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Voorwoord

08.05 uur ... ik heb ] 0 minuten om boodschappen te doen. Snel naar de buurt-
supennarkt om de hoek. Hé, de supermarkt wordt verbouwd, de ingang is ver-
plaatst. Er hangt een provisorisch bordje met de tekst: Ingang om de hoek. Ik ga
om de hoek, maar zie niets. Misschien toch de andere hoek? Dit is mij te om-
slachtig en kost te veel tijd, ik ga onverrichter zake naar huis. Thuis aangekomen
dringt bij mij de overeenkomst met de jeugdzorg door. De titel is geboren.
Het op de meest vreernde plekken of naar aanleiding van een gebeurtenis nieuwe
inzichten krijgen, is iets wat mij tijdens mijn aio-tijd niet vreemd was. Het on-
derwerp laat je nict los. Het blijft steeds door je hoofd gaan. Je gaat ermee slapen,
je droomt ervan en je wordt ermee wakker. Gelukkig zijn er in dit proces men-

sen die je ondersteunen, een hart onder de riem steken en je weer even met

beide benen op de grond zetten. Deze mensen wil ik graag persoonlijk bedan-
ken. Ik begin hierbij rnet mijn promotor Paul Vlaardingerbroek. Die ik hartelijk
wil bedanken voor zijn begeleiding en de vrijheid die hij mij in het onderzoek
heeft gegeven. De persoonlijke touch die hij aan het werk weet te geven met de
heerlijke diners in `huize Vlaardingerbroek' (met speciale dank aan Aletta) en het
jaarlijkse sectie-uitje waardeer ik enorm. In dit kader wil ik ook de leden en oud-

leden van de sectie Personen- en Familierecht bedanken voor de gezelligheid
tijdens deze uitjes en de goede sfeer op het werk. Voor deze goede sfeer gaat
mede mijn dank uit naar de leden van de vakgroep Privaatrecht. Tevens wil ik
iedereen bedanken die tijdens het onderzoek tijd heeft genomen om mijn stuk-
ken te lezen of om even met mij te brainstormen.
Verder wil ik de leden van de promotiecommissie prof. mr. J.M. Barendrecht,
prof. mr. M.A.M.C. van den Berg, prof. mr. J.B.M. Vranken, prof mr. J.E.
Doek, prof. mr. drs. M.1Z. Bruning en mw. mr. M.L.C.C. de Bruijn-Liickers,
dauken voor htm bereidheid om zitting [e nemen in de commissie.
Het werk even los te laten door lekker te kletsen met vriendinnen onder het

genot van een heerlijke rnaaltijd is iets wat ik graag doe. Meiden, veel dank hier-

voor en de volgende keer is het etentje weer bij mij. Twee van deze vriendinnen
Bregje en Noortje zijn míjn paranimfen. Aan hun enthousiaste reactie op mijn
vraag ofzij paranimf wilden worden, denk ik nog vaak even terug.
Het aio-traject ben ik tegelijkertijd met een aantal andere aio's (tegenwoordig
promovendi) begonnen. We hebben wat afgelachen (vooral op de summer- en
wintercourse), maar ook steun aan elkaar gehad. Het houdt gelukkig niet op, we
blijven elkaar zien maar dan in de vorm van een `aio-reiinie'.
Mijn dank gaat verder uit naar mijn schoonouders Piet en Joos, die altijd vol
interesse zijn en waarvoor een (ektra) klus nooit teveel is.
Paps en mams, dank ik voor hun onvoorwaardelijke liefde en de kansen die zij
mij hebben gegeven om uiteindelijk mijn droom te kunnen verwezenlijken.
Mijn broer(tje), Dimitri voor de kaartjes die hij af en toe tijdens zijn lange zeerei-
zen stuurde.
Tot slot dank ik Stein, voor zijn waardering, ondersteuning, liefde en zoveel
dingen waarvoor mijn woorden tekort schieten ... in ons jaar van de 1O!
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1 Inleiding

hi de riacht van 11 op 12 juli 2002 rvordt Roerr~io~id opgeschríkt door eeri brnnd in eeil
woning aan de Jupiterstrnat. Iri de u~orririg li~yerr ze~ kirideren eri hirri moeder te slapen.
De vader van de kir~deren beviildt zich in rle buurt vat~ de wor~ing eir hec~ft, zoals lnter
blijkt, de brnnd aa~igestoken. De kindere~i, drie nieisjes e~ari 4, 6 err 8 jnar e~i drie jorrgeris
vari 5, 91 en 12 janr komeri iri de v~iurzec om Fiet leven. De rrioeder rnakt zii~nni~ewo~id
u~a~ir:eer zij uit het ranni spnagt.

1. Aanleiding van het onderzoek

In 1998 werd in het Regeerakkoord van Paars II bepaald, dat de Wet op de
jeugdhulpverlening vervangen zou gaan worden door een nieuwe wet, de Wet
op de jeugdzorg genaamd. In deze wet die een eenduidige aansturing en finan-
ciering moest gaan krijgen, diende alle met het proces `Regie in de jeugdzorg'
geboekte vooruitgang verankerd te worden. ~ Verder zou er één toegang tot de
jeugdzorg komen: het Bureau jeugdzorg. In het later verschenen `beleidskader
Wet op de jeugdzorg' werd daaraan toegevoegd, dat met deze wet een ander
nieuw element zou worden geïntroduceerd: recht op jeugdzorg. Het begr-ip recht
is later vervangen door een aartspraak op jeugdzorg en als zodanig ook in de Wet
op de jeugdzorg neergelegd.
De begrippen jeugdzorg, aanspraak op jeugdzorg en Bureau jeugdzorg intrigeer-
den mij. Ik worstelde met vragen als, wat is nu precies jeugdzorg? Wat gaat de
aanspraak op jeugdzorg voor de rechtspositie van de jongere betekenen? Wat is
het verschil tussen een recht en een aanspraak op jeugdzorg? En hoe dient het
Bureau jeugdzorg te gaan functioneren? Daarnaast was ik benieuwd of er naast de
aanspraak op jeugdzorg nog andere randvoorwaarden uit de Wet op de jeugdzorg
zouden voortvloeien die de positie van de cliënt mogelijk zouden versterken.
Het viel op dat aan mijn verlangen naar meer informatie niet makkelijk tege-
moetgekomen kon worden. Antwoorden konden op dat moment namelijk
slechts gevonden worden door een uitvoerige zoektocht in de wetsgeschiedenis
en departementale stukken. Het zal dan ook niet verbazen dat deze stukken het
startpunt van het onderzoek zijn geworden.
Net voordat ik met mijn onderzoek zou gaan beginnen, vond de bovenstaande
dramatische gebeurtenis in Roennond plaats. Dit drama benadrukte voor mij
nogmaals het belang van het onderzoek en wakkerde de wens naar meer duide-
lijkheid over de jeugdzorg extra aan. Helaas stond deze gebeurtenis niet op zich-

~ Kanierstukkerr IL 1997198, 26 024, nr. 10, p. 73.
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zelt; tijdens het onderzoek volgden namelijk nog vele zichtbare, maar ook on-
zichtbare drama's.

2. Doel van het onderzoek

De Wet op de jeugdzorg die op 1 januati 2005 in werking is getreden brengt de
jeugdhulpverlening, de jeugdbeschernzing en de jeugdgezondheidszorg samen.
Hierdoor zijn bij de jeugdzorg meerdere instanties, zoals het Bureau jeugdzorg-',
de Raad voor de Kinderbeschern~ing en de politie betrokken. Dit maakt de
jeugdzorg tot een complex geheel, hetgeen om een verduidelijking vraagt.
Het doel van het onderzoek is tweeledig. Allereerst wordt als doel gesteld om op
grond van de Wet op de jeugdzorg en bijbehorende regelingen een model te
creëren dat een goede weergave geeft van de complexiteit van de jeugdzorg.
Naast het model gelden ook specifieke randvoorwaarden. Randvoorwaarden zijn
voorwaarden die noodzakelijk zijn bij de bepaling binnen welk kader het proces
zich dient te ontwikkelen. Hierbij kan gedacht worden aan het klachtrecht en de
mogelijkheid van bezwaar en beroep. De randvoorwaarden vloeien voort uit het
beleid dat met de inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg is ingezet. Om
een totaaloverzicht te kunnen verkrijgen van de jeugdzorg onder de Wet op de
jeugdzorg en de bijbehorende regelingen zullen de randvoorwaarden in kaart
worden gebracht. Het model en de randvoorwaarden kunnen vanuit verschillen-
de perspectieven, zoals dat van Bureau jeugdzorg of de politie beschouwd wor-
den. Voor het onderzoek is er echter voor gekozen om het geheel vanuit het
perspectief van de cliënt te bezien. Een cliënt is volgens de Wet op de jeugdzorg:
`Een jeugdi~c, zijn ouders ef stieFoirrler of anderen die eerr jcu~diAe als bchorerrd tot hiin

~ezín verzorQen err opvoeden'. Niet altijd wordt iemand die cliënt wenst te worden
echter ook daadwerkelijk cliënt, derhalve wordt ook vanuit het perspectief van
de potentiële cliënt gekeken. De huidige wet brengt voor- en nadelen voor deze
(potentiële) cliënt tnet zich mee. Het tweede doel van het onderzoek is dan ook
om door middel van een kritische analyse van het model en de randvoorwaarden
tot het opti~nale resultaat ten aanzien van de rechtspositie van de (potentiële)
cliënt te komen.

3. De probleemstelling

Een aanspraak op jeugdzorg, één toegang tot de jeugdzorg in de vorm van een
Bureau jeugdzorg, een zorgplicht voor de provincie en een acceptatieplicht voor
de zorgaanbieder, dit is een kleine greep uit het arsenaal aan waarborgen en in-
strumenten die de Wet op de jeugdzorg en de bijbehorende regelingen te bieden
hebben. Een totaaloverzicht vergt een nauwkeurige ontleding van de wet en de

De Wet op de jeugdzorg spreekt over `de stichting die een Bureau jeugdzorg in stand
houdt'. Omwille van de leesbaarheid is er voor gekozen om indien ~nogelijk, in het ver-
volg van het onderzoek over Bureau jeugdzorg te spreken.

