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Inleiding

Op 1 januari 2015 zijn de Wet herziening kinderbeschermings-
maatregelen en de Jeugdwet in werking getreden. Hiermee is een 
aantal veranderingen in de kinderbescherming doorgevoerd. De 
belangrijkste wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat: 
het belang van het kind staat (meer) centraal, de rollen van kinder-
rechter, Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde 
Instelling (voorheen: Bureau Jeugdzorg) zijn gewijzigd en de rechts-
positie van betrokkenen is versterkt.

Met de wet is beoogd om het recht van het kind op een gezonde en 
evenwichtige ontwikkeling meer centraal te stellen. Er is gekozen 
voor een kindgerichte formulering voor de gronden van de onder-
toezichtstelling en gezagsbeëindiging. De gewijzigde formulering van 
de kinderbeschermingsmaatregelen moet het eenvoudiger maken te 
kiezen voor de maatregel die het meest aansluit bij de omstandig-
heden van het kind. In de wet treedt het beginsel van stabiliteit 
en continuïteit in de opvoeding meer op de voorgrond. Zo is voor 
beëindiging van de OTS-uithuisplaatsing in een (pleeg)gezin die 
langer dan een jaar heeft geduurd toestemming van de kinderrechter 
vereist. Daarnaast beoogt de wet onduidelijkheid over het doel en de 
duur van de plaatsing in een pleeggezin weg te nemen.

Deze nascholing is opgedeeld in drie blokken:
Blok A Ondertoezichtstelling
Blok B Uithuisplaatsing
Blok C Gezagsbeëindiging

Na afloop van deze juridische nascholing hebt u: 
■● kennis van ontwikkelingen in de toepassing van 

kinderbeschermingsmaatregelen sedert de inwerkingtreding van 
de herziene wetgeving op 1 januari 2015;

■● kennis van de rechtsmogelijkheden van de betrokkenen; 
■● inzicht in de praktische gang van zaken rondom beslissingen en 

verzoeken in het kader van de kinderbeschermingsmaatregelen.

Deze nascholing is in drie gedeelten (Blok A t/m C) door te werken. U 
zal voor deze blokken elk circa 1 uur nodig hebben. Mogelijk beklijft 
de stof beter als u het programma in drie gedeelten doorwerkt.

U slaagt voor de eindtoets als u minimaal 6 van de 10 vragen juist 
hebt beantwoord. U kunt tweemaal herkansen.

■n Doelstellingen

■n Opmerking

■n Criteria toets
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Mariska Kramer is werkzaam als zelfstandig advocaat te Amsterdam 
en werkte bijna 20 jaar als juridisch stafmedewerker bij de Stichting 
Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. Zij is gespecia-
liseerd in de jeugdbescherming en pleegzorg in het bijzonder. 
Mariska Kramer geeft regelmatig lezingen en cursussen en brengt 
geregeld juridische publicaties uit over de positie van het (pleeg)kind 
in de jeugdbescherming.

■n Over de docent
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Pre-toets

Om voor uzelf te bepalen wat uw kennisniveau is van dit onderwerp, 
kunt u vrijblijvend de pre-toets maken. De resultaten van de pre-toets 
tellen niet mee voor uw eindscore.

1 Kies het juiste antwoord.

A De gronden van de ondertoezichtstelling zijn met de invoering van de 
herziene kinderbeschermingsmaatregelen ongewijzigd gebleven.

B De procedure met betrekking tot de schriftelijke aanwijzing is met de 
invoering van de herziene kinderbeschermingsmaatregelen ongewijzigd 
gebleven.

C De Bureaus Jeugdzorg zijn vervangen door gecertificeerde instellingen.
D De positie van de minderjarige is met de invoering van de herziene 

kinderbeschermingsmaatregelen ongewijzigd gebleven.

2 Kies het juiste antwoord.

A Een ouder met gezag kan de kinderrechter ook zelf verzoeken om 
beëindiging van zijn/haar gezag.

B Een geschil over de uitvoering van de ondertoezichtstelling kan aan de 
kinderrechter worden voorgelegd.

C Een verzoek tot vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing moet 
door een advocaat worden ingediend.

