dat zij open geplaatst wordt
minder bereid is behandeling aan te gaan en dat het gevaar bestaat dat zij een terugval zal
hebben in haar middelengebruik en risicovolle contacten. De combinatie van haar lage IQ en ADHD
maakt dat zij impulsief is in hoe zij zich gedraagt. Op dit moment is [de jeugdige] bereid
behandeling aan te gaan, maar de kans is groot dat zij hier in vrijheid op terugkomt. [de jeugdige]
ziet het nut van systeemtherapie wel, maar zij heeft niet de overtuiging dat zij behandeling nodig
heeft voor haar emotionele problemen en het risicovolle gedrag dat bij haar is gezien. De
kinderrechter komt dan ook tot het oordeel dat het niet in het belang van [de jeugdige] is om haar
op korte termijn over te plaatsen naar een open setting. Het is belangrijk dat zij zo spoedig
mogelijk start met alle nodig geachte behandelingen en kan blijven profiteren van de structuur en
duidelijkheid die Transferium haar biedt.

Ook Transferium, de ouders van [de jeugdige] en -in het geval een machtiging wordt verleend-
haar advocaat vinden het noodzakelijk dat [de jeugdige] haar behandeling binnen Transferium zal
kunnen ondergaan. Hoewel het in principe aan de GI is om duidelijk koers uit te zetten en het
belang van [de jeugdige] daarbij voorop te stellen, is het de kinderrechter duidelijk geworden dat
de GI deze beslissing niet voor haar rekening wil of kan nemen. Dat is niet in het belang van [de
jeugdige] , temeer nu ’s Heerenloo - de door de GI beoogde vervolgplek - daags voor de zitting
heeft aangegeven [de jeugdige] geen passende plek te kunnen bieden en een gesloten plek meer
passend voor haar te achten. Daardoor liggen alle opties weer open en is duidelijkheid over het
vervolgtraject van [de jeugdige] ver te zoeken. De kinderrechter is van oordeel dat het belang van
[de jeugdige] vraagt dat op korte termijn duidelijk wordt waar zij de komende tijd zal verblijven
om behandeld te worden en zal daarom bepalen dat de machtiging in Transferium ten uitvoer dient
te worden gelegd, zodat zij daar haar behandeling kan ondergaan.

De kinderrechter weegt mee dat er in het traject voorafgaand aan de plaatsing van [de jeugdige]
binnen Transferium veel onduidelijkheid voor haar is geweest. Binnen Horizon werd haar niet de
juiste zorg en veiligheid geboden en dit heeft haar geen goed gedaan. Daarnaast werd [de
jeugdige] belast met aanbestedings- en samenwerkingsproblemen binnen de gesloten jeugdhulp.
Dit heeft tot vertraging in het behandelingstraject geleid. De kinderrechter vindt het treurig om te
zien dat ook nu de neuzen van de diverse hulpverleners nog steeds niet dezelfde kant op staan.
Dit terwijl de rechtbank is haar beschikking van 17 april 2019 duidelijk heeft overwogen dat, nu
[de jeugdige] binnen Transferium verblijft, Transferium verantwoordelijk is voor het
behandelproces en de beslissingen in dat kader zelfstandig moet kunnen nemen. Het is voor [de
jeugdige] belangrijk dat zij duidelijkheid krijgt over haar perspectief en dat er spoedig een
aanvang kan worden gemaakt met haar behandeling. Binnen Transferium krijgt [de jeugdige] heel
voorzichtig het vertrouwen om behandeling te willen aangaan en daarmee moet dan ook niet
langer worden gewacht. Transferium heeft aangegeven binnen twee weken met de emotie-
therapie te kunnen starten en er is een begin gemaakt met de systeemgesprekken. Voorts is het
voor de behandeling van [de jeugdige] en herstel van het contact en vertrouwen tussen [de
jeugdige] en de ouders van belang dat zij binnen de regio wordt geplaatst en daar haar
behandeling krijgt. Er zal worden toegewerkt naar een thuisplaatsing van [de jeugdige] bij de
moeder en daarvoor is intensieve systeemtherapie vereist, waarbij de moeder aanwezig moet
kunnen zijn.

De kinderrechter zal dan ook de machtiging gesloten jeugdhulp verlenen voor de periode van drie
maanden, onder bepaling dat deze ten uitvoer dient te worden gelegd in Transferium.

De kinderrechter:

6 De beslissing
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6.1 verleent een machtiging gesloten jeugdhulp betreffende:

- [de jeugdige], geboren op [geboortedatum] te [plaats] ,

tot uiterlijk 20 augustus 2019 onder bepaling dat deze ten uitvoer dient te worden gelegd in
Transferium Jeugdzorg te Heerhugowaard.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.A.J. Berkers, kinderrechter, in tegenwoordigheid van M.C.
Zentveld als griffier en in het openbaar uitgesproken op 14 mei 2019.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 24 mei 2019.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of
verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
Amsterdam
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HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT, hierna
te noemen het college,

gevestigd te Oosterhout.

betreffende

[minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , hierna te noemen [naam 2] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

wonende te Oosterhout.

Dit blijkt uit de volgende stukken:

in de zaken met de kenmerken C/02/352495 / JE RK 18-2163 - C/02/352496 / JE RK 18-2164:

- de beschikking van de kinderrechter in deze zaak van 14 december 2018 en de daarin genoemde
stukken;

in de zaak met het kenmerk C/02/356064 / JE RK 19-429:

de op 22 februari 2019 ingekomen brief van de Stichting Sociale Wijkteams Oosterhout, met

bijlagen, waaronder een verzoekschrift, gedateerd 19 februari 2019, met producties,

Op 8 maart 2019 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld. Op 8
maart heeft de kinderrechter gepraat met:

[naam 2] , samen met zijn advocaat,
de moeder,
mevrouw [naam 1] van de gemeente Oosterhout.

[naam 2] , voornoemd

[belanghebbende] , hierna te noemen de moeder,

Wat is er sinds 14 december gebeurd?

Wat vraagt de gemeente?

382



In de zaken met de nummers C/02/352495 / JE RK 18-2163 - C/02/352496 / JE RK 18-2164 heeft de
gemeente gevraagd om [naam 2] met spoed gesloten te plaatsen en daarna nog 6 maanden gesloten
te laten blijven.

De kinderrechter toen beslist dat [naam 2] tot 14 maart 2019 gesloten moest blijven. Dat ging dus
over 3 maanden. Omdat er 6 maanden gevraagd waren, bleven er 3 maanden over. De kinderrechter
heeft iedereen gevraagd om op een nieuwe zitting te komen. Op die zitting wordt dan over de 3
maanden die over waren gepraat en beslist. Dit staat in de beslissing van 14 december 2018
opgeschreven.

Op 8 maart was de nieuwe zitting. De gemeente heeft toen ook een nieuw verzoek gedaan. Zij
hebben gevraagd of [naam 2] na 14 maart nog 6 maanden gesloten kon blijven zitten. Het stukje van
3 maanden dat nog over was, vraagt de gemeente nu niet meer. Zij vragen in plaats daarvan de
nieuwe 6 maanden.

Op de zitting heeft de gemeente uitgelegd dat zij dit zo doen om een paar redenen. Eentje is dat zij
denken dat die 6 maanden voor [naam 2] ook nodig zijn om geholpen te worden. Een andere reden is
dat de moeder van [naam 2] zwanger is. Zij is over 3 maanden uitgerekend. Het is eigenlijk nu al wel
zeker dat [naam 2] niet thuis kan komen wonen wanneer de nieuwe baby net geboren is. Dat is niet
fijn voor [naam 2] . Ook kan de moeder van [naam 2] niet bij een nieuwe zitting komen als de baby
net geboren is, of bijna geboren wordt. Het is dan ook beter als nu al duidelijk is dat er pas over 6
maanden weer een nieuwe zitting kan zijn. De gemeente vraagt daarom om [naam 2] gesloten te
plaatsen tot 14 september 2019.

Op de zitting heeft de gemeente uitgelegd dat [naam 2] goed zijn best doet. Bij de vorige zitting is
beloofd dat er een onderzoek zou komen naar de problemen die [naam 2] heeft. Dat onderzoek is er
gekomen. Daar is uitgekomen dat [naam 2] het nodig heeft dat mensen hem helpen als hij boos,
verdrietig of gespannen is. Hij kan er zelf niet voor zorgen dat hij dan rustig blijft. Dat is iets wat hij
moet leren. De gemeente vindt het echt nodig dat [naam 2] gesloten zit om hem deze dingen te
kunnen leren. Ook is uit het onderzoek gekomen dat [naam 2] het moeilijk vindt om op school dingen
te leren. [naam 2] is 12 jaar, maar voelt zich eigenlijk jonger. Op de groep in Zetten wordt hij daar
soms mee gepest. Na de zitting gaat [naam 2] naar Almata. Op die groep kunnen ze hem beter verder
helpen. Ook is het dichter bij de moeder van [naam 2] . Het allerliefst zou [naam 2] weer thuis wilen
wonen. De gemeente denkt dat [naam 2] eerst nog naar een open groep zal gaan.

[naam 2] heeft aan de kinderrechter verteld dat hij het allerliefst naar huis zou willen. Maar, [naam 2]
wil graag geholpen wordt bij zijn boos worden. Het gaat al wel beter. De laatste keer dat hij erg boos
werd, was ongeveer drie weken geleden. Als hij dan daarna naar een open groep zou gaan, vindt hij
dat ook goed. [naam 2] wil gewoon graag geholpen worden.

De moeder van [naam 2] heeft aan de kinderrechter verteld dat zij het allerliefst [naam 2] thuis heeft.

Wat hebben [naam 2] , de moeder en de gemeente op de zitting verteld?
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Er zijn alleen te veel problemen nu. Als [naam 2] boos wordt, loopt hij weg. Dat is gevaarlijk. Nu zit hij
gesloten en kan hij niet echt weglopen. Daarom vindt de moeder van [naam 2] het beter als hij nog
langer gesloten zit.

De advocaat van [naam 2] heeft aan de kinderrechter verteld dat hij vindt dat [naam 2] zo kort
mogelijk gesloten moet zitten. Aan de andere kant is het wel rustig en duidelijk voor [naam 2] als de
kinderrechter nu beslist dat [naam 2] nog 6 maanden gesloten moet blijven. De advocaat vraagt de
kinderrechter om te beslissen wat het beste is voor [naam 2] . De advocaat van [naam 2] zal er wel
voor zorgen dat de gemeente goed in de gaten houdt of het goed gaat met [naam 2] bij Almata. De
advocaat van [naam 2] heeft ook gevraagd of de kinderrechter de beslissing op wil schrijven op een
manier die [naam 2] ook beter begrijpt.