~
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regelingen. Deze aanpak vereist behandeling van vragen als, welke (juridische)
aspecten zijn aan de aanspraak op jeugdzorg verbonden~ En wat is de positie vau
de cliënt bij het Bureau jeugdzorg~ De antwoorden op deze vragen leveren in-
zicht op in het complexe proces van de jeugdzorg en geven bouwstenen voor de
opbouw van een model met randvoorwaarden. De volgende vraag staat daarbij
centraal:
l~l'elk model r~iet bíjbehorer~de rarrdvovni~narde~i vloeit voort uit de beschouwíng van het
complexe proces t~ati de jeiigdzor~~? (modelbouw)

In het model en de bijbehorende randvoorwaarden staat de (potentiële) cliënt
centraaL Het geheel dient derhalve vanuit het perspectief van deze cliëut be-
schouwd te worden. Het model en de randvoorwaarden kennen vanzellsprekend
sterke en zwakke punten. [n dit verband is de volgende vraag van belang:
Wat tiij~T, vnnuit liet perspectief vari de (potentiële) cliënt bezien, de sterke er~ zivakke
piitueri vaia het model eri de bij6ehoreride raridvoorwaarderi?(sterktelzwakte analyse)

Na opbouw van het model en de randvoorwaarden en de vervolgens uitgevoerde
sterkte~zwakte analyse, rest de navolgende vraag:
Is laet riodig verbeteri~~gerl ín het rnodel e~~ de bijbe{iorende randvoonvanrder2 aan te brer2-
ger:? En zo ja, welke verbeteri~:gen?

De probleemstelling valt derhalve uiteen in een drietal samenhangende vragen.
Uit de vragen en de daarbij gegeven uiteenzettingen volgen de afbakeningen van
het onderzoek. Allereerst is natnelijk een keuze gemaakt om een model met
randvoorwaarden op te bouwen aan de hand van de Wet op de jeugdzorg en de
bijbehorende regelingen (besluiten en ministeriële regelingen). Andere regelingen
zullen hierbij slechts zijdelings aan de orde kotnen. Bovendien berust het inodel
grotendeels op de theorie. Om niet louter theoretisch bezig te zijn en een realis-
tisch beeld te krijgen van de praktijk zijn oriënterende gesprekken gevoerd met
mensen uit `het veld', zoals medewerkers van Bureau jeugdzorg, het centrunt
indicatiestelling zorg (CIZ) en kinderrechters. Daarnaast is de focus op het Bu-
reau jeugdzorg gericht. Hiervoor is gekozen omdat het Bureau de centrale toe-
gangspoort tot de jeugdzorg is en als zodanig het model domineert. Ten slotte
wordt bij de opbouw van het model met randvoorwaarden ingezoomd op de
rechten die ten aanzien van de positie van de cliënt bij Bureau jeugdzorg uit de
Wet op de jeugdzorg en de regelingen voortvloeien. Ik realiseer mij dat er meer
rechten zijn, zoals het recht op inforniatie in de eigen taal, maar deze rechten zijn
mijns inziens meer secundair van aard en derhalve voor het onderzoek van on-
dergeschikt belang. Voor meer informatie over deze rechten wordt dan ook vol-
staan met een verwijzing naar de volgende boeken: Vlaardingerbroek 8t Ten
Siethot~; Jeugdrecht en jeugdhulpverleningsrecht (losbl.) en M. Koren, Tell me!
The right of the child to information.
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4. Methoden van onderzoek

Ten behoeve van het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van een plurariteit
van rnethoden.
Hierbij dient allereerst te worden opgemerkt, dat niet de gebruikelijke wetseva-
luatie methodiek gevolgd is. Dit is een bewuste keuze. De belangrijkste reden
hiervoor is, dat een evaluatie ex ante, die voordat een regeling wordt vastgesteld
wordt uitgevoerd, geen optie bleek te zijn omdat vanaf het begin af aan duidelijk
was dat tijdens het onderzoek de wet reeds in werking zou treden. Voor een
evaluatie ex post, na de inwerkingtreding van de wet (waarbij mede empirisch
onderzoek zou worden verricht) bleek de overgebleven onderzoekstijd van an-
derhalf jaar te kort. Winter schrijft namelijk in zijn preadvies dat een evaluatie-
tennijn van vijf jaar na inwerkingtreding van de regeling, in de rede ligt.3 Hier-
van kan onder omstandigheden worden afgeweken, maar dan lijkt een periode
van drie jaar het meest aangevt~ezen.
De kern van het onderzoek bestaat derhalve uit gegevens en argumenten~ die
voortkomen uit de ontleding van de Wet op de jeugdzorg en bijbehorende rege-
lingen, en een studie van de literatuur, de departementale stukken en de jurispru-
dentie (nationaal en internationaal). Deze infornlatie vormt de basis van het on-
derzoek. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van externe en interne rechtsvergelij-
king. Externe rechtsvergelijking zal plaatsvinden met Europese en internationale
wetgeving (zoals het IVRK en het EVRM) en rnet wetgeving van een aantal
afzonderlijke Staten. Ten behoeve van de externe rechtsvergelijking met een
aantal Staten is een vooronderzoek verricht in België en Duitsland. Hiertoe is
deelgenomen aan cougressen (zoals de 12. Deutscher Jugendhilfetag in Osna-
bruck), zijn buitenlandse bibliotheken bezocht en is onder meer contact geweest
met Prof J. Put van de K.U.Leuven. Voor de betreffende landen is gekozen,
omdat een uitwijking door de cliënt naar deze buurlanden het meest voor de
hand liggend is. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een jongere die in
Zeeuws-Vlaanderen woont en waarbij een plaatsing in een West-Vlaams pleeg-
gezin het meest toepasselijk is. Niet omdat het pleeggezin een andere nationaliteit
heeft, maar omdat de grens een minder grote barrière vormt dan de onderbren-
ging van het kind in een andere culturele regio. West-Vlaanderen en Zeeuws-
Vlaanderen vertonen op sociaal-cultureel gebied (taal en cultuur) minder grote
verschillen dan bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren.5
Het rechtsvergelijkende onderzoek met Duitsland heeft uiteindelijk naast een
aantal zeer algemene punten, voor het onderzoek slecht één specifiek punt - ten
aanzien van het cliëntbegrip - opgeleverd. Dit punt zal in hoofdstuk 4 naar voren
komen. De vergelijking met België daarentegen leverde meer op. België kent
tegenwoordig een federale Staat. Tussen 197p en 2009 keurde het Belgische
parlement namelijk vijf staatshervonningen goed, die de Belgische Staat geleide-
lijk van een unitaire tot een federale Staat omvornlde. Op het federale niveau

Winter 2002, p. 3~.
Barenc{recht e.a. zien argumenteren als een vierde categorie van methoden en technieken.
Zie Barendrecht e.a. 2004.
Vlaardingerbroek á Van den Berg 2005, p.l.
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komt wetgeving tot stand die voor alle Belgen geldt. Naast de federale Staat zijn
er drie Gewesten: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het
Waals Gewest. Daarnaast zijn er drie taalgemeenschappen: Vlaamse Gemeen-
schap, Franse Gemeenschap en Duitstalige Gemeenschap. De Gewesten en Ge-
meenschappen kennen elk hun eigen bevoegdheden. Tijdens het onderzoek is
gebleken dat naast de federale wetgeving, de wetgeving van de Vlaamse gemeen-
schap (in 1980 zijn de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest samenge-
voegd) de best bruikbare vergelijking opleverde. Op dit decentrale niveau komen
in plaats van wetten, decreten met kracht van wet tot stand, die voor de specitie-
ke Gemeenschap of het Gewest gelden.b Twee decreten bleken voor de rechts-
vergelijking de meeste infonnatie op te leveren: het decreet betreffende de
rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en het decreet betref-
fende de integrale jeugdhulp.
In twee gevallen is het vooronderzoek uitgebreid met een vergelijking met de
Verenigde Staten, omdat ten aanzien van het betreffende onderwerp de literatuur
in de VS toonaangevend was. De vergelijking met de Verenigde Staten zal in de
hoofdstukken 4 en 7 aan bod komen.
Naast externe rechtsvergelijkiug zal ook gebruik gemaakt worden van ínterne

rechtsvergelijking. Allereerst zal een vergelijking met de AWBZ (Algemene Wet

Bijzondere Ziektekosten) plaatsvinden. De Wet op de jeugdzorg is namelijk op

de AWBZ geënt. Naast de AWBZ zal ook een vergelijking met de WMO (Wet
maatschappelijke ondersteuning) plaatsvinden. Deze wet is nog niet in werking
getreden, rnaar zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 jauuari 2007 op het ge-
meentelijke jeugdbeleid van toepassing zijn. Ten slotte zal in hoofdstuk 3(aan-
spraak of recht op jeugdzorg) een vergelijking worden gemaakt met de Zieken-

fondswet (zoals die in werking was tot en rnet december 2U05), de Zorgverzeke-

ringswet en andere sociale wetgeving zoals de Wet Werk en Bijstand.
In het kader van het vooronderzoek heeft voor een goede beeldvorming een
veldstudie plaatsgevonden. Hiertoe zijn met personen van verschillende instanties
gesprekken gevoerd. Bovendien is bij een aantal organisaties waaronder het Bu-
reau jeugdzorg en het CIZ, een kijkje in de keuken genomen door meerdere
dagen mee te lopen. Afgezien van de beeldvorming zijn uit de veldstudie verder
geen gegevens voortgekomen die als zodanig voor het onderzoek gebruikt zijn.
Een onderliggende methode die tijdens het onderzoek wordt gebruikt is model-
bouw. Door deze rnodelbouw wordt de werkelijkheid schematisch weergegeven,
waardoor bepaalde verhoudingen en stappen duidelijk worden. Ook de sterk-
te~zwakte analyse moet door het in kaart brengen van de sterke en zwakke pun-
ten van het proces voor meer duidelijkheid over de rechtspositie van de (poten-
tiële) cliënt zorgen.
Tot slot zullen de begrippen monopolie, bureaucratie en vraagsturing inzichrelij-
ker worden gemaakt door deze begrippen tijdens het onderzoek vanuit een eco-
nomische invalshoek te belichten. Dit leidt in sonnnige gevallen tot een interes-
sante tenninologische vergelijking, zoals bij het begrip bureaucratíe (hoofdstuk
6).

