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Voorwoord 

Toen prof. mr. drs. Mariëlle Bruning tijdens het college van het vak Jeugdbescherming 

en Jeugdhulp kort benoemde dat ze met een aantal studenten onderzoek wilde doen 

naar een mogelijke verbetering van het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel, had ze 

direct mijn aandacht. Mijn interesse in de jeugdbescherming was immers de 

voornaamste reden waarom ik voor deze master heb gekozen. Na de eerste bespreking 

met Rosa Passchier, Demi Onclin, prof. mr. drs. Mariëlle Bruning en mr. Nina van 

Capelleveen werd ik alleen maar enthousiaster. Niet alleen kon ik mijn scriptie gaan 

schrijven over hetgeen ik interessant vind, ik kon tevens samenwerken met twee fijne 

studiegenoten en het onderzoek leek bij voorbaat al een bijdrage te kunnen leveren aan 

nieuwe ideeën voor een eventuele herziening van het jeugdbeschermingsstelsel. 

 

Hoewel het een enorme uitdaging was om in twee onbekende 

jeugdbeschermingsstelsels te duiken en onderzoek te verrichten zonder een hoger 

toetsingskader, heb ik de afgelopen maanden met plezier aan dit onderzoek gewerkt. Ik 

wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken. 

Allereerst wil ik prof. mr. drs. Mariëlle Bruning en mr. Nina van Capelleveen bedanken 

voor de fijne begeleiding. Met name de oriënterende gesprekken aan het begin van het 

traject en de concrete feedback heb ik als waardevol ervaren. Daarnaast wil ik prof. mr. 

drs. Hanne Hartoft en prof. mr. drs. Anna Nylund uit respectievelijk Denemarken en 

Noorwegen van harte bedanken voor de tijd en energie die zij hebben gestoken in het 

beantwoorden van mijn vragen. Het contact met hen heeft mij enorm geholpen. Tevens 

wil ik mijn vriend, vrienden en familie bedanken voor de steun en het advies wanneer ik 

dat nodig had en de benodigde ontspanning. Last but not least ben ik Rosa en Demi 

onwijs dankbaar. De samenwerking verliep erg fijn. Niet alleen heb ik aan jullie goede 

sparringpartners gehad, ook op emotioneel vlak hebben jullie mij geholpen wanneer het 

even niet meezat. We hebben samen kunnen lachen en samen kunnen huilen. Bedankt 

daarvoor. Uiteindelijk ben ik trots op het eindresultaat en hoop ik dat deze scriptie met 

belangstelling gelezen mag worden. Ik wens u veel leesplezier! 

 

Imaani Stegeman 

Leiden, 1 juli 2022  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Introductie van het onderwerp 

Famke. Een veertienjarig meisje dat eind 2020 door haar eigen vader is doodgeschoten 

in Amsterdam. In de negentien maanden voorafgaand aan het overlijden van Famke 

waren er, vanwege de ernstige zorgen om haar, elf instanties betrokken bij het gezin. 

Toch is er niet tijdig en daadkrachtig ingegrepen. Het verhaal van Famke is een duidelijk 

voorbeeld van de tekortschietende jeugdbescherming. Het gebrek aan regie in de zorg, 

de lange wachtlijsten, de slechte informatiedeling en het gebrek aan institutioneel 

vertrouwen tussen de instellingen worden als oorzaken hiervoor aangehaald in de 

rapporten van de inspecties.1 

 

Dat het huidige systeem van jeugdbescherming faalt, blijkt niet alleen uit de zaak van 

Famke. In de afgelopen jaren is veelvuldig kritiek geleverd op het huidige stelsel. 2 

Daarom is in maart 2021, in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) en de ministeries van Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS), een nieuw scenario voor jeugdbescherming opgesteld: het 

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (hierna: toekomstscenario). 3  Dit 

toekomstscenario bevat onder andere een samenvoeging van Veilig Thuis (VT), de Raad 

voor de Kinderbescherming (RvdK) en de gecertificeerde instellingen (GI’s) in één 

instantie: het Regionaal Veiligheidsteam.  

 

De voorgestelde organisatorische verandering roept kritiek op. De RvdK noemt dat de 

rechtsbescherming voor ouders en minderjarigen met betrekking tot het onafhankelijk 

onderzoek ten behoeve van een verzoekschrift aan de rechter niet is geborgd in het 

toekomstscenario.4 De term onafhankelijk speelt hierbij een belangrijke rol. De RvdK is 

een losse, onafhankelijke schakel binnen de huidige jeugdbescherming en voorziet de 

rechter van onafhankelijk advies, op basis waarvan deze een weloverwogen beslissing 

 
1 Dettmeijer-Vermeulen 2021. 
2 Toezicht bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering 2019. 
3 Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 2021. 
4 Internetconsultatie toekomstscenario reactie RvdK 2021, p. 3. 
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kan maken.5 In de volgende paragraaf zal blijken dat de huidige positie van de RvdK een 

manier is waarop in het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel wordt gepoogd het 

machtsevenwicht tussen burger en overheid te waarborgen.   

 

1.2  Machtsevenwicht tussen burger en overheid 

Dit onderzoek richt zich op het machtsevenwicht tussen burger en overheid in het 

jeugdbeschermingsstelsel. In dit onderzoek wordt met de term ‘machtsevenwicht’ 

bedoeld dat de machtsverhouding tussen burger en overheid in evenwicht is. Met name 

in het kader van jeugdbescherming is het van belang om de machtsverhouding tussen 

de gezinnen en de overheid tot op zekere hoogte gelijk te trekken, omdat de burger 

door de bevoegdheid van de overheid tot het ingrijpen in het gezinsleven al snel in een 

onmachtige positie verkeert. Gezien het recht op eerbiediging van het familie- en 

gezinsleven uit artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 

de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), is ingrijpen door middel van 

jeugdbeschermingsmaatregelen immers een zwaar middel van de overheid.6 Daarom 

dient hier terughoudend en zorgvuldig mee om te worden gegaan.7 

 

Eén van de manieren om het machtsevenwicht tussen burger en overheid te 

waarborgen is door de overheidsmacht te verdelen en hierdoor machtsmisbruik en 

machtsconcentratie tegen te gaan. Op grond van de trias politica van de Franse filosoof 

Montesquieu dienen daarom de basistaken van de staat te worden verdeeld over 

verschillende staatsorganen.8 Volgens de gematigde opvatting van de trias politica gaat 

het niet zozeer om een strikte machtenscheiding, maar om een machtenspreiding. Door 

het bewerkstelligen van controle en evenwicht tussen de staatsmachten wordt 

voorkomen dat één van de autoriteiten te veel macht krijgt. Dit wordt ook wel het 

systeem van checks and balances genoemd. 9  Hierbij kan worden gedacht aan het 

 
5 Raad voor de Kinderbescherming, ‘Over ons’, kinderbescherming.nl. 
6 Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr. 3, p. 14-15. Zie in dit kader ook artikel 8 en 18 van het Internationaal 
Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van de 
Europese Unie. 
7 Lam 2021, p. 16-17. 
8 Van der Wilk – van Baren 2009, p. 6. 
9 De Blois 2016, p. 63. 
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beperken van de macht van individuele politici en politieke instanties, in combinatie met 

onafhankelijke controle- en handhavingsorganisaties als instrumenten om misbruik 

door de overheid tegen te gaan.10  

 

In het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel wordt op basis van machtenspreiding, 

onder andere door middel van de onafhankelijke positie van de RvdK, gepoogd het 

machtsevenwicht tussen burger en overheid te waarborgen.11 Het toekomstscenario, 

waarin de RvdK als zodanig opgaat in het Regionaal Veiligheidsteam, doet daarom de 

vraag rijzen of ook met een andere inrichting van het jeugdbeschermingsstelsel kan 

worden gepoogd het machtsevenwicht tussen burger en overheid te waarborgen. 

 

1.3 Jeugdbeschermingsstelsels 

Jeugdbescherming is voor een lange tijd een aangelegenheid geweest die met name 

afhankelijk was van religieuze en maatschappelijke organisaties. Pas aan het einde van 

de negentiende eeuw is in Nederland een wettelijk jeugdbeschermingssysteem 

ontwikkeld waarin de verantwoordelijkheid van de staat werd erkend om te verzekeren 

dat minderjarigen bescherming krijgen indien dit noodzakelijk is. Met name het IVRK is 

een significante ontwikkeling geweest op dit vlak. Dit verdrag, dat Nederland heeft 

geratificeerd in 1995, bevat de verplichting van verdragsstaten om te erkennen dat zij 

verantwoordelijk zijn voor het implementeren van het recht van minderjarigen om te 

worden beschermd. Met andere woorden, het is de taak van de overheid om te voorzien 

in een effectief jeugdbeschermingsstelsel.12  

 

Het VN-Kinderrechtencomité heeft in General Comment No. 13 een aantal cruciale 

elementen uiteengezet die geïntegreerd dienen te worden in het nationale kader ten 

behoeve van een effectief jeugdbeschermingsstelsel. Zo noemt het Comité onder 

andere een kinderrechtenbenadering en primaire (algemene) preventie als elementen 

die onderdeel dienen te zijn van een jeugdbeschermingsstelsel.13  Hierbij maakt het 

 
10 Da Ros & Taylor, Revista Direito GV 2021/17, p. 2. 
11 Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr. 3, p. 14-15. 
12 Bruning & Doek, Int. J. Child Maltreat. 2021/4, p. 231-232. 
13 UN Committee on the Rights of the Child 2011, par. 72. Zie voor de overige elementen tevens deze 
paragraaf. 
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Comité de kanttekening dat de concrete invulling van het kader wordt overgelaten aan 

de staten, aangezien onderlinge verschillen bestaan met betrekking tot hun bestaande 

juridische, institutionele en dienstverleningsinfrastructuren, culturele gewoontes en 

professionele competenties, alsmede de mate van aanwezige middelen.14 

 

Daarnaast heeft UNICEF een zestal elementen op een rij gezet die noodzakelijk zijn voor 

een effectief jeugdbeschermingssysteem, namelijk een robuust wettelijk en 

regelgevend kader, effectieve bestuursstructuren, een continuüm van diensten, 

minimumnormen en toezicht, menselijke, financiële en infrastructurele middelen en 

maatschappelijke participatie.15 

 

Ook op Europees niveau zijn bepaalde cruciale elementen aangekaart in het licht van 

een effectief jeugdbeschermingsstelsel. Deze zijn tot op zekere hoogte hetzelfde als de 

eerder besproken elementen zoals erkend door het VN-Kinderrechtencomité en 

UNICEF.16 

 

Het antwoord op de vraag hoe een effectief jeugdbeschermingsstelsel eruit dient te zien, 

is niet eenduidig. Hoewel internationale bronnen meerdere aanknopingspunten 

bevatten, bestaat er geen internationaal toetsingskader of standaardmodel voor een 

effectief jeugdbeschermingsstelsel.17  Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel kan 

daarom niet getoetst worden aan een dergelijk hoger kader. Dit onderzoek richt zich om 

deze reden op een rechtsvergelijking met andere Europese jeugdbeschermingsstelsels. 

 

1.4 Onderzoeksvraag 

Dit onderzoek bestudeert de manieren waarop jeugdbeschermingsstelsels van 

verschillende Europese landen pogen het machtsevenwicht tussen burger en overheid 

te waarborgen. Middels een vergelijking van de jeugdbeschermingsstelsels hopen wij, 

onder erkenning van de onderlinge verschillen tussen deze landen, lessen te trekken 

 
14 UN Committee on the Rights of the Child 2011, par. 70. 
15 UNICEF 2019, par. 8. 
16 Bruning & Doek, Int. J. Child Maltreat. 2021/4, p. 252-253. 
17 Bruning & Doek, Int. J. Child Maltreat. 2021/4, p. 234 & UN Committee on the Rights of the Child 2011, 
par. 71. 
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over de wijzen waarop dit machtsevenwicht binnen een jeugdbeschermingsstelsel kan 

worden gewaarborgd ten aanzien van het verzoeken van en beslissen tot 

jeugdbeschermingsmaatregelen. Er wordt een vergelijking gemaakt met de 

jeugdbeschermingsstelsels van Frankrijk, Vlaanderen, Denemarken, Noorwegen, 

Duitsland en Zweden. In deze scriptie wordt Nederland vergeleken met Denemarken en 

Noorwegen. De onderzoeksvraag van deze scriptie luidt als volgt: 

 

“Op welke wijzen pogen de jeugdbeschermingsstelsels van Nederland, Denemarken en 

Noorwegen het machtsevenwicht tussen burger en overheid te waarborgen ten aanzien 

van het verzoeken van en beslissen tot jeugdbeschermingsmaatregelen en in hoeverre 

vormt de vergelijking tussen deze stelsels een aanleiding om de inrichting van het 

Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel aan te passen, al dan niet zoals voorgesteld in 

het toekomstscenario?” 

 

Ter beantwoording van de onderzoeksvraag staan de volgende deelvragen centraal: 

1. Hoe zijn het huidige Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel en het voorgestelde 

stelsel uit het toekomstscenario ingericht, en op welke wijze poogt het huidige 

stelsel het machtsevenwicht tussen burger en overheid ten aanzien van het 

verzoeken van en beslissen tot jeugdbeschermingsmaatregelen te waarborgen? 

2. Hoe is het Deense jeugdbeschermingsstelsel ingericht en op welke wijze poogt 

dit stelsel het machtsevenwicht tussen burger en overheid ten aanzien van het 

verzoeken van en beslissen tot jeugdbeschermingsmaatregelen te waarborgen?  

3. Hoe is het Noorse jeugdbeschermingsstelsel ingericht en op welke wijze poogt 

dit stelsel het machtsevenwicht tussen burger en overheid ten aanzien van het 

verzoeken van en beslissen tot jeugdbeschermingsmaatregelen te waarborgen?  

4. In hoeverre kan de vergelijking tussen de verschillende manieren waarop de 

jeugdbeschermingsstelsels van Nederland, Denemarken en Noorwegen pogen 

het machtsevenwicht tussen burger en overheid te waarborgen leiden tot het 

oordeel dat het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel ten aanzien van het 

verzoeken van en beslissen tot jeugdbeschermingsmaatregelen op een andere 

manier kan worden ingericht, al dan niet zoals voorgesteld in het 

toekomstscenario? 
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1.5 Opbouw 

Ter beantwoording van de onderzoeksvraag beschrijft hoofdstuk 2 het Nederlandse 

jeugdbeschermingsstelsel. Het beschrijft de historische ontwikkelingen binnen de 

jeugdbescherming, hoe het huidige systeem in elkaar steekt en het eerder aangehaalde 

toekomstscenario. Vervolgens bespreekt hoofdstuk 3 het jeugdbeschermingsstelsel van 

Denemarken en hoofdstuk 4 het stelsel van Noorwegen, waarbij tevens wordt 

onderzocht hoe wordt gepoogd het machtsevenwicht tussen burger en overheid te 

waarborgen. Hoofdstuk 5 bevat een rechtsvergelijking, waarbij de stelsels van de 

betreffende landen naast elkaar worden gelegd. Hiertoe wordt allereerst de context van 

de jeugdbeschermingsstelsels verduidelijkt, waarna de verschillen tussen de stelsels 

worden besproken en wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het 

Nederlandse stelsel. In hoofdstuk 6 volgt een conclusie met beantwoording van de 

hoofdvraag.  

 

1.6 Methode en afbakening 

Dit onderzoek bestaat uit drie individuele scripties die samen een geheel vormen. Demi 

Onclin onderzoekt de jeugdbeschermingsstelsels van Frankrijk en Vlaanderen, Rosa 

Passchier onderzoekt de stelsels van Duitsland en Zweden en in deze scriptie staan de 

stelsels van Denemarken en Noorwegen centraal. De afzonderlijke scripties bevatten als 

bijlagen een schematisch overzicht en een overkoepelende conclusie.  

 

Dit onderzoek sluit aan bij een parallel onderzoek naar de grond en procedurele 

aspecten van uithuisplaatsing in Nederland en omringende Europese landen door 

Shania Stukker, Fien Goossens en Gigi van der Erve. Ons onderzoek bestudeert dezelfde 

landen met als doel dat de onderzoeken gezamenlijk een bijdrage kunnen leveren aan 

nieuwe inzichten binnen de Nederlandse jeugdbescherming. Daarnaast hebben alle 

gekozen landen zich aangesloten bij het IVRK. Gelet op de omvang van het onderzoek 

en het feit dat het Verenigd Koninkrijk een common law systeem kent, is dit land buiten 

beschouwing gelaten. 

 

Deze scriptie onderzoekt de jeugdbeschermingsstelsels van twee Scandinavische 

landen: Denemarken en Noorwegen. Deze landen lenen zich voor een 



 
 

12 

rechtsvergelijkend onderzoek aangezien zij, wat betreft politieke en constitutionele 

eigenschappen, tot op zekere hoogte vergelijkbaar zijn met Nederland. Daarnaast 

hebben de ontwikkelingen in deze landen vaak een directe weerslag op de juridische 

praktijk in Nederland. 18  Ook binnen de jeugdbescherming zijn er overeenkomsten 

tussen de landen. Zo zijn in de Scandinavische landen, net zoals in Nederland, de 

gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.19 Interessant is dat zowel Denemarken 

als Noorwegen een systeem kent waarbij de beslissing tot het opleggen van 

jeugdbeschermingsmaatregelen wordt gemaakt door professionals en leken tezamen, 

waar in Nederland deze beslissing wordt gemaakt door een rechter.20 

 

Het onderzoek zal voornamelijk worden verricht door het analyseren van relevante 

wetgeving, literatuur en parlementaire stukken. Daarnaast zal contact worden gezocht 

met professoren uit Denemarken en Noorwegen in de hoop dat zij de bevindingen uit 

de literatuur kunnen bevestigen en extra informatie kunnen verschaffen over de 

inrichting van de jeugdbeschermingsstelsels in de betreffende landen.  

 

Dit onderzoek betreft een rechtsvergelijkend onderzoek. Het doel hiervan is het 

blootleggen van argumenten die in de Nederlandse literatuur niet of nauwelijks 

voorkomen, maar wel van belang kunnen zijn voor het Nederlandse recht. Tevens kan 

een rechtsvergelijking als middel dienen om te analyseren hoe andere keuzes in de 

rechtspraktijk functioneren. Het buitenlandse recht kan op deze manier een 

inspiratiebron zijn bij het beoordelen van de wenselijkheid van dat recht.21 

 

Hoewel een rechtsvergelijking nieuwe inzichten kan bieden, brengt het ook een aantal 

uitdagingen met zich mee. De onderzoeker moet immers in de huid kruipen van een 

vreemd rechtssysteem waarin die niet is opgeleid en gedisciplineerd. Alvorens tot een 

vergelijking te komen dient de onderzoeker het rechtssysteem van het betreffende land 

 
18 Claes e.a. 2021, p. 7. 
19 Berg-le Clercq e.a. 2013, p. 6 & 22 & Pösö, Skivenes & Hestbæk, European Journal of Social Work 
2014/17, p. 479. 
20 Hultman, Forkby & Höjer, Nordic Social Work Research 2020/10, p. 213. 
21 Verheul 2018, par. 1.3. 
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te doorgronden. 22 Volgens Bell is van groot belang dat er een mate van begrip is van het 

volledige institutionele kader waaruit de juridische problemen en oplossingen 

voortkomen. Denk hierbij aan de organisatie van het rechtssysteem, de juridische 

concepten, vooronderstellingen van de relaties tussen de juridische instellingen, de 

juridische procedures en de bredere sociale en culturele context. Een jurist heeft van 

het eigen rechtssysteem op voorhand deze kennis al. Bij een rechtssysteem van andere 

landen dient er expliciet kennis te worden verworven.23  

 

Daarnaast is de context waarin het recht zich afspeelt van groot belang. Een 

jeugdbeschermingsstelsel kan slechts effectief zijn indien het aansluit bij de cultureel-

maatschappelijke context van een land. 24  Om de context van de 

jeugdbeschermingsstelsels in de onderhavige landen enigszins te duiden, wordt in 

hoofdstuk 5 gebruik gemaakt van het model van Connolly en Katz.25 Hoe dan ook leidt 

het verschil in context ertoe dat niet vanzelfsprekend kan worden aangenomen dat het 

stelsel uit de onderzochte landen ook passend is in Nederland. Wij zijn er echter van 

overtuigd dat onderzoek naar andere jeugdbeschermingsstelsels nieuwe inzichten kan 

bieden voor het Nederlandse stelsel. 

