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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verzoekt om een onderzoek naar de jeugdzorg in Nederland. Zij somt een groot 
aantal tekortkomingen in de huidige jeugdzorg op. Zij stelt onder meer dat kinderen zonder 
enige vorm van onderzoek of machtiging van de kinderrechter uit huis gehaald kunnen 
worden. Voorts is zij van mening dat voogden de wet overtreden, meineed plegen en 
rapporten van deskundigen vervalsen. Ook zou Jeugdzorg artikel 5 van het EVRM 
overtreden. Zij verzoekt onder meer om een betere regeling van het omgangsrecht, een 
gespecialiseerde opleiding voor voogden, informatieplicht voor Jeugdzorg en dossierinzage 
voor ouders, uithuisplaatsing alleen met uitdrukkelijke instemming van de rechter en een 
onafhankelijke klachtencommissie voor jeugdzorg.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011

Indienster vraagt om een onderzoek naar de jeugdzorg in Nederland. In haar klacht wijst zij 
op een aantal praktijken van de Nederlandse autoriteiten die volgens haar indruisen tegen de 
rechten van ouders en kinderen en in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens. 

Volgens indienster worden kinderen door de Nederlandse politie op onwettige en 
ongerechtvaardigde wijze aan de ouderlijke zorg onttrokken. Op verzoek van Jeugdzorg 
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weigert de politie bovendien meldingen over bepaalde gevallen van huiselijk geweld in 
behandeling te nemen. Indienster wijst tevens op het feit dat inspecteurs van Jeugdzorg geen 
onderzoek mogen instellen naar individuele zaken.

Volgens indienster is er tevens sprake van praktijken waarbij voogden inbreuk maken op het 
Nederlandse recht. Zo zouden zij berichten van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
(AMK) naast zich neerleggen, rapporten van deskundigen vervalsen, door niet-deskundigen 
opgestelde diagnosen van persoonlijkheidsstoornissen onderschrijven, kinderen op advies van 
derden uit huis plaatsen zonder dat de gezinssituatie naar behoren is geobserveerd, en 
kinderen niet onmiddellijk bij de ouders terugplaatsen zodra dit mogelijk wordt. Indienster 
doet ook haar beklag over het feit dat kinderen die uit huis zijn gehaald, hun ouders en andere 
familieleden zelden of nooit te zien krijgen. Daarnaast beklaagt zij zich erover dat kinderen in 
gevangenissen worden opgesloten, in plaats van dat zij passende huisvesting krijgen of in 
pleeggezinnen worden geplaatst.  De Nederlandse autoriteiten dienen het recht van ouders op 
omgang met hun kinderen te allen tijde waarborgen, tenzij er sprake is van een misdrijf jegens 
het kind door een van de ouders of beide ouders. 

Met betrekking tot de gerechtelijke autoriteiten in Nederland beklaagt indienster zich erover 
dat deze hun beslissingen niet op een grondige observatie van de individuele situatie van het 
kind baseren en dat zij niet voorkomen dat Jeugdzorg inbreuk maakt op het fundamentele 
recht van de betrokken ouders om zich voor de rechter te verdedigen. Kinderen zouden alleen 
uit huis mogen worden geplaatst op basis van een gerechtelijk besluit en met inachtneming 
van een procedure waarbij alle partijen met uitdrukkelijke toestemming van de rechter worden 
gehoord, tenzij het leven van het kind aantoonbaar in gevaar is. Ouders dienen het recht te 
hebben om zich voor de rechter te laten bijstaan door een persoon van hun keuze en om in het 
kader van de gerechtelijke procedure getuigen op te roepen.

Indienster pleit tevens voor een verbetering van de klachtenregelingen binnen de Nederlandse 
jeugdzorg. De Nederlandse autoriteiten zouden bij Jeugdzorg meer inspecteurs moeten 
aanstellen om individuele gevallen te onderzoeken. Jeugdzorg dient onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeenteraden te vallen. 

Opmerkingen van de Commissie betreffende het verzoekschrift

Noch het Verdrag betreffende de Europese Unie, noch het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie verleent de Europese Unie bevoegdheden om op te treden in gevallen 
van mogelijke rechtsschendingen die niet het Europese recht betreffen. 

De door indienster opgeworpen kwesties beperken zich tot een puur nationale context. Zij 
hebben betrekking op de besluiten en procedures inzake het onttrekken van kinderen aan de 
ouderlijke zorg in Nederland en op de werking en de structuur van de kinderbescherming in 
deze lidstaat. Dergelijke kwesties houden geen verband met het EU-recht en vallen uitsluitend 
onder de bevoegdheid van de lidstaten. 

In de aangelegenheden die in het verzoekschrift aan de orde zijn, is het aan de betrokken 
lidstaat om te waarborgen dat de verplichtingen betreffende de bescherming van de rechten 
van het kind en de grondrechten van de ouders die uit internationale verdragen en de nationale 
wetgeving voortvloeien, in acht worden genomen.
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Conclusie

Om de hierboven uiteengezette redenen is het de Commissie niet mogelijk om in de door 
indienster ter sprake gebrachte kwesties stappen te ondernemen.