D De positie van pleegouders is met de invoering van de herziene 
kinderbeschermingsmaatregelen ongewijzigd gebleven.

3 Kies het juiste antwoord.

A De voorlopige voogdij is een gezagsvoorziening.
B De gecertificeerde instelling kan de contacten tussen de met gezag 

belaste ouder en de minderjarige in het kader van de uithuisplaatsing 
beperken.

C Een verzoek tot ondertoezichtstelling kan alleen door de Raad voor de 
Kinderbescherming worden ingediend.

D Een geschil over de uitvoering van de ondertoezichtstelling kan zonder 
advocaat aan de rechter worden voorgelegd.
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4 Kies het juiste antwoord.

A De machtiging gesloten jeugdhulp kan niet worden geschorst.
B Een geschil over de uitvoering van de ondertoezichtstelling kan ook 

door de minderjarige van 12 jaar en ouder aan de kinderrechter worden 
voorgelegd.

C Een geschil over de uitvoering van de ondertoezichtstelling kan ook 
door de ouder zonder gezag aan de kinderrechter worden voorgelegd.

D Een geschil over de uitvoering van de ondertoezichtstelling kan 
niet door de gecertificeerde instelling aan de kinderrechter worden 
voorgelegd.

5 Kies het juiste antwoord.

A De rol van de kinderrechter is met de invoering van de herziene 
kinderbeschermingsmaatregelen ingeperkt.

B De rol van de kinderrechter is met de invoering van de herziene 
kinderbeschermingsmaatregelen ongewijzigd gebleven.

C De rol van de kinderrechter is met de invoering van de herziene 
kinderbeschermingsmaatregelen verruimd.

D De kinderrechter hoeft niet te bemiddelen in het kader van de 
geschillenprocedure.

6 Kies het juiste antwoord.

A De ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag zijn vervangen door 
de gezagsbeëindigende maatregel.

B De pleegouders kunnen nooit om beëindiging van het ouderlijk gezag 
verzoeken.

C Het Openbaar Ministerie kan niet om beëindiging van het ouderlijk 
gezag verzoeken.

D Aan beëindiging van het ouderlijk gezag is altijd een 
ondertoezichtstelling voorafgegaan.

7 Kies het juist antwoord.

A In het kader van de ondertoezichtstelling is het mogelijk dat het 
ouderlijk gezag gedeeltelijk wordt uitgeoefend door de gecertificeerde 
instelling.

B In het kader van de machtiging tot uithuisplaatsing is het mogelijk 
dat het ouderlijk gezag gedeeltelijk wordt uitgeoefend door de 
gecertificeerde instelling.

C Gedeeltelijke gezagsuitoefening door de gecertificeerde instelling kan 
alleen met betrekking tot medisch handelen.

D Gedeeltelijke gezagsuitoefening door de gecertificeerde instelling kan 
alleen met betrekking tot inschrijving bij een onderwijsinstelling.
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8 Kies het juiste antwoord.

A Als de ouder(s) met gezag gedurende de ondertoezichtstelling kan/
kunnen instemmen met uithuisplaatsing van het kind is er geen 
machtiging tot uithuisplaatsing nodig.

B Voor een verzoek tot machtiging tot uithuisplaatsing is een indicatie-
besluit vereist.

C Een machtiging tot uithuisplaatsing vervalt als deze na verloop van drie 
maanden niet ten uitvoer is gelegd.

D Een verzoek tot verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing kan 
alleen door de gecertificeerde instelling worden ingediend.

9 Kies het juiste antwoord.

A Derden die beroepshalve beschikken over inlichtingen inzake feiten 
en omstandigheden die de persoon van een onder toezicht gestelde 
minderjarige, zijn opvoeder of de persoon van de ouder of voogd 
betreffen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de ondertoezicht-
stelling, verstrekken de gecertificeerde instelling deze desgevraagd of uit 
eigen beweging, zonder toestemming van betrokkenen en indien nodig 
met doorbreking van de geheimhoudingsplicht.

B De bepalingen over de machtiging gesloten jeugdhulp zijn opgenomen 
in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

C De voorlopige voogdij is geen kinderbeschermingsmaatregel.
D De kinderrechter is niet verplicht in de OTS-beschikking de concrete 

bedreiging in de ontwikkeling van de minderjarige te vermelden.