6 www.v)aanuparlement.be
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5. Structuur van het onderzoek

Het onderzoek dat door middel van een kritische analyse moet leiden tot een
vanuit de rechtspositie bezien optimaal resultaat voor de (potentiële) cliënt, be-
gint in hoofdstuk 2 met de ontstaansgeschiedenis van de Wet op de jeugdzorg en
de aanspraak op jeugdzorg. Het startpunt is hierbij het vooronderzoek van Re-
search voor Beleid dat in 1993 verricht is ten behoeve van de taskforce jeugd-
hulpverlening. Het eindpunt wordt gevornid door de uiteindelijke inwerkingtre-
ding van de Wet op de jeugdzorg op 1 januari 2005.
In het derde hoofdstuk zullen vervolgens de begrippen aanspraak en recht nader
worden verklaard aan de hand van de theorieën van Hohfeld (1913), White
(]985) en Halpin (2QU1). Meer zijdelings zal hierbij ook de theorie van Mac-
Connick (1982) over de aanspraak aan de orde komen. Na de algemene uiteen-
zetting, zullen de theorieën meer specifiek worden toegepast op de aanspraak en
het mogelijk recht op jeugdzorg. In de praktijk blijkt namelijk nogal wat verwar-
ring te bestaan over de invulling van beide begrippen.
In hoofdstuk 4 komen twee begrippen aan bod: jeugdzorg en cliënt. Na een
uiteenzetting van het begrip jeugdzorg wordt weergegeven wie cliënten van de
jeugdzorg zijn en wie dit naar mijn mening zouden moeten zijn. Hierbij komen
vragen aan de orde als, valt een ongeboren kind onder het begrip jeugdige' en
kan een tante van een kind cliënt zijn?
De hoofdstukken 5, 6 en 7 behandelen elk een fase bij Bureau jeugdzorg. Er
wordt een onderscheid gemaakt tussen de fase voor indicering, de fase van indi-
cering en de fase daarna.
Hoofdstuk 5 zoomt daarbij in op de fase voordat de indicering plaats zal vinden.
De onderdelen en taken van Bureau jeugdzorg en de manieren waarop cliënten
bij het Bureau terechtkomen worden hierbij uiteengezet. In het hoofdstuk wordt
vervolgens het mode] van de jeugdzorg gepresenteerd en wordt nader ingegaan
op de monopoliepositie van het Bureau jeugdzorg. Er worden onder meer twee
mogelijke oplossingen uitgewerkt om het gevaar van de huidige dominante posi-
tie van Bureau jeugdzorg te kunnen ondervangen. Ten slotte wordt aandacht
besteed aan de vraag hoe voorkomen kan worden dat men bij Bureau jeugdzorg
aan moet kloppen.
Hoofdstuk 6 beschrijft de fase van indicering. Het proces en de resultaten worden
hierbij uitvoerig uiteengezet. Vervolgens wordt het begrip bureaucratie geanaly-
seerd om een beter inzicht te krijgen in het concept vraagsturing. Met de inwer-
kingtreding van de Wet op de jeugdzorg heeft namelijk een omslag plaatsgevon-
den van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde zorg. In dit kader zal de
vraag worden gesteld hoe vraaggestuurd de jeugdzorg nu eigenlijk werkt. Het
indiceringproces dat tot een vraaggestuurde uitkomst moet leiden, kenmerkt zich
door de aanwezigheid, nraar ook de afwezigheid van bepaalde rechtswaarborgen.

~ [k realiseer mij dat het begrip jeugdige geen zelfstandig naamwoord is. De wetgever han-
teert dit begrip echter wel op deze wijze. In bepaalde gevallen is deze zienswijze in het be-
lang van de duidelijkheid gevolgd. [n alle andere gevallen is het begrip zoveel mogelijk
vervaugen door het begrip jongere.
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lle rechtswaarborgeti, zoals het klachtrecht en het recht op inzage, worden in de
paragrafen 6 t~m 8 behandeld en waar nodig van een kritische noot voorzien.
In hoofdstuk 7 zal nader worden ingegaan op de derde fase van het proces. Dit
kan de fase na de indicering zijn of de fase na verwerping van de aanvraag voor
jeugdzorg. Ook kan het zijn dat een hulpzoekende niets van het Bureau jeugd-
zorg vernomen heeft. In het hoofdstuk zullen allereerst de uitgangspunten van de
derde fase uiteen worden gezet. Vervolgens zullen de diverse aspecten van de
aanspraak op jeugdzorg aan bod komen. Hierbij wordt onder meer ingegaan op
de vormen van aanspraak (jeugdhulp, verblijf en observatiediagnostiek) en de
geldigheidstern~ijn. Aangezien op de besluiten die het Bureau jeugdzorg neemt
de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is, zal ook de bezwaar- en be-
roepsmogelijkheid nader uiteen worden gezet. Tot slot zal in dit hoofdstuk on-
derzocht worden of een jongere de mogelijkheid heeft om een `wrongful child-
hood'-claim in te dienen als hijK van mening is dat bijvoorbeeld de hulpverlener
niet, niet snel (of adequaat) genoeg of juist te snel heeft ingegrepen.
[n het laatste hoofdstuk (8) zal het in het vijfde hoofdstuk gepresenteerde model
nogmaals worden weergegeven en worden ook de randvoorwaarden schematisch
afgebeeld. Aan de hand van de uitkomsten van de voorafgaande hoofdstukken zal
vervolgens een sterkte~zwakte analyse worden uitgevoerd. Tot slot wordt op
grond van de restiltaten van de analyse de derde vraag van de probleemstelling
beantwoord en worden aanbevelingen gedaan.

Het onderzoek is op 25 april 2U06 afgerond.

6 Waar 'hij' staat kan ook `zij' gelezen worden.
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2 De ontstaansgeschiedenis van de Wet
op de jeugdzorg en de geruisloze
geboorte van de aanspraak op
jeugdzorg

1. Inleiding

Om samenhang en afstemming in de jeugdzorg te kunnen bewerkstelligen en
andere knelptmten in de uitvoering van de Wet op de jeugdhulpverlening te
ondervangen is in 1994 met het regeringsstandpunt `Regie in de Jeugdzorg' een
veranderingstraject in gang gezet. Dit traject met een hoeveelheid aan stuurgroe-
pen, projectgroepen, commissie, taskforces en kamerstukken heeft uiteindelijk in
2U01 geresulteerd in een wetsvoorstel voor de Wet op de jeugdzorg en op 1
januari 2U05 tot de inwerkingtreding van deze wet. In het navolgende zal het
traject dat tot de Wet op de jeugdzorg heeft geleid (inclusief het Regeerakkoord
van 1998), in chronologische volgorde uiteen worden gezet. Hierbij zal tevens
onderzocht worden hoe de aanspraak op jeugdzorg in de Wet op de jerrgdzorg is

gekomen. llaarnaast wordt de versnipperde aansturing van het jeugdbeleid op
rijksniveau onder de loep genomen. Het geheel wordt afgesloten met een con-
clusie.

2. Terugblik: de Wet op de jeugdhulpverlening

Sinds de basis van het jeugd(beschermings)recht in 1905 met de inwerkingtreding
van de drie kinderwetten van Van Houten werd gelegd, is het nodige veranderd
in de hulpverlening aan jongeren. Vele commissies en werkgroepen, waaronder
de Interdepartementale Werkgroep Residentiële Voorzieningen voor jeugdigen
(IWRK) en de [nterdepartementale Werkgroep Ambulante en Preventieve
Voorzieningen voor jeugdigen (IWAPV), werden ingesteld om uiteindelijk in
1989 tot de Wet op de jeugdhulpverlening (Wjhv) te komen.9 Helaas bleek al
vrij snel na inwerkingtreding van deze wet dat de primaire doelstelling - het
verkrijgen van samenhang binnen de jeugdhtilpverlening - en de visies die men
rnet de wet voor ogen had te ambitieus waren. Enerzijds was dit te wijten aan de
opstelling van de wet, anderzijds waren hier ook externe factoren, zoals bezuini-
gingen debet aan. Met name het door verscheidene commissies en werkgroepen
gesignaleerde gebrek aan samenhang en afstemming tussen de instanties bleek met
de Wjhv niet oplosbaar te zijn.~" Langzaamaan werd het in de eerste helft van de

9 Voor een gedetailleerd en uitvoerig overzicht van de totstandkoming en de inhoud van de
Wet op de jeugdhulpverlening wordt venvezen naar de dissertatie van Van Unen (1996).

~~ Zie voor meer over deze knelpunten: Uoek 8c Vlaardingerbroek 2001, p. 522-523.
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jaren negentig bij de betrokken ministeries, provincies en grootstedelijke regio's"
duidelijk dat samenhang en atstemming met de instrumenten die de Wjhv bood,
niet bewerkstelligd konden worderi en de tijd voor verandering was aangebro-
ken. lleze verandering werd uiteindelijk gevonden in een nieuwe wet: de Wet
op dejeugdzorg.

