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Hoofdstuk 1 

De jeugdbescherming in Nederland 

1.1 Inleiding 

Telkens als er in Nederland behoefte bestaat aan hulp bij de verzorging en opvoeding 
van kinderen, komt daar een heel scala aan instellingen voor in aanmerking. Zo kan 
men bij een Riagg terecht wanneer er de behoefte bestaat aan (pychotherapeutische) 
hulp. Of bij een Adviesbureau wanneer er sprake is van crises en conflicten tussen 
ouders en kinderen. Binnen de (gezins)voogdij-instellingen wordt de hulp in het kader 
van een justitiële maatregel uitgevoerd. Ondanks de overeenkomsten in methoden en 
doelgroep tussen de verschillende werksoorten (zie het onderzoek van Schölte, 
Messing, Nijkerk, van der Ploeg, 1992; Konijn, Van Ooyen-Houben, Huil, 1996) 
blijft de (gezins)voogdij ondergebracht bij het ministerie van Justitie. 
Deze bijzondere positie van de (gezins)voogdij heeft aanleiding gegeven tot veel dis
cussie (Task Force, 1994). De sturing vanuit Justitie is opmerkelijk gezien het feit 
dat de jeugdbescherming (de Raden en de (gezins)voogdij) van oudsher een zaak was 
van het particulier initiatief. Dit hoofdstuk laat, door een vergelijking met het bui
tenland, zien dat Nederland zich in een betrekkelijk unieke situatie bevindt. 
In dit hoofdstuk is een korte historische schets van de ontwikkeling van de jeugdbe
scherming beschreven. 

1.2 Jeugdbescherming in Nederland: een unieke positie 

De positie van de jeugdbescherming in het Nederlandse staatsbestel is uniek. Dit 
blijkt wanneer we een kijkje over de grenzen nemen. 

In Duitsland wordt op het gebied van de wetgeving ten aanzien van jeugdzorg uitge
gaan van een gedecentraliseerde verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg\ Zowel de 

1 In Nederland werd in 1989 de Wet op de jeugdhulpverlening door het parlement aan
vaard: in Duitsland trad in 1991 de "Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und 
Jugendhilferecht" (KJHG) in werking. Volgens deze wet kunnen ouders en kinderen (tot 
27 jaar!) aanspraak maken op allerlei voorzieningen die vooral bedoeld zijn om de auto
nomie van het gezin te versterken en zijn eigen mogelijkheden te activeren. Hoewel deze 
Duitse wet overeenkomsten vertoont met de Wet op de Jeugdhulpverlening, maakt deze 
wet geen scherp onderscheid tussen de vrijwillige jeugdhulpverlening en de jeugdbe
scherming (Doek, 1993). Volgens Ten Siethoff & Vlaardingerbroek (1991) gaat het om 
een wet die verder strekt dan onze Wet op de jeugdhulpverlening. Er wordt namelijk zowel 
aandacht besteed aan de rechtspositie van ouders en kind, als aan die van pleegouders en 
andere bij het kind betrokken personen, alsmede aan diverse andere vormen van jeugd
zorg. 
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vrijwillige jeugdhulpverlening als de jeugdbescherming is gedecentraliseerd naar re
gio's en steden2 (Ten Siethof & Vlaardingerbroek, 1991; Doek, 1993). Ook in 
Engeland is dit het geval3. In Engeland en in Duitsland wordt geen scherp onder
scheid gemaakt tussen voorzieningen van jeughulpverlening en -welzijn enerzijds en 
voorzieningen voor het uitlokken en uitvoeren van rechterlijke maatregelen ander
zijds. In Engeland en Duitsland verlenen de Local Authorities respectievelijk de 
Jugendamten diensten op het terrein van zowel jeugdhulpverlening als jeugdbe
scherming en daarnaast zelfs jeugdwelzijn (Doek, 1993; Van Unen, 1998). 
In Zweden zijn de ministeries, in tegenstelling tot Nederland, klein. Zij zorgen voor 
de wet- en regelgeving terwijl de uitvoering plaats vindt op gemeentelijk niveau4. 
Een bijzonder element binnen de Zweedse organisatie van jeugdzorg is dat door de 
locale autoriteit direct kan worden ingegrepen wanneer een kind zich in een crisissi
tuatie bevindt. Daarna wordt er melding gemaakt en gerapporteerd aan de kinderrech
ter (Brand-Koolen, 1990). In Nederland is zoiets volstrekt onmogelijk. Eerst moet er 
een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming plaatsvinden5. De Raad voor de 
Kinderbescherming kan vervolgens een onderzoek instellen naar gezinssituaties en 
daarover rapport uitbrengen. Rapport en advies worden met het verzoekschrift 