 

Alvorens over te gaan naar het volgende hoofdstuk, dient te worden benadrukt dat dit 

onderzoek zich beperkt tot de inrichting van jeugdbeschermingsstelsels ten aanzien van 

het verzoeken van en beslissen tot jeugdbeschermingsmaatregelen. Dit brengt met zich 

mee dat dit onderzoek zich richt op door de overheid opgelegde maatregelen ten 

behoeve van het beschermen van minderjarigen. Het onderzoek ziet daarmee in 

beginsel op het gedwongen kader en niet op de vrijwillige jeugdhulpverlening. Tevens is 

er, in verband met de omvang van het onderzoek, voor gekozen om de uitvoering van 

jeugdbeschermingsmaatregelen buiten beschouwing te laten. 

 

 
22 Adams, TvPr. 2018/55, p. 9. 
23 Bell 2011, p. 175-176. 
24 Connolly & Katz, Child Abuse Review 2019/28, p. 382. 
25 Connolly & Katz, Child Abuse Review 2019/28. 
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Ten slotte dient te worden opgemerkt dat in dit onderzoek geen uitspraken worden 

gedaan over de vraag in hoeverre daadwerkelijk sprake is van een machtsevenwicht. 

Het focust zich enkel op de manier waarop, door de inrichting van het 

jeugdbeschermingsstelsel, wordt gestreefd naar een machtsevenwicht tussen burger en 

overheid. Om deze reden wordt gesproken van ‘pogen’ tot het waarborgen van het 

machtsevenwicht tussen burger en overheid.  
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Hoofdstuk 2  Het jeugdbeschermingsstelsel in Nederland 

2.1  Inleiding 

Om tot een rechtsvergelijking te komen, dienen de jeugdbeschermingsstelsels van de te 

onderzoeken landen individueel onder de loep te worden genomen. Dit hoofdstuk 

voorziet in een uiteenzetting van het jeugdbeschermingsstelsel in Nederland. Hiertoe 

wordt allereerst aandacht besteed aan de historische ontwikkeling van de 

jeugdbescherming in Nederland. Hierbij ligt de focus op de totstandkoming van het 

huidige stelsel. Vervolgens wordt uiteengezet hoe het huidige jeugdbeschermingsstelsel 

van Nederland is ingericht en op welke manier het stelsel poogt het machtsevenwicht 

tussen burger en overheid te waarborgen. Tevens wordt het toekomstscenario 

besproken, aangezien hierin voorstellen worden gedaan om de inrichting van het 

jeugdbeschermingsstelsel te wijzigen. Hiermee wordt beoogd de eerste deelvraag te 

beantwoorden. 

 

2.2  Historische achtergrond  

Al voor het begin van onze jaartelling werd in het recht aandacht besteed aan 

minderjarigen. Aanvankelijk zag deze aandacht echter vooral op door minderjarigen 

gepleegde strafbare feiten en afstamming.26 Pas in de achttiende eeuw werden, door 

advocaat Asser, vernieuwende voorstellen gedaan inzake ontzetting uit de ouderlijke 

macht en voogdij. Hiermee was Asser een belangrijke grondlegger van onze huidige 

jeugdbescherming. 27  Aan het einde van de negentiende eeuw leidden particuliere 

initiatieven die om aandacht vroegen voor het lot van verwaarloosde jeugd tot een 

beweging die de Kinderwetten van 1901 ten gevolge had. Hierin werd de mogelijkheid 

geïntroduceerd om ter bescherming van minderjarigen in te grijpen in het ouderlijk 

gezag, vaak op initiatief van de daartoe in het leven geroepen Voogdijraad.28  

 

 

 

 
26 Bruning, van den Brink & Punselie 2020, p. 19. 
27 Hermans 1984, p. 36. 
28 Bruning, van den Brink & Punselie 2020, p. 20. 
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De Voogdijraad 

De inwerkingtreding van deze Kinderwetten was het begin van de geïnstitutionaliseerde 

vorm van de jeugdbescherming. De rechter was de enige die 

jeugdbeschermingsmaatregelen kon uitspreken, maar verliet zich vaak op het oordeel 

van de Voogdijraad. De Voogdijraad was in het leven geroepen als neutrale partij tussen 

de burgers en de overheid.29 De gedachte die hierbij hoorde was dat de overheid niet 

als parens patriae moest kunnen optreden, maar zich terughoudend diende op te stellen. 

De Voogdijraad was daarom een particuliere instelling. De belangrijkste taak van de 

Voogdijraad was het adviseren van de rechter bij het maken van belangrijke beslissingen 

inzake verwaarloosde en verlaten minderjarigen. Het werd gezien als een instelling met 

bijzondere deskundigheid die de rechter de nodige zekerheid kon verschaffen 

betreffende de vraag of een bepaald persoon als de meest geschikte verzorger van een 

minderjarige kon worden beschouwd. 30  Een verzoek tot een 

jeugdbeschermingsmaatregel kon door de rechter pas in overweging worden genomen 

indien de Voogdijraad het verzoek mede had voorbereid.31 In 1956 vond naar aanleiding 

van de Tweede Wereldoorlog een reorganisatie plaats van de Voogdijraad, waarbij 

tevens de naam is veranderd in de naam die nu nog steeds gedragen wordt: de Raad 

voor de Kinderbescherming.32 

 

De kinderrechter 

In 1922 is een wetswijziging doorgevoerd die ten gevolge had dat de berechting van 

minderjarigen was voorbehouden aan een gespecialiseerde kinderrechter.33 Tot 1995 

had de kinderrechter een dubbele functie. Niet alleen sprak hij de 

jeugdbeschermingsmaatregelen uit, hij was tevens verantwoordelijk voor het toezicht 

op de uitvoering van de maatregel.34 Dit hield onder andere in dat de kinderrechter de 

koers bepaalde van de hulpverlening, leidinggaf over de gezinsvoogdijmedewerkers en 

een wekelijks spreekuur hield waarbij betrokkenen konden binnenlopen om conflicten 

 
29 Dane 2006, p. 40-43. 
30 Doek 1978, p. 10-12. 
31 Dane 2006, p. 42. 
32 Dane 2006, p. 119. 
33 Dane 2006, p. 56-58. 
34 Kamerstukken II 1992/93, 23 003, nr. 3, p. 3 (MvT). 
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te bespreken. Sinds de jaren tachtig groeide de kritiek op de dubbelrol van de 

kinderrechter. Dit had te maken met artikel 6 EVRM, op grond waarvan de 

onafhankelijke rechtspraak gegarandeerd moet zijn. Daarnaast bepaalt artikel 8 EVRM 

dat burgers recht hebben om in hun gezinsleven te worden gevrijwaard van 

overheidsbemoeienis en dat, indien overheidsbemoeienis in het belang van het kind 

alsnog noodzakelijk is, waarborgen gegarandeerd moeten worden. Onafhankelijke 

rechtspraak is een van deze waarborgen. 35  Om de rol van de kinderrechter te 

verduidelijken en de onafhankelijke positie te kunnen garanderen, werden in 1995 de 

rechtspraak en de uitvoering van de jeugdbescherming van elkaar gescheiden. De 

kinderrechter kreeg een lijdelijke rol en de RvdK kreeg de controlerende taak op de 

uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregelen door de gezinsvoogdij-instelling (nu: 

de GI).36  

 

De wijzigingen van 2015 

Naar aanleiding van een aantal knelpunten in het jeugdbeschermingsstelsel, waaronder 

tekortschietende samenwerking rond minderjarigen en gezinnen, zijn op 1 januari 2015 

zowel de Jeugdwet als de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in werking 

getreden. Deze wetten zijn van grote invloed geweest op de organisatie van de 

jeugdbescherming.37 De doelstellingen van de stelselwijziging zijn de decentralisatie van 

de jeugdzorg, preventie en uitgaan van de eigen kracht van gezinnen, verminderen van 

het gebruik van dure, gespecialiseerde zorg, een betere samenwerking tussen 

hulpverleners, ontschotting van budgetten en de mogelijkheid tot het bieden van 

maatwerk.38 

 

2.3  Het huidige jeugdbeschermingsstelsel  

Het wettelijke kader van het huidige Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel wordt 

gevormd door de Jeugdwet en de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen. 

Alvorens een jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd, passeren verschillende 

 
35 Bruning & Pieters 2021, p. 156-157. 
36 Kamerstukken II 1992/93, 23 003, nr. 3, p. 2-4 (MvT) & Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr. 3, p. 3-4 
(MvT). 
37 Bruning, van den Brink & Punselie 2020, p. 276 & 629. 
38 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3, p. 2 (MvT). 
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instanties de revue. In deze paragraaf wordt de organisatie van het huidige 

jeugdbeschermingsstelsel per instantie binnen de keten besproken. 

 

Veilig Thuis 

VT fungeert als herkenbaar en toegankelijk advies- en meldpunt voor iedereen met 

zorgen over kindermishandeling of huiselijk geweld. Men kan in dergelijke situaties 

contact opnemen met VT voor het verkrijgen van advies of om een melding te doen.39 

Naar aanleiding van een melding vindt een veiligheidsbeoordeling plaats, waarbij op 

basis van de inhoud van de melding en een risicotaxatie een besluit wordt genomen over 

de noodzakelijke vervolgstappen en wie verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van 

deze vervolgstappen.40 Mogelijke uitkomsten van deze veiligheidsbeoordeling zijn de 

overdracht van de zaak aan de al betrokken hulpverlening, de toeleiding naar de 

benodigde zorg, het besluit dat geen vervolgstappen nodig zijn en het starten van een 

onderzoek door VT zelf. VT start zelf een onderzoek indien aan de criteria uit het 

Handelingsprotocol Veilig Thuis is voldaan. Denk hierbij aan de aanwezigheid van 

aanwijzingen voor acute onveiligheid of een multi problematische leefsituatie, 

onvoldoende medewerking van de direct betrokkenen en de noodzakelijkheid van 

vervolgstappen om de vermoedens van kindermishandeling te bevestigen of te 

weerleggen.41 Het onderzoek door VT heeft tot doel om te onderzoeken of er sprake is 

van kindermishandeling en welke vervolgstappen de situatie behoeft. VT kan naar 

aanleiding van het onderzoek onder andere besluiten dat er een Verzoek tot Onderzoek 

(VTO) moet worden ingediend bij de RvdK.42 

 

De Raad voor de Kinderbescherming 

De RvdK is een landelijke organisatie van het ministerie van J&V die een rol speelt binnen 

de jeugdbescherming, het familierecht en het strafrecht. Binnen de jeugdbescherming 

is de RvdK verantwoordelijk voor het uitvoeren van beschermingsonderzoeken en het 

verzoeken van jeugdbeschermingsmaatregelen bij de kinderrechter. Tevens heeft zij een 

 
39 Bouma e.a. 2017, p. 2. Zie voor de wettelijke taken van VT artikel 4.1.1 van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015.  
40 Baeten 2018, p. 30. 
41 Baeten 2018, p. 32-33. 
42 Bouma e.a. 2017, p. 3. 
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toetsende taak bij de uitvoering van deze maatregelen door de GI. 43  Gezien de 

onderzoeksvraag ligt in deze scriptie de focus op de taak van de RvdK in het kader van 

het verrichten van de beschermingsonderzoeken en het verzoeken van 

jeugdbeschermingsmaatregelen. De overige taken en verantwoordelijkheden van de 

RvdK worden niet besproken.  

 

Het uitgangspunt is dat de RvdK de noodzaak onderzoekt tot het treffen van 

jeugdbeschermingsmaatregelen.44 Een onderzoek kan starten indien hiertoe een VTO 

wordt ingediend. Deze kan bij de RvdK worden ingediend door VT, de gemeente, de GI’s 

en bepaalde instellingen binnen de gemeente.45 Daarnaast kan de RvdK ambtshalve een 

beschermingsonderzoek starten indien sprake is van een acute en ernstig bedreigende 

situatie voor de minderjarige of wanneer de RvdK bij de uitvoering van een andere 

wettelijke taak tot de conclusie komt dat een jeugdbeschermingsmaatregel overwogen 

dient te worden.46 Tenslotte kan eenieder een verzoek indienen bij de RvdK indien de 

minderjarige zich in een acute en ernstig bedreigende situatie bevindt.47 

 

De RvdK bepaalt uiteindelijk zelf of daadwerkelijk een zaak in onderzoek wordt 

genomen.48 Indien een onderzoek wordt gestart, wordt antwoord gezocht op de vraag 

wat de minderjarige nodig heeft om veilig op te kunnen groeien. Hiervoor wordt binnen 

een multidisciplinair overleg een onderzoeksplan opgesteld, waarna de (gezins)situatie 

van de minderjarige wordt onderzocht. Aan het einde van het onderzoek wordt een 

rapport opgesteld op basis waarvan de RvdK al dan niet aan de kinderrechter verzoekt 

een jeugdbeschermingsmaatregel uit te spreken.49 

 

In beginsel is de RvdK de verzoeker van jeugdbeschermingsmaatregelen. Er zijn echter 

een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel. Zo kan tevens het Openbaar Ministerie 

 
43 Kwaliteitskader RvdK 2021, p. 4-8. 
44 Bruning, van den Brink & Punselie 2020, p. 282. 
45 Artikel 3.1 lid 1 Jeugdwet. 
46 Artikel 3.1 lid 2 Jeugdwet.  
47 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3, p. 35 (MvT). 
48 Bruning, van den Brink & Punselie 2020, p. 283. 
49 Bouma e.a. 2017, p. 3-4.  
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een verzoek bij de kinderrechter indienen en kunnen de burgemeester en de 

(pleeg)ouders een verzoek indienen wanneer de RvdK dit niet doet.50 

 

De kinderrechter  

Jeugdbeschermingsmaatregelen kunnen enkel worden uitgesproken door de 

kinderrechter. Bij het maken van een beslissing op een verzoek maakt de kinderrechter 

gebruik van het rapport en het daarop gebaseerde advies van de RvdK. De kinderrechter 

is echter niet gebonden aan de opvolging van dit advies. 51  Indien het verzoek is 

ingediend door een ander dan de RvdK, zal de kinderrechter vrijwel zeker de RvdK om 

advies vragen.52  

 

Zoals in paragraaf 2.2 is beschreven, is de rol van de kinderrechter in 

jeugdbeschermingszaken in 1995 veranderd. Sindsdien heeft de kinderrechter namelijk 

een lijdelijke rol, wat betekent dat enkel op een verzoek een beslissing mag worden 

genomen. De kinderrechter mag derhalve niet beslissen dat een andere maatregel 

wordt opgelegd dan door de RvdK is verzocht. Hij kan het verzoek slechts toe- of afwijzen 

en kan daarmee geen sturing geven aan de uitvoering van de maatregelen. Wel kan een 

maatregel worden uitgesproken voor een (relatief) korte duur, waarna bij het 

voortzetten van de maatregel een verlengingsverzoek bij de kinderrechter moet worden 

ingediend. Op deze manier kan de kinderrechter desondanks enigszins zicht houden op 

de uitvoering van de maatregel.53 

 

De gecertificeerde instelling 

Wanneer een jeugdbeschermingsmaatregel door de kinderrechter wordt uitgesproken, 

is de GI verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.54 Omdat dit onderzoek ziet op het 

verzoeken van en beslissen tot jeugdbeschermingsmaatregelen wordt verder niet 

dieper ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de GI.  

 

 
50 Bouma e.a. 2017, p. 4 & Bruning, van den Brink & Punselie 2020, p. 289 & 301. 
51 Bouma e.a. 2017, p. 4. 
52 Bruning, van den Brink & Punselie 2020, p. 301. 
53 Bruning, AA 2020, p. 452. 
54 Artikel 3.2 lid 1 Jeugdwet.  
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2.4 Machtsevenwicht door de onafhankelijke Raad voor de Kinderbescherming  

In de inleiding is al kort genoemd dat de onafhankelijke positie van de RvdK een manier 

is waarop in het Nederlandse stelsel wordt gepoogd het machtsevenwicht tussen burger 

en overheid te waarborgen. In deze paragraaf wordt hier dieper op ingegaan.  

 

Het belangrijkste argument van de wetgever voor de keuze om in beginsel slechts de 

RvdK (en het Openbaar Ministerie) bevoegd te maken tot het verzoeken van 

jeugdbeschermingsmaatregelen is gelegen in de overtuiging dat ingrijpen in het 

familieleven een zwaar overheidsmiddel is. Dit dient daarom, zo is de gedachte, gedaan 

te worden door een overheidsorgaan die daar rechtstreeks op aangesproken kan 

worden. Jeugdbeschermingsmaatregelen hebben een (vergaande) beperking op het 

familieleven in de zin van artikel 8 EVRM ten gevolge. Om te kunnen spreken van een 

gerechtvaardigde inbreuk op dit recht moet de noodzaak van deze beperking worden 

aangetoond. Volgens de wetgever brengt dit met zich mee dat de rechter erop moet 

kunnen vertrouwen dat het onderzoek, dat is verricht teneinde het verzoekschrift te 

kunnen onderbouwen, rechtmatig is qua inhoud en totstandkoming. Het rapport moet 

derhalve onpartijdig zijn en er kan geen sprake zijn van vooringenomenheid bij de 

totstandkoming ervan.55  

 

Vanwege het voorgenoemde wordt het van belang geacht dat er een onafhankelijke 

instantie verantwoordelijk is voor het verzoeken van jeugdbeschermingsmaatregelen. 