3. De eerste stap tot vernieuwing:
Taskforce jeugdhulpverlening

Nadat door Research voor Beleid in 1993 een vooronderzoek was gedaan naar
de doelmatigheid van de jeugdhulpverlening'', werd de Taskforce doelmatigheid,
eflèctiviteit en financiering jeugdhulpverlening ingesteld om te onderzoeken of
de voorgenomen bezuinigingen in de jeugdzorg verantwoord waren. Vertegen-
woordigers van de werkgeversorganisaties en van de lagere overheden protesteer-
den namelijk tegen deze bezuinigingen.13 De Taskforce werd geleid door de
toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken, Elske ter Veld.'~
Reeds na korte tijd van onderzoek deed de Taskforce de ontdekking dat de
structuur van de jeugdzorg zodanig versnipperd was dat de jeugdzorg daardoor
inadequaat functioneerde. Het stelsel bleek erg ondoorzichtig en het ontbrak aan
samenhang in de ambulante en residentiële zorg. Er bleek sprake van een histo-
risch in drie circuits gegroeide jeugdzorg. Deze circuits waren: jeugdhulpverle-
ning (aangestuurd door de provincies, grootstedelijke regio's met het Ministerie
van VWS15), geestelijke gezondheidszorg (gefinancierd vanuit de AWBZ en
behorend onder het Ministerie van VWS) en de civiele jeugdbescherming (onder
verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie). De Wet op de jeugdhulp-
verlening had in feite betrekking op slechts twee van deze deelsectoren: jeugd-
hulpverlening en jeugdbescherming. "' lle Taskforce introduceerde daarom een
nieuwe term: jeugdzorg, die alle drie de sectoren omvat. Jeugdzorg werd als
volgt gedefinieerd:

ii

13
ia
is
16

De grootstedelijke regio's zijn: Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden. Door een latere
wijziging van de Wjz zal hun bevoegdheid in de wet verankerd worden. Knmercrukken ll
2Q05I06, 30 344, nc 7.
Research voor Beleid 1994. In dit vooronderzoek kwam men onder meer tot de conclusie
dat het op dat moment niet wenselijk was om maatregelen te nemen om de doelmatigheid
en de efficiency te verhogen of te beoordelen. Men was van mening dat daarvoor te veel
in verandering was. Men duidt het terrein van de jeugdhulpverlening daarbij aan als een
bouwplaats, waarbij de bouw eerst verder dient te worden afgerond voordat de doelmatig-
heid en de efficiency van de jeugdhulpverlening beoordeeld kunnen worden.
Ter Veld e.a. 1994, p. 10.
Vau Yperen tA popeyus 2000, p. 16.
Destijds het Ministerie van WVC geheten.
Tilanus 1998, p. 111.
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`Specífieke zorg tert he{:oeve van jei~qdiqen h~ opvoedinRsprohlemen, psycho-socíale prohle-
men en hedreiging van de ontwikkeling varr rninderjarigen als gevo{g van geweld, venvaar-
lozing oJrnisbruik'."

Tevens introduceert de Taskforce het Bureau jeugdzorg (Bjz) met een duidelijke
eerstelijnsfitnctie en de multifimctionele organisatie voor hulpverlening en be-
handeling (Mfo) die als tweede lijn fiinctioneert.~R De gedachte achter het Bjz
was, dat het in de jeugdzorg eenzelfde timctie zou gaan vervtillen als de huisarts
in de gezondheidszorg.'''
lle Taskforce heeft samengevat de volgende aanbevelingen gedaan:

~ Geen nieuwe bezuinigingen
Nieuwe bezuinigingen zijn onverantwoord, gezien de reeds doorgevoerde be-
zuinigingen en de door de Taskforce gesignaleerde knelpunten in de jeugdhulp-
verlening.

~ Politieke besluitvomiing
Een duidelijke politieke keuze is noodzakelijk om tot vernieuwingen in de
jeugdzorg te kunnen komen.

~ Opzetten van het Bureau jeugdzorg
Om te kunnen komen tot een voor jongeren, ouders en verwijzers meer over-
zichtelijke en vooral voor de overheid efficiëntere jeugdzorg dient een Bureau
jeugdzorg te worden opgezet. Dit Bureau wordt de plaatsende instantie in de
jeugdzorg.

~ Vornling van de multifunctionele organisatie
Ook de vorming van multifunctionele organisaties voor jeugdhtilpverlening en
behandeling behoeft de nodige aandacht. Bijna alle vornien van hulpverlening
die het Bjz niet zelf doet en die op indicatie gegeven worden, behandelen de
Mfo's.

~ Vereenvoudigen bestuurlijke stntctuur en verbeteren Wet op de
jeugdhulpverlening

De Taskforce stelt vast dat de bestuurlijke structuur onoverzichtelijk is. Uit prak-
tische overwegingen stelt de Taskforce voor dat de jeugdzorg bij welzijn moet
worden ondergebracht. Tevens dient de Wet op de jeugdhulpverlening te wor-
den aangevuld en aangescherpt in de lijn van het rapport.

~ Plaats maken voor kinderen en jeugdigen in het overheidsbeleid
De jeugdzorg dient politieke prioriteit te krijgen omdat het realiseren van een
nieuwe jeugdzorg politieke besluitvonning vergt.'"

Over het wettelijk vastleggen van een aanspraak op jeugdzorg wordt in het on-
derhavige rapport nog geen melding getnaakt.
De bevindingen van de Taskforce zijn sterk bekritiseerd'`~, maar hebben niette-
min een aanzet gegeven tot het regeringsstandpunt `Regie in de jeugdzorg'.

n
IB
19
~~

Ter Veld e.a. 1994, p. 7.
Matthijs át Vincken 1997, p. 225.
Ter Veld e.a. 1994, voorwoord.
Idem, p. 38-~0.
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4. Regie in de jeugdzorg

4.1 Regeringsstandpunt

[n 1994 heeft de regering haar regeringsstandptmt `Regie in de jeugdzorg' uitge-
bracht. Dit standptmt wordt over het algemeen gezien als de aanzet tot het ver-
andering~straject dat tot de Wet op de jeugdzorg heeft geleid. In het standpunt
heeft de regering aangegeven dat er enerzijds een duidelijk bestuurlijke taakver-
deling diende te komen tussen de betrokken overheden en anderzijds een goede
interbestuurlijke samenwerking.'-' De regering zag de bestuurlijke rolverdeling als
volgt: onder regie van de gemeentelijke overheden diende een gericht preventief
jettgdbeleid vorm te krijgen. De provinciale en grootstedelijke overheden waren
met de regie van een samenhangende jeugdzorg belast en de rijksoverheid was
verantwoordelijk voor het bestaan van een richtinggevend kader voor de jeugd-
zorg in preventieve en curatieve zin, zowel kwalitatief als kwantitatief.''
Andere punten die de regering in haar standpunt heeft aangegeven, zijn:

. organiseren van één toegang tot de jeugdzorg;'~
~ uitgaan van firncties bij het aalibod van hulpverlening en de ontwik-

keling van zorgprogramma's die uitgevoerd worden door multifuncti-
onele organisaties;

~ introductie van de regiovisie om per regio de geschetste ontwikkelin-
gen in gang te zetten;

~ acceptatieplicht voor de hulpverleningsvoorzieningen binnen de mar-
ges van de tinancieringssystematiek;

~ handhaven van de financieringsstromen om tot een inzichtelijke fi-
nancieringsstructuur te komen.'-5

In het regeringsstandpunt wordt wederom geen melding gemaakt van de intro-
ductie van een aanspraak op jeugdzorg.

4.2 Stuurgroep

Het nieuw gefonneerde kabinet neemt in 1995 het standpunt `Regie in de
jeugdzorg' over. lle Ministers van Justitie en van VWS hebben daarop een satur-
groep `Regie in de jeugdzorg' ingesteld, omdat de veelheid aan actoren en de
complexiteit van het terrein een vorm van procesmanagement noodzakelijk
maakten.~e
De fiulcties van de stuurgroep waren:

„

z3
,a

Van der Linden e.a. 1999, p. 238.
Regeringsstandpunt 1994, p. ~.
Idem, p. 7.
De regering hanteert hierbij niet het door de taskforce geïntroduceerde begrip t3ureau
jeugdzorg.
Regeringsstandpunt 1994, p. 14-21.
Kamerstnkken II t995~96, 24 885, nr. 2, p. ?S. De stuurgroep `Regie in de jeugdzorg' is
begin 1997 omgezet in een landelijke Itegiegroep Jeugdzorg. Zie: Kanrerstukkcn II
1998~99, 26 211, nr. 4, p. 18 en Tilanus 1998, p. 1 17.
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. braintrust voor strategiebepaling en prioritering van thema's;

. ontwikkeling van bestuurlijk conmiitment;

. aanjagen van het ontwikkelingsproces.'̀ '
Volgens de voorzitters van de stuurgroep, de toenmalige Staatssecretarissen Terp-
stra van VWS en Schmitz van Justitie, waren bij de totstandkoming van de ver-
anderingen in de jeugdzorg de volgende thema's van belang:

. inforniatievoorziening;

. toegang;

. kwaliteitszorg;

. zorgprogramma's;

. regiovisie~beleidskader.
Voor de ontwikkeling van deze thema's zijn door de stuurgroep c.q staatssecreta-
rissen projectgroepen ingesteld.'s De projectgroepen zullen hierna in chronologi-
sche volgorde uiteengezet worden.'-9 Allereerst zullen echter de activiteiten in het
kader van de preventie kort belicht worden.

5. Punten van ontwikkeling

5.1 Preventie

In de bestuurlijke rolverdeling zoals die door de regering in het kader van `Regie
in de jeugdzorg' geschetst is, diende onder regie van de gemeentelijke overheden
een gericht preventief jeugdbeleid vorm te krijgen.3" Om de gemeenten te sti-
muleren tot en te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun preventief jeugdbe-
leid is in oktober 1995 door de toenmalige Staatssecretaris van VWS de project-

groep Ontwikkeling lokaal preventief jeugdbeleid (OLPJ) ingesteld." Deze pro-
jectgroep heeft in drie jaar samen met gemeenten, concrete handreikingen ont-
wikkeld voor de uitvoering van het preventiefjeugdbeleid." De drie prioriteiten
van de projectgroep waren:

. jeugd en preventie op de agenda;

. aanbod regisseren;

. jeugd betrekken.
Rond deze thema's is door de projectgroep voor de gemeenten een aantal hand-
reikingen en instrumenten ontwikkeld." In het eindadvies doet de projectgroep

z~
z8

,y

)n
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~~
~~

Kamcrstukken II 1996~97, 24 885, nr. 3, p. l.
De projectgroep en stuurgroep die adviezen moesten geven voor een effectieve informa-

tievoorziening waren evenwel een jaar daarvoor al opgericht.
De chronologische volgorde heeft betrekking op de datum van instelling van de project-
groepen en de co~rdinatiecommissie. Het laatste thema: regiovisie zal pas in paragraaf 10

behandeld worden, omdat dit thema in een ander traject dan de overige vier thema's heeft

gespeeld.
Regeringsstandpunt 1994, p. 7.
Projectgroep Ontwikkeling lokaal preventiefjeugdbeleid 1998a, p. 5.

