
                         

Gouda,  20 juni 2019 Briefnummer: 19/81

Aan de Raad van State
         afdeling Voorzitter
         Postbus 20019
          2500 EA Den Haag

Weledelgestrenge heer De Graaff,

Stichting Dutch Child Center zoekt naar (rechts)ingangen om de uiterst ernstige en langdurige problematiek van een 
falend jeugdzorgsysteem te onderzoeken, antwoorden te formuleren en ernstige misstanden te belichten.

Vele duizenden kinderen worden op aanvraag van jeugdzorginstanties als Jeugdbescherming- JB, 
William Schrikker Groep- WSG en Leger des Heils- LdH door zogenaamde kinderrechters uithuisgeplaatst op basis 
van aannames, indrukken, vermoedens, porties laster van een ex. In een groot aantal zogenaamde spoedprocedures 
wordt door jeugdzorgwerkers maar gebeld met de piketkinderrechter van de 11 rechtbanken en de zogenaamde 
kinderrechter geeft altijd de toestemming om kinderen zo nodig met politiehulp uit huis te halen en ergens anders 
onder te brengen, hetgeen uiteraard uiterst shockerend is voor een iedere betrokkene behalve dan voor de 
jeugdzorgwerker. Deze " professional " heeft er weer een kind of kinderen bij voor hun bestaan.
Aan enig bewijsmateriaal of een serieus feitenonderzoek wordt door de zogenaamde kinderrechter niets gedaan.
Kort samengevat is de gang van zaken bij een zeer draconische kinderbeschermingsmaatregel als een 
uithuisplaatsing: als een jeugdzorginstantie beweerd dat 1 + 1 = 3 dan nog wijst de zogenaamde kinderrechter de 
kinderen toe aan een jeugdzorginstantie. Ook anders gezegd: de rechtsbescherming van kinderen is wel uiterst 
mager in Nederland en leidde tot talloze incidenten en drama's, m.n. als bij de dreiging en uitvoering van een zeer 
karige bezoekregeling van bijvoorbeeld 1 uur per maand je kind mogen zien komt het tot (zelf)moorden.
Volgens persberichten rond 12 april 2019 heeft u bij uw eerste presentatie van een jaarverslag gewaarschuwd dat      
" wetten steeds minder houvast geven, wetten vaak zo open worden geformuleerd dat nieuwe wetten nauwelijks 
richting geven ".
Volgens u " zou het indienen van dergelijke kaderwetten moeten worden beperkt ".
Ons verzoek aan u is of u bereid bent om de verdere context van uw uitspraken en uw eerste jaarverslag te willen 
afstaan.

Bij elkaar genomen/Samengevat:                                                                                                                                                
Vele duizenden kinderen zijn in de loop van vele jaren onterecht uithuisgeplaatst en geplaatst in allerlei vormen van 
zorg, werden en worden als verhuisdozen meermalen overgeplaatst en leven in grote onzekerheid tot hun 18E 
levensjaar. Vele duizenden ouders verkeren in een permanente situatie van onmacht,machteloosheid,boosheid en 
immens verdriet omdat ze hun kinderen KWIJT zijn aan de overheid.
Die machteloosheid wordt mede-veroorzaakt door een falend rechtssysteem rond maatregelen bij kinderen door 
zogenaamde kinderrechters: in 95 % van de gevallen wijzen kinderrechters de kinderen toe aan jeugdzorginstanties  
( uitkomst WOB verzoek bij Min. J/V 18-07-2018).  

Deze fout voorgelichte, wetten en regels negerende kinderrechters zijn daarmee zeer onbetrouwbaar geworden en 
dit vormt op zich reeds een complicerende aspect van een falend jeugdzorgsysteem.
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In afwachting van uw reactie wil Stichting Dutch Child Center vervolgens een initieel (eerste) verzoek tot u richten tot
verdere exploratie van de door u bedoelde vage wetgeving in de afgelopen jaren. Immers uw Raad beschikt over een 
fors aantal rechtskundigen.

Met vriendelijke groet
STICHTING DUTCH CHILD CENTER
T.J. Bruins, voorzitter       B.J. van der Kooi, secretaris 

[E] info@dutchchildcenter.nl   [A] Kaagwerf 42, 2804 MT  Gouda   [T] 0620673029
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