De wetgever acht het noodzakelijk dat een duidelijke scheiding bestaat tussen de 

uitvoering en de beslissingsbevoegdheid tot het initiëren van de 

jeugdbeschermingsmaatregelen. Tijdens de uitvoering van reeds uitgesproken 

jeugdbeschermingsmaatregelen kan de uitvoerende instantie, de GI, tot de conclusie 

komen dat een zwaardere maatregel noodzakelijk is. Deze maatregel dient in dergelijke 

gevallen wederom bij de kinderrechter te worden verzocht. Het is in deze situaties 

volgens de wetgever van belang dat het verzoek niet wordt ingediend door de GI, 

aangezien dit de schijn van partijdigheid heeft. De GI is immers al eerder bij het gezin 

 
55 Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr. 3, p. 14 (MvT). 
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betrokken. Om dit te voorkomen acht de wetgever het noodzakelijk dat een 

onafhankelijke instantie de maatregel verzoekt.56 

 

De RvdK heeft tevens ten opzichte van VT een onafhankelijke positie. Volgens een 

onderzoek van Boer en Croon uit 2012 is het noodzakelijk dat het onderzoek van de 

RvdK ook ten opzichte van VT onafhankelijk is. Het onderzoek van Boer en Croon betreft 

de eventuele overlap van de taken van het voormalige Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling (het huidige VT) en de RvdK, naar aanleiding van het idee om deze 

twee organisaties samen te voegen. Naast hun conclusie dat het onafhankelijke 

onderzoek van de RvdK noodzakelijk is gezien de benodigde zorgvuldigheid bij 

overheidsingrijpen in gezinsleven, concluderen zij tevens dat de onderzoeken een 

verschillend doel dienen en daarom een andere reikwijdte hebben. 57  Toch zijn de 

meningen in de jeugdbeschermingswereld verdeeld als het aankomt op het belang van 

de losse schakel die de RvdK vormt.58 Hier wordt in paragraaf 2.5 nader op ingegaan.  

 

Kinderrechters geven in een onderzoek van Steketee, Goderie en Braam aan dat de 

toegevoegde waarde van de RvdK volgens hen voornamelijk bestaat uit de 

onafhankelijke toets van de informatie en van het onderzoeksresultaat aan het belang 

van het kind. De RvdK heeft immers een bepaalde afstand ten opzichte van het gezin. 

Op deze manier wordt voorkomen dat de informatie al een bepaalde kleuring bevat 

wanneer het verzoekschrift wordt opgesteld. De RvdK kan door haar onafhankelijke 

positie pal voor de minderjarige gaan staan en alles benaderen vanuit het oogpunt van 

het belang van dat kind.59 Daarnaast beoordeelt de rechter de zaak aan de hand van het 

advies van de RvdK. Ouders hebben in gesprekken met de Raad voor 

Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aangegeven dat, indien de 

onafhankelijkheid van het advies aan de rechter niet wordt gewaarborgd, zij de overheid 

ervaren als een te sterk machtsblok. 60  De onafhankelijke positie van de RvdK lijkt 

 
56 Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr. 3, p. 15 (MvT). 
57 Boer & Croon 2012. 
58 Zie bijvoorbeeld Van Beek, De Groene Amsterdammer 2012. 
59 Steketee, Goderie & Braam 2007, p. 80. 
60 RSJ Jeugdbescherming in de toekomst 2021, p. 16. 
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daarmee een belangrijke rol te spelen in het kader van het machtsevenwicht tussen 

burger en overheid.  

 

2.5  Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 

2.5.1 Aanleiding 

Zoals in de inleiding reeds is besproken, bestaan er al jaren knelpunten in de 

uitvoeringspraktijk van de jeugdbescherming. In de afgelopen decennia zijn er vele 

rapporten uitgebracht met daarin verschillende aanbevelingen om de wetgeving aan te 

passen.61 Zoals eerder beschreven, is dan ook in 2015 de wetgeving betreffende de 

jeugdbescherming op de schop gegaan. Desondanks bestaan de problemen nog steeds. 

Het huidige stelsel is complex en knelt. 62  De doorlooptijden in de 

jeugdbeschermingsketen zijn te lang en liggen ver boven de maximale normtijd. Er is 

onvoldoende samenwerking tussen de verschillende instanties en ouders kennen de 

weg niet in het stelsel en worden ook niet de weg gewezen.63 Doordat verschillende 

instanties zich achtereenvolgend met hetzelfde gezin bemoeien, rijst de vraag of er geen 

sprake is van onnodige bureaucratisering.64 Door (onder andere) Van Montfoort is dan 

ook aanbevolen om het aantal schakels binnen de jeugdbeschermingsketen te 

verminderen.65 

 

In 2019 is een inspectierapport uitgekomen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Hierin uitten zij hun zorgen over de 

jeugdbeschermingsketen in zijn geheel. Doordat deze maximaal onder druk staat, 

blijven minderjarigen langer in onveilige situaties en raken minderjarigen steeds meer 

beschadigd, wat verergering van de problematiek ten gevolge heeft. In dit rapport wordt 

geconcludeerd dat er fundamentele tekortkomingen zijn in het huidige 

jeugdbeschermingsstelsel, waardoor de minderjarigen met een 

ontwikkelingsbedreiging niet de benodigde hulp krijgen.66  In maart 2020 hebben de 

 
61 Bruning, van den Brink & Punselie 2020, p. 262. 
62 Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 2021, p. 6. 
63 Van Montfoort e.a. 2018, p. 63 & 66. 
64 Bruning, van den Brink & Punselie 2020, p. 274. 
65 Van Montfoort e.a. 2018, p. 73-74. 
66 Toezicht bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering 2019, p. 3-5. 
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ministers van VWS en voor rechtsbescherming een kamerbrief geschreven waarin wordt 

aangekondigd dat de inrichting van het jeugdbeschermingsstelsel effectiever en slimmer 

moet worden ingericht.67 Daarom is in maart 2021, in opdracht van de VNG en de 

ministeries van J&V en VWS, het toekomstscenario opgesteld ten behoeve van een 

verbetering van de jeugdbescherming in Nederland.68 

 

2.5.2 Inhoud 

Het toekomstscenario bevat een toekomstplan waarbij een aantal (grote) 

veranderingen binnen de jeugdbescherming worden voorgesteld. Een van de vier 

basisprincipes van het toekomstscenario is ‘vereenvoudiging’. Er wordt een eenvoudiger 

stelsel voorgesteld waardoor het voor zowel het gezin als de professionals duidelijk is 

wie welke taken en bevoegdheden heeft.69 In deze paragraaf wordt bondig uiteengezet 

hoe het beoogde jeugdbeschermingsstelsel eruitziet.  

 

Opgemerkt dient te worden dat het voor dit onderzoek niet noodzakelijk is om het 

toekomstscenario in haar volledigheid te bespreken. Deze paragraaf richt zich daarom 

enkel op het voornemen om de schakels in de jeugdbeschermingsketen samen te 

voegen.  

 

De toegang tot de jeugdhulpverlening wordt in het toekomstscenario gevormd door het 

Lokaal Team, waarbij één professional het vaste gezicht blijft voor het gezin. Bij het 

Lokaal Team kunnen gezinnen snel en laagdrempelig terecht voor vragen, advies, hulp 

en steun. Het Lokaal Team inventariseert de behoeften van het gezin en voert het eerste 

onderzoek uit. Indien er zorgen bestaan over de veiligheid en/of een 

ontwikkelingsbedreiging bij de minderjarige, wordt samen met het gezin onderzocht en 

besproken welke zorgen bestaan en welke vervolgstappen passend zijn.70 

 

 
67 Kamerstukken II 2019/20, 31 839, nr. 723, p. 15-19. 
68 Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 2021, p. 35. 
69 Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 2021, p. 9. 
70 Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 2021, p. 11. 
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Naast het Lokaal Team speelt het Regionale Veiligheidsteam een grote rol in het 

toekomstscenario. Daar waar het Lokaal Team beschikt over basiskennis, is binnen de 

Regionale Veiligheidsteams specialistische expertise beschikbaar betreffende 

ontwikkelingsbedreiging en veiligheid. Het Regionaal Veiligheidsteam raakt betrokken 

bij een gezin via het Lokaal Team of via meldingen van anderen. Het Regionaal 

Veiligheidsteam draagt de verantwoordelijkheid om samen met het Lokaal Team te 

onderzoeken wat de nodige vervolgstappen zijn. Indien hier een aanleiding toe bestaat, 

start de betrokken professional van het Regionaal Veiligheidsteam een uitgebreid 

onderzoek. Bij grote zorgen kan het Regionaal Veiligheidsteam een verzoek tot een 

jeugdbeschermingsmaatregel voorleggen aan de kinderrechter. Indien deze de 

maatregel uitspreekt, is het Regionaal Veiligheidsteam tevens verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de maatregel. Het toekomstscenario heeft daarmee ten gevolge dat VT, 

de RvdK en de GI’s opgaan in één organisatie (Regionaal Veiligheidsteam).71 

 

In het toekomstscenario wordt de vraag gesteld hoe de rechtswaarborgen voor het 

gezin worden behouden indien de onafhankelijke positie van de huidige RvdK wordt 

opgeheven. Hierbij wordt aangegeven dat er toetsing plaats moet vinden, waarbij 

voldoende distantie moet bestaan tussen het gezin en de betrokken professionals, om 

te toetsen of de genomen besluiten zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Deze toetsing zal 

worden uitgevoerd door een niet bij het gezin betrokken professional uit het Regionaal 

Veiligheidsteam.72 

 

2.5.3 Kritiek 

Hoewel er na de publicatie van het toekomstscenario ook positieve reacties zijn op het 

voorstel,73 is er vanuit meerdere hoeken kritiek gegeven op het idee om de schakels in 

de jeugdbeschermingsketen samen te voegen. Zo stelt de RvdK dat de tussenkomst als 

onafhankelijke, adviserende partij, mede gezien de lijdelijke rol van de kinderrechter, 

essentieel is. Volgens de RvdK kan dit onafhankelijke oordeel niet geborgd worden 

 
71 Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 2021, p. 12-14. 
72 Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 2021, p. 54-55. 
73 Zie bijvoorbeeld Bruning & Van Montfoort 2021. Zij geven aan de hoofdlijn van het toekomstscenario 
te ondersteunen ten aanzien van het samenvoegen van de huidige instanties.  
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indien de RvdK opgaat in het Regionaal Veiligheidsteam. Daarnaast stelt zij dat de 

onafhankelijkheid van de RvdK tevens te maken heeft met de specialistische kennis van 

de RvdK om de rechterlijke macht goed te adviseren.74  

 

Ook Ido Weijers geeft aan dat de organisatorische verandering wordt voorgesteld 

zonder een degelijk onderbouwde analyse van de kwaliteit en het werk van de instanties. 

De voor de hand liggende vragen met betrekking tot de verschillen in expertise en rol 

van deze instellingen worden volgens hem niet beantwoord. Er wordt volledig 

voorbijgegaan aan de vraag hoe in het voorgestelde stelsel onafhankelijk onderzoek en 

advies aan de rechter wordt gegarandeerd.75 Ook de RSJ doet de aanbeveling om dit 

aspect verder uit te werken. Enkele ouders hebben aangegeven de organisatorische 

verandering als onwenselijk te ervaren, omdat de overheid hiermee als ‘één sterk 

machtsblok’ wordt gezien. Het toetsen van de beslissing tot het verzoeken van een 

maatregel door een ander Regionaal Veiligheidsteam wordt door hen niet als een 

voldoende onafhankelijk onderzoek beschouwd.76  

 

Ten slotte geeft Joost Huijer aan dat de voorgestelde samenvoeging niet hoeft te leiden 

tot een efficiënter en beter stelsel. Hij erkent het belang van een betere samenwerking 

tussen de organisaties en dat onnodige overlap in de taken moet worden voorkomen. 

Daarentegen ontstaat volgens hem, wanneer de schakels opgaan in één organisatie, het 

risico dat de rollen en de functies van de instanties vervagen. In het belang van een 

zorgvuldig besluitvormingsproces pleit hij dan ook voor een verbetering van de 

samenwerking, maar met behoud van ieders rol in het systeem.77 

 

2.6 Tussenconclusie 

In het huidige Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel is de RvdK een onafhankelijke 

instantie die onderzoek doet naar de noodzakelijkheid van een 

jeugdbeschermingsmaatregel en op basis daarvan een verzoek indient en advies 

 
74 Internetconsultatie toekomstscenario reactie RvdK 2021, p. 3-4. 
75 Weijers, NJB 2020/1800, p. 2032. 
76 RSJ Jeugdbescherming in de toekomst 2021, p. 7 & 16. 
77 Huijer 2021, p. 22. 
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uitbrengt aan de lijdelijke kinderrechter. Op deze manier wordt in Nederland gepoogd 

om het machtsevenwicht tussen burger en overheid te waarborgen. Door de 

onafhankelijkheid van de RvdK wordt immers voorkomen dat er een bepaalde 

vooringenomenheid is, door eerdere betrokkenheid bij het gezin, bij het verzoeken en 

adviseren aan de rechter en is er een toetsing mogelijk van het oordeel van de melder 

dat een jeugdbeschermingsmaatregel nodig is. Hierdoor wordt de macht van de 

overheid verdeeld en wordt voorkomen dat een instantie te snel om een maatregel 

verzoekt en de rechter een onvolledig of onjuist beeld heeft van de situatie. In het 

toekomstscenario is voorgesteld om de RvdK samen met VT en de GI’s te laten opgaan 

in één organisatie. De kritiek op het toekomstscenario ziet met name op het ontbreken 

van onafhankelijk onderzoek en advies. De vraag is echter of de onafhankelijke positie 

van de RvdK wel noodzakelijk is in het licht van het waarborgen van het 

machtsevenwicht tussen burger en overheid. Wellicht bestaat er een andere 

mogelijkheid waarop kan worden gepoogd dit evenwicht te waarborgen. Om deze reden 

onderzoeken de volgende hoofdstukken de inrichting van de jeugdbeschermingsstelsels 

in Denemarken en Noorwegen en wordt geanalyseerd op welke manier in deze landen 

wordt gepoogd het machtsevenwicht te waarborgen. 
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Hoofdstuk 3 Het jeugdbeschermingsstelsel in Denemarken 

3.1  Inleiding 

Denemarken wordt in meerdere onderzoeken als voorbeeld gebruikt met betrekking tot 

de organisatie van de jeugdbescherming. 78  Hoewel het land op cultureel vlak veel 

overeenkomsten heeft met Nederland, verschillen de jeugdbeschermingsstelsels 

wezenlijk. Zo is in Denemarken, in tegenstelling tot in Nederland, het opleggen van een 

jeugdbeschermingsmaatregel geen rechterlijke beslissing en worden er relatief weinig 

minderjarigen uit huis geplaatst in het gedwongen kader.79 Dit hoofdstuk bevat allereest 

een beschrijving van het Deense jeugdbeschermingsstelsel, waarna een analyse volgt 

betreffende de manier waarop het stelsel poogt het machtsevenwicht tussen burger en 

overheid te waarborgen. Daarmee beoogt dit hoofdstuk de tweede deelvraag te 

beantwoorden. Ten slotte volgt een korte bespreking van de verwachte hervorming van 

de Deense jeugdbescherming genaamd ‘The Children First’, omdat dit initiatief tevens 

van invloed kan zijn op de organisatie van de jeugdbescherming in de toekomst. 

Aangezien de Engelstalige, betrouwbare informatie over het Deense 

jeugdbeschermingsstelsel beperkt is, is contact opgenomen met prof. mr. drs. Hanne 

Hartoft van Aalborg University. Zij heeft middels een videogesprek en per e-mail 

bepaalde informatie die voor dit hoofdstuk is gebruikt kunnen bevestigen en mij van 

nieuwe informatie kunnen voorzien.  

 

3.2 Het Deense jeugdbeschermingsstelsel 

In Denemarken is de jeugdbescherming op lokaal niveau geregeld. De Deense 

gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle aspecten van jeugdbeleid en jeugdhulp. Het 

uitgangspunt in Denemarken is dat beslissingen betreffende jeugdhulpverlening het 

meest effectief zijn wanneer deze worden genomen in samenwerking en overleg met 

het gezin.80 Dit komt ook sterk naar voren in de inrichting van de jeugdbescherming en 

de cijfers van het aantal gedwongen jeugdbeschermingsmaatregelen. In de afgelopen 

 
78 Zie onder meer Vink, Justitiële verkenningen 2019 & Vink, Rijbroek & Hooijsma 2020. 
79 Vink, Rijbroek & Hooijsma 2020, p. 8. 
80 Vink, Rijbroek & Hooijsma 2020, p. 23. 
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jaren vond namelijk minder dan 10% van de jeugdbeschermingsmaatregelen (met name 

uithuisplaatsingen) plaats in het gedwongen kader.81 

 

Centrale rol van social workers 

In Denemarken wordt stevig ingezet op preventie en vroegtijdige interventie om het 

ontstaan van problemen te voorkomen. Deense gezinnen kunnen dan ook bij de 

gemeente terecht voor laagdrempelige ondersteuning van social workers. Social 

workers worden daarnaast veelvuldig ingezet bij scholen en kinderopvang voor 

preventieve pedagogische ondersteuning.82  

 

Wanneer behoefte is aan meer ondersteuning dan de algemeen toegankelijke 

voorzieningen van de gemeente, dient een child protection assessment te worden 

uitgevoerd door een social worker. Een gezin kan pas toegang krijgen tot meer 

specialistische hulpverlening indien de beoordeling van een social worker bij de child 

protection assessment dit toewijst. Deze child protection assessment kan worden 

uitgevoerd op verzoek van de minderjarige, diens ouders of naar aanleiding van een 

melding. Wanneer de social worker oordeelt dat specialistische jeugdhulpverlening 

noodzakelijk is, wordt in beginsel in overeenstemming met het gezin besloten welke 

maatregelen worden genomen. Indien de door de social workers voorgestelde 

maatregel door het gezin niet wordt geaccepteerd, kan deze in het gedwongen kader 

worden opgelegd. 83  Denk hierbij aan de verplichting voor de ouders om een 

ouderschapscursus te volgen of om de minderjarige op bepaalde tijden thuis te 

houden.84 In beginsel kan de social worker deze maatregelen zelfstandig opleggen.85  

 

 

 

 
81 Vink, Justitiële verkenningen 2019, p. 47. 
82 Vink, Rijbroek & Hooijsma 2020, p. 24-25.  
83 Vink, Rijbroek & Hooijsma 2020, p. 27. 
84  Uit contact met prof. mr. drs. Hanne Hartoft is gebleken dat Denemarken geen 
jeugdbeschermingsmaatregel kent waarbij een gezinsvoogd wordt toegewezen aan een gezin, zoals de 
Nederlandse ondertoezichtstelling. Denemarken kent daarentegen specifiekere maatregelen.  
85 Artikel 56 van de Deense Social Services Act. 
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De gemeentelijke jeugdbeschermingscommissie (Børn og unge-udvalg) 

Indien het gezin niet meewerkt aan de uitvoering van de door de social worker 

opgelegde maatregel, dient de social worker de zaak voor te leggen aan de 

gemeentelijke jeugdbeschermingscommissie. 86  Daarnaast is in sommige gevallen 

voorafgaande goedkeuring van deze commissie vereist. Dit is het geval wanneer de 

social worker oordeelt dat de noodzaak bestaat tot het opleggen van een maatregel die 

een grote inbreuk maakt op het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven, 

zoals een gedwongen uithuisplaatsing.87 In dergelijke gevallen kan de social worker de 

maatregel niet zelfstandig opleggen. De aanbieder van jeugdhulpverlening in het 

vrijwillige kader (de social worker) kan in bepaalde gevallen aldus zelfstandig 

gedwongen jeugdbeschermingsmaatregelen opleggen en is in de overige gevallen de 

verzoeker van de maatregelen bij de jeugdbeschermingscommissie.  