Volgens de wet kan de kinderrechter een kind gesloten plaatsen als er grote problemen zijn Die
problemen moeten zo groot zijn, dat het eigenlijk niet goed lukt om een kind thuis goed op te voeden.
Als de problemen niet worden opgelost, wordt het kind geen fijne volwassene. Dit kan alleen gesloten
worden opgelost, omdat het kind bijvoorbeeld wegloopt.

Bij [naam 2] zijn er inderdaad grote problemen. [naam 2] loopt ook weg als hij boos wordt. [naam 2]
maakt ook dingen stuk. Het is thuis niet gelukt om de problemen op te lossen. [naam 2] zit nu
gesloten, maar het gaat nog niet goed genoeg met [naam 2] . Daarom kan [naam 2] nog niet naar
een open groep of naar huis. Dat is niet [naam 2] ’s schuld. Er is een onderzoek gedaan en [naam 2]
gaat nu hulp krijgen om te leren niet meer zo boos te worden. Hij doet hier ook heel goed zijn best
voor. Vanaf 8 maart wordt [naam 2] in Almata hierbij geholpen. De kinderrechter hoopt dat het een
fijne groep zal zijn voor [naam 2] , waar hij niet meer gepest wordt. Het is fijn voor [naam 2] als hij
zichzelf mag zijn en gewoon met auto’s mag spelen. Omdat [naam 2] nog maar 12 jaar is, vindt de
kinderrechter het wel belangrijk dat hij zo kort mogelijk gesloten zit. Toch gaat de kinderrechter [naam
2] 6 maanden gesloten plaatsen. Dat doet de kinderrechter omdat bijna zeker is dat die 6 maanden
nodig zijn om [naam 2] te kunnen helpen. Ook vindt de kinderrechter dat de gemeente al heeft laten
zien dat zij er goed op letten dat er hard gewerkt wordt om [naam 2] te helpen. Dat heeft de
gemeente laten zien doordat er gebeurd is wat zij beloofd hadden. Het onderzoek wat de vorige keer
beloofd was, is nu klaar. Ook is beloofd dat gekeken zou worden of een andere groep dan de OGH
voor [naam 2] beter was. Dat heeft de gemeente uitgezocht en geregeld. De kinderrechter denkt
daarom ook dat de gemeente [naam 2] niet langer gesloten laat zitten dan nodig. Dus, als het binnen
6 maanden zó goed gaat dat [naam 2] naar een open groep kan of naar huis, dan doet de gemeente
dat.

Het oude verzoek van de gemeente waar nog 3 maanden van over waren, is nu niet meer nodig.
Daarom wijst de kinderrechter dat af.

Wat vindt de kinderrechter?
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De kinderrechter:

in de zaak met nummer C/02/356064 / JE RK 19-429:

verleent een machtiging gesloten jeugdhulp die begint op 14 maart 2019 voor [naam 2] en die niet
langer duurt dan 14 september 2019;

in de zaken met de nummers C/02/352495 / JE RK 18-2163 - C/02/352496 / JE RK 18-2164:

wijst het door het college meer dan wel anders verzochte af.

Deze beschikking is mondeling gegeven door mr. Tempel, kinderrechter en in het openbaar
uitgesproken op in tegenwoordigheid van Baremans, griffier.

De beschikking is schriftelijk op vastgelegd.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
's-Hertogenbosch

De beslissing
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Instantie Rechtbank Overijssel

Datum uitspraak 14-10-2019

Datum publicatie 17-10-2019

Zaaknummer C/08/233347 / JE RK 19-983

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Beschikking 

Inhoudsindicatie
Machtiging uithuisplaatsing verlengd. Beschikking in klare taal.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

beschikking

Familierecht en Jeugdrecht

Zittingsplaats: Almelo

Zaakgegevens : C/08/233347 / JE RK 19-983

datum uitspraak: 14 oktober 2019

in de zaak van

de gecertificeerde instelling,

hierna te noemen de GI,

gevestigd te Hengelo (O),

ECLI:NL:RBOVE:2019:3717

RECHTBANK OVERIJSSEL

beschikking verlenging machtiging tot uithuisplaatsing

Stichting Jeugdbescherming Overijssel ,
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betreffende

te [geboorteplaats], hierna te noemen [dochter] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

wonende op een bij de rechtbank bekend adres,

advocaat: mr. R. Oude Breuil,

wonende op een bij de rechtbank bekend adres,

advocaat: mr. L.J. Speijdel.

De kinderrechter heeft in deze zaak op 22 juli 2019 een tussenbeschikking gegeven.

Op 30 juli 2019 is een e-mailbericht van mr. Speijdel ingekomen bij de griffie.

Op 8 oktober 2019 is een update binnengekomen van de GI.

Op 14 oktober 2019 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de moeder, bijgestaan door haar advocaat,

- de vader, bijgestaan door zijn advocaat,
- mevrouw E. te Molder, vertegenwoordigster van de GI.

[dochter] , geboren op [geboortedatum] 2016

[moeder] , hierna te noemen de moeder,

[vader] , hierna te noemen de vader,

De procedure

Wat er eerder is gebeurd

387



[dochter] staat onder toezicht sinds haar geboorte. Zij is uit huis geplaatst sinds juli 2018. De
ondertoezichtstelling en de machtiging uithuisplaatsing zijn steeds verlengd. De laatste keer is de
machtiging uithuisplaatsing verlengd op 28 februari 2019. Tegen die beschikking heeft de vader hoger
beroep ingesteld.

Bij beschikking van 22 juli 2019 is de ondertoezichtstelling van [dochter] verlengd tot

28 juli 2020. Bij dezelfde beschikking heeft de kinderrechter de machtiging tot uithuisplaatsing van
[dochter] in een voorziening voor pleegzorg verlengd voor de duur van

drie maanden, en wel tot 28 oktober 2019. De kinderrechter heeft iedere verdere beslissing op het
verzoek aangehouden, in afwachting van het hoger beroep dat door de vader was ingesteld.

Dat hoger beroep heeft de vader tijdens de zitting bij het Gerechtshof op 30 juli 2019 ingetrokken.

De GI heeft de rechtbank verzocht om de machtiging uithuisplaatsing ook te verlengen voor de nog
overgebleven negen maanden, dus tot 28 juli 2020.

Bij beide ouders is onderzocht of zij voor [dochter] kunnen zorgen en de conclusie is dat zij allebei niet
in staat zijn om [dochter] voor langere tijd op te voeden. In de tussentijd is de aanvaardbare termijn
waarbinnen duidelijk moet zijn waar zij zal opgroeien, voorbij. Dat heeft de kinderrechter ook
vastgesteld in de beschikking van 22 juli 2019. Het hoger beroep tegen deze beslissing is door vader
ingetrokken zodat vast staat dat [dochter] bij pleegouders blijft wonen. Bij de pleegouders gaat het
goed met [dochter] . Ze ontwikkelt zich goed. Ook de omgang met de ouders gaat goed. Die omgang
wordt begeleid door de hulpverleners van de ouders. Die begeleiding is noodzakelijk, om ervoor te
zorgen dat de omgang goed en veilig verloopt.

De vader is het niet eens met het verzoek. Hij vindt dat hij geen eerlijke kans heeft gekregen om te
laten zien dat hij voor [dochter] kan zorgen. Hij wilt een nieuwe kans krijgen. Op dit moment ziet de
vader [dochter] één keer per twee weken. Hij ziet [dochter] dan twee uur lang, onder begeleiding van
zijn hulpverlener.

De moeder is het ook niet eens met het verzoek. Ook de moeder vindt dat zij geen eerlijke kans heeft
gekregen om te laten zien dat zij voor [dochter] kan zorgen. Het gaat op dit moment beter met de
moeder. Zij woont zelfstandig en heeft voldoende hulpverlening om zich heen. Op dit moment ziet de
moeder [dochter] één keer per twee weken. Zij ziet [dochter] dan twee uur lang, onder begeleiding
van haar hulpverlener.

Wat er in de wet staat

Waar het nu over gaat

De redenen voor de beslissing
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In artikel 1:265b en 1:265c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek staat dat de kinderrechter de GI kan
machtigen om een kind uit huis te plaatsen, als dat nodig is in het belang van het kind. Die machtiging
kan elke keer verlengd worden met een jaar.

Wat de kinderrechter ervan vindt

De kinderrechter heeft goed geluisterd naar de beide ouders. De kinderrechter heeft gehoord dat de
ouders heel erg boos en verdrietig zijn. Boos op de GI, omdat zij vinden dat de GI de waarheid
verdraait en omdat zij vinden dat zij geen eerlijke kans hebben gekregen. Verdrietig omdat zij heel
veel van [dochter] houden en graag zelf voor haar willen zorgen.

De kinderrechter heeft ook gehoord en gelezen dat het met [dochter] goed gaat. Ook de beide ouders
zeggen dat het goed gaat met [dochter] in het pleeggezin en dat zij zich daar goed ontwikkelt.

De kinderrechter vindt niet dat de ouders geen eerlijke kans hebben gekregen om te laten zien dat zij
voor [dochter] kunnen zorgen. De mogelijkheden van de ouders zijn uitgebreid onderzocht. Misschien
waren alle omstandigheden niet helemaal perfect, maar het onderzoek was wel goed genoeg. De
kinderrechter ziet daarom geen reden om dit onderzoek te herhalen en om ouders de gevraagde
nieuwe kans te geven. De tweede belangrijke reden om het onderzoek niet te herhalen, is dat de
kinderrechter vindt dat de termijn waarbinnen [dochter] onduidelijkheid mag voelen over waar zij gaat
wonen, voorbij is.

[dochter] woont al vanaf vóór dat zij twee jaar was in een pleeggezin, en zij is nu ruim drie jaar.
[dochter] weet dat zij mag blijven wonen in het pleeggezin waar zij nu woont. Dat is haar verteld
omdat de kinderrechter in de vorige beschikking heeft gezegd dat [dochter] niet meer bij de ouders
kan gaan wonen, omdat de ouders niet voor [dochter] kunnen zorgen.

De kinderrechter vindt het belangrijk dat [dochter] die duidelijkheid heeft gekregen, en dat zij die
duidelijkheid houdt. Het is goed voor [dochter] dat zij weet dat zij mag blijven wonen waar ze nu
woont. Dat heeft [dochter] nodig om zich goed te kunnen blijven ontwikkelen.

Om deze redenen vindt de kinderrechter dat de verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing van
[dochter] noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding (artikel 1:265c, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek).