10 Kies het juiste antwoord.

A In het kader van de ondertoezichtstelling heeft de ouder met gezag meer 
mogelijkheden om zich tot de kinderrechter te wenden dan de ouder 
zonder gezag.

B In het kader van de ondertoezichtstelling kan de minderjarige zich nooit 
zelfstandig tot de kinderrechter wenden.

C De pleegouders kunnen een beroep doen op de geschillenregeling als zij 
een jaar of langer voor het pleegkind hebben gezorgd.

D Hoger beroep tegen een beslissing op grond van de geschillenregeling 
is mogelijk.
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Blok A Ondertoezichtstelling

A1 Verzoek om een ondertoezichtstelling

casus 1 Jasmijn
Anita is uw cliënte. Ze is de moeder van Jasmijn (4 jaar oud). Anita is 
met haar ex, de vader van haar dochter, verwikkeld in een vechtscheiding. 
Jasmijn woont bij Anita. De Raad voor de Kinderbescherming is in het 
kader van de gezags- en omgangsprocedure een onderzoek gestart. Anita 
belt u overstuur op: de Raad heeft het onderzoek uitgebreid met een 
zogenoemd ‘beschermingsonderzoek’. 

a Kan de vader van Jasmijn de rechter om een ondertoezichtstelling 
verzoeken?

b Stel, er is geen ondertoezichtstelling. Kan de gecertificeerde instelling die 
is ingeschakeld in het zogenoemde ‘drangkader’ om een ondertoezicht-
stelling verzoeken?

c Stel, er is een ondertoezichtstelling, maar de vader heeft geen gezag. U 
stelt namens de moeder hoger beroep in. De vader is het eens met de 
ondertoezichtstelling: hij hoopt door de maatregel Jasmijn vaker te zien. 
Kan de vader een verweerschrift indienen?

d Kan de tante vaderszijde van Jasmijn die haar een paar maanden heeft 
opgevoed toen Anita ziek was en haar vader voor zijn werk in het buiten-
land was om een ondertoezichtstelling verzoeken?
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De kinderrechter kan een kinderbeschermingsmaatregel opleggen. De 
kinderbeschermingsmaatregelen zijn: (voorlopige) ondertoezicht-
stelling, voorlopige voogdij en de gezagsbeëindigende maatregel. De 
meest voorkomende maatregel is de ondertoezichtstelling.

Als snel handelen nodig is in een crisissituatie kan de kinderrechter 
een voorlopige ondertoezichtstelling uitspreken, voor de duur van ten 
hoogste drie maanden. Vaak volgt na een voorlopige ondertoezicht-
stelling een reguliere ondertoezichtstelling. Anders dan bij een 
reguliere ondertoezichtstelling hoeft bij een voorlopige ondertoezicht-
stelling nog niet te worden aangetoond dat aan de grond voor de 
ondertoezichtstelling is voldaan. Voldoende is dat het ernstige 
vermoeden voor de grond van de ondertoezichtstelling bestaat. Tegen 
een voorlopige ondertoezichtstelling staat slechts cassatie in belang 
der wet open. Zie over de ondertoezichtstelling verder in dit blok.

De gezagsbeëindigende maatregel, die leidt tot voogdij, is de zwaarste 
kinderbeschermingsmaatregel, zie over de gezagsbeëindigende 
maat regel Blok C. De ouder kan ook geheel of gedeeltelijk in de 
uitoefening van het gezag worden geschorst indien er een ernstig 
vermoeden bestaat dat aan de gronden van de gezagsbeëindiging is 
voldaan en de maatregel noodzakelijk is om een acute en ernstige 
bedreiging voor de minderjarige weg te nemen. Of als een medische 
behandeling van een minderjarige jonger dan 12 jaar of van een 
minderjarige van 12 jaar of ouder die niet in staat kan worden geacht 
tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, noodzakelijk 
is om ernstig gevaar voor diens gezondheid af te wenden en de ouder 
die het gezag uitoefent toestemming daarvoor weigert. Zie hierna 
over de voorlopige voogdij.