Projectgroep Onnvikkeling lokaal preventief jeugdbeleid 1998b, p. 5.

Projectgroep Ontwikkeling lokaal preventief jeugdbeleid 1998a, p. 6.
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een vijftal aanbevelingen die ertoe moesten bijdragen dat in 2002 in alle gemeen-
ten een preventief jeugdbeleid werd gevoerd.3i

5.2 Effectieve informatievoorziening

.i.2. 1 Projcctgroep lartdelijke belei~lsirtforrnntie

De projectgroep landelijke beleidsinformatie jeugdhulpverlening is destijds door
de Minister van VWS en de Staatssecretaris van Justitie samengesteld uit verte-
genwoordigers van de betrokken ministeries, de provincies~grootstedelijke re-
gio's via het [nterprovinciaal Overleg (lP0) en de ondernemersorganisaties.3'
Doel van de projectgroep was voorstellen te ontwikkelen om tot de totstandko-
ming en geleidelijke inrichting van een etfectieve inforniatievoorziening te ko-
men. De projectgroep heeft vervolgens verkend welke informatiebehoeften er bij
partijen leefden en geïnventariseerd welke knelpunten er in de informatievoor-
ziening waren. Door deze twee inventarisaties gezamenlijk te bekijken, zijn er
uiteindelijk ideeën en voorstellen voor de geleidelijke inrichting van een infor-
matievoorziening ontstaan.36
De projectgroep heeft destijds aangegeven dat de activiteiten gericht dienden te
zijn op het concretiseren van een gemeenschappelijk einddoel, waarnaar alle
betrokken organisaties geleidelijk konden toegroeien. De uitwerking heeft in
samenhangende projecten plaatsgevonden met het doel om de informatievoor-
ziening verder te structureren en te stroomlijnen. Het geheel van projecten heeft
uiteindelijk de overkoepelende titel `Structurering Informatievoorziening Jeugd-
hulpverlening' gekregen.37

5.2.2 StulirAroep stnicturerirlg irfonnvtievoorzierrill~~ jeugdzorg

Het eindrapport van de stuurgroep bevat de resultaten die in de periode 1994-
1998 in het kader van de stnuturering van de informatievoorziening voor de
jeugdzorg, zijn bereikt.3" In vier jaar zijn de fundamenten voor een nieuwe in-
formatievoorziening gelegd en konden deze veelal worden overgedragen aan een
beheerorganisatie.3`' De stuurgroep heeft voor de overdracht van de resultaten
naar de organisaties, de taken en verantwoordelijkheden aangegeven.a" Tenslotte
heeft de stuurgroep verwoord dat met het beschikbaar komen van een infrastruc-
tuur en een bestuurlijke inkadering, een informatievoorziening voor de jeugd-
zorg dichterbij is gekomen. De stuurgroep heeft daarbij nog een aantal essentiële
randvoorwaarden gesteld om de operatie te kunnen laten slagen. Een van deze

3v
37

38
39
w

Idem, p. 17-21. Iufomiatie over het huidige preventieve jeugdbeleid is te vinden in para-
graaf 6 van hoofdstuk ~.
Landelijke beleidsintomiatie jeugdhulpverlening 1994, p. 3.
Idem, p. ll).
Idem, p. 7.
Stuurgroep structurering informatievoorziening jeugdzorg 1998, p. 13.
Idem, p. 6.
Idem, p. lU.
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randvoor-waarden was, dat de ontwikkeling van de informatievoorziening in de
jeugdzorg niet los gezien kon en mocht worden van de overige ontwikkelingen
in de jeugdzorg.;~

5.3 Toegang

De Projectgroep Toegang is in 1995 ingesteld met als doel om de toegang tot de
jeugdzorg te verbeteren. Er was namelijk gebleken dat teveel kinderen bij de
verkeerde instantie terecht kwamen als ze hulp nodig hadden en dat deze instan-
ties vervolgens langs elkaar heen werkten, zaken dubbel deden of ter zake niets
uitvoerden.~z
ln het eindadvies - dat zeven deeladviezen bevat - heeft de projectgroep aange-

geven dat zij het nodig vond dat de vernieuwing van het Bureau jeugdzorg ver-
gezeld zou gaan met een vernieuwing van de inhoud en financiering van het
achterliggende aanbod. De projectgroep is met name bezig geweest met het ach-
terhalen van het antwoord op de vraag `wat moet er gebeuren in het Bureau en
in welke volgorde?'. Men heeft daarbij gekozen voor een fimctionele benadering.
Vervolgens heeft de projectgroep voor alle functies in het Bureau kwaliteitseisen
gemaakt: de systeemeisen.~`3
De keuzemogelijkheden en keuzevrijheid van jongeren en opvoeders blijven
volgens de projectgroep de nreetlat voor de kwaliteit van die vernieuwing. Het
Bureau jeugdzorg is een middel orn dat te regelen. De projectgroep geeft in de
deeladviezen aan hoe dit concreet kan.;;
Ook in dit rapport wordt geen melding gemaakt - zelfs niet bij het gedeelte over
de positie van de cliënt - van de introductie van een aanspraak op jeugdzorg.

5.4 Kwaliteitszorg

De Codrdinatiecommissie Kwaliteitsbeleid Jeugdzorg (CKJ) werd in 1997 inge-
steld met als kerntaak het Gestructureerd Overleg, gevraagd en ongevraagd, te
informeren over belangrijke ontwikkelurgen met betrekking tot het kwaliteitsbe-
leid en voorstellen te doen over de hoofdlijnen van het kwaliteitsbeleid en over
de samenhang tussen de in het kader van kwaliteitszorg opgesteld programma's in
de jeugdzorg.~s De commissie heeft een drietal documenten gepubliceerd. Dit
zijn achtereenvolgens: een Startdocument (oktober 1998)'6, dat als handvat dien-
de voor de visie- en beleidsontwikkeling van de CKJ, een document met de visie
van het CKJ op een toekomstig kwaliteitsstelsel in de jeugdzorg (november
1998)~' en een Einddocument (juli 1999). In haar eindrapport geeft de CKJ een

ai
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Idem, p. 10-11.
Projectgroep Toegang 1999, p. 9.
Idem, p. 10.
[dem, p. 25. Er wordt hierbij weinig aandacht besteed aan de positie van de jeugdbescher-
ming Mellink e.a. 1999, p. 215. In dit artikel wordt deze posítie nader uitgewerkt.
Co~rdinatiecommissie Kwaliteitsbeleid Jeugdzorg 1999, p. 5.
Coórdinatiecom~nissie Ksvaliteitsbeleid Jeugdzorg 1998a.
Coórdinatiecommissie Kwaliteitsbeleid Jeugdzorg 1998b.
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algehele visie op een toekomstig kwaliteitsstelsel in de jeugdzorg. De commissie
heeft daarbij de nadruk gelegd op instrumenten om kwaliteit transparant te ma-
ken en te verantwoorden. Hiervoor is onder meer een beschrijving van de na te
streven situatie op instellingsniveau, op (deel)sectorniveau en op het niveau tus-
sen veldpartijen en plannende en financierende overheden weergegeven.}a

5.5 Zorgprogrammering

In het standpunt `Regie in de jeugdzorg' heeft de regering onder andere aange-
geven dat het aanbod beter aan diende te sluiten op de vraag. Om dit te bewerk-
stelligen was het volgens de regering noodzakelijk om zorgprogramma's te ont-
wikkelen. De regering ziet een programma als:

`(...) een geïntegreerd samenstel van meerdere (preventieve en n4ratieve) zorgvarianten
~~tncties) waarntee een bepaalde problernatiek of specifieke categorie cliënten optirnaal wordt
benaderd'.'9

Om tot een vraaggestuurde en functioneel ingerichte jeugdzorg te komen is
tevens de vorming van multifunctionele organisaties een voorwaarde.su
De eerste stap in het traject om tot zorgprogrannnering te kunnen komen,
vormde een adviesaanvraag in september 1995 aan de Raad voor de Volksge-
zondheid ~ Zorg.

5.5.1 Raad voor de VolksgezondFteid F7 Zvrg

In het advies schetst de Raad voor de Volksgezondheid ~ Zorg (RVZ)51 hoe een
progranmiatische jeugdzorg ontwikkeld kan worden. Doel van het advies was
om een inhoudelijke analyse te maken over de benadering in programma's.s' De
Raad adviseert uiteindelijk een andere aanpak dan de regering voorstond. Niet
de programma's vormen volgens de Raad namelijk de basis van het aanbod in de
jeugdzorg, maar de bouwstenen van programma's: de rnodnlert, zoals ze in het
advies worden genoemd.53 [n haar standpunt neemt de regering deze zienswijze
van de Raad over.s;

[dem, p. 5-9.
Raad voor de Volksgezondheid 8c Zorg 1996, p. 15.
Ministerie van VWS en Justítie ] 995, p. 41.
Destijds geheten: Raad voor de Volksgezondheid Sc Zorggerelateerde dienstverlening.
Plan van aanpak zorgprogrammering 1997, p. 14.
Raad voor de Volksgezondheid R Zorg 1996, p. 5 en 18.
Kamerstukken II 1997~98, 25 619, nr. 2, p. 2. Men is later weer teruggekomen van deze
benadering in modulen. [n de Nota van Toelichting bij het Uitvoeringsbesluit Wet op de
jeugdzorg wordt derhalve slechts gesproken van functiegericht omgeschreven aanspraken.
Besluit van l6 december 2004, houdende regels ter uitvoering van de Wet op de jeugd-
zorg, Stb 2004, 703, p. 42.
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5.5.2 Staiurgrocp Progrvauiin's in dc jeugrizorg

[n hetzelfde jaar (1995) is in samenwerking met de koepels van de RIAGG's en

het Nederlandse Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), de stuurgroep Pro-

gramtna's in de jeugdzorg ingesteld.i5 De stuurgroep heeft gekeken naar de ont-
wikkelingen in de praktijk rond de realisering van zorgprogramma's. Daarnaast
ondersteunde en stimuleerde de stuurgroep de instellingen.'b

5.5.3 Regerirlgssrnrrdplir~t F7 Projcctgrocp zor~rogrntnmerittg

lle stuurgroep Progranrma's in de Jeugdzorg is in 1997 opgegaan in de Project-

groep zorgprogrammering. In hetzelfde jaar is tevens het regeringsstandpunt,

uitgewerkt in het 'Plan van aanpak zorgprogramtnering', uitgebracht waarin

verschillende voornemens over zorgprogranuirering zoals gefomluleerd in het

regeringsstandpunt `Regie in de jeugdzorg', nader zijn uitgewerkt.''