In Duitsland moet elk district of stad een Jugendamt instellen. Daarnaast moeten de re
gio's, die een aantal districten omvatten, een Landesjugendamt inrichten. Volgens Doek 
(1993) is een Jugendamt in bepaalde opzichten vergelijkbaar met de Nederlandse Raad 
voor de Kinderbescherming. Er zijn wel een aantal verschillen te constateren. Het 
Jugendamt kan voorlopige maatregelen treffen en zich zo nodig tot de rechter wenden. 
Verder is het Jugendamt belast met het toezicht op de pleegzorg en de residentiële zorg. 
Het Jugendamt kan, net als de Raad, kinderbeschermingsmaatregelen uitlokken maar 
heeft ook tot taak steun te verlenen aan rechterlijke maatregelen en kan voorts een per
soon of vereniging voorstellen die als verzorger of voogd optreedt in voorkomende ge
vallen. Het kan ook als verzorger of voogd optreden. Een ander belangrijk verschil is dat 
het Jugendamt niet onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie valt 
(Doek, 1993). 
3 In 1989 is daar de Children Act (CA 1989) in werking getreden. Deze wet gaat uit van 
gedecentraliseerde verantwoordelijkheid voor en uitvoering van de jeugdzorg. In 
Engeland zijn er twee voorzieningen die plaatselijk een belangrijke rol vervullen op het 
gebied van jeugdzorg, namelijk de 'Local Authority' en de 'National Society for 
Prevention of Cruelty to Children' (NSPCC). De Local Authority dient op het gebied van 
vrijwillige jeugdhulpverlening de nodige voorzieningen aan te bieden of anderen in staat 
te stellen die voorzieningen te treffen. Op het gebied van de gedwongen hulpverlening 
hebben zowel de Local Authority als de NSPCC de bevoegdheid om een maatregel te reke
streren (maatregelen uitlokken) en zij zijn ook in staat een onderzoek in te laten stellen 
indien zij dat nodig achten (Doek, 1993). 
4 In elke gemeente bevindt zich een 'Social Welfare Committee'. Dit Committee en de staf 
vormen samen de 'Social Welfare authorities'. Een Committee is verantwoordelijk voor 
alle sociale diensten: kinderopvang maar ook voor het rekestreren en het uitvoeren van 
kinderbeschermingsmaatregelen (Brand-Koolen, 1990). 
5 Naast de Raad voor de Kinderbescherming kunnen ook andere personen en/of instanties 
een maatregel uitlokken, zoals het Openbaar Ministerie, de andere ouder of bloed- en aan
verwanten. Zie verder de artt.l: 254, 269, 270 BW. 
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(rekest) naar de rechter verzonden die een kinderbeschermingsmaatregel (bijvoorbeeld 
een ondertoezichtstelling) kan opleggen. 
De genoemde landen Engeland, Duitsland en Zweden gaan alle drie uit van een gede
centraliseerde verantwoordelijkheid voor en uitvoering van de jeugdzorg". In 
Nederland is de jeugdhulpverlening wel gedecentraliseerd maar de jeugdbescherming 
niet. Verder is het in Engeland, Duitsland en Zweden ook mogelijk om zowel vrij
willige als gedwongen hulpverlening vanuit één voorziening aan te bieden. Ten 
slotte valt op dat instanties die een maatregel kunnen rekestreren ook verantwoorde
lijk kunnen zijn voor de uitvoering van de maatregel'. 

1.3 Particulier initiatief 

De jeugdbescherming in Nederland kent een ingewikkelde structuur en een lange 
voorgeschiedenis. De Nederlandse situatie onderscheidt zich ook van andere landen 
doordat nâ een overheidsingreep het particulier initiatief de zorg op zich neemt voor 
de betrokken jeugdbeschermingskinderen. Het enige Europese land dat een systeem 
kent dat vergelijkbaar is met het onze is Zwitserland (Rood-de Boer, 1991). Er be
staat een reeks van instellingen met een eigen (religieuze) grondslag, vaak met eigen 
gelden, die op een eigen, individuele manier hulp bieden. 
In de 19e eeuw was armenzorg - en daar viel ook de jeugdbescherming onder - een 
zaak van het particulier initiatief. Men hield zich onder meer bezig met de opvang 
van jeugdige delinquenten en met de zorg voor wezen en vondelingen. De wetgeving 
was nog summier. 