 

De gemeentelijke jeugdbeschermingscommissie bestaat uit een rechter, twee lokale 

bestuurders en twee pedagogisch-psychologische experts. 88  De rechter is 

verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat voldoende informatie beschikbaar is om over 

de zaak te kunnen oordelen. Deze informatie wordt aangeleverd door de social worker, 

waarbij het dossier van de child protection assessment de basis vormt. 89  De 

gemeentelijke jeugdbeschermingscommissie is gebonden aan het verzoek zoals dat is 

ingediend door de social worker en kan de verzochte maatregel dan ook slechts toe- of 

afwijzen.90  

 

De Nationale Kamer van Beroep (Ankestyrelsen) 

In beginsel wordt een jeugdbeschermingszaak volledig afgehandeld op gemeentelijk 

niveau, maar in sommige gevallen is de Nationale Kamer van Beroep (hierna: NKB) 

betrokken bij een zaak. De NKB is een onafhankelijk instituut voor burgers en 

 
86 Vink, Rijbroek & Hooijsma 2020, p. 27. 
87  Artikel 74 van de Deense Social Services Act. Dit artikel bevat een opsomming van 
jeugdbeschermingsmaatregelen waarvoor voorafgaande toestemming van de 
jeugdbeschermingscommissie is vereist.  
88 Mørup 2017, p. 99. 
89 Vink, Rijbroek & Hooijsma 2020, p. 27-28. 
90 Deze informatie is afkomstig uit e-mailcontact met prof. mr. drs. Hanne Hartoft. 
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onderwerpen in het sociaal domein en valt onder het Deense ministerie van Sociale 

Zaken.91 Het kan gekwalificeerd worden als een quasi-rechtbank.92 De procedure bij de 

NKB is een bestuursrechtelijke procedure.93  

 

Een zaak kan op verschillende manieren bij de NKB terechtkomen. Allereerst kunnen 

ouders bij de NKB terecht wanneer zij het niet eens zijn met beslissingen die door de 

gemeente worden genomen over de jeugdhulpverlening. Dit kan onder andere 

betrekking hebben op de beslissing van de gemeentelijke jeugdbeschermingscommissie 

om een maatregel in het gedwongen kader toe te wijzen. Daarnaast kunnen meldingen 

omtrent zorgen over een minderjarige, die doorgaans bij de gemeente terechtkomen, 

worden gedaan bij de NKB. Het komt met name voor dat medisch specialisten zich 

melden bij de NKB, omdat zij regionaal zijn georganiseerd. Ook lokale professionals 

melden zich een enkele keer direct bij de NKB omdat er een gebrek is aan vertrouwen 

in het proces bij de gemeente of omdat bij de gemeente de melding niet serieus wordt 

genomen. Ten slotte kan de NKB op eigen initiatief contact opnemen met de gemeente 

en een onderzoek starten indien zij signalen opvangen waaruit de noodzaak blijkt. Denk 

hierbij aan media-aandacht rondom een bepaald gezin.94 

 

Het uitgangspunt in Denemarken is dat jeugdhulpverlening behoort tot het takenpakket 

van de gemeente. Wanneer de NKB een melding ontvangt van een derde of op eigen 

initiatief een onderzoek start, wordt daarom in beginsel de gemeente verzocht om de 

zaak op zich te nemen. In deze gevallen sluit de zaak voor de NKB en heeft zij dus een 

beperkte rol. Indien de NKB echter constateert dat de gemeente in gebreke blijft, houdt 

zij de zaak aan en is het proces vergelijkbaar met de gang van zaken wanneer de 

minderjarige of diens ouders een klacht indienen.95 

 

Indien de minderjarige of diens ouders het niet eens zijn met een beslissing van de 

gemeente kunnen zij een klacht indienen bij de NKB. In deze gevallen wordt door de NKB 

 
91 Vink, Rijbroek & Hooijsma 2020, p. 29. 
92 Nylund 2020, p. 8. 
93 Deze informatie is afkomstig van prof. mr. drs. Hanne Hartoft. 
94 Vink, Rijbroek & Hooijsma 2020, p. 25-29. 
95 Vink, Rijbroek & Hooijsma 2020, p. 29-30. 
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een onderzoek gestart.96 De NKB doet grondig zelfstandig onderzoek en heeft daarmee 

een actievere rol dan de gemeentelijke jeugdbeschermingscommissie. 97  Zij maakt 

echter zelf geen rapporten, maar oordeelt in beginsel op de informatie afkomstig van de 

gemeente. Indien zij van mening is dat het dossier van de gemeente onvolledig of 

ontoereikend toegelicht is, wordt de gemeente daarop aangesproken. De gemeente 

krijgt dan de gelegenheid om deze gebreken op te lossen. Na het verrichten van het 

onderzoek volgt een zitting bij de NKB waarbij de zaak wordt behandeld door een team 

dat bestaat uit vier personen. Dit team wordt gevormd door een combinatie van zowel 

juristen als pedagogen.98  

 

Zaken die zijn gestart naar aanleiding van een beroepschrift door de ouders hebben drie 

mogelijke uitkomsten. Allereerst kan de NKB de beslissing van de gemeente vervangen 

door een eigen beslissing. In deze gevallen vervalt de beslissing van de gemeente.99 Het 

is van belang om te vermelden dat de NKB binnen het kader van de voorgaande 

beslissing dient te oordelen. Zij heeft niet de bevoegdheid om een 

jeugdbeschermingsmaatregel op te leggen die niet door de social worker is verzocht.100 

Daarnaast kan worden geoordeeld dat het proces niet goed is verlopen, waarbij de zaak 

wordt teruggestuurd naar de gemeente. De gemeente dient dan, wederom in 

samenwerking met het gezin, opnieuw naar de zaak te kijken. Ten slotte kan worden 

geoordeeld dat de beslissing van de gemeente wordt bekrachtigd.101  

 

De rechtbank 

Indien het gezin het niet eens is met de beslissing van de NKB, bestaat de mogelijkheid 

om tegen deze beslissing in beroep te gaan bij de rechter. In deze gevallen is er geen 

sprake van een gespecialiseerde kinder- of familierechtbank. Een algemene rechtbank 

 
96 Vink, Rijbroek & Hooijsma 2020, p. 30-31. 
97 Deze informatie is afkomstig van prof. mr. drs. Hanne Hartoft. 
98 Vink, Rijbroek & Hooijsma 2020, p. 30-31. 
99  De Nationale Kamer van Beroep, ‘Sådan behandler vi din sag’, https://ast.dk/for-borgere-med-en-
klagesag/sadan-behandler-vi-din-sag 31 maart 2022. 
100 Deze informatie is afkomstig uit e-mailcontact met prof. mr. drs. Hanne Hartoft. Het is mij onduidelijk 
gebleven hoe dit zich verhoudt met het feit dat de NKB ook op eigen initiatief een zaak kan starten en in 
dergelijke gevallen wel zelfstandig de jeugdbeschermingsmaatregel oplegt die naar eigen oordeel het 
meest passend is.  
101 Vink, Rijbroek & Hooijsma 2020, p. 29-30.  
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behandelt de zaak en beoordeelt slechts of de klachten van de minderjarige of de ouders 

op juridische gronden terecht zijn.102 

 

De uitvoering van en toezicht op jeugdbeschermingsmaatregelen 

Wanneer al dan niet vrijwillig tot een maatregel wordt besloten, verandert de rol van de 

social worker in die van de toezichthouder op de uitvoering van de maatregel. Het is dan 

de taak van de social worker om te regelen dat de maatregel tot uitvoering komt en om 

te controleren of de maatregel na verloop van tijd nog aansluit bij de behoeften van het 

gezin.103 Vanwege de afbakening van dit onderzoek wordt hier niet verder op ingegaan. 

 

3.3 Machtsevenwicht in Denemarken 

Vrijwillige en gedwongen jeugdhulpverlening via dezelfde instantie 

Vooropgesteld dient te worden dat, zoals eerder vermeld, het uitganspunt in het Deense 

stelsel is dat samenwerking met het gezin de jeugdhulpverlening ten goede komt. Dit 

komt ook sterk naar voren in de inrichting van de jeugdbescherming. Het feit dat de 

aanbieder van de vrijwillige jeugdhulpverlening tevens degene is die beslist tot of 

verzoekt om gedwongen jeugdbeschermingsmaatregelen laat blijken dat er consequent 

gestreefd wordt naar samenwerking met het gezin. De social worker gaat immers in 

eerste instantie op zoek naar oplossingen binnen het vrijwillige kader en slechts indien 

dit onvoldoende blijkt te zijn wordt beslist tot of verzocht om een 

jeugdbeschermingsmaatregel. Dit heeft volgens Vink ten gevolge dat er veel vertrouwen 

wordt gecreëerd bij de gezinnen. Zelfs wanneer Deense ouders het niet eens zijn met 

bepaalde besluiten, lijkt volgens Vink groot vertrouwen te bestaan dat het gezin door de 

overheid zal worden ondersteund in plaats van dat er wordt ingegrepen.104 De continue 

samenwerking van de overheid met het betreffende gezin kan worden beschouwd als 

een manier waarop in Denemarken wordt gepoogd het machtsevenwicht tussen burger 

en overheid te waarborgen.  

 

 

 
102 Vink, Rijbroek & Hooijsma 2020, p. 29-30.  
103 Vink, Rijbroek & Hooijsma 2020, p. 28-29. 
104 Vink, Justitiële verkenningen 2019, p. 47. 
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De onafhankelijke Nationale Kamer van Beroep 

Tevens is in het kader van het machtsevenwicht tussen burger en overheid relevant dat 

de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het opleggen van gedwongen 

jeugdbeschermingsmaatregelen niet toekomt aan een rechter, maar aan de social 

worker en een commissie die op gemeentelijk niveau is geregeld. Er is aldus geen sprake 

van een onafhankelijke beslisser, noch van een onafhankelijke adviserende of 

verzoekende instantie. De beslissing van de gemeentelijke 

jeugdbeschermingscommissie wordt echter wel getoetst door een onafhankelijke 

instantie (NKB) wanneer het gezin tegen deze beslissing in beroep gaat.  

 

In de gevallen waarin de gemeente een zaak niet adequaat behandelt en in gebreke blijft, 

wordt de beslissing op eigen initiatief genomen door de NKB. In dergelijke gevallen ligt 

de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het opleggen van gedwongen 

jeugdbeschermingsmaatregelen wel bij een onafhankelijke instantie.  

 

Hoewel in Denemarken in beginsel de beslissing tot een gedwongen 

jeugdbeschermingsmaatregel niet wordt genomen door een onafhankelijke partij, 

wordt deze beslissing wel getoetst door de onafhankelijke NKB indien hier aanleiding 

toe bestaat. Deze aanleiding kan bestaan uit een beroepschrift van het gezin tegen de 

beslissing van de gemeente of uit het oordeel van de NKB dat de gemeente de zaak niet 

adequaat behandelt. Door de toetsing en controle van de gemeente door deze 

onafhankelijke instantie wordt in Denemarken gepoogd het machtsevenwicht tussen 

burger en overheid te waarborgen. 

 

Actief onderzoek door de Nationale Kamer van Beroep 

Ook de actieve onderzoekstaak van de NKB kan gezien worden als een manier waarop 

in het Deense jeugdbeschermingsstelsel wordt gepoogd het machtsevenwicht tussen 

burger en overheid te waarborgen. Hoewel zij, in de zaken naar aanleiding van een 

beroep tegen de beslissing van de jeugdbeschermingscommissie, binnen het kader van 

het verzoekschrift moet oordelen, verricht zij wel zelfstandig grondig onderzoek. Het is 

dan ook niet ongebruikelijk dat de NKB de gemeente verzoekt om extra of actuelere 
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informatie aan te leveren.105 Daarnaast speelt dit grondige onderzoek van de NKB een 

belangrijke rol indien zij op eigen initiatief een zaak opstart. In deze gevallen is zij 

namelijk niet afhankelijk van een door de social worker ingediend verzoekschrift en kan 

naar aanleiding van grondig onderzoek zelfstandig worden geoordeeld welke 

jeugdbeschermingsmaatregel het meest geschikt is. De rol van de NKB, waarbij grondig 

onderzoek wordt verricht en de mogelijkheid bestaat om op eigen initiatief een zaak te 

starten, zorgt er aldus voor dat de macht van de gemeentelijke 

jeugdbeschermingscommissie wordt beperkt, waarmee lijkt te worden gepoogd het 

machtsevenwicht tussen burger en overheid te waarborgen.  

 

De samenstelling van de beslissende instanties 

Ten slotte kan de samenstelling van de beslissende instanties gezien worden als een 

wijze waarop in het Deense jeugdbeschermingsstelsel wordt gepoogd het 

machtsevenwicht tussen burger en overheid te waarborgen. Zoals in de voorgaande 

paragraaf is gebleken bestaat de gemeentelijke jeugdbeschermingscommissie, die in 

eerste instantie de beslissingsbevoegdheid heeft ten aanzien van ingrijpende 

jeugdbeschermingsmaatregelen, uit vijf personen met verschillende achtergronden. 

Deze commissie bestaat uit een rechter, twee lokale bestuurders (oftewel twee leken 

op het gebied van jeugdbescherming) en twee pedagogisch-psychologische experts. De 

NKB, die in uitzonderlijke gevallen de eerste beslisser is, maar meestal beslist op beroep, 

bestaat uit een team van vier. Dit team wordt gevormd door een combinatie van 

pedagogen en juristen.  

 

Volgens Hultman, Forkby en Höjer is de keuze van de actoren die formele 

beslissingsbevoegdheid krijgen, een weerspiegeling van welke kennis en 

bekwaamheden worden verondersteld de legitimiteit van beslissingen inzake 

jeugdbescherming te verlenen. In alle Scandinavische landen is de invloed van leken 

sterk geweest, aangezien daar wordt geacht dat leken in de besluitvorming blijk geeft 

van een democratische invloed en zorgt voor een lokale binding met de genomen 

 
105 Deze informatie is afkomstig uit e-mailcontact met prof. mr. drs. Hanne Hartoft. 
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beslissingen.106 Er wordt verondersteld dat de invloed van leken legitimiteit verleent aan 

de besluiten, zowel ten opzichte van het betrokken gezin als ten opzichte van het 

publiek. 107  De argumenten voor de directe invloed van de pedagogisch geschoolde 

deskundigen als besluitvormers zien voornamelijk op de verwachting dat hun specifieke 

kennis de algehele kwaliteit van het werk zal verbeteren, de kans wordt vergroot dat 

besluiten in overeenstemming zijn met de rechtsstaat en dat de besluiten meer in 

overeenstemming zijn met de individuele behoeften van het betrokken gezin.108  

 

De samenstelling van de beslissende instanties kan gezien worden als een wijze waarop 

in Denemarken wordt gepoogd het machtsevenwicht tussen burger en overheid te 

waarborgen, aangezien hiermee de legitimiteit van de beslissing wordt vergroot. Door 

de gedeelde besluitvorming van personen met een andere achtergrond wordt 

voorkomen dat de zaak slechts vanuit één invalshoek wordt benaderd.  

 

3.4 The Children First – verwachte hervorming van de jeugdbescherming 

In januari 2021 is door de Deense overheid een nieuw initiatief gepresenteerd genaamd 

‘The Children First’ (Børnene Først). 109  Dit initiatief bevat een hervorming van de 

jeugdbescherming die ervoor moet zorgen dat kwetsbare minderjarigen en gezinnen 

eerder en beter worden geholpen.110  Indien de voorstellen uit dit initiatief worden 

vastgelegd in de wet, zal dit van invloed kunnen zijn op de organisatie van de Deense 

jeugdbescherming. Om deze reden is het van belang deze hervorming te bespreken ten 

aanzien van de verwachte veranderingen in het jeugdbeschermingsstelsel. Opgemerkt 

dient te worden dat dit onderzoek zich er niet toe leent om het initiatief in zijn 

volledigheid te bespreken. Er worden twee aspecten uitgelicht die van belang worden 

geacht voor onderhavig onderzoek. 

 

 
106 Hultman, Forkby & Höjer, Nordic Social Work Research 2020, p. 205. 
107 Hultman, Forkby & Höjer, Nordic Social Work Research 2020, p. 211. 
108 Hultman, Forkby & Höjer, Nordic Social Work Research 2020, p. 212-214. 
109 Børnene Først 2021. Het initiatief is in mei 2021 door de overheid aangenomen. Zie hiervoor; Het 
Deense ministerie van Sociale Zaken, ‘Bred politisk aftale om Børnene Først’, 
https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/maj/bred-politisk-aftale-om-boernene-foerst 11 mei 2021. 
110 Børnene Først 2021, p. 6. 
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In het initiatief wordt voorgesteld om in bepaalde gevallen de verplichting te creëren 

voor de gemeentelijke jeugdbeschermingscommissie om de NKB op de hoogte te 

brengen van het voornemen om een minderjarige uit huis te plaatsen. Deze verplichting 

zou gelden in gevallen waarin de jeugdbeschermingscommissie besluit dat één 

minderjarige uit een bepaald gezin uit huis wordt geplaatst vanwege verwaarlozing, 

terwijl er meerdere minderjarigen in het gezin zijn waar zorgen om bestaan. Het voorstel 

ziet daarmee op een automatische beoordeling van de noodzaak om ook de broers en 

zussen van de minderjarige uit huis te plaatsen. Door de NKB op de hoogte te brengen 

van de zorgen rondom de broers en/of zussen van de minderjarige krijgt de NKB de 

mogelijkheid om gebruik te maken van haar bevoegdheid om op eigen initiatief in te 

grijpen en te besluiten dat uithuisplaatsing noodzakelijk is.111 

 

Daarnaast wordt voorgesteld om een second opinion in te voeren in de gevallen waarin 

bij de besluitvorming van de gemeentelijke jeugdbeschermingscommissie geen sprake 

is van unanimiteit over het opleggen of wijzigen van een gedwongen 

jeugdbeschermingsmaatregel. In deze gevallen zou de NKB standaard op de hoogte 

gebracht worden, waarna zij de zaak kan beoordelen. De uitvoering van de opgelegde 

of gewijzigde maatregel zou tevens moeten worden opgeschort totdat de NKB over de 

zaak heeft geoordeeld. Deze opschortende werking geldt echter niet in bijzondere 

omstandigheden, zoals bij vermoedens van geweld of misbruik.112 

 

Hoewel deze initiatieven op dit moment nog worden uitgewerkt in de vorm van 

wetsvoorstellen, blijkt dat de intentie bestaat om de NKB in bepaalde gevallen een 

actievere rol te geven met betrekking tot het houden van toezicht op de gemeentelijke 

jeugdbeschermingscommissie. Hieruit kan worden afgeleid dat in Denemarken de 

behoefte bestaat om toetsing van beslissingen binnen het jeugdbeschermingsstelsel aan 

te scherpen waarbij de nadruk minder komt te liggen op de discretionaire bevoegdheid 

van de gemeente.113 De vraag blijft echter in hoeverre deze voorstellen terugkomen in 

 
111 Børnene Først 2021, p. 12. 
112 Børnene Først 2021, p. 13. 
113 Het is mij, ook na contact met prof. mr. drs. Hanne Hartoft, onduidelijk gebleven wat de concrete 
aanleiding is van het voorstel om de positie van de NKB te versterken.  
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het wetsvoorstel en in hoeverre de inrichting van het jeugdbeschermingsstelsel 

daarmee zal veranderen.  