De projectgroep kreeg, evenals de stuurgroep, tot taak het veld te ondersteunen

en te stimuleren bij de verdere ontwikkeling van programma's.'~` Het regerings-
standpunt fungeerde hierbij als basis van het werkplan van de projectgroep.
In 2000 is het eindadvies - opgebouwd uit twee delen met zes deeladviezen -
van de projectgroep zorgprogrammering verschenen.s`' Het belangrijkste doel van
het eindadvies was onr een kader aan te reiken waarbinnen de verdere ontwikke-
lingen van de zorgprogratnmering plaats kon vinden. Met dit kader wilde men
dat de eenheid in het vernieuwingstraject en de opbrengst van deze vernieuwing
verder werden vergroot.`'" Tevens is een definitie van het begrip zorgprogramma
opgenomen:

`Eert zvrgprogrmm~ta in de jeugdzorg is eetx antttnl gespeciFreerrle en samenha~i~rende af-
sprnken en co~rdinererrde nctiviteiten, resulterertd in ecn doel~reric{tte en plnnniatige inzet
van nnee vf irteer itiodules teti he{ioeve van een gespeciFceerde doelgroe~i'.`i1

Deze definitie verschilt aanzienlijk met de startdefinitie zoals die door de regering
in het regeringsstandpunt `Regie in de jeugdzorg' was neergelegd. Onder meer
het door de Raad voor de Volksgezondheid 8t Zorg geadviseerde - en later door
de regering overgenomen - modulaire werken komt er duidelijk in naar voren.

Ylan van aanpak zorgprogrammering 1997, p. 16.
Van Yperen tE Popeyus 211p0, p. 36-37.
Ylan van aanpak zorgprogranunering 1997, p. 13.
Van Rooijen 1999, p. 8.
Van Yperen e.a. 20U1).
Idrm, p. 9.
Idem, p. 32 en 54.
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6. Regeerakkoord

6.1 Regeerakkoord

In het Regeerakkoord van het tweede kabinet Kok (Paars II) uit 1998 is in
hoofdstuk 4 aandacht besteed aan het jeugdbeleid. Het kabinet heeft hierin aan-
gegeven dat er een nieuwe Wet op de jeugdzorg met een eenduidige aansturing
en tinanciering zou komen. lle met het proces `Regie in de Jeugdzorg' geboekte
vooruitgang diende in deze nieuwe wet te worden verankerd.`'' Over een aan-
spraak of een recht op jeugdzorg wordt dan evenwel nog steeds niet gesproken.

6.2 Uitwerking Regeerakkoord

In de `Uit~~-erking Regeerakkoord feugdzorg' zijn de hoofdlijnen van het plan
van aanpak 1999-2OU2 beschreven.`'' In de `Uitwerking' staan twee ontwikkelin-
gen in de jeugdzorg centraal:

1. het proces van wetgeving;
2. het versterken en verankeren van het beleid van `Regie in de jeugd-

zorg' op landelijk, regionaal en lokaal niveau.~~
In de jaren voorafgaande aan deze uitwerking van het regeerakkoord, lag de
nadruk op onnvikkeling. In de uitwerking van het regeerakkoord voor de jaren
1999-?OU2 heeft men de nadruk op de versterking en verankering van de ge-
wenste veranderingen gelegd. lle volgende tweeledige doelstelling stond daarbij
centraal:

~ het tot stand brengen van een nieuwe Wet op de jeugdzorg met een
eenduidige aansturing en financiering;

~ het versterken en verankeren van de gewenste veranderingen op lan-
delijk, provinciaal, regíonaal en lokaal niveau. Dit zou onder andere
bereikt kunnen worden door de inzet van extra middelen en het ma-
ken van resultaatafspraken tussen het rijk, de provincies, de grootste-
delijke regio's en de gemeenten.`"

7. Adviescommissie

Blijkbaar waren er nog niet afdoende zienswijzen, visies, mening en opvattingen
over de jeugdzorg verzameld, want in 1999 hebben de Minister van Justitie en de
Staatssecretaris van VWS ter uitwerking van de eerste fase van het regeerakkoord
(vaststelling van het bestuurlijk kader), de adviescommissie Wet op de jeugdzorg

h' knmers~ukken ll 1997~98, 26 1)34, nr. 111, p. 72-73.
~; Kaiuersh~kken 11 ] 998199, 26 211, nr. d.
fi; Idem, p. 3.
6~ Idem, p. 10.
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onder leiding van Giinther, ingesteld.`'`' De adviescommissie diende eraan bij te
dragen dat helderheid over het bestuurlijk kader zou ontstaan.`i7
De commissie Giinther heeft in november 1999 haar eindrapport, getiteld `Van
antwoord naar vraag' uitgebracht. In dit advies geett de commissie aan dat bij het
formuleren van het advies over de nieuwe Wet op de jeugdzorg met name de
reikwijdte vau de wet, de besturing en de financiering van de jeugdzorg belang-
rijke aandachtspunten zijn geweest.`'~
Volgens de commissie kan de Wet op de jeugdzorg beperkt worden tot:

~ de afbakening van de jeugdzorg;
~ de samenhang en samenwerking tussen sectoren;
. de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschil-

lende overheden;
~ de financiering van de jeugdzorg.

Voor belangrijke zaken zoals ondermeer regiovorming, dient naar het oordeel
van de commissie aangesloten te worden bij regelgeving op andere terreinen.
Deze aanpak opent, aldus de commissie, het perspectief op hogere effectiviteit,
op bredere samenwerking en op meer samenhang.b`'
De commissie hanteert vijf ankerpunten, dit zijn achtereenvolgens: versterking
van basis- en algemene voorzieningen, versterking van pedagogisch iutensieve
thuishulp, vraaggestuurd werken, duidelijk en passend aanbod en versterking van
professionele en institutionele kwaliteit. Deze punten zijn volgens de commissie
bepalend voor de nieuwe Wet op de jeugdzorg.71 Een opmerkelijk advies vau de
comntissie betreft het omvormen van de multifunctionele organisaties en de Bu-
reaus jeugdzorg tot één regionale organisatie voor jeugdzorg, het Bureau jeugd-
zorg nieuwe stijl geheten."
Het rapport is op 16 december 1999 aan de Tweede Kamer aangeboden. Naar
aanleiding van het rapport zijn veel kritische vragen vanuit de Kamer en het
hulpverleningsveld gesteld.7' Een aantal voorstellen van de conunissie is door de
toenmalige Staatssecretaris van VWS en Minister van fustitie onderschreven.
Echter, het advies van de commissie om alle jeugdhulpverlening met uitzonde-
ring van de residentiële zorg onder de Bureaus jeugdzorg te laten vallen, ging de
bewindslieden te ver.73

66
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69
70
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73

Besluit van 18 maart 1999, houdende instelling van de Adviescommissie Wet op de jeugd-
zorg (Besluit Adviescommissie Wet op de jeugdzorg), Stb. 1999, 154.

Kamerstukken 17 1998~99, 26 211, nr. 7, p. 1.
Adviescomrnissie Wet op de jeugdzorg 1999, voorwoord.
Idem, p. 8.
Idem, p. 14-16.
Idem, p. 22-23.
Knrnerstukken II 1999~00, 26 816, nr. 5 en Van Lieshout 2000, p. 1U-11.
Ka~nerstukken II 1999~00, 26 816, nr. 5, p. 17.
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8. Taskforce Wet op de jeugdzorg

De Taskforce Wet op de jeugdzorg heeft vervolgens van de Staatssecretaris van
VWS en de Minister van Justitie de opdracht gekregen om een nieuw voorstel te
maken, het zogeheten `Beleidskader Wet op de jeugdzorg'. Dit beleidskader is in
juni 2000 verschenen.74
In het beleidskader worden de centrale keuzes die richtinggevend worden geacht
bij de op te stellen Wet op de jeugdzorg, beschreven. Deze keuzes zijn gebaseerd
op de bereikte resultaten van `Regie in de jeugdzorg', het eindrapport van de
commissie Giinther, het eindadvies van de projectgroep `Toegang' en op tal van
reacties van belangenorganisaties en rnedeoverheden.''
Verschillende punten uit het vernieuwingstraject zijn in het beleidskader terug te
vinden, maar het bevat ook nieuwe elementen. Een belangrijk nieuw element is
de introductie van een - destijds geheten - recht op jeugrl:~nrQ. Dit recht bestond
nog niet onder de Wet op de jeugdhulpverlening. De redenen die genoemd
worden ter introductie van het recht op jeugdzorg zijn:

. de overheid heeft de plicht uitvoering te geven aan de uitspraken van
de rechter op dit punt (dit punt slaat op de rechten die reeds bestaan
op grond van andere wetten, zoals de AWBZ);

~ het is een noodzakelijke voorwaarde om tot harmonisatie van de toe-
gangsprocedures van de drie bestaande stelsels te komen (deze drie
stelsels zijn: jeugdhulpverlening, AWBZ-gefinancierde zorg en de
jeugdbescherniing);

~ jongeren en ouders moeten er op ktmnen rekenen dat de zorg snel
wordt verleend en dus beschikbaar is en samenhang en continuïteit
kent (passend en sanrenhangend zorgaanbod);

~ jongeren en ouders moeten volledig geïnfornleerd zijn over, en be-
trokken zijn bij, de te doorlopen stappen, de voortgang, de te nemen
beslissingen en de rechten en plichten voortvloeiend uit deze beslis-
singen (versterken van de positie van de cliënt)."'