In het 19e eeuwse familierecht bezat de vader de ouderlijke macht. Er bestond een 
duidelijk onderscheid tussen de vaderlijke gezagsfunctie en de moederlijke zorgfunctie 
(Van Nijnatten, 1993). In 1901-1905 werden de befaamde kinderwetten ingevoerd. 
Door de invoering van deze wetten wordt het mogelijk voor de overheid om in ge
zinnen in te grijpen. Het vaderlijk gezag werd ouderlijke macht en kon aangetast 
worden. Het particulier initiatief nam tot dan toe wel de zorg op zich om kinderen te 
beschermen, het miste echter een wettelijk wapen om hun pupil uit handen van de 
ouders te houden. Ouders konden voor 1901, wanneer zij dat maar wilden, hun kinde
ren uit de opvoedingsgestichten opeisen (Kruithof, 1998). De civielrechtelijke kin
derwet van 1901 bracht hierin verandering. De ontzetting en ontheffing" werden als 

" Opmerkelijk is dat in Nederland twee ministeries (Justitie en VWS) verantwoordelijk 
zijn voor de uitvoering van de Wet op de Jeugdhulpverlening. In Engeland en Duitsland is 
één ministerie, namelijk het Departement of Health resp. het Bundesministerium für 
Frauen und Jugend verantwoordelijk voor de toepassing van de CA 1999 resp. de KJHG 
(Van Unen, 1996). 
' Voor een uitvoerige rechtsvergelijkende studie tussen Nederland, Engeland en Duitsland 
verwijs ik naar de dissertatie van Van Unen (1996). 
° De ontzetting is de meest ingrijpende maatregel van de kinderbeschermingsmaatregelen 
(De wettelijke regeling van de ontzetting treft men aan in art.l: 269 e.v BW). De onzet-
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middel om in te grijpen ingevoerd. Daarmee werd het beginsel tot uitdrukking ge
bracht dat de ouderlijke macht niet bestaat terwille van de ouders maar ter wille van 
het kind (De Bruijn-Lückers, 1994). Vanaf dat moment kon de overheid daadwerke
lijk ingrijpen: opvoeding werd uit de privésfeer gehaald (Stegerhoek, 1995). 
Wat wel een punt van discussie vormde was de term 'vaderlijke macht'. Deze term 
voldeed niet meer omdat hij te veel deed denken aan de Romeinsrechtelijke patria po-
testas, waarin de rechten en plichten van de vader werden benadrukt. De gewijzigde 
denkbeelden over de inhoud van het juridische aspect van de relatie tussen ouders en 
kinderen leidden tot een gewijzigde terminologie. Twee benamingen werden ter ver
vanging van het begrip vaderlijke macht door juristen en politici gehanteerd: ouder
lijke macht en ouderlijk gezag. Het ging er in eerste instantie om dat de vaderlijke 
macht, waarin de nadruk ligt op de rechten van de vader, uit de wet moest verdwij
nen. Pas tijdens de behandeling van de civielrechtelijke kinderwet bleek de termino
logie voor de christelijke partijen een principiële kwestie te zijn. Volgens hen heb
ben ouders van Godswege een zelfstandige verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
opvoeding van hun kinderen ontvangen. Aan deze opvatting zou de term ouderlijke 
macht volgens de meerderheid van de partijen het beste recht doen. Aan de wens van 
deze meerderheid is tenslotte gehoor gegeven en de term ouderlijke macht werd in de 
wet opgenomen (Brands-Bottema, 1988). 

De "vaderlijke macht' werd veranderd in vouderlijke macht' maar er was nog geen 
sprake van gelijkschakeling tussen vaderlijke en moederlijke macht. De vader was, 
met uitsluiting van de moeder, belast met de uitoefening van het gezag, zowel ten 
aanzien van de persoon als ten aanzien van het vermogen van het kind. 
In de praktijk werd ontzetten en ontheffen als een te drastische maatregel ervaren. 
Toen er dan ook behoefte bleek te bestaan aan een minder ingrijpende maatregel werd 
in 1921 "de ondertoezichtstelling' ingevoerd samen met het instituut van de kinder
rechter. Voortaan kon het gezag van de ouders beperkt worden, zonder hen helemaal 
uit hun ouderlijke macht te onzetten of te ontheffen. Als tussenstap zou de ondertoe-

ting moet in het belang van het kind zijn. Een ouder kan uit de ouderlijke macht ontzet 
worden wanneer er sprake is van verwijtbaarheid van de kant van de ouder. De ouder heeft 
zich misdragen en dat wordt hem aangerekend (bijvoorbeeld in het geval van grove ver
waarlozing van het kind, misbruik van gezag of slecht levensgedrag). De onzetting kan 
worden verzocht door het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, de 
andere ouder, bloed- en aanverwanten van het kind tot en met de vierde graad en pleeg
ouders. 
De ontheffing wordt uitgesproken wanneer een ouder ongeschikt of onmachtig wordt be
vonden om zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen (De ontheffing treft men 
aan in artt. 1: 266 t/m 268 BW). Wanneer het gaat om de ongeschiktheid van een ouder, 
gaat het om een gemis aan kwaliteiten in het algemeen om een kind op te voeden. Bij 
onmacht van de ouder gaat het om een tekortschieten in de opvoeding van een bepaald 
kind. Er is dan geen sprake van onwil van de ouder. Net als bij de ontzetting moet de 
maatregel in het belang van het kind zijn. De ontheffing kan alleen op verzoek van het 
Openbaar Ministerie worden uitgesproken. In de praktijk is het doorgaans de Raad voor 
de Kinderbescherming die een ontheffingsverzoek indient. De maatregel wordt maar zel
den toegepast. 