 

3.5 Tussenconclusie 

In het Deense jeugdbeschermingsstelsel wordt het machtsevenwicht tussen burger en 

overheid in eerste instantie gepoogd te waarborgen door constant de samenwerking 

met het gezin voorop te stellen. Dit komt mede naar voren in de bevoegdheid van de 

vrijwillige jeugdhulpverlener om bepaalde gedwongen jeugdbeschermingsmaatregelen 

op te leggen en om de overige maatregelen direct bij de beslissende instantie te 

verzoeken. Daarnaast speelt de samenstelling van de beslissende instantie een 

belangrijke rol. Door middel van leken en pedagogen in de besluitvorming wordt 

gepoogd de legitimiteit van de beslissing te vergroten, waardoor de burger wordt 

beschermd tegen onrechtmatig ingrijpen van de overheid. Ten slotte zijn in het kader 

van machtsevenwicht tussen burger en overheid de onafhankelijkheid en de actieve rol 

van de NKB van belang. Hoewel de beslissing tot een jeugdbeschermingsmaatregel in 

beginsel niet toekomt aan een onafhankelijke instantie en er tevens geen onafhankelijk 

onderzoek ten grondslag ligt aan deze beslissing, wordt deze wel getoetst door de 

onafhankelijke NKB indien hier aanleiding toe bestaat. Door middel van toetsing en 

controle van de gemeente door deze instantie en het actieve onderzoek dat ten behoeve 

van deze toetsing wordt verricht, wordt in Denemarken gepoogd het machtsevenwicht 

tussen burger en overheid te waarborgen. Uit het initiatief ‘The Children First’ blijkt dat 

de behoefte bestaat om de toetsende positie van de NKB te versterken. Overigens is tot 

op heden onduidelijk in hoeverre het initiatief daadwerkelijk zal leiden tot een 

verandering van het jeugdbeschermingsstelsel. 
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Hoofdstuk 4 Het jeugdbeschermingsstelsel in Noorwegen 

4.1  Inleiding 

Het Noorse woord voor jeugdbescherming, barnevern, is naar verluidt het meest 

bekende Noorse woord.114 De jeugdbescherming in Noorwegen staat immers al jaren in 

de internationale schijnwerpers. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft 

Noorwegen veroordeeld voor mensenrechtenschendingen in verschillende 

jeugdbeschermingszaken. 115  Desondanks is het Noorse jeugdbeschermingsstelsel 

interessant om te betrekken in de rechtsvergelijking, aangezien er wezenlijke 

overeenkomsten en verschillen bestaan met zowel Nederland als Denemarken. Dit 

hoofdstuk beschrijft daarom, ten behoeve van de rechtsvergelijking in het volgende 

hoofdstuk, de inrichting van het Noorse jeugdbeschermingsstelsel, waarbij paragraaf 4.3 

analyseert op welke manier wordt gepoogd het machtsevenwicht tussen burger en 

overheid te waarborgen. Hiermee wordt beoogd om de derde deelvraag te 

beantwoorden. Ten behoeve van het onderzoek dat in dit hoofdstuk wordt verricht, is 

contact gelegd met een Noorse deskundige, namelijk prof. mr. drs. Anna Nylund van de 

University of Bergen. Door middel van een videogesprek en e-mailcontact heeft zij de 

informatie uit de reeds bestudeerde literatuur kunnen bevestigen en heeft zij mij 

kunnen voorzien van nieuwe informatie en inzichten.  

 

4.2  Het Noorse jeugdbeschermingsstelsel 

De jeugdbescherming in Noorwegen wordt geregeld door de Child Welfare Act en valt 

onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Kinderen en Gezinnen. Net zoals 

in Denemarken spelen gemeenten in Noorwegen een belangrijke rol in de 

jeugdbescherming.116   

 

Gemeentelijke Child Welfare Service (Barnevernet) 

Iedere gemeente in Noorwegen heeft een Child Welfare Service (CWS) die bestaat uit 

social workers. De CWS voorziet in eerste instantie in preventieve activiteiten en hulp 

 
114 Skivenes & Tefre 2021, p. 115. 
115 Olsvik & Saus, Child Care in Practice 2020, p. 1. 
116 Pösö, Skivenes & Hestbæk, European Journal of Social Work 2014, p. 478. 
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en ondersteuning van gezinnen in het vrijwillige kader. 117  Minderjarigen en ouders 

kunnen in contact komen met de CWS door zelf aan te kloppen bij de gemeente en hulp 

te verzoeken. Daarnaast is de CWS ook het meldpunt voor zorgen van anderen 

betreffende verwaarlozing of kindermishandeling. Indien een melding wordt gedaan, 

dient de CWS te besluiten of zij onderzoek noodzakelijk acht. Wanneer de melding leidt 

tot een onderzoek, zal de CWS zich inzetten om meer informatie te vergaren over de 

minderjarige en diens directe omgeving. Het onderzoek heeft in principe drie mogelijke 

uitkomsten. Ten eerste kan de CWS besluiten dat de zaak wordt gesloten wegens een 

gebrek aan noodzaak om vervolgstappen te ondernemen. Ten tweede kan worden 

besloten dat het gezin kan worden geholpen door middel van maatregelen in het 

vrijwillige kader. Ten slotte kan de CWS oordelen dat de noodzaak bestaat om in te 

grijpen in de gezinssituatie door middel van gedwongen 

jeugdbeschermingsmaatregelen. 118  In de gevallen waarin de CWS oordeelt dat 

gedwongen maatregelen noodzakelijk zijn, legt zij de casus voor aan de Provinciale 

Raden voor Kinderwelzijn en Sociale Zaken (hierna: de Provinciale Raden). De CWS kan 

de gedwongen maatregelen niet zelfstandig opleggen.119 

 

De Provinciale Raden (Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker) 

Wanneer de CWS van oordeel is dat een gedwongen jeugdbeschermingsmaatregel 

noodzakelijk is, komt een casus bij de Provinciale Raad terecht. Een 

jeugdbeschermingsmaatregel mag zonder toestemming van de ouders slechts worden 

opgelegd door de Provinciale Raad.120 De maatregelen kunnen variëren van specifieke 

maatregelen, zoals verplichte huiswerkbegeleiding, tot algemene maatregelen ter 

ondersteuning van de ouders, vergelijkbaar met de Nederlandse 

ondertoezichtstelling.121 De Provinciale Raad beschikt niet over de bevoegdheid om op 

eigen initiatief een zaak te starten. Noorwegen heeft in totaal twaalf Provinciale Raden 

die verantwoordelijk zijn voor de negentien provincies die Noorwegen kent. Iedere 

Provinciale Raad is aldus verantwoordelijk voor één of twee provincies. De Provinciale 

 
117 Berg-le Clercq, Bosscher & Vink 2012, p. 48. 
118 Kojan, Australian Social Work 2011, p. 446. 
119 Berg-le Clercq, Bosscher & Vink 2012, p. 49. 
120 Falch-Eriksen & Skivenes 2019, p. 120. 
121 Deze informatie is afkomstig uit e-mailcontact met prof. mr. drs. Anna Nylund. 
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Raad is een onpartijdig en onafhankelijk besluitvormingsorgaan dat in 

jeugdbeschermingszaken een rechtbankachtige taak heeft. Daarmee is zij 

verantwoordelijk voor de toegang tot de jeugdbescherming in het gedwongen kader.122  

 

De Provinciale Raad bestaat uit drie beslissers: een juridisch geschoolde voorzitter, een 

expert op het gebied van de opvoeding en behoeften van minderjarigen en een leek.123 

De besluitvorming begint in beginsel met een voorbereidende vergadering tussen de 

leden van de Provinciale Raad, gevolgd door een hoorzitting die gewoonlijk twee tot drie 

dagen in beslag neemt. De besluitvormers worden geacht gelijke invloed en 

beslissingsbevoegdheid te hebben, waarbij over iedere zaak middels een meerderheid 

van de stemmen wordt beslist.124 Het is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van 

de Provinciale Raad om ervoor te zorgen dat de zaak van voldoende informatie en 

bewijzen is voorzien. 125  Ten behoeve van dit onderzoek is het gebruikelijk dat de 

Provinciale Raad haar eigen experts aanwijst om de gezinssituatie te evalueren en een 

rapport op te maken.126 De CWS is namens de gemeente verantwoordelijk voor het 

aanleveren van informatie.127 Hoewel de CWS een verzoek indient voor het opleggen 

van een specifieke jeugdbeschermingsmaatregel, is de Provinciale Raad niet verplicht 

om binnen de kaders van dit verzoek te beslissen. De Provinciale Raad heeft de 

bevoegdheid om af te wijken van het verzoekschrift en een andere 

jeugdbeschermingsmaatregel op te leggen dan door de CWS is verzocht.128 Bovendien 

beslist de Provinciale Raad, indien zij een machtiging uithuisplaatsing verleent, tevens 

de categorie van deze machtiging (bijvoorbeeld plaatsing in een pleeggezin of een 

gesloten instelling). De ouders kunnen tijdens de zitting bij de Provinciale Raad 

verzoeken om het kind te plaatsen in een specifiek (netwerk)pleeggezin, bijvoorbeeld 

 
122 Falch-Eriksen & Skivenes 2019, p. 120 & Skivenes & Søvig 2016, p. 48. 
123 Skivenes & Tefre 2021, p. 119. 
124 Falch-Eriksen & Skivenes 2019, p. 120. 
125 Skivenes & Søvig 2016, p. 50. 
126 Deze informatie is afkomstig uit e-mailcontact met prof. mr. drs. Anna Nylund. 
127 Juhasz, Children and Youth Services Review 2020/105137, p. 3. 
128 Deze informatie is afkomstig uit e-mailcontact met prof. mr. drs. Anna Nylund. 
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bij opa en oma. De Provinciale Raad neemt dat verzoek vervolgens in aanmerking en 

beslist of de minderjarige daar al dan niet wordt geplaatst.129 

 

De rechtbank  

Wanneer de minderjarige en/of diens ouders het niet eens zijn met een besluit van de 

Provinciale Raad, kunnen zij tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de rechtbank. 

Onder bepaalde voorwaarden kan vervolgens tevens beroep worden ingesteld bij het 

Noorse Hof van Beroep en het hooggerechtshof. 130  In tegenstelling tot de 

gespecialiseerde Provinciale Raad is de rechtbank die oordeelt op het beroep een 

algemene rechtbank. Bij de beoordeling kunnen alle onderdelen van de zaak worden 

onderzocht (zoals bewijs, procedures en discretie).131  

 

De uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregelen 

Indien een jeugdbeschermingsmaatregel door de Provinciale Raad is toegewezen, is de 

CWS van de betreffende gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

maatregel.132 Aangezien dit onderzoek zich beperkt tot het verzoeken van en beslissen 

tot jeugdbeschermingsmaatregelen wordt niet dieper ingegaan op de uitvoering van de 

maatregelen.  

 

4.3 Machtsevenwicht in Noorwegen 

De manier waarop in het Noorse jeugdbeschermingsstelsel wordt gepoogd het 

machtsevenwicht tussen burger en overheid te waarborgen is tot op zekere hoogte 

vergelijkbaar met het Deense stelsel. Zo geldt in Noorwegen, net zoals in Denemarken, 

dat de instantie die de vrijwillige jeugdhulpverlening aanbiedt tevens verantwoordelijk 

is voor het verzoeken van de gedwongen jeugdbeschermingsmaatregelen. Daarnaast 

wordt op dezelfde manier als in Denemarken, door middel van directe invloed van leken 

en pedagogen in de besluitvorming, gepoogd de legitimiteit van de beslissing te 

 
129 De Provinciale Raden voor Kinderwelzijn en Sociale Zaken, ‘Care order’, fylkesnemndene.no/en/types-
of-cases/care-order. 
130 Skivenes & Tefre 2021, p. 119. 
131 Skivenes & Søvig 2016, p. 52. 
132 Berg-le Clercq, Bosscher & Vink 2012, p. 50.  
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vergroten en daarmee het machtsevenwicht tussen burger en overheid te 

waarborgen.133 

 

De positie van de Provinciale Raad 

Daarnaast is in Noorwegen geen rechterlijke beslissing vereist voor het opleggen van 

een jeugdbeschermingsmaatregel. De maatregel wordt daarentegen opgelegd door een 

onafhankelijke, rechtbankachtige instantie (de Provinciale Raad). De onafhankelijkheid 

en onpartijdigheid van deze instantie is een wijze waarop in de Noorse 

jeugdbescherming wordt gepoogd het machtsevenwicht tussen burger en overheid te 

waarborgen.  

 

De belangrijkste reden voor het oprichten van de Provinciale Raden was om de 

rechtsstaat te waarborgen, zodat iedere minderjarige en ieder gezin gelijk wordt 

behandeld in overeenstemming met de situatie van het concrete geval.134 Voorafgaand 

aan de invoering van de Provinciale Raden besloten gemeentelijke raden over de 

jeugdbeschermingsmaatregelen. Deze werden echter na verloop van tijd sterk 

bekritiseerd wegens gebrek aan behoorlijke rechtsgang. Deze kritiek had een 

wetswijziging ten gevolge waarbij een nieuwe beslissingsautoriteit werd 

geïntroduceerd: de Provinciale Raad. Bij het oprichten van de Provinciale Raden werd 

benadrukt dat er sprake moest zijn van onafhankelijke bestuursorganen die 

vergelijkbaar zijn met gerechtshoven. Van belang werd geacht dat de Provinciale Raden 

deskundig zijn op het gebied van zowel het welzijn van minderjarigen, als op juridisch 

vlak. Daarmee werd beoogd dat de Provinciale Raden functioneren als zijnde een 

bijzondere, gespecialiseerde rechtbank zonder de formele status van een rechtbank.135 

De toegang tot een formele rechtbank staat open wanneer de minderjarige en/of diens 

ouders het oneens zijn met het oordeel van de Provinciale Raad.  

 

 
133 Zie par. 3.3. 
134 Falch-Eriksen & Skivenes 2019, p. 120. 
135  De Provinciale Raden voor Kinderwelzijn en Sociale Zaken, ‘Background and history’, 
fylkesnemndene.no/en/about-the-boards/background-and-history. 
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In het jeugdbeschermingsstelsel van Noorwegen wordt aldus gepoogd het 

machtsevenwicht tussen burger en overheid te waarborgen door de toetsing van de 

verzochte maatregel door een onafhankelijke instantie, die weliswaar overeenkomsten 

vertoont met een rechtbank, maar in de formele zin geen rechtbank is. Deze 

onafhankelijke instantie dient, middels deskundigheid op zowel pedagogisch als 

juridisch vlak, te oordelen over het al dan niet toewijzen van de 

jeugdbeschermingsmaatregel.  

 

De Provinciale Raad versus de rechtbank 

Opmerking verdient dat in Noorwegen al een langere tijd discussie bestaat over de vraag 

of een formele rechtbank de bevoegdheid dient te krijgen om te beslissen over 

gedwongen maatregelen in het kader van de jeugdbescherming. Deze discussie bestond 

al ten tijde van de oprichting van de voornoemde gemeentelijke raden in 1900, die 

verantwoordelijk waren voor het opleggen van gedwongen maatregelen voorafgaand 

aan de oprichting van de Provinciale Raden. Destijds is desondanks besloten de 

gemeentelijke raden op te richten, omdat het van belang werd geacht dat de 

besluitvormingsinstantie is samengesteld uit personen met bijzondere kennis en inzicht 

op het gebied van jeugdbescherming. De rechtbanken werden om deze reden, gezien 

hun generalistische juridische kennis en beperkte pedagogische kennis, niet geschikt 

geacht.136  

 

Deze politieke discussie bloeide wederom op ten tijde van het wetsvoorstel in 1990 

waarbij de Provinciale Raden werden geïntroduceerd. In het politieke debat werd 

gesteld dat de zaken betreffende gedwongen maatregelen dienen te worden behandeld 

door een rechtbank, aangezien deze zaken een bijzonder controversieel karakter 

hebben. De beslissende autoriteit dient daarom, zo werd gesteld, het algemene 

vertrouwen van de bevolking te hebben, zoals een rechtbank.137   

 
136  De Provinciale Raden voor Kinderwelzijn en Sociale Zaken, ‘Background and history’, 
fylkesnemndene.no/en/about-the-boards/background-and-history. 
137  De Provinciale Raden voor Kinderwelzijn en Sociale Zaken, ‘Background and history’, 
fylkesnemndene.no/en/about-the-boards/background-and-history. 
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Ook in de afgelopen jaren zijn voorstellen gedaan om de Provinciale Raden op te heffen 

en hun bevoegdheden over te dragen aan de rechtbanken. Daar wordt echter in de 

literatuur niet altijd positief op gereageerd. Zo stellen Falch-Eriksen en Skivenes dat het 

specialisme van de leden van de Provinciale Raden essentieel is. Daarnaast menen zij 

dat de positie van de Provinciale Raad, als bemiddelende en onafhankelijke 

beslissingsinstantie, een belangrijke schakel is die tussen de gemeente en de rechtbank 

in dient te staan.138 

 

De actieve rol van de Provinciale Raad 

De rol van de Provinciale Raad kan ook worden aangemerkt als een wijze waarop in het 

Noorse jeugdbeschermingsstelsel wordt gepoogd het machtsevenwicht tussen burger 

en overheid te waarborgen. De Provinciale Raad heeft in het stelsel immers een actieve 

rol als beslisser. Hoewel deze niet de bevoegdheid heeft om op eigen initiatief een zaak 

te starten, doet zij wel actief onderzoek tijdens een hoorzitting die twee tot drie dagen 

in beslag neemt. Bovendien heeft de Provinciale Raad de bevoegdheid om andere 

jeugdbeschermingsmaatregelen op te leggen dan door de CWS zijn verzocht en om een 

machtiging uithuisplaatsing te specificeren. De Provinciale Raad heeft bij het beslissen 

over jeugdbeschermingsmaatregelen aldus een actieve rol. Aangezien dit ten gevolge 

heeft dat de macht van de gemeente en de reeds bij het gezin betrokken CWS wordt 

beperkt, kan de actieve rol van de Provinciale Raad worden gezien als een manier 

waarop in het Noorse jeugdbeschermingsstelsel wordt gepoogd het machtsevenwicht 

tussen burger en overheid te waarborgen. 

