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Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming over 
het bericht «Mijn grootste fout is dat ik hulp heb gezocht voor mijn kind» 
(ingezonden 21 februari 2019). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Mijn grootste fout is dat ik hulp heb gezocht voor mijn 
kind» in de Leeuwarder Courant van 11 februari 2019?1 Kent u de andere 
artikelen die de Leeuwarder Courant over jeugdbescherming publiceerde deze 
maand? 

Vraag 2
Kent u soortgelijke situaties in andere regio’s, waarbij ouders en kinderen 
terechtkomen in uitzichtloze juridische conflicten onderling en met hulpverle-
nende instanties die schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid en 
ontwikkeling van kinderen? 

Vraag 3
Deelt u de mening dat alle instanties betrokken bij jeugdbescherming erop 
gericht moeten zijn dat kinderen veilig kunnen opgroeien, ondanks dat ouders 
die verantwoordelijkheid niet volledig zelf op zich nemen? Deelt u de mening 
dat het contact en de omgang met ouders altijd een plek behoren te hebben 
in de bescherming van het kind? 

Vraag 4
Deelt u de mening dat het voor ouders, noch voor kinderen, niet goed te 
begrijpen is wat de verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn van de 
hulpverlenende instanties die jeugdbescherming verlenen, waaronder Veilig 
Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogden van 
gecertificeerde instellingen, waardoor ouders niet weten bij welke instantie ze 
met welke hulpvragen of klachten terecht kunnen? 

1 Leeuwarder Courant, 11 februari 2019, https://www.lc.nl/friesland/Mijn-grootste-fout-is-dat-ik-
hulp-heb-gezocht-voor-mijn-kind-24169323.html
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Vraag 5
Kunt u verhelderen wat de rollen en (wettelijke) verantwoordelijkheden zijn 
van de hulpverlenende instanties die werken aan jeugdbescherming, wat de 
verschillen zijn tussen die instanties en hoe de processen zijn ingericht? Kunt 
u dat in woorden beschrijven en in stroomschema’s uittekenen? 

Vraag 6
Herkent u het signaal dat ouders weerstand ervaren om tijdig hulp in te 
schakelen bij echtscheiding, co-ouderschapsplannen en omgangsregelingen? 

Vraag 7
Herkent u de constatering, op basis van gesprekken met diverse instanties en 
professionals, dat het imago van jeugdbescherming bij ouders en andere 
hulpverleners negatief is en wordt gerelateerd aan uithuisplaatsingen, 
geschonden omgangsregelingen en niet nagekomen van rechterlijke 
uitspraken? Zo ja, kunt u met feiten aantonen dat deze beelden niet de 
werkelijkheid weergeven? Zo nee, wat is u bekend over het imago van 
jeugdbeschermingsinstanties? 

Vraag 8
Wat is de stand van zaken met betrekking tot het aangekondigde uitvoerings-
programma «Scheiden zonder schade»? Wanneer wordt de Kamer geïnfor-
meerd over de vorderingen en kan de Kamer zich uitspreken over uw 
eventuele voornemens?
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