20 



zichtstelling moeten dienen om in het gezin een escalatie van problemen te voorko
men. Eerder al waren in het kader van de Kinderwetten de Voogdijraden opgericht, 
waarvan de colleges uit burgers bestonden van de verschillende zuilen. De 
Voogdijraad kreeg als taak de rechter voor te lichten, rechterlijke beslissingen te ver
zoeken en mee te werken aan kinderbeschermingsmaatregelen. In 1956 werden deze 
Voogdijraden omgevormd tot de Raden voor de Kinderbescherming. De Raad voor de 
Kinderbescherming is een overheidsorgaan, ressorterend onder het Ministerie van 
Justitie, en heeft tot taak de kinderrechter te adviseren. De Raad is geen instelling 
voorjeugdhulpverlening. Het is de taak van de Raad voor de Kinderbescherming om, 
als daar aanleiding toe bestaat, situaties te onderzoeken waarin minderjarigen op
groeien. 

De kinderrechter was vanaf 1921 ingevoerd om leiding te geven aan de uitvoering 
van de ondertoezichtstelling. Gezinsvoogden, vrijwel allemaal vrijwilligers, werden 
ingeschakeld voor de uitvoering van de maatregel. In het begin werden de gezins
voogden door de kinderrechters zelf geworven en opgeleid. In de loop van de jaren 
werden de (gezins)voogdij-instellingen (Pro Juventute, rooms-katholieke en protes
tantse verenigingen) actiever en namen deze werving en begeleiding van de vrijwil
lige gezinsvoogden voor hun rekening. De wetgever wilde de positie van de gezins
voogd ten opzichte van de ouders gewicht geven met behulp van het gezag van de 
kinderrechter (Van der Linden e.a., 1990). 

De OTS kon worden opgelegd 'indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat hij met 
zedelijke en lichamelijke ondergang wordt bedreigd' (art.l: 254 lid 1 BW oud). Het 
uitspreken van de maatregel moest in het belang van het kind zijn. De kinderrechter 
benoemde vervolgens een gezinsvoogd die onder zijn leiding toezicht hield op het 
kind (art.l: 255 lid 1 BW oud). De gezinsvoogd diende bij uitoefening van zijn taak 
de aanwijzingen van de kinderrechter op te volgen (art. 8 Uitvoeringsbesluit OTS). 
Pas in de jaren zestig, met de opkomst van de professionalisering, verdwenen de 
meeste vrijwilligers en waren de gezinsvoogden vrijwel altijd maatschappelijk wer
kers in dienst van een (gezins)voogdij-instelling. 

De wetgeving met betrekking tot ouderlijk gezag bleef lange tijd achterlopen bij de 
maatschappelijke realiteit. In 1948 is pas de wet in werking getreden die bepaalde dat 
vader en moeder het gezag gezamenlijk uitoefenen ten aanzien van de persoon van de 
minderjarige (art.l: 356 lid 2 BW). Ten aanzien van het vermogen bleef de vader al
leen met de uitoefening van het gezag belast. Ten aanzien van de persoon van het 
kind kreeg hij de beslissende stem in geval van conflicten; de moeder kreeg de moge
lijkheid zich tot de kinderrechter te wenden, indien de beslissing van de vader kenne
lijk in strijd was met, of ernstige gevaren opleverde voor de zedelijke of geestelijke 
belangen of gezondheid van het minderjarig kind (De Bruijn-Lückers, 1994). Het 
heeft dus lang geduurd voordat de moeder een deel van de ouderlijke macht, het juri
disch gezag, verkreeg over haar kind^. 

9 De ontwikkeling betreffende het ouderlijk gezag is nog niet ten einde. Op 1 januari 
1998 is een wet in werking getreden over "gezamenlijke voogdij'. Deze wet introduceert 
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De overheid beschouwde het kinderbeschermingswerk in de eerste plaats als een taak 
van de particuliere organisaties. Zij zag zichzelf als 'voorwaarde-scheppend' (zij nam 
een deel van de kosten voor haar rekening) terwijl de uitvoering van het werk bij de 
organisaties lag. Lange tijd speelden twee beginselen een belangrijke rol, namelijk 
het subsidiariteitsbeginsel (R.K) en het beginsel van souvereiniteit in eigen kring 
(N.H). 