Toen de kinderrechter deze beslissing aan de ouders vertelde, werden de ouders zo boos dat zij
misschien niet alles goed gehoord hebben. Daarom heeft de kinderrechter geprobeerd om de
beslissing zo duidelijk mogelijk op te schrijven, zodat de ouders wel begrijpen waarom de beslissing is
genomen. De kinderrechter wil tegen de ouders ook nog het volgende zeggen. Het is heel positief dat
de ouders hard aan het werk zijn om goede ouders voor [dochter] te kunnen zijn. Daardoor kan het
contact met [dochter] hopelijk alleen maar beter worden. De kinderrechter hoopt voor de ouders en
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[dochter] dat zij kunnen genieten van het contact dat zij met elkaar hebben, ook al is dat minder dan
zij hadden gewild. Als het de ouders lukt om te accepteren dat [dochter] niet meer bij hen komt
wonen en om goed samen te werken met de GI, kunnen zij een hele belangrijke rol in het leven van
[dochter] (blijven) vervullen.

De kinderrechter:

verlengt de machtiging tot uithuisplaatsing van [dochter] in een voorziening voor pleegzorg, tot 28 juli
2020;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. K. Haar, kinderrechter, in tegenwoordigheid van
J.H.A.L. Koelen als griffier en in het openbaar uitgesproken op 14 oktober 2019 en schriftelijk
vastgesteld op 15 oktober 2019.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden

Afschrift verzonden d.d.:

  Raad voor de Kinderbescherming

  gecertificeerde instelling

  moeder

  vader

  pleegouders

De beslissing
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Instantie Gerechtshof Amsterdam

Datum uitspraak 23-07-2019

Datum publicatie 06-08-2019

Zaaknummer 200.249.404/01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Beschikking 

Inhoudsindicatie
Beëindiging gezag. Verzoek deskundigenonderzoek op grond van art. 810a lid 2
Rv afgewezen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Afdeling civiel recht en belastingrecht

Team III (familie -en jeugdrecht)

zaaknummer: 200.249.404/01

zaaknummer rechtbank: C/15/270722 / FARK 18-1036

beschikking van de meervoudige kamer van 23 juli 2019 inzake

[de moeder] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoekster in hoger beroep,

verder te noemen: de moeder,

advocaat: mr. W.R.S. Ramhit te Hoofddorp,

en

Raad voor de Kinderbescherming,

Regio Noord-Holland, locatie Haarlem,

ECLI:NL:GHAMS:2019:2731

GERECHTSHOF AMSTERDAM
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

gevestigd te Den Haag,

verweerder in hoger beroep,

verder te noemen: de raad.

Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

- de gecertificeerde instelling William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
(hierna: de GI);

- [A] (hierna: [kind A] )

- de pleegouders van [kind A] .

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Noord-Holland (Haarlem) van 31 juli 2018, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

De moeder is op 24 oktober 2018 in hoger beroep gekomen van de beschikking van 31 juli 2018.

Op 14 maart 2019 is een brief van de zijde van de raad ingekomen, gedateerd 13 maart 2019.

De raad heeft op 7 mei 2019 een stuk met bijlagen ingediend, getiteld “pleitnotitie t.b.v. de zitting
van 20 mei 2019”. Zoals ter zitting in hoger beroep is besproken wordt voornoemd stuk, gelet op
de inhoud en nu pleitnotities niet voorafgaand aan de zitting behoren te worden ingediend,
beschouwd als een door de raad ingediend verweerschrift.

De moeder heeft voorts bij brief van 15 mei 2019, ingekomen op 18 mei 2019, nadere stukken
ingediend.

De mondelinge behandeling heeft op 20 mei 2019 plaatsgevonden. Verschenen zijn:

- de moeder, bijgestaan door haar advocaat;

- de raad, vertegenwoordigd door mevrouw M. Dik;

- de GI, vertegenwoordigd door de uitvoerend voogd en een collega.

De moeder heeft ter zitting in hoger beroep nadere stukken overgelegd, te weten een email van
12 juni 2017 inhoudende een advies van de peuterspeelzaal die [kind A] gedurende twee
maanden heeft bezocht, een brief van de huisarts van de moeder van 14 mei 2019 en een email
van de moeder van 19 mei 2019 inhoudende een brief voor de rechter.

1 Het verloop van het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De feiten
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

Appellante is de moeder van [kind A] , geboren [in] 2014 en van [B] (hierna: [kind B] ), geboren
[in] 2017. [kind B] is kort na zijn geboorte uit huis geplaatst.

Tot de dag van uitspraak van de bestreden beschikking werd het gezag over [kind A] van
rechtswege uitgeoefend door de moeder.

Bij beschikking van de kinderrechter van 27 januari 2017 is [kind A] onder toezicht gesteld van de
GI, welke ondertoezichtstelling nadien is verlengd.

[kind A] is op grond van een daartoe strekkende machtiging sinds 27 januari 2017 gedurende dag
en nacht uit huis geplaatst. Hij verblijft sinds 10 maart 2017 in het huidige perspectief biedende
pleeggezin. [kind B] verblijft sinds maart 2019 in hetzelfde pleeggezin,

Er is een bezoekregeling tussen [kind A] en de moeder van eenmaal per maand onder
begeleiding op het kantoor van Spirit.

Bij de bestreden beschikking is op verzoek van de raad het gezag van de moeder over [kind A]
beëindigd en is de GI benoemd tot voogd over [kind A] .

De moeder verzoekt, met vernietiging van de bestreden beschikking (naar het hof begrijpt) het
inleidend verzoek van de raad om het gezag van de moeder over [kind A] te beëindigen alsnog af
te wijzen. De moeder heeft haar verzoek aangevuld bij brief van 15 mei 2019, ingekomen op 18
mei 2019, in die zin dat zij verzoekt een deskundigenonderzoek op grond van artikel 810a lid 2
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) te gelasten.

De raad verzoekt het verzoek van de moeder in hoger beroep af te wijzen en de bestreden
beschikking te bekrachtigen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:266 lid 1, aanhef en onder a Burgerlijk Wetboek (hierna: BW)
kan de rechtbank het gezag van een ouder beëindigen indien een minderjarige zodanig opgroeit
dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en de ouder niet de verantwoordelijkheid voor
de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 1:247 lid 2 BW, in staat is te dragen binnen een
voor de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn.

De moeder betoogt dat de rechtbank ten onrechte haar gezag over [kind A] heeft beëindigd. Zij
voert hiertoe, samengevat, het volgende aan.

Volgens haar heeft de rechtbank onterecht geoordeeld dat zij niet meer in staat is de
verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen binnen een voor de ontwikkeling
van [kind A] aanvaardbare termijn. Zij stelt dat de omgang tussen haar en [kind A] goed verloopt
en dat zij wel degelijk responsief en sensitief is ten aanzien van zijn ontwikkelingsbehoeften. Zij is
van mening dat zij geen eerlijke kans heeft gekregen om de positieve ontwikkeling door te zetten
en haar opvoedvaardigheden verder te ontwikkelen. Zij betwist dat plaatsing in een 24-
uursvoorziening niet meer aan de orde is. De moeder wijst erop dat jonge kinderen zich snel
hechten. De rechtbank had de hechting tussen [kind A] en haar moeten stimuleren en niet tussen

4 De omvang van het geschil

5 De motivering van de beslissing
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5.3.

5.4.

het pleeggezin en [kind A] .

Voorts is de moeder van mening dat de rechtbank ten onrechte en onvoldoende gemotiveerd heeft
geoordeeld dat beëindiging van het gezag van de moeder in het belang van [kind A] is. De
rechtbank is voorbij gegaan aan hetgeen de moeder in eerste aanleg hieromtrent naar voren
heeft gebracht en heeft de positieve ontwikkelingen niet mee laten wegen. De moeder is hard
bezig haar opvoedvaardigheden te verbeteren, zij heeft een opvoedcursus gevolgd, zij werkt mee
aan alle onderzoeken, komt afspraken na en heeft een stabiele thuissituatie. De
gezagsbeëindiging is rigoreus en buitenproportioneel. De beslissing is niet in het belang van [kind
A] en niet in het belang van de moeder.

De moeder verzoekt voorts een deskundige te benoemen op grond van artikel 810a lid 2 Rv, zodat
zij de mogelijkheid krijgt om door een onafhankelijk onderzoek de juistheid van haar standpunt
aan te tonen. De moeder heeft een aantal vragen geformuleerd welke door de deskundige
beantwoord dienen te worden.

De moeder heeft hier ter zitting in hoger beroep (bij monde van haar advocaat) aan toegevoegd
dat [kind A] uit huis is geplaatst omdat er zorgen waren over zijn ontwikkelingsachterstand. Niet
duidelijk is echter in hoeverre de ontwikkelingsachterstand van [kind A] kindeigen is of het gevolg
is van de omstandigheden. Er is niet onderzocht in hoeverre de moeder met passende
hulpverlening [kind A] kan bieden wat hij nodig heeft.

De moeder heeft voorts verklaard dat zij in het verleden niet mee heeft gewerkt aan een 24-
uursplaatsing omdat zij bang was dat zij haar huis zou kwijtraken, maar dat zij thans open staat
voor alle hulpverlening.

De raad is van mening dat de rechtbank terecht het gezag van de moeder over [kind A] heeft
beëindigd. Volgens de raad komt uit de raadsonderzoeken en de bevindingen van de GI naar
voren dat de moeder de beste intenties heeft maar dat zij onmachtig is om de
verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van [kind A] te dragen. De moeder kan hem
niet bieden wat hij nodig heeft om veilig en stabiel op te groeien. Het belang van [kind A] dient
voorop te staan. Het is in zijn belang om op te groeien in een veilige en stabiele opvoedsituatie en
zich verder te kunnen hechten aan het pleeggezin waar hij inmiddels al twee jaar woont en sinds
kort samen met zijn boertje [kind B] opgroeit, aldus de raad.

De raad heeft hier ter zitting in hoger beroep aan toegevoegd dat uit het raadsrapport blijkt dat er
veel hulp is ingezet ten behoeve van de moeder, zonder resultaat. Plaatsing in een moeder-
kindhuis bleek niet haalbaar. Ten tijde van de uithuisplaatsing van [kind A] was er bij hem sprake
van een ernstige ontwikkelingsachterstand. Daarnaast heeft de moeder haar eigen problematiek
en is zij wisselend bereid om mee te werken aan hulpverlening. Soms gaf zij geen toestemming
voor zaken ten behoeve van [kind A] , zoals bijvoorbeeld voor extra hulp op school. Volgens de
raad sluit de moeder onvoldoende aan bij [kind A] . De raad is van mening dat het
toekomstperspectief van [kind A] veilig gesteld moet worden. Het pleeggezin biedt [kind A]
duidelijkheid, rust en continuïteit. Het is nog niet duidelijk of bij [kind A] sprake is van een
beperking, maar als dit zo zou zijn heeft hij extra behoefte aan regelmaat en duidelijkheid.
Bovendien is [kind A] zich aan het hechten aan het pleeggezin. De raad heeft desgevraagd
verklaard dat een deskundigenonderzoek, als door de moeder verzocht, het standpunt van de
raad niet zal veranderen en niet in het belang van [kind A] is omdat de onduidelijkheid over zijn
toekomstperspectief dan nog langer voortduurt.