Naast de introductie van een recht op jeugdzorg heeft het kabinet - in tegenstel-
ling tot de adviescommissie - ervoor gekozen om het begrip jeugdzorg beperkt
te omschrijven. Jeugdzorg bevat in deze vorm niet alle activiteiten van het lokale
jeugdbeleid.'~ Bovendien is ervoor gekozen om het Bureau jeugdzorg een onaf-
hankelijke toegangspoort te laten zijn en dus geen deel te laten uitmaken van een
Mfo.
Het beleidskader is vervolgens aangevtild en geactualiseerd in het implementatie-
programnra Wet op de jeugdzorg.'~ ln het implementatieprogramma is in drie
delen de overgang beschreven van de Wet op de jeugdhulpverlening naar de
Wet op de jeugdzorg. In het eerste deel is het implementatietraject weergegeven,

~~ Taskforce Wet op de jeugdzorg 20QQ.
r ldeui, p. 8.
76 [dem, p. 9, 10 en 25.
n [dem, p. 28.
~g Kmnerstukkcn I! 20Qp~01, 27 410, nr. 11.
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het tweede deel preciseert het beleidskader en het derde deel ten slotte geeft de
activiteiten van het Rijk weer om de randvoorwaarden voor implementatie door
provincies en instellingen te bieden.

9. Naar aanleiding van een tussentijdse motie ten aanzien
van de wachtlijsten

9.1 Commissie Aanpak Wachtlijsten jeugdzorg

Naar aanleiding van een motie van het Tweede Kamerlid Van Vliet cs. met het
verzoek de wachtlijstgegevens over het jaar 2U011 aan te leveren7`', is door de
destijds verantwoordelijke bewindslieden de connnissie Aanpak Wachtlijsten
Jeugdzorg onder leiding van Peer, ingesteld."" De belangrijkste opdracht aan deze
commissie Peer was de vorming van een oordeel over de aard en de oorzaak van
de wachtlijsten op basis van een heldere analyse van de ontwikkeling van vraag
en aanbod."~ Op basis van het geheel van beschikbare gegevens komt de commis-
sie uiteindelijk tot het schrikbarende oordeel dat er in de jeugdzorg op meerdere
onderdelen sprake is van onacceptabele wachtlijsten en wachttijden met ernstige
gevolgen voor jongeren.s' De oorzaken van de wachtlijsten zijn, afhankelijk van
het soort voorziening, gelegen in:

~ een grotere toestroom van cliënten (toegenomen vraag);
~ structurele capaciteitstekorten;
~ een gebrek aan efliciency;
~ een onvoldoende preventief beleid.~3

De commissie komt tenslotte met adviezen voor de korte en de lange termijn,
waaronder de instelling van een Taskforce voor een gerichte wachtlijstaanpak en
de totstandbrenging van een eenvoudig werkbaar registratiesysteem. In reactie
hierop is de Taskforce Wachtlijsten jeugdzorg ingesteld.~~

9.2 Taskforce Wachtlijsten jeugdzorg

De Taskforce Wachtlijsten jeugdzorg is in 2001 ingesteld met de opdracht de
registratie te verbeteren, ontwikkelingen te monitoren en ondersteuning te bie-
den bij de bestrijding van wachtlijsten.~s In september 2004 is de Taskforce met
de eindrapportage gekomen. Om tot deze eindrapportage te kunnen komen zijn
allereerst in overleg met het jeugdzorgveld zogenaamde kernindicatoren ontwik-
keld, zodat op een uniforme manier gemeten kon worden. Daarna zijn op deze
punten vijf inetingen vemcht en zijn gesprekken gevoerd met de provincies eu

Knrnerstukke~i 11200U~01, 27 410, nr. 16.
Kamerstukken I12U00~01, 27 41Q, nr. 17, p. 1-2.
Comnussie Wachdijsten jeugdzorg 2001, p. 9.
Idem, p. 4.
Idem, p. 5 en l8.
Knnierstukke~z 112000~p1, 28 007, nr. 1, p. 3-4.
Taskforce Wachdijsten jeugdzorg 2004a, p. 6.
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grootstedelijke regio's. Het jeugdzorgveld was daarbij steeds aanwezig. In haar
eindrapportage ziet de Taskforce alle gegevens in onderlinge samenhang en
wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de wachtlijsten in de
periode 2001-2004. Daarnaast wordt een nog verder uit te werken model gege-
ven waarmee een betere duiding van de prestaties van de jeugdzorg per regio
mogelijk moet worden.Rb Het is volgens de Taskforce echter moeilijk in te schat-
ten welk effect de aanspraak op jeugdzorg zal hebben op de vraag naar jeugdzorg.
De vijf uietingen hebben aangetoond dat de jeugdzorg met aanzienlijke wacht-
en doorlooptijden te maken heeft. Hierbij geldt een enorm verschil tussen de
provincies. Zo blijkt uit het laatste rapport van de Taskforce, dat de gewogen
gemiddelde wachttijd voor geïndiceerde zorg bijvoorbeeld op 1 januari 2004: 67
werkdagen was. De kortste wachttijd bedroeg hierbij 40 werkdagen (Groningen)
en de langste wachttijd 115 werkdagen (Zeeland).~~

10. Regiovisie

10.1 Regeringsstandpunt `Regie in de jeugdzorg'

Gelijktijdig met de hiervoor beschreven veranderingstrajecten speelde de regiovi-
sie een rol. In haar standpunt `Regie in de jeugdzorg' heeft de regering aangege-
ven dat de introductie van de reg~iovisie als instrument goede handvatten biedt.
Hiermee kan gekomen worden tot een adequate vraaganalyse en een sluitend
curatief aanbod. In een regiovisie wordt volgens de regering aangegeven welke
doelgroepen primair zorg nodig hebben, hoe de programmering voor die doel-
groepen wordt verricht en hoe de acceptatie van die doelgroepen in de zorg
wordt geregeld.~s De provincies en grootstedelijke regio's dienen de regiovisies
voor een periode van vier jaar op te stellen.

10.2 Regeringsstandpunt `Regiovisie en landelijk beleidskader
jeugdzorg'

[n het regeringsstandpimt `Regiovisie en landelijk beleidskader jeugdzorg' geeft
de regering aan dat met de regiovisie gestreefd wordt naar het aanbrengen van
samenhang door op overeenstemming gericht overleg tussen regionale partijen.R9
De regering verstaat onder een regiovisie:

`EeII integrnle loekomstvisie op de jeligdzorg op regior~nal niveal~ met een perspectíef v~n
~ envicr jnnr .

Het instrument van de regiovisie moet volgens de regering, enerzijds leiden tot
samenhang tussen alle voorzieningen die zich richten op jeugdzorg in de provin-

85 Idem. p. 6.
67 Taskforce Wachtlijsten Jeugdzorg 2004b, KBICapgemini, p. 17.
~8 Regeringsstandpunt 1994, p. 16-17.
R9 Regeringsstandpunt 1997, p. 5.
90 ÍdeID. p. ]2.
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cie of grootstedelijke regio en anderzijds tot samenhang tussen de zorg voor jon-
geren en het preventieve jeugdbeleid, dat met name onder regie van het lokale
bestuur tot stand komt." In het standpunt geett de regering verder haar visie over
de status, inhoud, karakter en procesgang van het instrument regiovisie jeugd-
zorg." Volgens het tijdpad dienden de regiovisies 1999-2002 in 19y8 gereed te
zijn.`13 Onder meer door het feit dat de informatievoorziening over de vraag naar
jeugdzorg nog niet toereikend was, is het tijdpad destijds bijgesteld.'} De regiovi-
sies hebben uiteindelijk de input voor het Landelijk beleidskader jeugdzorg ge-
vorn~d.vs

11. Wetsvoorstel Wet op de jeugdzorg

Ongeveer zeven jaar nadat met het regeringsstandpunt `Regie in de Jeugdzorg'
een veranderingstraject in gang is gezet, heeft het kabinet op 2 april 2001 een
eerste concept van de Wet op de jeugdzorg voor advies voorgelegd aan de daar-
voor in aanmerking komende instanties. De enorme stroom aan publicaties en de
soms uiteenlopende ideeën van de verschillende stuurgroepen, projectgroepen,
commissie en taskforces zijn bij de totstandkoming van het wetsvoorstel in ogen-
schouw genomen.
Na verwerking van het commentaar van de betreftênde instanties is het wets-
voorstel in juli 2001 naar de Raad van State gestuurd. In november 2001 heeft de
Raad van State zijn advies uitgebracht en is het wetsvoorstel een maand later aan
de Tweede Kamer met nader rapport aangeboden.`'6 Op 18 december 20U1 ten
slotte is het wetsvoorstel inzake de Wet op de jeugdzorg naar de Tweede Kamer
gestuurd.~'

12. Wet op de jeugdzorg

Het traject van wetsvoorstel naar inwerkingtreding van de wet heeft een inten-
sieve wetgevingsperiode van ongeveer drie jaar in beslag genomen. In deze tijd
kwamen maar lietst vier tussentijdse nota's van wijziging uit, waarbij onder meer
de figuur van de gezinscoach is geïntroduceerd.`'s Tevens is het recht op jeugdzorg
tussentijds gewijzigd in een aarrs~raak op jeugdzorg en neergelegd in artikel 3 van
de wet.