Al sinds de invoering van de kinderwetten in 1905 waren de particuliere gestichten 
erop gebrand hun beleid af te schermen voor de invloed van de overheid. Zij ontvin
gen wel subsidie, maar wilden hun eigen criteria voor het opnemen van pupillen be
houden. De ambtenaar Van der Aa, belast met de uitvoering van de Kinderwetten, 
leek dat onredelijk: èn subsidie, èn het voorrecht een keuze te maken uit de pro
bleemkinderen. Hij vreesde dat daarmee de overheid met de zwaarste gevallen zou 
blijven zitten. Daar zou hij gelijk in krijgen (Kruithof, 1990). 
In de jaren zestig lag het accent van de activiteiten van het particulier initiatief met 
name op het civiele kinderbeschermingswerk. Volgens Delfos & Doek (1983) heeft 
het particulier initiatief zich nogal afzijdig gehouden van de jeugdige delinquent. Zij 
hebbben de indruk dat het particulier initiatief de handen niet wilde vuilmaken aan 
jeugdige deliquenten: "De eigen principes leken hier belangrijker dan de jeugdige de

linquent" (Delfos & Doek, 1983; p.5). De overheid was daardoor gedwongen om be
paalde taken die door het particulier initiatief bleven liggen, aan te pakken (zoals de 
jeugdreclassering en de vroeghulp). 

De verzuiling van het maatschappelijk 'midden' was op het gebied van de kinderbe
scherming heel diep doorgedrongen. Binnen het veld hadden de instellingen hun ei
gen koepels. De onderhandelingen met de overheid verliepen via deze koepels. Zo 
bleef de overheid op een zo groot mogelijke afstand. 

Het bestaan van het particulier initiatief had zeker positieve aspecten. Men wachtte 
niet af totdat de overheid bepaalde hulp had geregeld. De keerzijde is evenwel dat er 
een grote versnippering ontstond van diverse instellingen die zich op tal van gebie
den met zorg bezig hielden. Verder hielden de particuliere organisaties vast aan de ei
gen identiteit. De verzuiling werkte daardoor behoudend en selectief (Task Force, 
1994). 

1.4 De weg naar samenwerking 

Lange tijd bestonden verschillende hulpverleningsvormen (justitiële-, vrijwillige 
hulpverlening en hulpverlening binnen de medisch-sociale sector) naast elkaar zonder 
gestructureerde dwarsverbindingen; er ontbraken normen en richtlijnen voor goede 
hulpverlening, er was geen eenheid in opvatting over de taken van het hulpverle
ningsapparaat en er waren grote verschillen in subsidiebeleid. 

de mogelijkheid voor ouder-stiefoudersituaties van 'gezamenlijk gezag' en gezamenlijke 
voogdij'. 
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Om die reden werd in 1974 de gemengde Interdepartementale Werkgroep 
Jeugdwelzijnsbeleid (GIWJ) aangesteld, naar de voorzitter de "werkgroep Mik" ge
noemd. Deze werkgroep bracht in 1976 haar eindrapport "Jeugdwelzijn; op weg naar 
een samenhangend beleid" uit. Dit rapport beperkte zich niet tot de jeugdhulpverle
ning, maar omvatte het totale jeugdbeleid. Gepleit werd onder andere voor netwerk
vorming, samenwerking en afstemming tussen verschillende hulpverleningsinstel
lingen. De werkgroep geeft aan dat departementaal overleg noodzakelijk is. In 1978 
stelt de regering de "Interdepartementale Werkgroep Residentiële Voorzieningen voor 
jeugdigen" (IWRV) in. Deze werkgroep krijgt als taak te adviseren over interdepar
tementale coördinatie en over harmonisering van plaatsings- en opnamebeleid. Voor 
de ambulante sector werd eveneens een werkgroep ingesteld, de Interdepartementale 
Werkgroep Ambulante en Preventieve Voorzieningen voor jeugdigen (IWAPV). Als 
reactie op de eindrapporten van de IWRV (1976) en de IWAPV (1984) hebben rege
ring en parlement zich uitgesproken voor een afzonderlijke wet op de jeugdhulpver
lening die voor het gehele terrein van de jeugdzorg zou gelden (Tilanus, 1992). 