De GI heeft ter zitting in hoger beroep verklaard dat het naar omstandigheden goed gaat met
[kind A] in het pleeggezin. Hij gaat naar school. Er is nog wel sprake van een grote achterstand bij
[kind A] en op school wordt veel extra tijd aan hem besteed. Er zal nog onderzoek worden gedaan
omdat het vermoeden is dat bij [kind A] sprake is van een beperking. Als dat zo blijkt te zijn zal hij
naar speciaal onderwijs gaan. Op dit moment zijn zijn spraak en spanningsboog nog onvoldoende
voor het onderzoek. De verwachting is dat dit onderzoek binnen een jaar gedaan kan worden. Uit
het onderzoek zal moeten blijken of [kind A] speciale opvoedbehoeften heeft. Hij wordt in het
pleeggezin goed gestimuleerd en het gaat steeds beter. De GI ziet dat er sprake is van
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verbetering in het contact tussen de moeder en [kind A] tijdens de omgang, zoals de moeder ook
stelt, maar deze verbetering is niet consistent en duurzaam volgens de GI. De moeder moet
steeds opnieuw uitleg krijgen en er is altijd een pleegzorgwerker aanwezig. [kind A] en [kind B]
verblijven nu in het zelfde pleeggezin en de moeder heeft sindsdien anderhalf uur omgang met
beide kinderen. De door de moeder gevolgde opvoedcursus heeft volgens de GI in de praktijk niet
tot verbetering geleid. De GI heeft daarnaast de indruk dat de moeder alle hulpverlening weigert
waar zij het niet mee eens is.

Het hof overweegt als volgt. Uit de stukken en het ter zitting verhandelde is naar voren gekomen
dat er vanaf de geboorte van [kind A] zorgen zijn over de opvoedomgeving bij de moeder. De
moeder is na de bevalling van [kind A] opgenomen op de PAAZ en aansluitend is intensieve
(thuis)begeleiding ingezet. In september 2015 is de GI betrokken geraakt in een drangkader. Er is
daarna onder andere hulpverlening door Families First ingezet, ambulante hulp in de vorm van
wekelijkse bezoeken om te onderzoeken of uithuisplaatsing van [kind A] kon worden voorkomen.
De moeder was wisselend bereid tot samenwerking met de hulpverlening. Zij heeft meermaals het
contact met de hulpverlening afgebroken. Vanwege de toenemende zorgen over de ontwikkeling
van [kind A] en zijn veiligheid in de thuissituatie is hij begin 2017 uit huis geplaatst. De zorgen
zagen onder meer op zijn ontwikkel- en taalachterstand. [kind A] werd in de thuissituatie bij de
moeder ernstig ondergestimuleerd en hij kwam nauwelijks in aanraking met andere kinderen als
gevolg waarvan hij zich in sociaal-emotioneel opzicht niet goed kon ontwikkelen. Daarnaast was
de veiligheid van [kind A] in de thuissituatie niet gewaarborgd omdat de moeder onvoldoende in
staat was risico’s in te schatten.

[kind A] is aanvankelijk in een crisispleeggezin geplaatst en met ingang van maart 2017 in het
huidige perspectiefbiedende pleeggezin. [kind A] liet in het crisispleeggezin al een vooruitgang
zien. In het huidige pleeggezin ontwikkelt hij zich verder. Hij is goed gegroeid, hij is zindelijk
geworden, hij gaat met plezier naar school en hij kan zich beter verstaanbaar maken dan
voorheen. De spraak- en taalontwikkeling van [kind A] blijft een aandachtspunt. Hij loopt op dit
gebied nog steeds fors achter ten opzichte van leeftijdsgenootjes. [kind A] is kwetsbaar als gevolg
van zijn jonge leeftijd en ontwikkelingsachterstand.

Het hof is, gelet op de lange hulpverleningsgeschiedenis, alsmede gelet op de leeftijd en
kwetsbaarheid van [kind A] , van oordeel dat de aanvaardbare termijn waarbinnen de moeder in
staat zou moeten zijn de opvoeding voor [kind A] te dragen, al is verstreken. Het hof overweegt in
dit verband dat het de moeder ondanks langdurige en intensieve hulpverlening niet is gelukt [kind
A] in de thuissituatie te bieden wat hij nodig heeft. Zij was onvoldoende in staat om te profiteren
van de thuis geboden hulp en zij was moeilijk te begeleiden. Zij stond tweeslachtig tegenover de
hulpverlening en er leek sprake te zijn van een patroon waarbij zij telkens op enig moment de
hulpverlening afwees. Hierdoor was het niet mogelijk een zodanige opvoedsituatie voor [kind A]
vorm te geven dat aan de basisvoorwaarden voor zijn veilige ontwikkeling was voldaan. Nu de
aanvaardbare termijn is verstreken zijn een (jaarlijks te verlengen) ondertoezichtstelling en
machtiging uithuisplaatsing niet langer passende maatregelen.

Het hof volgt de moeder niet in haar stelling dat de zorgen over de ontwikkeling van [kind A] die
hebben geleid tot de uithuisplaatsing mogelijk (enkel) het gevolg zouden zijn van een beperking
bij [kind A] . Het is op dit moment inderdaad niet duidelijk of er bij [kind A] sprake is van een
beperking, dit zal in het komende jaar nader moeten worden onderzocht. Dit neemt echter niet
weg dat [kind A] in de thuissituatie bij de moeder ernstig ondergestimuleerd werd en dat het de
moeder onvoldoende lukte om bij hem aan te sluiten. [kind A] liet al snel na de uithuisplaatsing
een positieve ontwikkeling zien. Ook thans blijkt tijdens de omgangsmomenten dat de moeder,
hoewel zij liefdevol en zorgzaam is jegens [kind A] , nog steeds veel moeite heeft om bij hem aan
te sluiten, om welke reden is besloten de begeleiding bij de bezoeken te continueren om de
moeder hierin te sturen en te begeleiden. Het hof overweegt voorts dat als er bij [kind A]
inderdaad sprake blijkt te zijn van een beperking dit extra opvoedvaardigheden van zijn
verzorger(s) vraagt. De pleegouders bieden [kind A] rust, regelmaat en continuïteit, hij wordt
gestimuleerd in zijn taal- en spraakontwikkeling en er wordt op school voor hem extra hulp en
begeleiding ingezet.
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5.7.

5.8.

5.9.

De moeder heeft voorts niet altijd haar medewerking verleend aan noodzakelijke
gezagsbeslissingen over [kind A] . Zo heeft zij geweigerd toestemming te geven voor het
aanvragen van een ID-kaart, heeft zij eerder verleende instemming meermaals ingetrokken en
heeft zij geen toestemming gegeven voor individuele ondersteuning in de klas gericht op de taal-
en spraakachterstand.

Het is ook om die reden in het belang van [kind A] dat het gezag van de moeder wordt beëindigd
zodat er duidelijkheid over zijn opvoedperspectief bestaat en hij optimaal kan profiteren van de
benodigde hulpverlening.

Ten aanzien van het door de moeder verzochte deskundigenonderzoek overweegt het hof als
volgt. De moeder verzoekt een onderzoek naar de volgende vragen:

1. Wat zijn de mogelijkheden van de moeder tot het zelf opvoeden van de minderjarige?

2. Heeft de moeder daarbij, indien zij zelf tot het opvoeden van de minderjarige in staat is,
specifieke hulpverlening nodig en zo ja, welke?

3. Wat zijn de specifieke opvoedingsbehoeften van de minderjarige?

4. Waar ligt het opvoedperspectief van de minderjarige?

5. Welke contactregeling zou passend zijn voor de moeder, in het geval het perspectief van de
minderjarige niet thuis wordt gezien?

Het hof overweegt als volgt. Art. 810a lid 2 Rv bepaalt, voor zover thans van belang, dat in zaken
betreffende de ondertoezichtstelling van minderjarigen de rechter op verzoek van een ouder en
na overleg met die ouder een deskundige benoemt, mits dat mede tot beslissing van de zaak kan
leiden en het belang van het kind zich daartegen niet verzet. Uit vaste jurisprudentie van de Hoge
Raad volgt dat een voldoende concreet en terzake dienend verzoek tot toepassing van art. 810a
lid 2 Rv, dat feiten en omstandigheden bevat die zich lenen voor een onderzoek door een
deskundige, in beginsel zal moeten worden toegewezen, tenzij de rechter feiten of
omstandigheden aanwezig oordeelt op grond waarvan moet worden aangenomen dat toewijzing
van het verzoek strijdig is met het belang van het kind.

De vijfde voorgestelde onderzoeksvraag, welke contactregeling passend is, is in deze zaak niet
aan de orde, nu het hof slechts dient te beslissen over de verzochte beëindiging van het gezag.
Voor wat betreft de vier overige voorgestelde onderzoeksvragen is het hof van oordeel dat het
belang van [kind A] zich verzet tegen uitvoering van een dergelijk onderzoek. Het hof overweegt
hiertoe als volgt. Zoals reeds is overwogen is bij [kind A] sprake van een (zeer) kwetsbare
ontwikkeling. Sinds de uithuisplaatsing ontwikkelt hij zich voorzichtig positief. Hij heeft behoefte
aan rust, regelmaat en duidelijkheid. Hij verblijft inmiddels al meer dan de helft van zijn leven in
het pleeggezin en hij bevindt zich midden in het hechtingsproces met de pleegouders. Het
doorbreken van de hechtingsrelatie met de pleegouders zou een ernstige bedreiging voor zijn
ontwikkeling vormen. Daarnaast heeft de wisselende houding van de moeder ten opzichte van de
hulpverlening en de pleegouders er de afgelopen periode voor gezorgd dat de benodigde
hulpverlening voor [kind A] niet altijd (direct) ingezet kon worden. Het hof is van oordeel dat het
belang van [kind A] , gelet op zijn (zeer) kwetsbare ontwikkeling en de reeds ingezette
hulpverlening en lopende en nog in te zetten onderzoeken zich tegen het door de moeder
verzochte onderzoek verzet, omdat dit betekent dat de huidige onzekere situatie nog langer
voortduurt, hetgeen een extra belasting voor hem vormt. Daarbij komt dat, zoals hiervoor is
overwogen, het hof van oordeel is dat de in artikel 1:266 lid 1 BW bedoelde aanvaardbare termijn
reeds is verstreken. Ook om die reden verzet het belang van [kind A] zich tegen het verzochte
onderzoek. Bovendien betekent dit, dat de uitkomst van het door de moeder verzochte onderzoek
niet meer kan bijdragen aan enige in deze zaak te nemen beslissing en dus niet meer ter zake
dienend is. Het verzoek wordt afgewezen.