  

4.4 Tussenconclusie 

Het Noorse jeugdbeschermingsstelsel poogt tot op zekere hoogte op dezelfde wijze als 

het Deense stelsel om het machtsevenwicht tussen burger en overheid ten aanzien van 

het verzoeken van en beslissen tot jeugdbeschermingsmaatregelen te waarborgen. In 

beide landen is de vrijwillige jeugdhulpverlener ook de verzoeker van gedwongen 

jeugdbeschermingsmaatregelen, waardoor samenwerking tussen burger en overheid 

wordt gestimuleerd. Daarnaast vormen leken en pedagogen ook in Noorwegen een 

 
138 Falch-Eriksen & Skivenes 2019, p. 121. 
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onderdeel van de beslissende instantie. Ten slotte wordt in het Noorse 

jeugdbeschermingsstelsel gepoogd het machtsevenwicht tussen burger en overheid te 

waarborgen door middel van de positie en de rol van de Provinciale Raad. Een 

jeugdbeschermingsmaatregel in het gedwongen kader kan immers enkel door deze 

onafhankelijke, gespecialiseerde instantie worden opgelegd. De Provinciale Raad speelt 

in dit kader een actieve rol. Zij verricht onderzoek door middel van het aanwijzen van 

experts en is bij het opleggen van een jeugdbeschermingsmaatregel niet gebonden aan 

hetgeen door de CWS is verzocht. Hiermee wordt de macht van de CWS beperkt en 

wordt gepoogd het machtsevenwicht tussen burger en overheid ten aanzien van het 

verzoeken van en beslissen tot jeugdbeschermingsmaatregelen te waarborgen.  
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Hoofdstuk 5 De rechtsvergelijking  

5.1  Inleiding 

De voorgaande hoofdstukken beschreven hoe de jeugdbeschermingsstelsels in 

Nederland, Denemarken en Noorwegen zijn ingericht en hoe hierin wordt gepoogd het 

machtsevenwicht tussen burger en overheid ten aanzien van het verzoeken van en 

beslissen tot jeugdbeschermingsmaatregelen te waarborgen. In dit hoofdstuk worden 

de jeugdbeschermingsstelsels met elkaar vergeleken met als doel om de vierde en 

tevens laatste deelvraag te beantwoorden. Hiertoe wordt allereerst de context van de 

jeugdbeschermingsstelsels uiteengezet, waarbij de stelsels worden getypeerd op basis 

van hun oriëntatie. Vervolgens analyseert paragraaf 5.3 de onderlinge verschillen tussen 

de jeugdbeschermingsstelsels. De daaropvolgende paragraaf bevat een analyse naar de 

mogelijkheden voor een andere inrichting van het Nederlandse 

jeugdbeschermingsstelsel, waarbij op een andere manier wordt gepoogd het 

machtsevenwicht tussen burger en overheid te waarborgen. 

 

5.2 De context van de jeugdbeschermingsstelsels 

Volgens Fluke en Merkel-Holguin kan de ontwikkeling van een jeugdbeschermingsstelsel 

worden gezien als een weerspiegeling van de geschiedenis, economische ontwikkeling 

en cultuur van een land. 139  Daarnaast is een jeugdbeschermingsstelsel het meest 

effectief indien het een goede aansluiting vindt bij de samenleving. Derhalve wordt de 

inrichting van het jeugdbeschermingsstelsel in een bepaald land sterk beïnvloed door 

culturele opvattingen ten aanzien van opgroeien en opvoeden.140 Om deze reden dient 

bij de rechtsvergelijking in dit hoofdstuk rekening te worden gehouden met de 

onderlinge verschillen ten aanzien van de context van de jeugdbeschermingsstelsels in 

Nederland, Denemarken en Noorwegen. Aangezien de omvang van dit onderzoek het 

onmogelijk maakt om de gehele maatschappelijke context van de onderhavige landen 

te onderzoeken, beperkt deze paragraaf zich tot het typeren van de stelsels op basis van 

de oriëntatie van de jeugdbescherming. De oriëntatie van de jeugdbescherming in een 

land is namelijk van invloed op de aard en het aanbod van de jeugdhulpverlening. Dit 

 
139 Merkel-Holguin, Fluke & Krugman 2019, p. 1. 
140 Vink, Rijbroek & Hooijsma 2020, p. 9-10. 
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omvat onder andere de beoordelings- en onderzoeksprocessen, het type van de 

beschikbare diensten voor het gezin, de betrokkenheid van het gezin bij de 

besluitvorming en de beschikbaarheid van preventieve en vroegtijdige interventie.141 

 

In deze scriptie wordt voor het typeren van de oriëntatie van jeugdbeschermingsstelsels 

het conceptuele model van Connolly en Katz gebruikt. 142  In dit model wordt een 

onderscheid gemaakt tussen verschillende typologieën van 

jeugdbeschermingssystemen. Volgens Connolly en Katz geven deze typologieën de 

essentie van de stelsels weer en weerspiegelen ze de drijfveren van de oriëntatie van de 

jeugdbeschermingsstelsels. Zij stellen dat er twee dimensies van belang zijn om de 

jeugdbeschermingsstelsels in een internationale context plaatsen:143  

 

1. Of er sprake is van een focus op het individu of op de gemeenschap, en 

2. De mate waarin de jeugdbescherming gereguleerd is (op een formeel-informeel 

continuüm). 

 

 

 
Figuur 1. Typen jeugdbeschermingsstelsels volgens Connolly en Katz 

 
141 Merkel-Holguin, Fluke & Krugman 2019, p. 4. 
142 Connolly & Katz, Child Abuse Review 2019. Er bestaan meerdere modellen die worden gebruikt om 
jeugdbeschermingsstelsels te typeren. Ten behoeve van dit onderzoek wordt echter enkel het model van 
Connolly en Katz gebruikt, aangezien deze vrij recent is en voortborduurt op en een uitbreiding vormt van 
het bekende model van Gilbert uit 1997 en Gilbert, Parton en Skivenes uit 2011.   
143 Connolly & Katz, Child Abuse Review 2019, p. 383-384. 
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De eerste dimensie wordt gevormd door de focus van een jeugdbeschermingsstelsel op 

het individu (individual-orientation) dan wel op de gemeenschap (community-

orientation). Dit continuüm vertegenwoordigt diepgewortelde opvattingen in 

samenlevingen over de rol van kinderen, gezinnen en gemeenschappen. Binnen een 

individualistische samenleving wordt voorrang gegeven aan zelfredzaamheid en het 

recht van individuen om hun eigen levenswijze en gedragsregels te kiezen. Bij het 

collectivisme daarentegen wordt voorrang gegeven aan groepsbelangen, wordt de 

onderlinge afhankelijkheid versterkt en wordt de notie van groepscoherentie 

ondersteund.144 

 

De tweede dimensie, het onderscheid tussen formeel en informeel, weerspiegelt de 

mate waarin de staat een rol speelt in het welzijn van minderjarigen en de 

jeugdbescherming. De term ‘formeel’ dient te worden opgevat als het juridisch ingrijpen 

in een gezin en ‘informeel’ als ingrijpen op andere, niet-juridische wijzen waarbij minder 

formele mechanismen het welzijn van minderjarigen ondersteunen.145   

 

Al met al brengt het model vier typologieën jeugdbeschermingsstelsels met zich mee: 

de individueel-formele oriëntatie, de individueel-informele oriëntatie, de collectief-

formele oriëntatie en de collectief-informele oriëntatie.  

 

Nederland kan worden getypeerd als een individueel-formele oriëntatie. Dit kenmerkt 

zich door de nadruk op het identificeren en onderzoeken van individuele minderjarigen 

waar zorgen om bestaan. De jeugdbeschermingsstelsels met deze oriëntatie zijn risico-

gedreven, gereguleerd en de uitvoering vindt veelal plaats binnen een professioneel 

kader. De gezinnen krijgen hulp aangeboden, maar worden gesanctioneerd indien de 

hulp niet wordt geaccepteerd. Dit heeft ten gevolge dat deze benadering bestraffend 

kan worden ervaren door gezinnen.146 

 

 
144 Connolly & Katz, Child Abuse Review 2019, p. 384. 
145 Connolly & Katz, Child Abuse Review 2019, p. 385. 
146 Vink, Rijbroek & Hooijsma 2020, p. 10. 
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Denemarken en Noorwegen vallen binnen de individueel-informele oriëntatie. Binnen 

deze benadering ligt de nadruk op het ondersteunen van gezinnen. De eerste stappen 

die binnen de jeugdhulpverlening worden gezet zijn hier dan ook sterk op gericht en 

slechts daar waar het echt noodzakelijk is, wordt gebruik gemaakt van geformaliseerde 

jeugdbescherming. Er is in deze stelsels sprake van een sterk preventief karakter, waarbij 

gezinnen in een vroege fase worden begeleid richting positieve gedragsverandering.147 

 

Hoewel alle drie de landen getypeerd worden binnen de individuele oriëntatie, 

verschillen zij ten aanzien van het formeel-informeel continuüm. Voor de 

Scandinavische landen geldt dat zij getypeerd worden als individueel-informeel, terwijl 

Nederland valt binnen de individueel-formele oriëntatie. Dit onderlinge verschil dient 

meegenomen te worden in de analyse, aangezien dit een aanwijzing is van verschillende 

contexten van de jeugdbeschermingsstelsels.  

 

5.3 Verschillen tussen de jeugdbeschermingsstelsels 

De inrichtingen van de jeugdbeschermingsstelsels van Nederland, Denemarken en 

Noorwegen tonen zowel overeenkomsten als verschillen. Hetzelfde geldt voor de 

bijbehorende manieren waarop wordt gepoogd het machtsevenwicht tussen burger en 

overheid ten aanzien van het verzoeken van en beslissen tot 

jeugdbeschermingsmaatregelen te waarborgen. Deze paragraaf bespreekt de 

verschillen tussen de jeugdbeschermingsstelsels voor zover die relevant zijn voor dit 

onderzoek.  

 

Samenhang van vrijwillige en gedwongen jeugdhulpverlening 

Een opvallend verschil in de jeugdbeschermingsstelsels betreft de instantie die bevoegd 

is tot het verzoeken van jeugdbeschermingsmaatregelen in het gedwongen kader. Zowel 

in Noorwegen als in Denemarken zijn de social workers, die tevens aanbieders zijn van 

de vrijwillige jeugdhulpverlening, verantwoordelijk voor het indienen van 

verzoekschriften bij de beslissende instantie. In Denemarken hebben de social workers 

tevens de bevoegdheid om bepaalde maatregelen zelfstandig op te leggen. De social 

 
147 Vink, Rijbroek & Hooijsma 2020, p. 10-11. 
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workers spelen daarmee in de Scandinavische landen een centrale rol in de 

jeugdhulpverlening. Zij zorgen immers voor de toegang tot jeugdhulpverlening in het 

vrijwillige én het gedwongen kader.   

 

In het Nederlandse stelsel komt daarentegen sterk naar voren dat de vrijwillige 

jeugdhulp en de gedwongen jeugdbescherming van elkaar zijn gescheiden. De RvdK is 

immers de verzoeker van jeugdbeschermingsmaatregelen in het gedwongen kader, 

maar speelt vrijwel geen rol in het vrijwillige kader. Indien vrijwillige 

jeugdhulpaanbieders oordelen dat gedwongen jeugdbescherming noodzakelijk is, 

dienen ze de zaak dan ook neer te leggen bij de RvdK alvorens een verzoek tot deze 

maatregel kan worden ingediend bij de kinderrechter. In het toekomstscenario wordt 

echter een voorstel gedaan om de organisatie van het stelsel te wijzigen op een manier 

waarop een nauwere samenwerking wordt gestimuleerd tussen de vrijwillige (Lokaal 

Team) en de gedwongen jeugdhulpverlening (Regionaal Veiligheidsteam). 

 

Rechterlijke toetsing 

Daarnaast is in voorgaande hoofdstukken gebleken dat in beide Scandinavische landen, 

in tegenstelling tot in Nederland, een jeugdbeschermingsmaatregel wordt opgelegd 

zonder voorafgaande rechterlijke toetsing. Terwijl in Nederland uitsluitend de 

kinderrechter bevoegd is om jeugdbeschermingsmaatregelen in het gedwongen kader 

op te leggen, wordt in Denemarken de maatregel uitgesproken door de social worker of 

de gemeentelijke jeugdbeschermingscommissie en in Noorwegen door de Provinciale 

Raad. Deze beslissende instanties zijn op respectievelijk lokaal en regionaal niveau 

geregeld en zijn geen onderdeel van de rechterlijke macht. Slechts wanneer tegen een 

beslissing betreffende een jeugdbeschermingsmaatregel in beroep wordt gegaan, komt 

de zaak bij een rechtbank terecht. In het geval van Denemarken zit hier nog een instantie 

tussen waarbij geklaagd dient te worden over de beslissing alvorens de weg naar de 

rechter openstaat.  

 

Onafhankelijk onderzoek  

Een ander verschil tussen de jeugdbeschermingsstelsels heeft betrekking op het 

onafhankelijk onderzoek voorafgaand aan de beslissing. In Nederland verricht de RvdK 
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onafhankelijk en onpartijdig onderzoek op basis waarvan zij de beslisser ten aanzien van 

jeugdbeschermingsmaatregelen (de kinderrechter) adviseert. In beide Scandinavische 

landen bestaat echter geen dergelijke onafhankelijke instantie die onderzoek verricht 

om de beslisser te adviseren. In Denemarken kan een jeugdbeschermingsmaatregel 

worden opgelegd zonder dat er onafhankelijk onderzoek aan de beslissing voorafgaat. 

Het Deense stelsel is ingericht op een wijze waarbij in beginsel pas sprake is van 

onafhankelijk onderzoek, door de NKB, indien tegen de beslissing van de gemeente in 

beroep wordt gegaan. 148  In Noorwegen is wel sprake van onafhankelijk onderzoek 

voorafgaand aan de beslissing, maar is er geen aparte tussenschakel die dit onderzoek 

verricht. Het onafhankelijke onderzoek wordt immers verricht door de instantie die 

tevens de beslissing maakt (de Provinciale Raad). 

 

De rol van de beslisser 

Het is daarnaast opvallend dat de rol van de beslisser per land verschilt. Zo heeft de 

Nederlandse kinderrechter een lijdelijke rol. Deze kan slechts de verzochte 

jeugdbeschermingsmaatregelen toe- of afwijzen en verricht zelf geen actief onderzoek. 

In Denemarken zijn de social workers in eerste instantie de beslissers, die volledig naar 

eigen inzicht en op basis van eigen onderzoek bepalen of en welke 

jeugdbeschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn. De social workers hebben als 

beslissers een actieve rol. De bevoegdheid van de social workers tot het zelfstandig 

opleggen van jeugdbeschermingsmaatregelen is echter wel beperkt. Indien zij oordelen 

dat een ingrijpende maatregel noodzakelijk is, dienen zij de zaak voor te leggen aan de 

gemeentelijke jeugdbeschermingscommissie. Deze heeft een lijdelijke rol als beslisser, 

aangezien de beslissing wordt gemaakt op basis van de informatie zoals deze wordt 

aangeleverd door de social worker. Daarnaast dient de commissie binnen de kaders van 

het verzoekschrift te beslissen. De NKB heeft daarentegen een actievere rol binnen het 

Deense jeugdbeschermingsstelsel. Zij kan op eigen initiatief een zaak starten en verricht 

grondig onderzoek. Ook in Noorwegen heeft de beslissende instantie een actieve rol. 

Hoewel de Provinciale Raad niet op eigen initiatief een zaak kan starten, zet deze naar 

 
148 De voorgestelde hervorming ‘The Children First’ kan er overigens toe leiden dat in sommige gevallen 
de onafhankelijke NKB wel op voorhand zal worden betrokken bij een zaak. 
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aanleiding van een verzoekschrift tot een jeugdbeschermingsmaatregel zelf experts in 

om het benodigde onderzoek te verrichten. Daarnaast heeft de Provinciale Raad de 

bevoegdheid om te beslissen welke jeugdbeschermingsmaatregel noodzakelijk is en is 

daarbij niet gebonden aan de maatregelen die zijn verzocht.  

 

Actoren in de besluitvorming 

Ten slotte verschillen de jeugdbeschermingsstelsels ten aanzien van de actoren die een 

rol spelen in de besluitvorming. In zowel Denemarken als Noorwegen wordt de 

beslissende instantie gevormd door een team van meerdere mensen met verschillende 

achtergronden.149 In Denemarken wordt de beslissing gemaakt door de gemeentelijke 

jeugdbeschermingscommissie, die bestaat uit een rechter, twee lokale bestuurders en 

twee pedagogisch-psychologische experts. De Noorse Provinciale Raad bestaat uit een 

juridisch geschoolde voorzitter, een expert op het gebied van de opvoeding en 

behoeften van minderjarigen en een leek. In Nederland wordt de beslissing daarentegen 

gemaakt door de kinderrechter. Hierbij spelen leken geen enkele rol en is er ook geen 

sprake van directe invloed van pedagogen bij de besluitvorming.  

 

In de volgende paragraaf wordt nader geanalyseerd of de inrichtingen in Noorwegen en 

Denemarken, zoals besproken in deze paragraaf, mogelijkheden bieden om het 

Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel anders in te richten. 

 

5.4 Mogelijkheden voor het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel 

Vooropgesteld dient te worden dat uit de vergelijking blijkt dat het in principe mogelijk 

is om op een andere wijze te pogen het machtsevenwicht tussen burger en overheid te 

waarborgen dan door middel van de onafhankelijke RvdK. Het is echter van belang om 

op te merken dat het uitgangspunt in de jeugdbescherming van Nederland wezenlijk 

verschilt ten opzichte van beide Scandinavische landen. In Nederland heeft het grote 

publiek namelijk weinig vertrouwen in het jeugdbeschermingsstelsel,150 terwijl in zowel 

 
149  Opmerkt dient te worden dat de Deense social worker in het geval van licht ingrijpende 
jeugdbeschermingsmaatregelen de bevoegdheid heeft om deze zelfstandig op te leggen. In deze alinea 
wordt de social worker als beslisser bij het opleggen van jeugdbeschermingsmaatregelen echter niet 
besproken. 
150 Zeijlmans, Van Yperen & López López 2021, p. 77. 
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Denemarken als Noorwegen relatief veel vertrouwen bestaat.151  Deze verschillende 

uitgangspunten zijn mijns inziens van grote invloed op de beantwoording van de 

onderzoeksvraag. Weinig vertrouwen in de jeugdbescherming heeft immers ten gevolge 

dat de overheid bij het opleggen van jeugdbeschermingsmaatregelen sneller als een 

sterk machtsblok kan worden ervaren. In dat geval bestaat ook meer de noodzaak om, 

in het kader van het machtsevenwicht tussen burger en overheid, op een bepaalde 

manier de macht van de overheid te beperken. Hier dient in de analyse dan ook rekening 

mee te worden gehouden.  

 

Samenhang van vrijwillige en gedwongen jeugdhulpverlening 

In Denemarken en Noorwegen zijn de jeugdhulpverleners in het vrijwillige kader tevens 

verantwoordelijk voor het opleggen of verzoeken van jeugdbeschermingsmaatregelen 

in het gedwongen kader. Dit hangt sterk samen met het uitgangspunt in Scandinavië dat 

samenwerking met het gezin voorop dient te staan en lijkt dan ook in overeenstemming 

met de in paragraaf 5.2 besproken typologieën van deze landen. Door de individueel-

informele oriëntatie in Denemarken en Noorwegen wordt minder de nadruk gelegd op 

het ingrijpen in het gezinsleven, maar meer op het ondersteunen van de capaciteiten 

van gezin. Het gevolg van deze aanpak is dat er meer vertrouwen is vanuit het publiek.152 

Op deze manier wordt naar mijn mening ook voorkomen dat de overheid wordt ervaren 

als een sterk machtsblok. De besproken Scandinavische stelsels kunnen op dit vlak dan 

ook inspirerend zijn. In deze landen spelen de social workers een centrale rol in het 

stelsel. Zij zijn het gehele traject bij het gezin betrokken en daar waar mogelijk wordt in 

overeenstemming met de ouders naar een oplossing gewerkt. Pas indien de benodigde 

hulp niet wordt geaccepteerd, kan direct bij de beslissende instantie worden verzocht 

om een gedwongen jeugdhulpmaatregel. Dit kan ten goede komen aan het gevoel van 

de ouders dat de overheid het gezin ondersteunt, in plaats van ingrijpt. De vraag is 

echter of deze aanpak werkt binnen de individueel-formele oriëntatie van de huidige 

Nederlandse jeugdbescherming, aangezien deze oriëntatie risico-gedreven is en de 

nadruk ligt op formele jeugdbescherming. Aan de andere kant wordt in het 

 
151 Vink, Justitiële verkenningen 2019, p. 47 & Skivenes & Tefre 2021, p. 127. 
152 Vink, Justitiële verkenningen 2019, p. 47. 
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toekomstscenario ook een organisatorische wijziging voorgesteld waardoor er meer 

samenhang zou komen tussen de vrijwillige jeugdhulp en de gedwongen 

jeugdbescherming. Wellicht kan op die manier samenwerking met het gezin 

gestimuleerd worden en het vertrouwen in de jeugdbescherming worden vergroot.   

