HC7, 17-10-2018, Jeugdrecht
De rol van de kinderrechter (Gastsprekers)
!!!Dit college is geen tentamenstof!!!
2015 Nieuwe jeugdwet: jeugdhulp overgedragen aan gemeentes. Bij de gemeentes wordt nu het geld
ook beheerd (= bezuinigingsmaatregel). Ontstaan van Centra voor jeugd en gezin (oren en ogen om
misstanden te zien, maar ook gewoon als er behoefte is voor hulp). Ook signalen van Veilig Thuis komen
daar terecht (voorheen meldpunt kinderbescherming).
Centra voor jeugd en gezin: kijken naar problematiek binnen families en deze helpen. Eerst wordt er
gekeken of vrijwillige jeugdhulpverlening ingezet kan worden. Verschilt per problematiek welk middel
ingezet wordt, gedragsproblematiek, kinderen met trauma’s of ouders die zelf beperkt zijn. Kijken of
hulpverlening ingezet kan worden, zodat het gezin weer goed kan functioneren. En anders kijken of raad
van kinderbescherming ingezet moet worden, de raad beoordeelt of ondertoezichtstelling nodig is, er
komt dan een voogd. Is een behoorlijke ingreep in gezinsleven. Raad mag niet langer dan een jaar
onderzoek doen, daarna komt de kinderrechter aan bod.
Ter zitting: kinderen van 12 jaar en ouder komen en kunnen vertellen wat zij er van vinden en wat er
wel of niet mis is thuis (kan in toga, niet alle rechters doen dat). Kinderen kunnen vertellen wat hun
dwars zit en wat zij ervan vinden (rechter heeft maar 5 a 10 minuten de tijd). Is echt om een indruk te
krijgen, wat zijn de speerpunten. De rechter probeert in kaart te brengen of er een kring/netwerk is. En
of de gegevens overeenkomst met gegevens uit het rapport Raad. Kinderen worden buiten aanwezigheid
ouders gehoord. Ouders kunnen daarna hun verhaal houden. En de raad moet zijn verhaal houden.
Ouders komen al dan niet met advocaat. Ouders zijn vaak niet blij met de inmenging van de rechter, het
betreft immers een niet-vrijwillige inbreuk op het gezinsleven. Nieuwe partners komen er ook bij als ze
langer dan een jaar relatie hebben met ouder van kind. Altijd lastig. Vaak wonen kinderen meer bij hun
moeder dan vader. Nieuwe partners wonen meestal al lang met de kinderen samen. Die horen er ook bij
en zijn belanghebbende in de zin van de wet. Vader wordt ook gehoord, die is immers gezaghebber.
Soms ook nieuwe partner van vader mee voor het evenwicht, maar niet altijd noodzakelijk.
Niet altijd duidelijk wat het probleem is. Begint met gedoe in het gezin. Ouders denken niet na over dat
door hun handelen kinderen destructief gedrag vertonen. Kinderen hebben soms duidelijke kaders nodig.
Ouders weten niet altijd wat ze moeten doen. Kan van kwaad tot erger en hierdoor gaat het steeds
slechter met de kinderen. Kinderen raken soms uit zicht van de ouders. Geen zicht op het kind uit zich
in zwerven op straat, hangen bij vrienden etc.
Gezinsvoogd gaat inventariseren wat er nodig is. Voor de kinderen, voor de ouders. Soms geven ouders
ook aan, ‘ik heb om hulp gevraagd, het lukte allemaal niet meer’.
Gesloten gezinssysteem: gezin waar niemand zicht op heeft, niemand weet wat er aan de hand is, maar
waar wel zicht op moet komen. Gezin heeft weinig contact met buitenwereld. Kind gaat zich anders
gedragen op school uit het niets.
Direct ondertoezichtstelling: is een acute maatregel, komt meteen een gezinsvoogd. Soms met
machtiging uithuisplaatsing, dit is heel ingrijpend.
Uithuisplaatsing is echt een verregaande maatregel. Politie komt eraan te pas. Ouders kunnen
strafrechtelijk als verdachte worden aangemerkt (bijvoorbeeld als er aanwijzingen voor
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mishandeling/verwaarlozing etc) en verhoord. Kinderen kunnen bij uithuisplaatsing ook naar pleeggezin
gaan. Kinderen hechten zich snel aan pleegouders, helemaal bij hele jonge kinderen.
Na een machtiging uithuisplaatsing krijgen rechters het dossier vaak na 6 maanden weer terug. Hoe gaat
het nu verder? Rechters hebben niks te maken met de hulpverlening. Ouders hebben vaak wel die vragen
en behoefte. Soms proberen rechters wel te sturen, maar zij zijn hierin wel beperkt in mogelijkheden.
Gesloten machtiging: volgens nieuwe jeugdwet: jongeren 12 jaar en ouder waar het echt niet goed mee
gaat, staan onder toezicht, worden gesloten geplaatst, want kinderen kunnen ineens erg gaan
flippen/criminaliteit in gaan of meisjes met loverboy problematiek die anders terug gaan naar de
loverboy. Zijn strenge voorwaarden voor deze machtiging, verklaring gedragskundige, kinderen met
ernstige problematiek, instemming ouders.
Voorwaardelijke machtiging: om kind gesloten te plaatsen, zijn flink aantal voorwaarden: laten
behandelen, naar school gaan etc.
Doel jeugdbeschermingsmaatregelen: dat kinderen verder kunnen in de maatschappij.
Administratieve deel bureau kinderrechten: Op jaar basis rond de 1000 zaken met 4 kinderrechters.
Voorlopige voogdij: voor drie maanden geldig (meestal als 1 van de ouders overleden is, of als kind
bloedtransfusie nodig heeft en ouders zijn jehova getuige dan kan mondelinge machtiging voldoende
zijn).
Meisjes worden soms gesloten (geheim) geplaatst wegens eerwraak of homoseksuele kinderen, waarvan
de ouders het er niet mee eens zijn om zo van de ouders te ontkomen.
Termijnen: Ouders krijgen twee weken de tijd om te zeggen of ze wel of geen zitting willen. Machtiging
gesloten plaatsing loopt na een half jaar af.
Gezinsvoogd kan ouders aanwijzingen geven over de omgang. Tegen die aanwijzing kunnen ouders in
beroep, dat mogen ze ook zelf doen.
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