De voorlopige voogdij is een kinderbeschermingsmaatregel en tevens 
een (tijdelijke) maatregel waarbij in het gezag over de minderjarige 
wordt voorzien. De Raad voor de Kinderbescherming is als enige 
bevoegd om een voorlopige voogdij te verzoeken. De maatregel kan 
worden verzocht voor een minderjarige die niet onder het wettelijk 
vereiste gezag staat en het dringend en onverwijld noodzakelijk is om 
in het gezag over de minderjarige te voorzien. Het moet noodzakelijk 
zijn om op deze wijze de belangen van de minderjarige te behartigen. 
De voorlopige voogdij is bedoeld voor crisissituaties. De maatregel 
vervalt na verloop van drie maanden tenzij voor het einde van deze 
termijn door de Raad voor de Kinderbescherming om een gezags-
voorziening voor de minderjarige is verzocht. De gecertificeerde 
instelling voert de voorlopige voogdij uit.

Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Deze wet 
heeft de Wet op de Jeugdzorg vervangen. Met de wet is het jeugd-
stelsel ingrijpend herzien. De verantwoordelijkheid voor preventie, 
ondersteuning, hulp en zorg aan ouders bij opgroei- en opvoedings-
problemen, psychische problemen en stoornissen ligt bij de gemeente. 

■n Soorten kinder-
beschermings-
maatregelen

■n Voorlopige  
ondertoezichtstelling

■n Beëindiging gezag en 
schorsing ouderlijk 
gezag

■n Voorlopige voogdij

■n Jeugdwet
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De gemeente is verantwoordelijk voor de vrijwillige en gedwongen 
jeugdhulp. De gedwongen jeugdhulp (de kinderbeschermingsmaat-
regelen en de jeugdreclassering) wordt uitgevoerd door de gecertifi-
ceerde instellingen (voorheen: Bureau Jeugdzorg). Voor hulp in het 
vrijwillig kader is de gemeente (het college van B&W) verantwoorde-
lijk. De Jeugdwet is ook van invloed geweest op de herziening van de 
kinderbeschermingsmaatregelen. Het uitgangspunt is dat de Raad 
voor de Kinderbescherming onderzoek doet naar de noodzaak van 
een kinderbeschermingsmaatregel op verzoek van het college van 
B&W. Per gemeente is het systeem van melding aan de Raad voor de 
Kinderbescherming georganiseerd. Veilig Thuis (voorheen: AMHK 
Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) kan 
een melding doen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Een 
verzoek tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming c.q. 
een melding bij de Raad is overigens niet alleen voorbehouden aan de 
gemeente. De Raad voor de Kinderbescherming kan ook ambtshalve 
een onderzoek starten. In beide gevallen, onderzoek op basis van 
melding door Veilig Thuis of ambtshalve, moet de gemeente worden 
geïnformeerd. Als de Raad op basis van het onderzoek meent dat er 
een kinderbeschermingsmaatregel nodig is, vermeldt de Raad in het 
verzoekschrift welke gecertificeerde instelling het meest is aange-
wezen om de kinderbeschermingsmaatregel uit te voeren. Voor 
de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen hebben de 
gemeenten contracten afgesloten met de gecertificeerde instellingen. 
De Raad voor de Kinderbescherming kan in het verzoek tot de kinder-
beschermingsmaatregel ook een niet-gecontracteerde instelling 
op nemen die de maatregel zou moeten uitvoeren. De Raad voor 
de Kinderbescherming moet dat motiveren. De kinderrechter kan 
als de Raad daarom verzoekt ook een niet-gecontracteerde instelling 
opdragen de kinderbeschermingsmaatregel uit te voeren en bepalen 
dat de gemeente die verantwoordelijk is voor de betreffende minder-
jarige de kosten betaalt. De kinderrechter kan niet zonder dat de 
Raad hierom verzoekt (dus niet ambtshalve) een andere gecertifi-
ceerde instelling met de uitvoering van de ondertoezichtstelling 
belasten (MvT, Kamerstukken II 2012-2013, 33 684, nr. 3, p. 31). Welke 
gemeente inhoudelijk en financieel verantwoordelijk is voor de 
jeugd hulp en de kinderbescherming wordt bepaald aan de hand van 
het woonplaatsbeginsel (art. 1.1 Jeugdwet). Hierbij wordt aangesloten 
bij het woonplaatsbeginsel van art. 1:12 BW. Op deze hoofdregel 
gelden twee uitzonderingen, namelijk wanneer er sprake is van 
voogdij uitgeoefend door de gecertificeerde instelling en wanneer het 
gezag over de minderjarige wordt uitgeoefend door de pleegouders 
(pleegoudervoogdij). In het eerste geval is de feitelijke verblijfplaats 
van de minderjarige bepalend en in het tweede geval wordt de woon-
plaats bepaald aan de hand van het adres van de gezagsdrager.1