 

Rechterlijke toetsing 

Het ontbreken van voorafgaande rechterlijke toetsing bij het opleggen van 

jeugdbeschermingsmaatregelen zoals in Denemarken en Noorwegen lijkt in eerste 

instantie een stap richting de oplossing voor de wachtlijstproblematiek in Nederland, 

aangezien daardoor een schakel in de jeugdbeschermingsketen wordt weggehaald. Dit 

sluit dan ook aan bij het advies van onder andere Van Montfoort om het aantal schakels 

binnen de keten te verminderen.153  Toch vraag ik me af of het onttrekken van de 

rechterlijke toetsing binnen het stelsel niet eerder tot verergering van de problemen zou 

leiden. De toetsing door de rechter acht ik immers een belangrijke waarborg om de 

daadwerkelijke noodzaak van gedwongen jeugdbescherming te toetsen, wat ten goede 

komt aan het vertrouwen van het publiek. In het kader van machtsevenwicht tussen 

burger en overheid lijkt dit, met name gezien het gebrek aan vertrouwen in het 

Nederlandse stelsel, niet een stap in de goede richting. Daarnaast roept het de vraag op 

of de rechterlijke toetsing niet noodzakelijk is in het licht van artikel 8 EVRM, waardoor 

deze waarborg zou moeten worden behouden. Het feit dat Noorwegen en Denemarken 

beide een stelsel kennen waarbij de rechterlijke toetsing voorafgaand aan het beslissen 

tot jeugdbeschermingsmaatregelen ontbreekt, sluit mijns inziens goed aan bij het 

vertrouwen van het publiek in de Scandinavische jeugdbescherming, maar zou wegens 

het gebrek aan vertrouwen in het Nederlandse stelsel niet passend zijn voor Nederland. 

Overigens dient te worden opgemerkt dat ook in Noorwegen tot op heden de discussie 

bestaat of de beslissingsbevoegdheid van de Provinciale Raden niet dient te worden 

overgedragen aan de rechterlijke macht.  

 

 

 

 
153 Van Montfoort e.a. 2018, p. 73-74. 
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Onafhankelijk onderzoek en de rol van de beslisser 

Een andere mogelijkheid om te pogen het machtsevenwicht tussen burger en overheid 

anders te waarborgen ziet op de manier waarop onafhankelijk onderzoek wordt ingezet 

en de rol die de beslisser in het jeugdbeschermingsstelsel inneemt. Uit dit onderzoek is 

gebleken dat onafhankelijk onderzoek voorafgaand aan het opleggen van 

jeugdbeschermingsmaatregelen niet per definitie noodzakelijk is. In Denemarken en 

Noorwegen is hier immers geen sprake van. Hieruit kan worden afgeleid dat de kritiek 

op het toekomstscenario, ten aanzien van verwijderen van de RvdK als tussenschakel, 

wellicht onterecht is. Het is echter wel van belang om te erkennen dat de beslissende 

instantie in de onderzochte landen ook een andere rol inneemt dan de kinderrechter. 

Met name in Noorwegen heeft de beslisser bij het opleggen van 

jeugdbeschermingsmaatregelen een actieve rol. Deze verricht middels het aanwijzen 

van experts actief onderzoek en kan maatregelen opleggen die niet zijn opgenomen in 

het verzoekschrift. In Nederland is de kinderrechter daarentegen lijdelijk en dient op 

basis van het verzoek van de RvdK te beslissen. Deze lijdelijke rol heeft ten gevolge dat 

de kinderrechter tot op zekere hoogte afhankelijk is van de RvdK, omdat de 

kinderrechter geen mogelijkheid heeft om af te wijken van het verzoek. Hierdoor wordt 

de onafhankelijke positie van de RvdK in het huidige stelsel van belang geacht.154 Een 

actievere kinderrechter zou aldus de macht van de verzoeker beperken, wat ten goede 

komt aan het machtsevenwicht tussen burger en overheid. Daarnaast biedt een 

actievere kinderrechter meer waarborgen tegen ongelegitimeerde inbreuken in het 

gezinsleven.155 Er wordt in de literatuur dan ook al langere tijd gepleit voor een actievere 

rol van de Nederlandse kinderrechter. 156  Het toekomstscenario, waarin de 

onafhankelijke positie van de RvdK wegvalt, is naar mijn oordeel aldus wellicht een 

mogelijkheid, maar laat wel de vraag onbeantwoord wat de rol van de kinderrechter 

dient te zijn.  

 

 

 

 
154 Zie bijvoorbeeld Internetconsultatie toekomstscenario reactie RvdK 2021, p. 3-4. 
155 Bruning & Van Montfoort 2021, p. 8. 
156 Zie bijvoorbeeld Bruning, AA 2020. 
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Actoren in de besluitvorming 

Ten slotte wordt een eventuele mogelijkheid voor het Nederlandse 

jeugdbeschermingsstelsel gevormd door het wijzigen van de actoren in de 

besluitvorming. Een beslissende instantie die wordt gevormd door niet enkel een 

juridisch geschoolde professional, maar tevens door leken en pedagogen, kan bijdragen 

aan de legitimiteit van beslissingen. Met name het gebruik van leken in de 

besluitvorming kan worden aangemerkt als een belangrijke factor voor het opbouwen 

en behouden van vertrouwen in de rechtsspraak. Het is overigens wel de vraag of het 

gebruik van leken in de besluitvorming van jeugdbescherming in Nederland wel op 

dezelfde manier zou functioneren. In Scandinavië is het gebruik van leken in de 

besluitvorming immers diep ingeworteld in het rechtssysteem. Niet alleen bij 

jeugdbeschermingszaken, maar ook binnen het straf- en bestuursrecht vormen leken 

een onderdeel van de besluitvorming.157 Binnen het huidige Nederlandse rechtssysteem 

is dat ondenkbaar. Daarbij speelt tevens een rol dat de beslissende instanties in 

Denemarken en Noorwegen geen onderdeel vormen van de rechterlijke macht, waar 

dat in Nederland wel het geval is. Gezien de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht 

zijn de mogelijkheden voor directe invloed van pedagogen en leken in de besluitvorming 

dan ook beperkt.  

 
5.5 Tussenconclusie 

In dit hoofdstuk is gebleken dat zowel Denemarken als Noorwegen met een andere 

inrichting en op een andere wijze pogen het machtsevenwicht tussen burger en 

overheid ten aanzien van het verzoeken van en beslissen tot 

jeugdbeschermingsmaatregelen te waarborgen. Hoewel er door de verschillen in 

context van de jeugdbeschermingsstelsels geen eenduidig antwoord is te geven op de 

onderhavige deelvraag, kan er wel inspiratie worden opgedaan uit de Deense en Noorse 

jeugdbeschermingsstelsels. Zo is het opvallend dat de vrijwillige jeugdhulpverlener in 

Denemarken en Noorwegen tevens verantwoordelijk is voor het verzoeken van de 

gedwongen jeugdbeschermingsmaatregelen. Dit stimuleert immers samenwerking met 

de ouders en kan het vertrouwen in de jeugdbescherming vergroten. In het 

 
157 Hultman, Forkby & Höjer, Nordic Social Work Research 2020, p. 208. 
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toekomstscenario wordt een voorstel gedaan waardoor er meer samenhang zou zijn 

tussen de vrijwillige en gedwongen jeugdhulpverlening. Dat is mijns inziens dan ook het 

overwegen waard. Daarnaast bieden de Scandinavische jeugdbeschermingsstelsels 

interessante inzichten met betrekking tot het onafhankelijk onderzoek en de rol van de 

beslissende instantie. Uit de vergelijking kan namelijk geconcludeerd worden dat het 

onafhankelijk onderzoek ten behoeve van het verzoekschrift en het advies aan de 

beslisser niet per definitie noodzakelijk is, indien deze beslisser zelf actief onderzoek 

verricht en bij het maken van de beslissing niet gebonden is aan het verzoekschrift. Het 

voorstel uit het toekomstscenario, waarin de onafhankelijke RvdK verdwijnt, is dan ook 

wellicht een mogelijkheid. Het besteedt echter geen aandacht aan de vraag wat de rol 

van de kinderrechter dient te zijn. Ten slotte blijkt uit dit onderzoek dat het gebruik van 

meerdere actoren in de besluitvorming, zoals pedagogen en leken, zou kunnen 

bijdragen aan het vertrouwen van de burgers in de jeugdbescherming. Het is echter 

maar de vraag of dit zou werken in het Nederlandse rechtssysteem.   
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Hoofdstuk 6 Conclusie 

Naar aanleiding van het tekortschieten van het huidige Nederlandse 

jeugdbeschermingsstelsel is in 2021 het toekomstscenario opgesteld, waarin is 

voorgesteld om VT, de RvdK en de GI’s samen te voegen. De kritiek op het 

toekomstscenario ziet met name op het onafhankelijk onderzoek van de RvdK dat niet 

geborgd is in het toekomstscenario. De positie van de RvdK in het 

jeugdbeschermingsstelsel is immers hoe in Nederland wordt gepoogd het 

machtsevenwicht tussen burger en overheid te waarborgen. Naar aanleiding van deze 

kritiek stond in deze scriptie de vraag centraal op welke wijzen de 

jeugdbeschermingsstelsels van Nederland, Denemarken en Noorwegen pogen het 

machtsevenwicht tussen burger en overheid te waarborgen ten aanzien van het 

verzoeken van en beslissen tot jeugdbeschermingsmaatregelen en in hoeverre de 

vergelijking tussen deze stelsels een aanleiding vormt om de inrichting van het 

Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel aan te passen, al dan niet zoals voorgesteld in 

het toekomstscenario. 

 

Het onderzoeken van de verschillende stelsels heeft tot verschillende inzichten geleid. 

In beide onderzochte Scandinavische landen is het jeugdbeschermingsstelsel anders 

ingericht dan in Nederland, waarbij op een andere wijze wordt gepoogd het 

machtsevenwicht tussen burger en overheid ten aanzien van het verzoeken van en 

beslissen tot jeugdbeschermingsmaatregelen te waarborgen. Het is echter lastig om een 

eenduidig antwoord te geven op de vraag of de vergelijking een aanleiding vormt om de 

inrichting van het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel aan te passen, aangezien er 

een wezenlijk verschil in context bestaat tussen de Nederlandse en de Deense en Noorse 

jeugdbescherming. Zo kent Nederland een individueel-formele oriëntatie, terwijl 

Denemarken en Noorwegen vallen binnen de individueel-informele oriëntatie. 

Daarnaast bestaat er een verschil in vertrouwen vanuit volk ten aanzien van de 

jeugdbescherming: in Denemarken en Noorwegen is relatief veel vertrouwen in de 

jeugdbescherming, terwijl dit in Nederland niet het geval is. Dat betekent echter niet dat 

deze stelsels geen inspiratiebron kunnen zijn voor Nederland. 
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Allereerst is het inspirerend dat de jeugdhulpverlener in het vrijwillige kader in 

Denemarken en Noorwegen tevens verantwoordelijk is voor het verzoeken van de 

gedwongen jeugdbeschermingsmaatregelen. Hierdoor wordt samenwerking met de 

ouders gestimuleerd en kan het vertrouwen in de jeugdbescherming worden vergroot, 

wat ten goede komt aan het machtsevenwicht tussen burger en overheid. De overheid 

zal immers kunnen worden ervaren als een partner in probleemoplossing, in plaats van 

als machtige overheid die ingrijpt in het familieleven. Met name gezien het gebrek aan 

vertrouwen in de Nederlandse jeugdbescherming kan het verkleinen van de 

organisatorische kloof tussen de vrijwillige en gedwongen jeugdhulpverlening worden 

beschouwd als een stap in de goede richting. Mijns inziens vormt deze bevinding dan 

ook een aanleiding om de inrichting van de Nederlandse jeugdbescherming op dit vlak 

aan te passen. In het toekomstscenario wordt een voorstel gedaan om meer samenhang 

te creëren tussen de vrijwillige en gedwongen jeugdhulpverlening. Hoewel de aanbieder 

van de vrijwillige jeugdhulp ook in het toekomstscenario niet direct de mogelijkheid 

heeft om het verzoek bij de kinderrechter in te dienen, zoals dat in Denemarken en 

Noorwegen wel het geval is, lijkt in het voorstel de samenwerking tussen het vrijwillige 

en het gedwongen kader te worden gestimuleerd. In het kader van het 

machtsevenwicht tussen burger en overheid acht ik dit dan ook een goede eerste stap.  

 

Tevens biedt de rechtsvergelijking interessante inzichten in het kader van het 

onafhankelijk onderzoek en de rol van de beslissende instantie. Uit de Deense en Noorse 

jeugdbeschermingsstelsels kan geconcludeerd worden dat onafhankelijk onderzoek ten 

behoeve van het verzoekschrift en het advies aan de beslisser niet per definitie 

noodzakelijk is. Hierbij is echter van belang om op te merken dat in beide landen de 

beslisser een actievere rol vervult dan de Nederlandse kinderrechter. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat de huidige rol van de RvdK met name van belang is, omdat 

de kinderrechter niet de mogelijkheid heeft om, na zelfstandig onderzoek, een andere 

jeugdbeschermingsmaatregel op te leggen dan door de RvdK is verzocht. Indien de 

kinderrechter bij het beslissen tot jeugdbeschermingsmaatregelen een actievere rol 

krijgt, wordt de macht van de verzoeker beperkt en is het onafhankelijk onderzoek door 

de RvdK wellicht niet noodzakelijk. Hoewel het voorstel in het toekomstscenario om de 

onafhankelijke RvdK als tussenschakel te laten verdwijnen aldus het overwegen waard 
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is, roept het wel de vraag op wat de rol van de kinderrechter in dat geval dient te zijn. 

Op deze essentiële vraag geeft het toekomstscenario geen antwoord.  

 

Ten slotte is uit dit onderzoek gebleken dat in Denemarken en Noorwegen leken, 

pedagogen en juristen onderdeel vormen van de besluitvorming, omdat dit kan 

bijdragen aan de legitimiteit van de beslissing en het vertrouwen van de burger. Het is 

echter lastig om te oordelen in hoeverre dit past binnen het huidige Nederlandse 

rechtssysteem, aangezien het wezenlijke verschil in context een vergelijking bemoeilijkt. 

Daarnaast vormen in Denemarken en Noorwegen de beslissende instanties geen 

onderdeel van de rechterlijke macht, terwijl dat in Nederland wel het geval is. Dit heeft 

ten gevolge dat de mogelijkheden voor directe invloed van leken en pedagogen in de 

besluitvorming, gezien de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, beperkt zijn. 

Desondanks verdient het mijns inziens aanbeveling om nader te onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn om leken en pedagogen op enigerwijze (indirect) te betrekken bij het 

opleggen van jeugdbeschermingsmaatregelen, aangezien dit in Scandinavië lijkt bij te 

dragen aan het vertrouwen van de burger in de besluitvorming van de overheid. 

 

Al met al kan gesteld worden dat het vergelijken van de jeugdbeschermingsstelsels tot 

op zekere hoogte een aanleiding vormt om het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel 

aan te passen in het kader van het waarborgen van het machtsevenwicht tussen burger 

en overheid ten aanzien van het verzoeken van en beslissen tot 

jeugdbeschermingsmaatregelen. Met name het creëren van meer samenhang tussen 

het vrijwillige en gedwongen kader en het toewijzen van een actievere rol aan de 

kinderrechter verdienen aanbeveling. Dit laatste zorgt ervoor dat macht van de 

verzoeker wordt beperkt en het onafhankelijk onderzoek van de RvdK wellicht niet 

noodzakelijk is. Daarnaast wordt aanbevolen nader te onderzoeken of andere actoren 

een (indirecte) rol kunnen spelen binnen de besluitvorming van 

jeugdbeschermingsmaatregelen. Hoe dan ook dient het Nederlandse 

jeugdbeschermingsstelsel, gezien de bestaande problemen, te worden verbeterd. 

Wellicht dat de inzichten uit de onderzochte jeugdbeschermingsstelsels kunnen 

bijdragen aan het ontwikkelen van een nieuwe, betere versie van het toekomstscenario.   



 
 

62 

Literatuurlijst 

Adams, TvPr. 2018/55 

M. Adams, ‘Structuur, praktijk en theorie van rechtsvergelijkend onderzoek’, TvPr. 

2018/55, afl. 3, p. 889-967. 

 

Baeten 2018 

P. Baeten, Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019, Landelijk Netwerk Veilig Thuis 2018. 

 

Van Beek, De Groene Amsterdammer 2012 

S. van Beek, ‘Kind van de rekening. De kinderbescherming moet op de schop’, De Groene 

Amsterdammer 2012, afl. 28. 

 

Bell 2011 

J. Bell, ‘Legal Research and the Distinctiveness of Comparative Law’, in: M. Van Hoecke 

(red.), Methodologies of Legal Research, Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing 

2011, p. 155-175. 

 

Berg-le Clercq, Bosscher & Vink 2012 

T. Berg-le Clercq, N. Bosscher & C. Vink, Jeugdzorg in Europa versie 2.0. Een update en 

uitbreiding van het rapport uit 2009 over jeugdzorgstelsels in een aantal West-Europese 

landen (rapport van december 2012 van het Nederlands Jeugdinstituut), Utrecht: NJi 

2012.  

 

Berg-le Clercq e.a. 2013 

T. Berg-le Clercq e.a., Generalistisch werken rondom jeugd en gezin in de Scandinavische 

landen (rapport van het Nederlands Jeugdinstituut), Utrecht: NJi 2013. 

 

De Blois 2016 

M. de Blois (red.), Grondslagen van het recht. Hoofdlijnen, Den Haag: Boom juridisch 

2016. 

 



 
 

63 

Boer & Croon 2012 

Quickscan overlap onderzoekstaken. Onderzoek naar de mogelijke overlap in 

onderzoekstaken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de Raad voor de 

Kinderbescherming (rapport van 5 april 2012 van Boer & Croon in opdracht van het 

ministerie van J&V), Amsterdam 2012. 

 

Børnene Først 2021 

Børnene Først. Et trygt hjem og flere rettigheder til udsatte børn (rapport van 27 januari 

2021 van het Deense ministerie van Sociale Zaken en Ouderen), Kopenhagen 2021. 

