
 
  
Aan de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid
            Postbus 20018, 2500EA Den Haag
            mail: csiejv@tweedekamer.nl
 
 
Gouda, 15 mei 2018
 
Geachte commissieleden,
 
Stichting DUTCH CHILD CENTER vraagt uw aandacht voor het volgende:
 
Een oud-kinderrechter( 2017 met pensioen) zei onlangs : “ik deed wel 3 a 4 uithuisplaatsingen per week, 
soms twijfelde ik, maar wees dan altijd toe aan Jeugdbescherming-JB” ( vroeger BJZ Bureau JeugdZorg)
 
Dit brengt ons tot het volgende verzoek aan uw commissie:
 

 gelet de vele klachten over het  functioneren van de bovengemeentelijke Jeugdbescherming
    ( w.o. verzwijging van schadelijke werkwijzen, de  eigenaardige financiering, 
    duizenden kinderen en ouders in geestelijke nood door minimale bezoekregelingen,
    dubieuze uithuisplaatsingen, ernstige frictie met JB, ontbrekend contact met pleegouders , 
    minimaal tientallen kinderen in ons land  voor hun ouders kwijt, meerdere kinderen
    zijn met  ouders over de grens )
 

 gelet de recente ontwikkelingen rond het oneigenlijke/ambivalente woord
   “waarheidsvinding”
   ( Art. 1:255 BW is blanket-wetgeving: de mening van rapporteur en rechter telt , er zijn
   jeugdbeschermers die “niet doen aan waarheidsvinding”)
 

 gelet het ontbreken van iedere toetsingsnorm of wettelijk toetsingskader  rond art.3.3
   Jeugdwet 2015  “een volledig naar waarheid genormeerd feitenonderzoek”
   ( teveel zijn de gevallen van “framing” van halve waarheden uit hun verband rukken, 
   verdrijving, aannames, beweringen, veronderstellingen)
 

 gelet  de opvallende en forse ketenloyaliteit tussen Jeugdbescherming, Raad voor de  
   Kinderbescherming en Rechterlijke Macht en waarbij in 90-95 % van alle gevallen van
   maatregelen rondom kinderen die maatregelen worden toegewezen aan JB,
 



 gelet de geringe beleidsmatige aandacht voor en inbedding van alle vormen van
  jeugdhulpc.q. Jeugdbescherming  bij raadsleden,
 ( Jeugdbescherming als bovengemeentelijke organisatie staat te ver af van de 
  gemeenten; de controlerende functie van de raad dient meer vorm te worden gegeven. )
  vragen wij u om er bij de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van 

Rechtsbescherming  
  er op aan te dringen een onderzoekscommissie in te stellen en een hoorzitting te houden om de 

vele manco’s in de Jeugdwet 2015  -eventueel in samenspraak met de Vaste Kamercommissie 
VWS Jeugd-  breed in kaart te brengen, te onderzoeken of te doen onderzoeken en 

  verbeteringen/verbetertrajecten en/of oplossingen voor te stellen.
 
Graag maken wij ook attent op de uitkomsten van de Hoorzitting d.d. 23 april 2018 over de Evaluatie 
Jeugdwet 2015  door de Vaste Kamercommissie VWS Jeugd .
 
Onze Stichting vraagt uw commissie  hierin om een grote alertheid  en betrokkenheid.
De drama’s en bijna-drama’s rond  uithuisplaatsingen ( UHP ) vragen om een daadwerkelijke aanpak en
 vragen niet om vele ( plaatselijke ) doofpotaffaires, waarbij de landelijke inspecties van semi-
overheidsdiensten met toedekkende rapporten komen:  “We hebben dit niet zien aankomen”.
 
Met vriendelijke groet,
ST. DUTCH CHILD CENTER   kind in nood-kind uithuis-kind kwijt
B.J. van der Kooi, secretaris 
Kaagwerf 42, 2804 MT Gouda
GSM: 06-20673029
Email: info@dutchchildcenter.nl