De Wet op de jeugdhulpverlening als voorlopige mijlpaal 
Op 1 januari 1989 is de Wet op de jeugdhulpverlening (Wjh) ingevoerd. Met de in
voering van deze wet beoogde men een einde te maken aan de verkokering in de wet
en regelgeving binnen de jeugdzorg. De Wet zou een prikkel moeten zijn op de weg 
naar meer samenhang en samenwerking tussen verschillende jeugdhulpverleningsin
stellingen (Römgens, 1992). De uitgangspunten van de Wet op de jeugdhulpverle
ning zijn dat de hulpverlening in een zo kort mogelijke periode dient plaats te vin
den, in de minst ingrijpende vorm, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de jeugdige 
duurzaam verblijft en in een voor de jeugdige meest aangewezen vorm. 
Vervolgens gaat de Wet ervan uit dat vrijwillige hulpverlening de voorkeur heeft bo
ven justitiële jeugdhulpverlening. Justitiële maatregelen en in het verlengde daarvan 
gedwongen uithuisplaatsingen worden binnen de jeugdhulpverlening beschouwd als 
laatste middel tot het geven van hulp in vaak zeer ernstige situaties (Van der Linden 
e.a., 1990). 
Niet alle goede voornemens zijn gerealiseerd in de Wet op de jeugdhulpverlening. Zij 
heeft in een aantal opzichten de verkokerde financiering verbeterd. Een aantal voor
zieningen, zoals de gezondheidszorg, de zorg voor verstandelijk gehandicapten en de 
jeugdpsychiatrie vallen nog steeds buiten de wet. De residentiële voorzieningen zijn 
wel in de wet opgenomen. Het streven om alle regelingen met betrekking tot min
derjarigen op te nemen in één algemene jeugdwet, zodat slechts één ministerie belast 
zou zijn met de zorg, de leiding en het toezicht met betrekking tot jeugdaangelegen-
heden, is met deze nieuwe wet niet gerealiseerd. 
De Wjh leidde enerzijds tot meer samenwerking tussen verschillende hulpverlenings
instanties, anderzijds bleven de tegenstellingen tussen de vrijwillige jeugdhulpverle-
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ning en de jeugdbescherming (hulp en recht) bestaan10. De jeugdbescherming blijft 
apart onder het ministerie van Justitie vallen. "Hulp en recht" blijven gescheiden 
naast elkaar bestaan. De integratie van de jeugdzorg is niet geheel gerealiseerd. 

Verschillende circuits 

Binnen de jeugdzorg zijn drie circuits te onderscheiden, namelijk de vrijwillige 
jeugdhulpverlening, de jeugdbescherming (ook wel justitiële (jeugd)hulpverlening) 
en voorzieningen die zich op specifieke gezondheidsproblemen richten. Voorbeelden 
van het laatste zijn consultatiebureaus en (poli)klinische kinder- en jeugdpsychiatrie. 
Voorbeelden van jeugdhulpverlening zijn Jongeren Advies Centra (JAC), Medisch 
Kinderdag verblijven (MKD) en Boddaertcentra. Zij vallen onder verantwoordelijk
heid van het ministerie van VWS. De jeugdhulpverlening is gedecentraliseerd naar de 
provincies en de grote steden. Binnen de jeugdbescherming vallen de Raden voor de 
Kinderbescherming, de (gezins)voogdij-instellingen en enkele residentiële voorzie
ningen apart onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie. 
De minister van Justitie heeft nog een specifieke verantwoordelijkheid met betrek
king tot de categorie jongeren voor wie een ingreep in het ouderlijk gezag noodzake
lijk is. Op grond hiervan heeft hij de planningsbevoegheid over en toezicht op de 
rijksinrichtingen, de particuliere instellingen voor bijzondere behandeling, inrichtin
gen voor uitvoering van het jeugdstrafrecht en instellingen voor therapeutische zorg 
(Tilanus, 1992). 

In november 1992 stelt de minister van Justitie een Werkgroep Onderzoek decentra-
lisatie-Impuls/Instellingen voor (gezins)voogdij in. De werkgroep heeft tot taak te 
onderzoeken of tot decentralisatie van de planning en financiering van de 
(gezins)voogdij-instellingen moet worden besloten. Het interprovinciaal overleg 
(IPO) is groot voorstander van dit plan. De werkgroep kwam niet tot een eenduidig 
antwoord. De staatssecretaris zegt hierop het volgende: "(...) De instellingen zijn 

hiervoor instrument voor de uitvoering van kerntaken waarvoor de minister van 

Justitie aanspreekbaar is: het vormgeven aan de rechtshandhaving. Om de verant

woordelijkheid van het Ministerie van Justitie voor deze (kern)taken te kunnen 

waarmaken, is het noodzakelijk (ook) te kunnen beschikken over de bevoegdheden 

terzake van de planning en financiering van deze voorzieningen" (T.K. 1992-1993, 
21980, nr.15, p.20). De minister besloot niet over te gaan tot decentralisatie. 