 

Bouma e.a. 2017 

H. Bouma e.a., HESTIA Factsheet: Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel onder de 

Jeugdwet 2015, Groningen: Rijksuniversiteit Groningen 2017. 

 

Bruning, AA 2020 

M.R. Bruning, ‘Zorg om de jeugdzorg: Kinderrechters aan zet?’, AA 2020, afl. 5, p. 450-

453. 

 

Bruning, Van den Brink & Punselie 2020 

M.R. Bruning, Y.N. van den Brink & E.C.C. Punselie, Jeugdrecht en jeugdhulp, Den Haag: 

Sdu Uitgevers 2020. 

 

Bruning & Doek, Int. J. Child Maltreat. 2021 

M. R. Bruning & J. E. Doek, ‘Characteristics of an Effective Child Protection System in the 

European and International Context’, International Journal on Child Maltreatment: 

Research, Policy and Practice (4) 2021, afl. 3, p. 231-256. 

 

Bruning & Van Montfoort 2021 

M.R. Bruning & A.J. van Montfoort, ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming; 

kernelementen van effectieve kind- en gezinsbescherming’, in: A.A. Asante e.a., Position 

papers toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (rapport van 21 mei 2021 van de 

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming), Den Haag 2021.  



 
 

64 

Bruning & Pieters 2021 

M.R. Bruning & I.J. Pieters, ‘De kinderrechter in jeugdbeschermingszaken’, in: M. 

Dubelaar e.a., Conflictoplossing: het domein van rechters? – een vergelijkende studie 

naar rechterlijke en alternatieve conflictoplossing in verschillende rechtsgebieden, 

Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 153-175. 

 

Claes e.a. 2021 

M. Claes e.a., Rechtsvergelijkend onderzoek constitutionele toetsing (onderzoek in 

opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Maastricht: 

Maastricht University 2021. 

 

Connolly & Katz, Child Abuse Review 2019 

M. Connolly & I. Katz, ‘Typologies of Child Protection Systems: An international 

Approach’, Child Abuse Review (28) 2019, afl. 5, p. 381-394.  

 

Dane 2006 

J. Dane (red.), Honderd jaar kinderbescherming. Uitgave ter gelegenheid van het 

jubileum van de Raad voor de Kinderbescherming en de Kinderwetten (1905-2005), 

Amsterdam: Uitgeverij SWP 2006. 

 

Da Ros & Taylor, Revista Direito GV 2021 

L. Da Ros & M.M. Taylor, ‘Checks and Balances: The Concept and Its Implications for 

Corruption’ Revista Direito GV (17) 2021, afl. 2. 

 

Dettmeijer-Vermeulen 2021 

C.E. Dettmeijer-Vermeulen, Onmacht. Een onderzoek naar een calamiteit in Amsterdam 

waarbij een veertienjarig meisje door haar vader is doodgeschoten (rapport van oktober 

2021 in opdracht van de gemeente Amsterdam), Amsterdam 2021. 

 

 

 

 



 
 

65 

Doek 1978 

J.E. Doek, Wat is een goede raad voor de toekomst? Enige beschouwingen over het 

ontstaan en de (mogelijke) ontwikkeling van de raden voor de kinderbescherming, 

Alphen aan de Rijn: Samsom Uitgeverij 1978. 

 

Falch-Eriksen & Skivenes 2019 

A. Falch-Eriksen & M. Skivenes, ‘Right to Protection’, in: M. Langford, M. Skivenes & K.H. 

Søvig (red.), Children’s Rights in Norway. An Implementation Paradox, Oslo: 

Universitetsforlaget 2019, p. 107-135.  

 

Hermans 1984 

H.E.G.M. Hermans, De Raad voor de Kinderbescherming. Een juridische beschouwing 

over het ontstaan, de ontwikkeling en toekomstmogelijkheden (diss. Katholieke 

Universiteit Nijmegen), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984. 

 

Huijer 2021 

J. Huijer, ‘Position paper ten behoeve van visietafel RSJ 17-05-21’, in: A.A. Asante e.a., 

Position papers toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (rapport van 21 mei 2021 

van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming), Den Haag 2021.  

 

Hultman, Forkby & Höjer, Nordic Social Work Research 2020 

E. Hultman, T. Forkby & S. Höjer, ‘Professionalised, hybrid, and layperson models in 

Nordic child protection - actors in decision-making in out of home placements’, Nordic 

Social Work Research (10) 2020, afl. 3, p. 204-218. 

 

Internetconsultatie toekomstscenario reactie RvdK 2021 

Internetconsultatie toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (internetconsultatie 

van 15 juni 2021 van de Raad voor de Kinderbescherming), Den Haag 2021. 

 

 

 

 



 
 

66 

Juhasz, Children and Youth Services Review 2020/105137 

I.B. Juhasz, ‘Child welfare and future assessments – An analysis of discretionary decision-

making in newborn removals in Norway’, Children and Youth Services Review (116) 

2020/105137. 

 

Kojan, Australian Social Work 2011 

B.H. Kojan, ‘Norwegian Child Welfare Services: A Successful Program for Protecting and 

Supporting Vulnerable Children and Parents’, Australian Social Work (64) 2011, afl. 4, p. 

443-458. 

 

Kwaliteitskader RvdK 2021 

Het Kwaliteitskader van de Raad voor de Kinderbescherming, Den Haag 2021.  

 

Lam 2021 

E. Lam, Pilots jeugdbescherming. Overzicht wettelijke kaders, juridische vragen en 

rechtsbescherming cliënten, voordejeugd.nl, 2021. 

 

Merkel-Holguin, Fluke & Krugman 2019 

L.A. Merkel-Holguin, J.D. Fluke & R.D. Krugman (red.), National Systems of Child 

Protection: Understanding the International Variability and Context for Developing 

Policy and Practice (Child Maltreatment, deel 8), Cham (Zwitserland): Springer 2019.  

 

Van Montfoort e.a. 2018 

A. van Montfoort e.a., Samenwerking en doorlooptijden in de jeugdbeschermingsketen. 

Onderzoeksrapport Midden- en West- Brabant (rapport van 2 februari 2018), Woerden: 

VanMontfoort 2018. 

 

Mørup 2017 

S.H. Mørup, ‘The principle of effective legal protection in Danish administrative law’, in: 

Z. Szente & K. Lachmayer (red.), The principle of Effective Legal Protection in 

Administrative Law. A European comparison, New York: Routledge 2017, p. 91-104. 

 



 
 

67 

Nylund 2020 

A. Nylund, ‘Introduction to Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries’, in: 

T. Haugli e.a. (red.), Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries (Stockholm 

Studies in Child Law and Children’s Rights, deel 5), Leiden & Boston: Brill 2020, p. 3-18. 

 

Olsvik & Saus, Child Care in Practice 2020 

B.S. Olsvik & M. Saus, ‘Coping with Paradoxes: Norwegian Child Welfare Leaders 

Managing Complexity’, Child Care in Practice 2020. 

 

Pösö, Skivenes & Hestbæk, European Journal of Social Work 2014 

T. Pösö, M. Skivenes & A. Hestbæk, ‘Child protection systems within the Danish, Finnish 

and Norwegian welfare states – time for a child centric approach?’, European Journal of 

Social Work (17) 2014, afl. 4, p. 475-490. 

 

Put 2015 

J. Put, Handboek Jeugdbeschermingsrecht, Brugge: die Keure 2015. 

 

RSJ Jeugdbescherming in de toekomst 2021 

Jeugdbescherming in de toekomst. Vier aanbevelingen voor het toekomstscenario kind- 

en gezinsbescherming (rapport van 31 augustus 2021 van de Raad voor 

Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming), Den Haag 2021. 

 

Skivenes & Søvig 2016 

M. Skivenes & K.H. Søvig, ‘Norway. Child welfare decision-making in cases of removals 

of children’, in: K. Burns, T. Pösö & M. Skivenes (red.), Child Welfare Removals by the 

State: A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems, New York: Oxford 

University Press 2016, p. 40-64. 

 

Skivenes & Tefre 2021 

M. Skivenes & Ø. Tefre, ‘Errors and mistakes in the Norwegian child protection system’, 

in: K. Biesel e.a. (red.), Errors and Mistakes in Child Protection. International Discourses, 

Approaches and Strategies, Bristol: Bristol University Press 2021, p. 115-133. 



 
 

68 

Steketee, Goderie & Braam 2007 

M.J. Steketee, M.J.H. Goderie & H. Braam, De onderzoekstaak van de Raad voor de 

Kinderbescherming, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut 2007. 

 

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 2021    

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (rapport van 30 maart 2021 in opdracht 

van Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Ministeries van Justitie en Veiligheid 

en Volksgezondheid Welzijn en Sport), 2021. 

 

Toezicht bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering 2019 

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. Toezicht bij de jeugdbescherming en 

jeugdreclassering (rapport van 7 november 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd en Inspectie Justitie en Veiligheid), Utrecht 2019. 

 

Verheul 2018 

E.F. Verheul, Eigendomsvoorbehoud (Rechtswetenschappelijke publicaties) (diss. 

Rijksuniversiteit Groningen), Deventer: Wolters Kluwer 2018. 

 

Vink, Justitiële verkenningen 2019 

C. Vink, ‘Kinderbescherming over de grens. Lessen voor Nederland en leren van 

Denemarken?’, Justitiële verkenningen 2019, afl. 6, p. 42-50.  

 

Vink, Rijbroek & Hooijsma 2020 

C. Vink, B. Rijbroek & M. Hooijsma, Jeugdbescherming. Inzichten uit Duitsland, 

Denemarken en Zweden (rapport van november 2020 van het Nederlands 

Jeugdinstituut), Utrecht: NJi 2020.  

 

Weijers, NJB 2020/1800 

I. Weijers, ‘Dossier Jeugdzorg. Extra extra miljarden lossen problemen niet op; nieuw 

plan jeugdbescherming zorgt voor extra problemen’, NJB 2020/1800, afl. 25, p. 2026-

2033. 

 



 
 

69 

Van der Wilk – van Baren 2009 

E.W. van der Wilk – van Baren, Macht, media & Montesquieu. Over nieuwe vormen van 

publieke macht en machtsevenwicht (diss. Universiteit Leiden), Leiden: Leiden University 

Press 2009. 

 

Zeijlmans, Van Yperen & López López 2021 

K. Zeijlmans, T.A. van Yperen & M. López López, ‘The level-headed approach on errors 

and mistakes in Dutch child protection: an individual duty or a shared responsibility?’, 

in: K. Biesel e.a. (red.), Errors and Mistakes in Child Protection. International Discourses, 

Approaches and Strategies, Bristol: Bristol University Press 2021, p. 75-94.  



 
 

70 

Officiële publicaties 

Internationale regelgeving 

UN Committee on the Rights of the Child 2011 

UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 13, on the right of the 

child to freedom from all forms of violence, CRC/C/GC/13, Genève: April 2011. 

 

UNICEF 2019 

UNICEF, Strengthening child protection systems: Evaluation of UNICEF strategies and 

programme performance, UN Doc E/ICEF/2019/23, juli 2019. 

 

Kamerstukken 

Kamerstukken II 1992/93, 23 003, nr. 3. 

Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr. 3. 

Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3. 

Kamerstukken II 2019/20, 31 839, nr. 723. 

 

  



 
 

71 

Bijlage 1: Schematisch overzicht 
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Bijlage 2: Gezamenlijke conclusie 

Het onderzoeken, vergelijken en analyseren van de jeugdbeschermingsstelsels van 

verschillende Europese landen heeft geleid tot de conclusie dat een aanleiding bestaat 

om het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel aan te passen in het kader van het 

waarborgen van het machtsevenwicht tussen burger en overheid ten aanzien van het 

verzoeken van en beslissen tot jeugdbeschermingsmaatregelen. Hoewel iedere 

afzonderlijk scriptie interessante bevindingen naar voren brengt, worden in deze 

gezamenlijke conclusie twee specifieke aanbevelingen uitgelicht. Door de bevindingen 

samen te voegen, hopen we dat dit onderzoek een bijdrage kan leveren aan nieuwe 

inzichten binnen de Nederlandse jeugdbescherming. 

 

Vooropgesteld dient te worden dat de jeugdbeschermingsstelsels van de onderzochte 

landen in twee typologieën onderverdeeld kunnen worden. Zo worden de Nederlandse, 

Franse en Vlaamse jeugdbeschermingsstelsels aangemerkt als individueel-formeel 

georiënteerd. Daarentegen kennen de Scandinavische stelsels een individueel-informele 

oriëntatie. Duitsland wordt gecategoriseerd als een tussenvariant. Duitsland kent, net 

zoals de overige stelsels, een individuele oriëntatie, maar valt wat betreft de formele-

informele dimensie in het midden. Zoals uit het schematisch overzicht blijkt, is de 

typologie relevant voor de inrichting van het jeugdbeschermingsstelsel. Gezien de 

overeenkomende typologieën van Nederland, Frankrijk en Vlaanderen is het dan ook 

verklaarbaar dat de inrichtingen van deze stelsels in grote lijnen overeenkomen, terwijl 

de Scandinavische jeugdbeschermingsstelsels wezenlijk verschillen van het Nederlandse 

stelsel. Bij het opstellen van de aanbevelingen is rekening gehouden met de 

verschillende typologieën van de onderzochte stelsels.  

 

Aanbeveling 1: opheffen of verkleinen van de organisatorische kloof  

Allereerst wordt op basis van dit onderzoek aanbevolen om de organisatorische kloof 

tussen de vrijwillige en gedwongen jeugdhulpverlening op te heffen dan wel te 

verkleinen. In dit onderzoek is gebleken dat zowel in het Duitse , als in de Scandinavische 

jeugdbeschermingsstelsels geen sprake is van een dergelijke organisatorische kloof. In 

deze landen is de jeugdhulpverlener in het vrijwillige kader immers bevoegd om direct 
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een verzoek tot een gedwongen jeugdbeschermingsmaatregel in te dienen bij de 

beslissende instantie. Doordat de verzoeker van gedwongen 

jeugdbeschermingsmaatregelen in eerste instantie bij het gezin is betrokken om op 

vrijwillige basis jeugdhulpverlening te verstrekken, wordt samenwerking met de ouders 

gestimuleerd. Hierdoor kan het vertrouwen van de burger in de jeugdbescherming 

worden vergroot, wat ten goede komt aan het machtsevenwicht tussen burger en 

overheid. Het toekomstscenario poogt de organisatorische kloof tussen vrijwillige en 

gedwongen jeugdhulpverlening te verkleinen, door een nauwe samenwerking tussen 

het Lokaal Team en het Regionaal Veiligheidsteam te stimuleren. Hoewel de vrijwillige 

jeugdhulpverlener in het toekomstscenario niet zelfstandig een verzoek kan indienen bij 

de kinderrechter, moedigen wij deze verkleining van de organisatorische kloof tussen de 

vrijwillige en gedwongen jeugdhulpverlening aan.  

 

Aanbeveling 2: onafhankelijke verzoeker en actieve kinderrechter  

Daarnaast wordt aanbevolen om de kinderrechter in Nederland een actieve rol toe te 

bedelen. In dit onderzoek is gebleken dat de beslisser bij het opleggen van 

jeugdbeschermingsmaatregelen in Frankrijk, Vlaanderen, Denemarken,158 Duitsland en 

Noorwegen een actievere rol heeft dan de kinderrechter in Nederland. Per land verschilt 

de manier waaruit de actieve rol van de beslisser blijkt. Zo kan de actieve rol blijken uit 

de mogelijkheid van de beslisser om een andere jeugdbeschermingsmaatregel op te 

leggen dan verzocht. Daarnaast kan de actieve rol ook bestaan uit de mogelijkheid om 

als beslisser zelfstandig onderzoek uit te voeren. Wij bevelen aan de kinderrechter op 

beide vlakken een actievere rol toe te kennen. Een actievere kinderrechter biedt immers 

meer waarborgen tegen ongelegitimeerde inbreuken in het gezinsleven.159 Hoewel de 

Nederlandse wetgever bij de wetswijziging van 1995 uit artikel 6 EVRM heeft afgeleid 

dat de kinderrechter een lijdelijke rol dient te hebben, kan deze bepaling ook op een 

andere manier worden geïnterpreteerd. Volgens Put vloeit uit het recht op een 

onafhankelijke en onpartijdige rechter uit artikel 6 EVRM namelijk voort dat de 

 
158 Opgemerkt dient te worden dat in Denemarken per geval verschilt welke persoon of instantie bevoegd 
is om jeugdbeschermingsmaatregelen op te leggen. Er bestaan tevens verschillen in de mate waarop deze 
beslisser een actieve rol inneemt. 
159 Bruning & Van Montfoort 2021, p. 8. 
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kinderrechter dient te beschikken over een volle toetsingsbevoegdheid.160 Daarnaast 

leidt een actievere rol van de kinderrechter ertoe dat deze minder afhankelijk is van de 

RvdK als verzoekende instantie. De kinderrechter is dan immers niet gebonden aan de 

in het verzoekschrift verzochte jeugdbeschermingsmaatregelen en hoeft de beslissing 

niet te baseren op het onderzoek van de verzoeker. Hiermee wordt aldus de macht van 

de verzoeker beperkt, wat bevorderlijk is voor het machtsevenwicht tussen burger en 

overheid. Een actievere rol van de rechter zou er dan ook toe kunnen leiden dat de 

onafhankelijke positie van de RvdK minder noodzakelijk is. Dit is terug te zien in de 

jeugdbeschermingsstelsels van Duitsland, Denemarken en Noorwegen, waar de 

beslisser in deze landen een actievere rol heeft en geen onafhankelijke, verzoekende 

instantie bestaat. De voorgestelde organisatorische verandering in het 

toekomstscenario, waarin de RvdK als onafhankelijke schakel verdwijnt, zou wellicht 

niet ten koste gaan van het machtsevenwicht tussen burger en overheid, indien de 

kinderrechter een actievere rol krijgt. Het toekomstscenario laat zich echter niet uit over 

de rol van de kinderrechter in het voorgestelde jeugdbeschermingsstelsel.  

 

Al met al blijkt uit het onderzoek dat ook met een andere inrichting van het Nederlandse 

jeugdbeschermingsstelsel kan worden gepoogd het machtsevenwicht tussen burger en 

overheid ten aanzien van het verzoeken van en beslissen tot 

jeugdbeschermingsmaatregelen te waarborgen. Wij bevelen aan om de 

organisatorische kloof tussen de vrijwillige en gedwongen jeugdhulpverlening op te 

heffen dan wel te verkleinen en de kinderrechter een actievere rol toe te bedelen. Dit 

laatste leidt ertoe dat de huidige positie van de RvdK wellicht minder noodzakelijk is. Wij 

kunnen ons aldus tot op zekere hoogte vinden in de voorgestelde, organisatorische 

verandering uit het toekomstscenario. Hoe dan ook is een wijziging van het Nederlandse 

jeugdbeschermingsstelsel van groot belang, zodat situaties zoals die van Famke in de 

toekomst kunnen worden voorkomen. 

 

Demi Onclin, Rosa Passchier en Imaani Stegeman 

Leiden, 1 juli 2022 

 
160 Put 2015, p. 430. 