Dit leidt tot de volgende beslissing.
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Het hof:

bekrachtigt de beschikking waarvan beroep;

wijst af het in hoger beroep meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.T. Hoogland, mr. A.V.T. de Bie en mr. J.W. van Zaane, in
tegenwoordigheid van mr. E.E. Kraan als griffier en is op 23 juli 2019 in het openbaar uitgesproken
door de voorzitter.

6 De beslissing
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3.2.1

3.1

t e g e n

STICHTING JEUGDBESCHERMING OVERIJSSEL,
gevestigd te Zwolle,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de moeder en de GI.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

a. de beschikkingen in de zaak C/08/209553 / JE RK 17-1878 van de rechtbank Overijssel van 6
december 2017 en 14 februari 2018;

b. de beschikking in de zaak 200.236.876 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 2 augustus
2018.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

Tegen de beschikking van het hof heeft de moeder beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is
aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De GI heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de plaatsvervangend Procureur-Generaal strekt tot vernietiging van de bestreden
beschikking en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Uit de inmiddels verbroken relatie van de moeder en de vader zijn twee dochters geboren
(hierna gezamenlijk: de kinderen). De oudste dochter is geboren in [geboortemaand] 2014, de
jongste in [geboortemaand] 2016.

(ii) De moeder en de vader zijn gezamenlijk belast met het gezag over de kinderen.

(iii) De kinderen zijn onder toezicht gesteld van een gecertificeerde instelling (hierna: de GI) en uit
huis geplaatst.

De GI heeft in deze procedure verzocht om verlenging van de ondertoezichtstelling en van
de machtiging tot uithuisplaatsing van de kinderen. Zij heeft de resultaten in het geding
gebracht van een bij de moeder afgenomen persoonlijkheidsonderzoek en heeft zich op het

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel
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3.2.2

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.4 (…)

standpunt gesteld dat het perspectief van de kinderen binnen de pleeggezinnen ligt. De
kinderrechter heeft overwogen dat een terugplaatsing van de kinderen bij de moeder niet
mogelijk is en heeft de verzoeken van de GI toegewezen.

De moeder heeft hoger beroep ingesteld en heeft onder meer verzocht een nader
onderzoek door een deskundige te gelasten op de voet van art. 810a lid 2 Rv. De GI heeft
onder verwijzing naar het hiervoor in 3.2.1 genoemde persoonlijkheidsonderzoek
aangevoerd dat verder onderzoek niet noodzakelijk is. Het hof heeft het verzoek van de
moeder afgewezen en de beslissing van de kinderrechter bekrachtigd. Het heeft daartoe,
voor zover in cassatie van belang, het volgende overwogen:

“5.5 Het hof acht zich op grond van de stukken en het besprokene ter mondelinge
behandeling voldoende voorgelicht om een beslissing te kunnen nemen, zodat geen
noodzaak bestaat om een nader onderzoek te gelasten.”

Het middel klaagt over de afwijzing van het verzoek van de moeder om een
deskundigenonderzoek te gelasten op de voet van art. 810a lid 2 Rv. Volgens het middel
heeft het hof (in rov. 5.5) miskend dat een dergelijk verzoek niet kan worden afgewezen op
de grond dat de rechter zich voldoende voorgelicht acht.

Art. 810a lid 2 Rv bepaalt, voor zover thans van belang, dat in zaken betreffende de
ondertoezichtstelling van minderjarigen de rechter op verzoek van een ouder en na overleg
met die ouder een deskundige benoemt, mits dat mede tot beslissing van de zaak kan leiden
en het belang van het kind zich daartegen niet verzet.

Met het recht op contra-expertise van art. 810a lid 2 Rv is beoogd te bevorderen dat ouders
van een minderjarige een standpunt van de Raad voor de Kinderbescherming in een zaak
over een maatregel van jeugdbescherming die wezenlijk ingrijpt in de persoonlijke
levenssfeer en het familie- en gezinsleven, desgewenst gemotiveerd kunnen weerspreken
(HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2632, rov. 3.3.2). Deze ratio geldt ook als het gaat
om een standpunt van een gecertificeerde instelling.

Art. 810a lid 2 Rv spreekt weliswaar van “zaken betreffende de ondertoezichtstelling van
minderjarigen”, maar aangenomen moet worden dat daaronder ook vallen zaken als de
onderhavige, waarin het gaat om de uithuisplaatsing van minderjarigen. In dit verband is
van belang dat het wettelijk stelsel inhoudt dat een uithuisplaatsing slechts mogelijk is in het
kader van een ondertoezichtstelling (art. 1:265b lid 1 BW). De hiervoor genoemde ratio
vanart. 810a lid 2 Rv speelt bij uithuisplaatsingen een nog grotere rol dan bij de enkele
ondertoezichtstelling, omdat een uithuisplaatsing als maatregel van kinderbescherming
dieper ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer en het familie- en gezinsleven dan de enkele
ondertoezichtstelling.

In de hiervoor in 3.3.3 genoemde beschikking heeft de Hoge Raad onder meer overwogen:

“3.3.3 Een voldoende concreet en terzake dienend verzoek tot toepassing van art. 810a lid 2
Rv, dat feiten en omstandigheden bevat die zich lenen voor een onderzoek door een
deskundige, zal in beginsel moeten worden toegewezen indien de rechter geen feiten of
omstandigheden aanwezig oordeelt op grond waarvan moet worden aangenomen dat
toewijzing van het verzoek strijdig is met het belang van het kind.

Voor zover het hof heeft geoordeeld dat het zich op grond van de stukken en het verhandelde
ter zitting voldoende voorgelicht acht om een beslissing te nemen, respectievelijk dat de kwaliteit
en de wijze van totstandkoming van het raadsrapport geen aanleiding geven tot een nader
onderzoek, heeft het miskend dat noch het een noch het ander de afwijzing van een verzoek op
de voet van art. 810a lid 2 Rv rechtvaardigt.”
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3.3.5 Uit het hiervoor in 3.3.3 en 3.3.4 overwogene volgt dat het hof had moeten onderzoeken of
het op art. 810a lid 2 Rv gebaseerde verzoek van de moeder voldoende concreet en ter zake
dienend was, en zo ja, of het belang van de kinderen zich tegen toewijzing van het verzoek
verzette. Nu uit de overwegingen van het hof niet blijkt dat het hof dit onderzoek heeft
verricht en het hof bij de afwijzing van het verzoek heeft volstaan met de overweging dat
het zich “voldoende voorgelicht” achtte, geeft het oordeel van het hof blijk van een onjuiste
rechtsopvatting. Het middel is dus gegrond.

De Hoge Raad:

vernietigt de beschikking van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 2 augustus 2018;

verwijst het geding naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, C.E. du
Perron en H.M. Wattendorff, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.V. Polak op 12 april
2019.

4 Beslissing
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 10-09-2019

Datum publicatie 13-09-2019

Zaaknummer 200.241.026

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Verzoek verwijdering persoonsgegevens uit hulpverleningsplan op grond van de
Jeugdwet en Wbp. Begrip betrokkene. Verzoek gedeeltelijk toegewezen. Tweetal
passages ontbeert een objectieve grondslag en moeten om die reden verwijderd
worden.

Wetsverwijzingen Burgerlijk Wetboek Boek 1 253i
Burgerlijk Wetboek Boek 1 253a
Burgerlijk Wetboek Boek 1 349
Jeugdwet 7.3.1
Jeugdwet 7.3.9
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming 48
Wet bescherming persoonsgegevens 11
Wet bescherming persoonsgegevens 36

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.241.026

(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht: 445563)

beschikking van 10 september 2019

inzake

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellant in het principaal hoger beroep,

geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep,

ECLI:NL:GHARL:2019:7410
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2.1

2.2

2.3

eerste aanleg: verzoeker,

hierna: de vader,

advocaat: mr. J. Bredius,

tegen:

1. de stichting

Stichting De Rading,
gevestigd te Hollandsche Rading,
geïntimeerde sub 1 in het principaal hoger beroep,

appellante sub 1 in het incidenteel hoger beroep,
eerste aanleg: verweerster sub 1,
hierna: de hulpverleningsinstelling,
en
2. [geïntimeerde],
wonende te [woonplaats] ,

geïntimeerde sub 2 in het principaal hoger beroep,

appellante sub 2 in het incidenteel hoger beroep,
eerste aanleg: verweerster sub 2,
hierna: de hulpverlener,
advocaat mr. L.A.P. Arends,

en

De hulpverleningsinstelling en de hulpverlener zullen hierna gezamenlijk de hulpverleningsinstelling
c.s. (vrouwelijk enkelvoud) worden genoemd.

1. Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de beschikking van 
21 maart 2018, die de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tussen de vader en de
hulpverleningsinstelling c.s. heeft gegeven.

Bij beroepschrift met bijlagen, binnengekomen op 15 juni 2018 bij de griffie, heeft de vader het hof
verzocht de beschikking van de rechtbank te vernietigen en zijn verzoek alsnog toe te wijzen.

Het hof heeft de moeder als belanghebbende in de onderhavige procedure aangemerkt.

Het verdere procesverloop blijkt uit:
- de brief van 16 augustus 2018 van mr. Bredius met het proces-verbaal en de pleitnota van de

3 [belanghebbende] ,
wonende te [woonplaats] ,
belanghebbende,
hierna: de moeder.

2 De procedure in hoger beroep
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2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

hulpverleningsinstelling van de zitting bij de rechtbank van 16 januari 2018;
- het verweerschrift met bijlage van de moeder van 30 augustus 2018;
- het verweerschrift in beroep tevens incidenteel beroep van de hulpverleningsinstelling c.s. van 1
oktober 2018;
- het verweerschrift in incidenteel beroep van de vader van 12 november 2018.

Op 13 maart 2019 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij de vader, bijgestaan
door zijn advocaat, is verschenen. De hulpverleningsinstelling c.s. heeft zich tijdens de mondelinge
behandeling laten vertegenwoordigen door een advocaat. Verder is er niemand namens haar ter
zitting verschenen. De moeder is niet op de mondelinge behandeling verschenen. Mr. Bergsma
heeft namens de hulpverleningsinstelling c.s. gepleit conform haar pleitnotitie, die aan het proces-
verbaal van de mondelinge behandeling is gehecht. Na afloop van de mondelinge behandeling
heeft het hof beschikking bepaald.

Op verzoek van het hof heeft de vader, bij V6-formulier van 14 maart 2019, een 
e-mail van 14 november 2018 in het geding gebracht, waarop de hulpverleningsinstelling c.s. bij
brief van 29 maart 2019 heeft gereageerd. De brieven zijn een onderdeel van het procesdossier.