Hoewel het stelsel in de loop van de jaren ingrijpend is aangepast, drukt de histori
sche oorsprong nog steeds een stempel op de ontwikkelingen in de jeugdzorg. 
Praktisch alle residentiële instellingen, Raden en (gezins)voogdij-instellingen worden 

Hoewel het geen officieel beleid was, zijn er als gevolg hiervan op locaal en regionaal 
niveau vormen van vergaande geïntegreerde samenwerking ontstaan tussen vrijwillige en 
justitiële vormen van hulpverlening. Die hebben gestalte gekregen in de door de overheid 
gesubsidieerde pilotprojecten waarin de afstemming en samenwerking tussen de vrijwil
lige en justitiële jeugdhulpverlening centraal stond. 
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door de overheid gesubsidieerd. De instellingen blijven verantwoordelijk voor de uit
voering van het werk (zoals vroeger het geval was) vanuit het idee dat er vooral geen 
sprake mag zijn van een vorm van 'verstatelijking' (een staatsaangelegenheid ma
ken) van de jeugdbescherming. Tegelijkertijd houdt de overheid vast aan een centrale 
regie vanuit het ministerie van Justitie. Vooral voor de (gezins)voogdij-instellingen 
heeft dit consequenties: aan de ene kant zijn zij betrokken bij de ontwikkelingen in 
het jeugdbeleid en vallen zij onder de Wet op de jeugdhulpverlening. Aan de andere 
kant zijn zij afhankelijk van de ruimte die Justitie hun biedt. De Savornin Lohman 
(1996) constateert dan ook dat kinderbeschermers in twee werelden werken: de justi
tiële, met de nadruk op centralisatie en correcte uitvoering van regels, en de wereld 
van de zorg die in een decentralisatieproces verwikkeld is en zoekt naar professionele 
allianties. Het gaat volgens haar niet alleen om een organisatorisch probleem maar 
ook om verschillen in visie en cultuur. 

De meest recente ontwikkeling, ter uitvoering van de nota 'Regie in de jeugdzorg' 
(1994), is de oprichting per regio van een bureau jeugdzorg. Het is de bedoeling dat 
ook de jeugdbescherming mee gaat doen aan de gezamenlijke intake en zorgtoewij
zing. Hoewel deze bureau's op 1 januari 1998 gereed moesten zijn, is deze ontwikke
ling nog gaande en verre van voltooid (Steketee, 1997). 

1.5 Toepassing van kinderbeschermingsmaatregelen 

Er zijn de laatste decennia een aantal verschuivingen te constateren met betrekking 
tot de toepassing van kinderbeschermingsmaatregelen11. Analyse van de beschikbare 
gegevens van de periode 1960 tot 1986 wijst uit dat het aantal kinderen onder een 
kinderbeschermingsmaatregel voortdurend is gedaald. De daling heeft zich zowel ab
soluut als relatief met betrekking tot het totaal aantal minderjarigen voorgedaan on-