Omdat het huidige woonplaatsbeginsel onduidelijk is en leidt tot veel 
administratieve lasten, wordt er gewerkt aan een nieuwe definitie van 
het woonplaatsbeginsel. In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft voor 
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het bepalen van de verantwoordelijke gemeente het gezag niet meer 
te worden uitgezocht en wordt voor de woonplaats aangesloten bij de 
Basisregistratie Personen (BRP). De verwachte ingangsdatum van het 
nieuwe woonplaatsbeginsel is 1 januari 2021.2

De Jeugdwet onderscheidt twee vormen van jeugdhulp: de vrij 
toe gankelijke vormen van jeugdhulp en de niet vrij toegankelijke 
voorzieningen van jeugdhulp waarvoor een jeugdhulpbesluit nodig 
is. In het vrijwillig kader is voor niet vrij toegankelijke vormen van 
jeugdhulp altijd een jeugdhulpbesluit van de gemeente (B&W) nodig.

Voor gedwongen hulpverlening en in het bijzonder voor de (gesloten) 
machtiging tot uithuisplaatsing is een beslissing van B&W niet nodig 
mits het verzoek wordt ingediend door de gecertificeerde instelling 
(art. 3.5 Jeugdwet in verband met art. 1:265b, tweede lid, BW). 

Als de Raad voor de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie 
namelijk het verzoek tot een machtiging tot uithuisplaatsing indient, 
moet hierbij wel het jeugdhulpbesluit van de gemeente (college van 
B&W) worden overgelegd (art. 1:265b, tweede lid, BW). Hierop is 
echter een uitzondering mogelijk, namelijk: de kinderrechter kan de 
machtiging tot uithuisplaatsing op verzoek van de Raad of het 
Openbaar Ministerie verlenen zonder jeugdhulpbesluit van de 
gemeente als het belang van de minderjarige dat vergt (art. 1:265b, 
derde lid, BW). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien het college 
van B&W niet op tijd een besluit neemt of bij een blijvend menings-
verschil tussen de Raad en de gemeente (MvT Invoeringswet, Kamer-
stukken II 2013-2014, 33 983, nr. 3, p. 4). Ook kan in bepaalde gevallen 
in het kader van een verzoek tot machtiging gesloten jeugdhulp de 
machtiging worden afgegeven zonder jeugdhulpbesluit van de 
gemeente, zie hierover onder Blok B, machtiging gesloten jeugdhulp.

Opvallend is dat het uitgangspunt in de Jeugdwet is dat van de eigen 
verantwoordelijkheid van de minderjarigen en ouders en het sociale 
netwerk wordt uitgegaan, terwijl in de herziening van de kinder-
beschermingsmaatregelen het belang van de minderjarige centraal 
staat, desnoods los van de ouders indien het opvoedingsperspectief 
niet meer bij de ouders ligt.

De vraag is of er sprake is van voldoende samenhang tussen de 
Jeugdwet enerzijds en de Wet herziening kinderbeschermings-
maatregelen anderzijds. Of meer specifiek gesteld: in hoeverre 
verhoudt de (belangrijkste) doelstelling van de Wet herziening 
kinderbeschermingsmaatregelen zich tot de uitkomsten van de 
evaluatie van de Jeugdwet met betrekking tot het gedwongen kader.3

De ondertoezichtstelling kan op verzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie door de kinderrechter 
worden uitgesproken. Indien de Raad niet overgaat tot het verzoek 

■n Jeugdhulp

■n Verzoekers  
ondertoezichtstelling