De vader en de moeder zijn de ouders van [naam kind] (hierna: het kind, geboren op
[geboortedatum] ) en zijn kort na de geboorte van het kind gescheiden. Op 16 mei 2013 is het
kind onder toezicht gesteld. In het kader van deze ondertoezichtstelling is op 29 juli 2013 een
indicatiebesluit afgegeven voor de verlening van jeugdhulp. De ondertoezichtstelling is op 16 mei
2014 beëindigd.

De hulpverleningsinstelling is een organisatie die gespecialiseerde jeugdhulp verleent aan
kinderen, jongeren en ouders. De hulpverlener is contextueel therapeute en is werkzaam geweest
bij de hulpverleningsinstelling. De hulpverlener heeft op 15 mei 2014 een brief met het eerste
hulpverleningsplan (hierna: het hulpverleningsplan) aan de moeder verzonden. Op 3 november
2014 is een aanvulling op het eindverslag (hierna: de aanvulling op het eindverslag) opgesteld
door de hulpverlener. De vader heeft over het handelen van de hulpverlener, ten tijde van de
hulpverlening na het afgegeven indicatiebesluit, een klacht ingediend bij de NVPA
klachtencommissie, die de hulpverlener een waarschuwing heeft opgelegd.

De vader heeft aan de hulpverlener op 19 juni 2017 en 20 juni 2017 per e-mail verzocht gegevens
te verwijderen. De hulpverlener heeft de vader op 20 juni 2017 doorverwezen naar de
hulpverleningsinstelling. Bij brief van 10 juli 2017 heeft de hulpverleningsinstelling de vader bericht
niet te voldoen aan zijn verzoek tot vernietiging van (delen van) het dossier.

Bij brief van 25 augustus 2017 heeft de vader de hulpverlener verzocht persoonsgegevens van
hem en het kind te verwijderen op grond van artikel 36 Wet bescherming persoonsgegevens
(hierna: Wbp). In de bijlage bij die brief, bestaande uit het hulpverleningsplan en de aanvulling op
het eindverslag, heeft de vader aangegeven welke passages in de voornoemde stukken
weggelaten moeten worden.

Bij e-mail van 31 augustus 2017 heeft de hulpverleningsinstelling meegedeeld dat zij eerder op de
verwijderingsverzoeken van de vader heeft gereageerd en ook nu niet aan het verzoek van de
vader kan voldoen.

3 De feiten

4 De procedure bij de rechtbank

404



4.1

4.2

5.1

5.3

De vader heeft aan de rechtbank verzocht om te bevelen dat primair het hulpverleningsplan en de
aanvulling op het eindverslag op grond van de Jeugdwet worden vernietigd dan wel subsidiair op
grond van artikel 36 Wbp de tekst in de voornoemde stukken ten dele wordt verwijderd op de
wijze zoals opgenomen in bijlage 8 van het aanvullend verzoekschrift. De hulpverleningsinstelling
c.s. heeft verweer gevoerd.

De rechtbank heeft de vader ontvankelijk verklaard in zijn primaire verzoek jegens de
hulpverleningsinstelling c.s. en in zijn subsidiaire verzoek jegens de hulpverleningsinstelling, maar
heeft de verzoeken van de vader afgewezen. De rechtbank heeft overwogen dat op grond van de
Jeugdwet het verzoek tot vernietiging van het dossier, of delen daarvan, door de betrokkene aan
de jeugdhulpverlener moet worden verzocht, zodat de vader ontvankelijk wordt verklaard in zijn
verzoek op grond van de Jeugdwet tegen zowel de hulpverleningsinstelling als tegen de
hulpverlener. Het subsidiaire verzoek kan uitsluitend de hulpverleningsinstelling betreffen omdat
die de verantwoordelijke is op grond van de Wbp. Aan de afwijzing van het primaire verzoek heeft
de rechtbank ten grondslag gelegd dat de moeder als enige betrokkene in de zin van de Jeugdwet
heeft te gelden en heeft om die reden het primaire verzoek van de vader afgewezen. Ten aanzien
van het subsidiaire verzoek heeft de rechtbank geoordeeld dat het belang van de
hulpverleningsinstelling bij handhaving van de geregistreerde gegevens dient te prevaleren boven
het belang van de vader bij verwijdering daarvan.

Waar gaat het om

In deze zaak gaat het om de beoordeling of gegevens uit stukken, opgesteld in het kader van
hulpverlening aan een jeugdige, moeten worden vernietigd of gewijzigd wegens strijd met de
Jeugdwet of de Wbp. In dat kader dient ook beoordeeld te worden of de verzoekende ouder
betrokkene is in de zin van de genoemde wetgeving en tegen wie hij zijn verzoek moet richten.

Ontvankelijkheid verzoek vader namens het kind 
5.2 Voor zover het hof uit het verzoek moet afleiden dat het verzoek ook door de vader namens
het kind is ingesteld, is de vader niet-ontvankelijk. Uit de stukken blijkt dat de vader en de moeder
gezamenlijk het gezag uitoefenen over het kind. Artikel 1:253i lid 1 BW bepaalt onder meer dat
wanneer sprake is van gezamenlijke gezagsuitoefening de ouders het kind gezamenlijk
vertegenwoordigen in burgerlijke handelingen, met dien verstande dat een ouder hiertoe alleen
bevoegd is, mits niet van bezwaren van de andere ouder is gebleken. In geval van
procesvertegenwoordiging door één ouder zal die ouder ingevolge artikel 1:253a BW vervangende
toestemming aan de kantonrechter moeten vragen indien van bezwaren van de andere ouder is
gebleken. Daarnaast is in artikel 1:349 BW, welk artikel op grond van artikel 1:253k BW van
overeenkomstige toepassing is, bepaald dat indien een wettelijk vertegenwoordiger zonder
machtiging van de kantonrechter voor de minderjarige als eiser in rechte optreedt of tegen een
uitspraak beroep instelt, niet-ontvankelijk wordt verklaard. Nu uit de stukken blijkt dat de moeder
bezwaren heeft tegen het ingediende verzoek, niet is gebleken dat vervangende toestemming is
verleend door de kantonrechter en nu geen machtiging is overgelegd in de zin van artikel 1:349
BW, moet de vader niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn verzoek voor zover hij dit namens
het kind heeft ingediend. Dit geldt zowel voor het verzoek op grond van de Jeugdwet als op grond
van de Wbp.

Toepasselijkheid Jeugdwet

De grieven van de vader zijn gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat hij geen betrokkene
is in de zin van de Jeugdwet en houden in dat de rechtbank dan ook ten onrechte zijn primaire
verzoek heeft afgewezen. De hulpverleningsinstelling c.s. heeft aangevoerd dat het oordeel van

5 De beoordeling in hoger beroep
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5.4

5.5

5.6

de rechtbank op dit punt klopt.

Ten tijde van het indienen van het verzoek door de vader bij de hulpverleningsinstelling op 19 juni
2017 (zie r.o. 3.3) was de Jeugdwet van toepassing. Artikel 7.3.9 lid 1 Jeugdwet bepaalt dat de
jeugdhulpverlener het dossier of delen daarvan vernietigt binnen drie maanden na een daartoe
strekkend verzoek van de betrokkene. Artikel 7.3.1 lid 2 Jeugdwet geeft aan dat onder het begrip
betrokkene wordt verstaan de persoon aan wie rechtstreeks jeugdhulp wordt verleend, ten
aanzien van wie de verlening van jeugdhulp wordt voorgesteld of ten aanzien van wie een
kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitgevoerd wordt of de uitvoering daarvan
wordt voorgesteld. Uit de memorie van toelichting bij dit artikel volgt dat voor het (verzamel)begrip
betrokkene is gekozen, aangezien de jeugdhulp zich kan richten tot de jeugdige of de ouder.1

Het hof acht de vader betrokkene in de zin van de Jeugdwet en overweegt daartoe als volgt. Op
16 mei 2013 is het kind, dat toen één jaar oud was, onder toezicht gesteld. In het kader van die
ondertoezichtstelling is een indicatiebesluit afgegeven voor de verlening van jeugdhulp. Die
jeugdhulp was gericht, gelet op de zeer jonge leeftijd van het kind, op de vader en de moeder. De
hulp bestond uit een bemiddelingstraject voor de ouders en ondersteuning voor hen bij de
opvoeding en zorg voor het kind door middel van contextuele gezinstherapie. Gelet op de inhoud
van het indicatiebesluit, dat duidelijk zag op hulpverlening die gericht was op beide ouders, ten
behoeve van een op dat moment zeer jong kind, acht het hof de vader betrokkene in de zin van
de Jeugdwet. De hulpverlening werd immers ten aanzien van beide ouders voorgesteld (zie artikel
7.3.1 lid 2 Jeugdwet). Het hof kent aan het begrip betrokkene dan ook een ruimere uitleg toe dan
door de hulpverleningsinstelling c.s. is betoogd. Zoals uit bovengenoemde passage uit de memorie
van toelichting blijkt kan de jeugdhulp ten behoeve van een minderjarige ook enkel zien op de
ouders. Dat uiteindelijk feitelijk geen hulp aan de vader is verleend door de
hulpverleningsinstelling c.s. doet er niet aan af dat de vader als betrokkene moet worden
aangemerkt. Het betoog van de hulpverleningsinstelling c.s. en de moeder dat het dossier bij de
hulpverleningsinstelling enkel op naam van de moeder staat, hetgeen door de vader overigens is
betwist, heeft niet tot gevolg dat de vader geen betrokkene is in de zin van de Jeugdwet. Ook het
verweer van de hulpverleningsinstelling c.s. dat zij een geheimhoudingsplicht jegens derden heeft,
gaat niet op, nu de vader als betrokkene moet worden aangemerkt. De conclusie luidt dat de
vader als betrokkene een verzoek kan doen tot vernietiging van gegevens op grond van artikel
7.3.9 lid 2 Jeugdwet.