Behalve de hiervoor besproken maatregelen zoals de OTS, de ontzetting en de onthef
fing bestaan er voorlopige maatregelen, zoals de maatregel van de voorlopige ondertoe
zichtstelling of de voorlopige voogdij waarmee de mogelijkheid bestaat om een voorlo
pige voorziening te treffen (Tot 1997 golden de voorlopige maatregelen: toevertrouwing 
en schorsing). Wanneer de situatie voor een kind zo bedreigend is dat er direct door de 
overheid moet worden ingegrepen, bestaan er voorlopige maatregelen (bijvoorbeeld 
wanneer er sprake is van mishandeling of incest). Het gezag van de ouder kan beperkt 
worden - de voorlopige ondertoezichtstelling kan worden uitgesproken - of ontnomen 
worden. In het laatste geval is er sprake van een gezagsontnemende maatregel zoals de 
voorlopige voogdij. Binnen 6 weken moet de Raad voor de Kinderbescherming met een 
definitief voorstel komen over de opvang van het kind. Aangezien het een ingrijpende 
maatregel is, staat hoger beroep open. De tijdelijke kinderbeschermingsmaatregelen zijn 
met de inwerkingtreding van de Wet van 23 januari 1997, Stb.38 ingrijpend veranderd 
(Zie verder Vlaardingerbroek, 1998). 
Voor een uitgebreide behandeling van de kinderbeschermingsmaatregelen zie Doek & 
Vlaardingerbroek (1996). 
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der alle civielrechtelijke kinderbeschermingsmaatregelen. De afname is mogelijk 
veroorzaakt door de ruimere beschikbaarheid van mogelijkheden op vrijwillige basis 
(ambulante en residentiële hulpverlening) én door grotere terughoudendheid ten aan
zien van de maatregeltoepassing de afgelopen 25 jaar (T.K. 1988-1989, 20634, 
nr.2). 
De langdurige daling van het aantal kinderen onder een maatregel stopt de eerste helft 
van de jaren tachtig. Er tekent zich vervolgens een gedifferentieerde ontwikkeling 
voor de afzonderlijke maatregelen af, namelijk een afname van voogdijpupillen (bij 
onzetting of ontheffing) en een stijging van het aantal OTS-pupillen. In de tweede 
helft van de jaren tachtig is sprake van een toename van de kinderbeschermingspopu
latie. Mertens (1993) schrijft de toename van kinderbeschermingsmaatregelen bijna 
uitsluitend toe aan het gestegen aantal OTS-pupillen. Deze is het grootst bij de cate
gorie kinderen van 0 t/m 5 jaar. Daarnaast constateert zij een stijging van het aantal 
allochtone kinderen die onder toezicht worden gesteld. 
Van der Laan (1990) noemt een aantal andere verklaringen voor de toename van jus
titieel ingrijpen. De meest aannemelijke verklaring is volgens hem de reactie op 'de 
hang naar vrijwilligheid'. Zeer problematische gevallen zouden ten onrechte verwe
zen worden naar de vrijwillige hulpverlening. Uiteindelijk komen deze jongeren toch 
binnen de gedwongen hulpverlening terecht. Verder noemt hij de nadelen van de 
voorrangsregeling van justitie-kinderen bij een plaatsing in een residentiële instel
ling. Jongeren die via Justitie geplaatst worden in een instelling voor residentiële 
hulpverlening krijgen voorrang boven de vrijwillig geplaatste jongeren. Plaatsgebrek 
zou tot een toename van maatregelen kunnen leiden. 
De toename van het aantal OTS-pupillen is niet zozeer te verklaren vanuit het eerder 
rekestreren van een maatregel door de Raad. Volgens Mertens is de Raad juist terug
houdend bij het indienen van een verzoek tot een civielrechtelijke maatregel. Mertens 
constateert een zekere verzwaring van de in behandeling genomen klachtzaken, met 
meer voorafgaande contacten met hulpverlenings-instellingen. De problematiek in de 
raadsrapportage is in het tweede gedeelte van de jaren tachtig complexer dan tien jaar 
eerder. Raadsbemoeienis wordt voorkomen dan wel uitgesteld zolang de vrijwillige 
hulpverlening nog niet is uitgeput. Alleen de meest problematische gezinnen worden 
alsnog door de vrijwillige instanties bij de Raad aangemeld. Volgens Mertens is de 
toename van het aantal jonge kinderen dat onder toezicht staat allerminst verwonder
lijk. Het aantal klachtzaken met jonge kinderen dat tot een zwaardere maatregel leidt, 
is afgenomen. Dit zou betekenen dat de Raad enerzijds vaker tot rekestreren besluit 
bij deze groep jonge kinderen, maar dat de gerekestreerde maatregel anderzijds tot de 
minst ingrijpende maatregel (OTS) leidt (Mertens, 1993). Vroeger zou hier waar
schijnlijk sprake zijn geweest van een ontzetting of een ontheffing12. 
In het beleidskader Preventieve en Curatieve Jeugdzorg (1996) komt naar voren dat 
tussen 1990 en 1994 zowel een toename van OTS-pupillen als van voogdij-pupillen 
is te constateren. De OTS nam met een derde toe tot 16.069 in 1994 en de voogdij 

12 De effecten van de nieuwe wetgeving zijn nog niet verwerkt. 
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nam toe met de helft tot 7.744 in 1994. Daarbij zijn de alleenstaande minderjarige 
asielzoekers inbegrepen. De toename wordt voor een deel toegeschreven aan grotere 
bereidheid tot melding, zoals bij kindermishandeling het geval is, maar ook aan ver
beterde vormen van registratie en signalering. In 1995 waren 16.777 en in 1996 
17.715 kinderen onder toezicht gesteld. Het aantal voogdij-pupillen nam ook iets 
toe: in 1995 stonden 8381 pupillen onder voogdij en in 1996 was dit aantal 85731 3 

1.6 Tot slot 

In de toekomst gaat de jeugdbescherming een onderdeel uitmaken van de bureaus 
jeugdzorg. Deze ontwikkeling doet echter geen afbreuk aan de bevindingen van het in 
dit proefschrift beschreven onderzoek. De inhoud van het werk zal namelijk niet ver
anderen. De maatregel ondertoezichtstelling zal altijd een belangrijk instument blij
ven om in te grijpen in een gezin. 
Een tweede belangrijke ontwikkeling is dat ten tijden van het onderzoek de wetge
ving omtrent de ondertoezichtstelling per 1 november 1995 is gewijzigd. Voor 1995 
legde de kinderrechter niet alleen de OTS op, hij was eveneens verantwoordelijk voor 
de uitvoering. Op dit moment is de (gezins)voogdij-instelling, en dus in eerste in
stantie de gezinsvoogd, verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregel. Deze 
ontwikkeling heeft een aantal consequenties; dit wordt uitgebreid besproken in het 
volgende hoofdstuk, maar zij doet geen afbreuk aan het verrichte onderzoek. 

1 3 Deze cijfers zijn ontleend aan de voortgangsrapportage beleidskader jeugdzorg (1997) 
van Ministerie van VWS, Justitie, Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
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