Verzoek verwijdering gegevens Jeugdwet, aan wie te richten

Het hof komt nu toe aan de vraag aan wie de vader een verzoek tot vernietiging van gegevens op
grond van de Jeugdwet kan richten en zal eerst de incidentele grief van de hulpverleningsinstelling
c.s. bespreken. De hulpverleningsinstelling c.s. heeft zich in die grief op het standpunt gesteld dat
de rechtbank de vader ten onrechte ontvankelijk heeft verklaard in het primaire verzoek tegen de
hulpverlener. Tussen partijen staat vast dat de vader op grond van de Jeugdwet zijn verzoek aan
de hulpverleningsinstelling kan richten. Dit is door de vader gesteld en door de
hulpverleningsinstelling c.s. niet weersproken. Artikel 7.3.9 lid 1 Jeugdwet bepaalt dat een verzoek
tot verwijdering kan worden gedaan bij de jeugdhulpverlener. Onder jeugdhulpverlener valt de
natuurlijke persoon die beroepsmatig jeugdhulp verleent, zie artikel 1.1 Jeugdwet. Uit de memorie
van toelichting volgt dat de jeugdhulpverlener de professional is die feitelijk de jeugdhulp heeft
verleend.2 Vaststaat dat de hulpverlener tot 1 juni 2015 in dienst van de hulpverleningsinstelling
was en jeugdhulp aan de moeder heeft verleend ter uitvoering van het afgegeven indicatiebesluit.
De hulpverlener heeft dan ook te gelden als jeugdhulpverlener in de zin van de Jeugdwet, zodat
de vader, gelet op het ook op hem gerichte indicatiebesluit, ontvankelijk is in zijn primaire verzoek
jegens de hulpverlener. Dat de hulpverlener in dit geval feitelijk geen uitvoering aan het verzoek
kan geven, zoals door de hulpverleningsinstelling c.s. gesteld, leidt niet tot de conclusie dat de
vader jegens de hulpverlener niet-ontvankelijk is in zijn verzoek. De van een andere opvatting
uitgaande grief van de hulpverleningsinstelling c.s. in incidenteel appel faalt dan ook.

Verzoeken van de vader
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Nu de vader ontvankelijk is in zijn verzoek op grond van de Jeugdwet komt het hof toe aan de
beoordeling van het primaire verzoek tot vernietiging van (gegevens in) het hulpverleningsplan en
de aanvulling op het eindverslag. De vader heeft gesteld dat het hulpverleningsplan en de
aanvulling op het eindverslag gegevens bevatten over hem en het kind, waardoor hij blijvend
belast wordt met informatie die geen objectief beeld geeft over het kind en het systeem om haar
heen. Deze gegevens kunnen toekomstige hulpverleners beïnvloeden, aldus de vader. De vader
heeft aangevoerd dat zijn belang om (gegevens uit) de stukken te vernietigen, dient te prevaleren
boven het belang van de hulpverleningsinstelling c.s. en de moeder bij het in stand laten van die
gegevens. De hulpverleningsinstelling c.s. en de moeder hebben verweer gevoerd.

Toetsingskader

De Jeugdwet bevat omtrent de verwerking en vernietiging van persoonsgegevens op een aantal
punten een concretisering van de algemene normen van de Wbp. De Wbp is per 25 mei 2018
vervallen door de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna:
AVG). Op het moment dat de vader zijn verzoek bij de rechtbank op 22 augustus 2017 had
ingediend, was de Wbp nog van kracht (zie voor het overgangsrecht artikel 48 lid 10
uitvoeringswet AVG). Daarom dient het primaire verzoek van de vader, voor zover de beoordeling
daarvan niet geregeld wordt in de Jeugdwet, getoetst te worden aan de Wbp.

Wanneer het gaat om de verwerking van persoonsgegevens bevat de Wbp algemene normen.
Onder persoonsgegeven wordt verstaan elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon. De verwerking van persoonsgegevens dient op een
behoorlijke en zorgvuldige wijze plaats te vinden. De Wbp is een uitvoering van artikel 10
Grondwet. In artikel 10 Grondwet en onder meer in artikel 8 EVRM wordt het recht op eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer erkend. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 9 september 2011
overwogen dat de Wbp in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8 EVRM moet worden
uitgelegd en dat uit de wetsgeschiedenis van de Wbp volgt dat bij elke gegevensverwerking moet
zijn voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.3 Dit brengt naar het oordeel
van de Hoge Raad mee dat de inbreuk op de belangen van de betrokkene niet onevenredig mag
zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel, en dat dit doel in redelijkheid niet op
een andere, voor de betrokkene minder nadelige, wijze kan worden verwerkelijkt. Artikel 11 Wbp
bepaalt dat persoonsgegevens slechts worden verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden
waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en
niet bovenmatig zijn. Het tweede lid van artikel 11 Wbp bepaalt dat de verantwoordelijke de
nodige maatregelen treft opdat de persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij
worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.

De Jeugdwet kent een specifieke bepaling waarin staat dat de jeugdhulpverlener op verzoek van
de betrokkene het dossier, of delen daarvan, vernietigt binnen drie maanden na het ingediende
verzoek (artikel 7.3.9 lid 1 Jeugdwet). Artikel 7.3.9 lid 2 Jeugdwet bepaalt dat het verzoek zoals
weergegeven in het eerste lid niet geldt voor zover het verzoek gegevens betreft waarvan
redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de
betrokkene, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging
verzet. Deze bepaling is een specifieke regel ten opzichte van artikel 36 Wbp op grond waarvan
eveneens verzocht kan worden persoonsgegevens te verwijderen. De Jeugdwetbepalingen
dienen te worden bezien in het licht van de Wbp. Zo geldt artikel 11 Wbp omtrent de juiste en
nauwkeurige verwerking van persoonsgegevens ook voor de verwerking van persoonsgegevens
in het kader van de Jeugdwet, aangezien de Jeugdwet op dit punt geen specifieke regeling kent.

Beoordeling van de verzoeken van de vader 
5.11 Het hof stelt bij de beoordeling van de verzoeken van de vader voorop dat de
hulpverleningsinstelling c.s. in het kader van de jeugdhulpverlening een familiegroepsplan of
hulpverleningsplan dient op te stellen. Bij het opstellen van dergelijke plannen kunnen
persoonsgegevens worden verwerkt. De hulpverleningsinstelling c.s. moet, met inachtneming van
de regels over de verwerking van persoonsgegevens, in het kader van de te verlenen jeugdhulp in

407



5.12

5.13

6.1

staat blijven persoonsgegevens te verwerken van personen die met het oog op de betrokken
jeugdhulp van belang zijn. Deze gegevens moeten, zoals artikel 11 Wbp bepaalt, op een juiste en
nauwkeurige manier worden verwerkt, voor zover zij gelet op de doeleinden waarvoor zij worden
verzameld of worden verwerkt toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. De moeder
heeft bezwaar tegen de verwijdering van de stukken en acht het van groot belang dat dossiers
omtrent de hulpverlening door onafhankelijke instanties, zoals de hulpverleningsinstelling,
bewaard blijven. Zo bevatten het hulpverleningsplan en de aanvulling op het eindverslag
informatie over de gezinssituatie omtrent het kind op het moment van de hulpverlening, aldus de
moeder.

Het hof acht redelijkerwijs aannemelijk dat de moeder een aanmerkelijk belang heeft bij
bewaring van de gegevens en dat dit belang in het algemeen zwaarder weegt dan het belang van
de vader bij volledige vernietiging daarvan. Daarbij geldt wel dat indien er persoonsgegevens,
zoals in dit geval van de vader, in stukken worden opgenomen deze gegevens gelet op de
doeleinden, waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig
dienen te zijn (zie artikel 11 lid 2 Wbp). Artikel 11 Wbp gaat uit van een objectieve basis voor de
verwerking van persoonsgegevens. Constateringen en observaties van de jeugdhulpverlener, die
naar hun aard subjectief zijn, vallen in beginsel buiten bereik van de vernietiging, tenzij is vast te
stellen dat deze constateringen en observaties iedere objectieve grondslag ontberen. Het hof
oordeelt dat dit het geval is ten aanzien van punt 10 en punt 20, (de passages zijn genummerd
door de vader in bijlage 8 bij het aanvullend beroepschrift van 26 december 2017, in het
hulpverleningsplan). In punt 10 staat: ‘Het kind wordt niet betrokken bij de spanningen van de
strijd die de vader met moeder voert’ en in punt 20 staat vermeld: ‘De relatie die al onder
spanning stond, is sterker onder spanning komen te staan door de hevige strijd die vader met
moeder voert’. Deze passages lijken alleen een subjectief oordeel van de jeugdhulpverlener te
bevatten, zonder dat daarbij enige objectieve grondslag daarvoor wordt vermeld. De hulpverlener
heeft ten aanzien van onder meer het opnemen van deze twee passages in het
hulpverleningsplan een waarschuwing opgelegd gekregen door de NVPA klachtencommissie. De
klachtencommissie was van oordeel dat het ging om een eenzijdige weergave van een opvatting
van de moeder, die de hulpverlener niet voor haar rekening kon nemen, zonder dat zij de vader
hierover had gesproken, hetgeen in strijd is met de voor haar geldende gedragsregels. In
aansluiting op het oordeel van de klachtencommissie merkt het hof voornoemde passages aan als
subjectieve oordelen die in strijd met artikel 11 Wbp niet nauwkeurig en juist in het
hulpverleningsplan zijn verwerkt. Het hof wijst dan ook het verzoek tot vernietiging ten aanzien
van deze twee passages uit het hulpverleningsplan toe. De overige door de vader gearceerde
passages in het hulpverleningsplan bevatten naar het oordeel van het hof ofwel
persoonsgegevens ofwel feitelijke observaties, waarvan de vader niet of onvoldoende
gemotiveerd heeft onderbouwd waarom deze onjuist zijn of een objectieve grondslag ontberen.

De conclusie luidt dat de gegevens, zoals weergegeven in punt 10 en 20 van het
hulpverleningsplan (overgelegd als bijlage 8 bij het aanvullend verzoekschrift van 26 december
2017), dienen te worden verwijderd door de hulpverleningsinstelling. De hulpverleningsinstelling
beschikt immers over het hulpverleningsplan en kan uitvoering geven aan het verzoek. De
verzoeken van de vader zullen in zoverre worden toegewezen en voor het overige worden
afgewezen. De hulpverlener is niet langer werkzaam bij de hulpverleningsinstelling en kan daarom
geen uitvoering meer geven aan de verzoeken. Het hof wijst de verzoeken ten aanzien van de
hulpverlener om die reden af.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de grieven in het principaal hoger beroep gedeeltelijk

6 Slotsom

in het principaal en incidenteel hoger beroep
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slagen. De in het incidenteel hoger beroep opgeworpen grief faalt. De bestreden beschikking zal
worden vernietigd en de vordering van de vader zal worden toegewezen zoals hierna te melden.

In verband met het feit dat de vader een verzoekschrift heeft moeten indienen en in hoger beroep
heeft moeten gaan om verwijdering van de in geding zijnde persoonsgegevens te bewerkstelligen
en dit verzoek gedeeltelijk is toegewezen, zal de hulpverleningsinstelling in de kosten van de
procedure bij de rechtbank en in het principaal hoger beroep worden veroordeeld. De kosten voor
de procedure bij de rechtbank en in het principaal hoger beroep aan de zijde van de vader zullen
worden vastgesteld op:
- griffierecht € 287,-
- salaris gemachtigde € 904,- (twee punten x tarief II ad € 452,-)

en voor het principaal hoger beroep op:

- griffierecht € 318,-

- salaris advocaat € 2.148,- (2 punt x appeltarief II)

Het hof zal de hulpverleningsinstelling c.s. als de in het ongelijk te stellen partij veroordelen in de
kosten van het incidenteel hoger beroep. De kosten voor de procedure van het incidenteel hoger
beroep aan de zijde van de vader zullen worden vastgesteld op € 537,- (½ punt x appeltarief II).

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

vernietigt de bestreden beschikking van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 21
maart 2018 en beschikt opnieuw;

verklaart de vader niet-ontvankelijk voor zover hij het primaire dan wel subsidiaire verzoek
namens het kind heeft ingesteld;

bepaalt dat punt 10 en punt 20 zoals weergegeven in het hulpverleningsplan (overgelegd als
bijlage 8 bij het aanvullend verzoekschrift van 26 december 2017 van de vader) door de
hulpverleningsinstelling uit het hulpverleningsplan worden verwijderd binnen 14 dagen na
dagtekening van deze beschikking, waarna de hulpverleningsinstelling binnen 30 dagen na
dagtekening van deze beschikking moet meedelen aan de vader dat dit gebeurd is;

veroordeelt de hulpverleningsinstelling in de kosten van beide instanties, tot aan de bestreden
uitspraak aan de zijde van de vader wat betreft de procedure bij de rechtbank vastgesteld op €
287,- voor verschotten en op € 904,- voor salaris advocaat overeenkomstig het liquidatietarief en
tot aan deze uitspraak wat betreft het principaal hoger beroep vastgesteld op € 318,- voor
verschotten en op € 2.148,- voor salaris advocaat;

veroordeelt de hulpverleningsinstelling c.s. in de kosten van het incidenteel appel, aan de zijde
van de vader vastgesteld op € 537,- voor salaris advocaat overeenkomstig het liquidatietarief;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. S.B. Boorsma, C.G. ter Veer en C.J.H.G Bronzwaer, en is in
tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 
10 september 2019.

7 De beslissing
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belang om kennis te nemen van de rapportage zonder dat de belanghebbenden
daarin inzage hebben (art. 811, tweede lid, Rv).

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

beschikking

Afdeling Familierecht

Zittingsplaats: Utrecht

zaakgegevens : C/16/467658 / JE RK 18-1885

datum uitspraak: 7 januari 2019

Raad voor de Kinderbescherming, regio Midden Nederland, locatie […], hierna te noemen de Raad,

gevestigd te [vestigingsplaats] .
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betreffende

[naam minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 2016 te [geboorteplaats] , hierna te noemen
[voornaam van minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

wonende op een geheim adres,

de gecertificeerde instelling Samen Veilig Midden-Nederland, hierna te noemen de GI,

gevestigd te [vestigingsplaats] .

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoek met bijlagen van de Raad van 25 september 2018, ingekomen bij de griffie op 26
september 2018;

- de beschikking van de kinderrechter van deze rechtbank van 8 oktober 2018;

- de brief met bijlagen van de Raad van 14 december 2018.

Op 7 januari 2019 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de moeder, bijgestaan door mr. R.M. Maliepaard,

- de heer [A] , namens de Raad,

- mevrouw [B] , namens de GI.

- mevrouw [C] namens [naam hulpverleningsorganisatie] (informant).

Verder was ter zitting aanwezig de heer B. Badouri als tolk.

Kennelijk op verzoek van de Raad heeft het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van
de politie (verder: LECEGG) een 1e rapportage rechtstreeks aan de kinderrechter toegezonden. De
Raad merkt in de brief van 14 december 2018 op dat de Raad het van belang acht dat de
kinderrechter kennis neemt van het volledige rapport om te voorkomen dat de kinderrechter
interpretaties krijgt van anderen binnen de politie of van de Raad zelf. Ter zitting is gebleken dat noch
de Raad, noch een van de andere partijen de volledige rapportage kent. De conclusies van het
LECEGG en de onderbouwing daarvan zijn wel per e-mail naar de Raad verzonden en opgenomen in
de brief van de Raad van 14 december 2018.

Uitgangspunt is dat de kinderrechter alleen stukken bij de beoordeling mag betrekken waar alle
partijen over beschikken (artt. 19 en 811 Rv). Een uitzondering is mogelijk in het belang van de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer of ter voorkoming van onevenredige bevoordeling of

[belanghebbende 1] , hierna te noemen de moeder,

Het procesverloop
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benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van
derden (artt. 811, lid 2, Rv). Alhoewel dit niet expliciet in artikel 811 is genoemd, zal een
belangenafweging moeten plaatsvinden tussen enerzijds het belang dat de kinderrechter kennis
neemt van de stukken en anderzijds de door het tweede lid van artikel 811 beschermde belangen. De
Raad heeft onvoldoende onderbouwd dat er sprake is van een zwaarwegend belang dat de
kinderrechter kennis neemt van de rapportage van het LECEGG. De conclusies van het LECEGG en de
onderbouwing daarvan zijn immers wel gedeeld met de Raad en opgenomen in de brief van de Raad
van 14 december 2018. Deze zijn dus bij alle partijen bekend en alle partijen kunnen zich in die
conclusies vinden. Gelet daarop is het voor de beoordeling in deze zaak niet nodig dat de
kinderrechter de volledige rapportage daarbij betrekt. De rapportage zal dus buiten beschouwing
worden gelaten.

Dit zou anders kunnen zijn als de conclusies wel waren bestreden. Dan zou getoetst moeten worden
of de conclusies voldoende worden gedragen door de inhoud van de rapportage. De kinderrechter
heeft ook overigens geen aanleiding gezien de (geldigheid van) de conclusies verder te toetsen.

[voornaam van minderjarige] is erkend door de heer [D] , de juridische vader. Het ouderlijk gezag over
[voornaam van minderjarige] wordt uitgeoefend door de moeder en de juridische vader. De juridische
vader is niet de biologische vader van [voornaam van minderjarige] en heeft geen rol in het leven van
[voornaam van minderjarige] .

[voornaam van minderjarige] woont bij de moeder.

Bij beschikking van 8 oktober 2018 is [voornaam van minderjarige] onder toezicht gesteld tot 8 januari
2019 en is de beslissing voor het overige aangehouden.

De Raad heeft de ondertoezichtstelling van [voornaam van minderjarige] verzocht voor de duur van
twaalf maanden.

De Raad vindt het noodzakelijk dat het aangehouden deel van de ondertoezichtstelling wordt
toegewezen omdat de ernstige bedreiging van [voornaam van minderjarige] nog steeds aanwezig is.
De moeder is onvoldoende in staat om die bedreiging af te wenden. De moeder is nog te veel
afhankelijk van de biologische vader van [voornaam van minderjarige] . Het is niet goed voor
[voornaam van minderjarige] dat zij geheim moet houden wie haar vader is. Aan de andere kant kan
het juist gevaar opleveren als dit bekend wordt bij de familie van de biologische vader. De moeder is
niet zelfstandig in staat om hier goede keuzes in te maken.

De feiten
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Het standpunt van belanghebbenden
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Door en namens de moeder is naar voren gebracht dat er onvoldoende gronden zijn voor een
ondertoezichtstelling. Het is de vraag of er nog steeds sprake is van een ernstige bedreiging; er zijn
geen nieuwe incidenten geweest. Daarnaast staat de moeder open voor hulpverlening en werkt ze
overal aan mee. Een gedwongen kader is daarom niet nodig. Op papier is nog niet duidelijk wie de
vader is van [voornaam van minderjarige] , maar in de praktijk is dit wel bekend. In de toekomst zal
dit geregeld worden, maar eerst waren andere zaken belangrijk, zoals een woning, werk en
voorschool voor [voornaam van minderjarige] . [voornaam van minderjarige] weet wie haar vader is
en de moeder wil meewerken om omgang tussen [voornaam van minderjarige] en de vader mogelijk
te maken. De moeder is blij met de ondersteuning van [naam hulpverleningsorganisatie] en benut die
zoveel mogelijk. Daar is geen ondertoezichtstelling voor nodig. Uit de brief van de Raad blijkt dat ook
de gedragswetenschapper van Samen Veilig vindt dat er geen ontwikkelingsbedreiging is die een
gedwongen kader rechtvaardigt en dat de GI niet bij machte is de eercultuur binnen de familie van de
biologische vader met een ondertoezichtstelling te veranderen. Het aangehouden deel van het
verzoek moet dan ook worden afgewezen.

De GI is met de Raad van mening dat er nog het nodige moet gebeuren en vraagt zich af of de moeder
voldoende is opgewassen tegen de biologische vader van [voornaam van minderjarige] . Dit kan in de
toekomst spanningen en onveiligheid opleveren. De rol van de vader moet duidelijk worden en de
moeder moet sterker worden in het voeren van de regie over haar leven.

Mevrouw [C] heeft ter zitting verklaard dat zij goed met de moeder samenwerkt om haar vaardig en
zelfstandig te maken. De moeder moet nog veel leren en dit zal tijd kosten, maar ze zet zich goed in
en werkt overal aan mee. Binnenkort zal ook worden gestart met opvoedondersteuning.

Uit de overgelegde stukken en de behandeling ter zitting volgt niet dat is voldaan aan het wettelijke
criterium genoemd in artikel 1:255 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

De kinderrechter overweegt daartoe het volgende. Er is nog wel sprake van een bedreiging in de
ontwikkeling van [voornaam van minderjarige] , maar een gedwongen kader is niet langer nodig. De
Raad en de GI hebben niet onderbouwd welke hulpverlening noodzakelijk wordt geacht die door de
moeder niet of niet voldoende wordt geaccepteerd. [naam hulpverleningsorganisatie] ondersteunt de
moeder op meerdere gebieden en de moeder accepteert die ondersteuning volledig en profiteert daar
van. Weliswaar heeft de moeder nog geen stappen gezet in het scheppen van duidelijkheid over de
afstamming van [voornaam van minderjarige] , maar ook de Raad en de GI erkennen dat op dit
moment niet duidelijk is wat het meest in het belang van [voornaam van minderjarige] is. Ook op dit
punt wordt de moeder ondersteund door [naam hulpverleningsorganisatie] .

De kinderrechter zal derhalve het verzoek van de Raad afwijzen.

De kinderrechter gaat er daarbij van uit dat [naam hulpverleningsorganisatie] de GI zal consulteren op
het moment dat de door hen geboden ondersteuning onvoldoende blijkt of door de moeder niet
langer wordt geaccepteerd.

De beoordeling
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De kinderrechter:

- wijst het verzoek tot verlenging van de ondertoezichtstelling van [voornaam van minderjarige] af.

Deze beschikking is mondeling gegeven en in het openbaar uitgesproken op 7 januari 2019 door mr.
I.L. Rijnbout, kinderrechter, in tegenwoordigheid van R. van Eckeveld als griffier.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 17 januari 2019

De beslissing
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