va

Idem, p. 12.
Idem, p. 6.
Idem, p. 22.
Ministerie van VWS 1999, p. 1.
Kamenu~kkeii fl 1998~99, 26 21 l, nr. d, p. 8.
Kamerstukkeri I! 2UOl ~02, 28 168, A.
Kanierstukken 112001~02, 28 168, ne 1-2.
Voor meer inforniatie over de nota van wijziging waardoor de figuur van de gezinscoach is
geïntroduceerd, zie: Van den t3erg 2004b, p. 27-31.
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In eerste instantie diende de wet op 1 januari 2003 in werking te treden, maar
door verschillende omstandigheden, zoals de korte regeerperiode van het kabi-
net-Balkenende I en het besluit van de Eerste Kamer om een nader verslag uit te
brengen`''', is de uiteindelijke datum op 1 januari 2005 gesteld. Op 1 januari 2005
is de Wet op de jeugdzorg bijna geheel in werking getreden.""' Bijna geheel,
omdat bepaalde artikelen van de wet al per 1 september 2004 in werking getre-
den waren."" Daarnaast is sprake van een niet volledige inwerkingtreding, door-
dat de artikelen 5, tweede lid, onder c en artikel 107 eerste lid Wjz destijds niet
in werking zijn getreden."'~
Aan de unanieme aanvaarding van het wetsvoorstel door de T'weede Kamer op
24 juni 2003 zijn ondermeer 4 nota's van wijziging, 26 (nader) (gewijzigde)
amendementen en 11 (gewijzigde) moties voorafgegaan."'~ De Eerste Kamer
heeft circa 10 maanden later op 20 april 2004 in grote meerderheid met het
wetsvoorstel ingestemd. De unanin~iteit werd in de Eerste Kamer rvet bereikt,
omdat de VVD tegenstemde. De motie die door enkele Eerste Kamerleden
waaronder Soutendijk-Van Appeldoorn"'~ was ingediend, is daarbij door alle
partijen aatrvaard.115 Door de aanvaarding van deze motie dient vanaf het jaar
2005 elk half jaar te worden gerapporteerd hoe doelmatig de jeugdzorg heeft
gewerkt en hoe de bureaucratie verder kan worden teruggedrongen. Tevens
dient de regering binnen twee jaar te rapporteren over de voortgang in de orga-
nisatie en de kwaliteit van de jeugdzorg. Medio 2006 zal het evaluatieonderzoek
met betrekking tot de Wet op de jeugdzorg afgerond zijn. Dit onderzoek wordt
in opdracht van het Ministerie van VWS en Justitie uitgevoerd door Bestuur 8c
Management Consultants (BMC).

In het onderstaande figuur is het voorafgaand beschreven veranderingstraject
schematisch en in chronologische volgorde'o~ weergegeven.

ve
i ai

Kmncrsti~kken II2003~04, 28 168, nr. 53, p. 1.
Wet van 22 april 2004, houdende regeling van de aanspraak op, de toegang tot en de
bekostiging van jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg), Stb. 2004, 306 en Wet van 23 decem-
ber 2110~} tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg (herstel van enige onvolkornenheden),
Stb. 20(14, 700.
Besluit van 20 augustus 2004 tot inwerkingtreding van delen van de Wet op de jeugdzorg,
Sih. 2004, 420.
Besluit van 16 december 2004 tot inwerkingstelling van delen van de Wet op de jeugd-
zorg, S~G. 2004, 7p1. De reden dat artikel 5 lid 2 onder c Wjz nog niet in werking trad,
was dat - op het moment van inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg - niet duide-
lijk was voor welke vormen van zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, de
Bureaus jeugdzorg de indicatietaak zouden moeten vervullen. Aan artikel ]07 Wjz tot slot
bestond geen behoefte meer, doordat hoofdstuk V van de wet al op 1 september 2004 in
werking was getreden.
Voor een volledig schematisch overzicht van het wetgevingsproces in de Tweede en Eerste
Kamer, zie: Van den Berg 8c Vlaardingerbroek 20p5, p. 27.
Kanaersrukkeii 12003~04, 28 168, F.
HnndclinAe~i 12003~04, 28 168, p. 1248-1249.
Zoals reeds aangegeven, is bij de stuurgroepen, projectgroepen en commissies in het kader
van de chronologie gekozen voor het moment van instelling en derhalve niet het moment
van verschijning van het eindrapport.
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Figuur 1: Het veranderingstraject
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13. Versnipperde aansturing op rijksniveau

De structuur van het jeugdbeleid bleek onder de Wet op de jeugdhulpverlening
zo versnipperd dat het systeeln daardoor inadequaat firnctioneerde. De Wet op
de jeugdzorg diende hierin verandering te brengen. Dit wilde de overheid voor
elkaar krijgen door de verschillende deelsectoren (jeugdhulpverlening, jeugdge-
zondheidszorg en de jeugdbescherming) in één wet onder te brengen. Het
jeugdbeleid is hiermee gebundeld, maar de aansturing vanuit de diverse ministe-
ries is onder de Wjz nog steeds versnipperd. Verschillende ministers en staatsse-
cretarissen - zoals de Minister van Justitie, de Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie en de Staatssecretaris van VWS - zijn in meer of mindere mate
verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. Door deze versnipperde aansturing op
rijksniveau worden bepaalde zaken dubbel gedaan of zijn er witte vlekken. llaar-
naast is in sonunige gevallen de probleemeigenaar onbekend. Het probleem van
de versnippering wordt door de betrokken ministeries onderkend. Aan Operatie
Jong'o' is dan ook de opdracht gegeven om de samenhang in de aanpak van het
jeugdbeleid door de zes departementen"'8 structureel te waarborgen en de inte-
grale aan- en besturing van het jeugdbeleid te vereenvoudigen en te verbete-
ren.'"9 Naast deze opdracht aan Operatie Jong zijn er vanuit de ministeries nog
enkele initiatieven uitgegaan om de versnippering te verminderen. Zo zal de
verantwoordelijkheid voor de opvang en behandeling van civiele jeugdigen naar
alle waarschijnlijkheid begin 2007 van het Ministerie van Justitie naar het Minis-
terie van VWS gaan.""
Deze initiatieven zijn toe te juichen, maar naar mijn mening zal, doordat zich
`meerdere kapiteins op het schip' bevinden, altijd een probleem met de afstem-
ming blijven bestaan. Ik ben het dan ook met de Tweede Kamerleden Arib,
Halsema en Tonkens en Staatssecretaris Rutte (onderwijs) eens dat er één Minis-
ter voor jeugd- (en gezins)zaken aangesteld dient te worden."' De instelling van

i~
nn
iii

Operatie Jong is destijds door de bij het jeugdbeleid betrokken ministeries in het leven
geroepen om meer samenwerking en samenhang in het jeugdbeleid te verkrijgen. Steven
van Eijck is daarbij door het kabinet tot Commissaris Jeugd- en Jongerenbeleid benoemd.
Iu deze hoedanigheid geeft hij leiding aan het projectbureau van Operatie Jong. [n het ka-
der van de operatie is er verder één Haags aanspreekpunt: het J-team, dat de operatie uit-
voert. Zie: Van den Berg L~ Vlaardingerbroek 2f105, p. ]112.
Het betrof hierbij in eerste instantie de ministeries van VWS, Justitie (inclusief Vreemde-
lingen en Integratiebeleid), Onderwijs (OCW), Sociale zaken (SZW) en Binnenlandse za-
ken (BKZ). Nadien zijn hier de ministeries van Volkshuisvesting (VROM) en Financiën
bijgekomen.
Operatie Jong 200~a, p. 11.
Knmerstukkerr 172(104I05, 28 741, nr. 12, p. 5-6.
Knrnersrukkerr 112002I03, 2R 684 enz., nr. 6, p. 14; Knmerstukken II 200~41O5, 29 284 enz.,
nr. 7, p. 6; Handelin,Qen 11 2004~05, nr. 13, p. 732 en het Reformatorisch Dagblad van 20
febniari 2006. In Vlaanderen kent men sinds 1997 een co~rdinerend minister kinderrech-
ten. Een van de ministers - thans de Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel - is in
dit kader bevoegd tot de coórdinatie van het kinderrechtenbeleid. Voor Nederland zou
een verdere stap gezet kunnen worden, door een rninister aan te stellen die zich volkomen
toelegt op het jeugdbeleíd en niet slechts een co~rdinerende taak heeft.

~~
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deze minister is naar mijn mening het meest effectieve middel om de versnippe-
ring in de aansturing van het jeugdbeleid tegen te gaan.

14. De snelle en geruisloze geboorte van de aanspraak op
jeugdzorg

In het voorafgaande veranderingstraject valt ten aanzien van het recht c.q. aan-
spraak op jeugdzorg op dat hier pas melding van wordt gemaakt in het Beleids-
kader Wet op de jeugdzorg ( 20O0). Dit blijkt op dat moment één van de belang-
rijkste beleidskeuzen te zijn zonder dat daar voordien enige ruchtbaarheid aan
werd gegeven. Opvallend in dit kader is dat er in Nederland, ondanks het feit dat
er talloze stuurgroepen zijn ingesteld, er geen één specifiek de rechtspositie van
de cliënt in de jeugdzorg heeft onderzocht. Hoe anders is dit in Vlaanderen waar
men na de instelling van een werkgroep `positie van de cliënt', zelfs een apart
decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp
heeft opgesteld."' [n artikel 7 van dit decreet wordt melding gemaakt van een
recht op jeugdhulp. De essentie van het recht op jeugdhulp is dat jongeren niet
langer gezien worden als rechtsobject, ruaar als rechtssubject."' Zij worden met
andere woorden niet meer beschouwd als object van hulpverlening en zorg, maar
als persoon met eigen rechten en plichten. Deze notie is een duidelijke weerspie-
geling van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK),
dat door België op 15 januari 1992 geratificeerd is.
Lijkt hier de titel van het boekje `De Belgen doen het beter' toch de waarheid te
zij n?"~

15. Conclusie

Het veranderingstraject heeft na de instelling van vele stuurgroepen, projectgroe-
pen, commissies en taskforces, tot de instelling van een nieuwe Wet op de jeugd-
zorg geleid waarin - na een snelle en geruisloze bevalling - in artikel 3 een aan-
spraak op jeugdzorg is neergelegd. In het beleidskader bleek de invoering van een
recht opjeugdzorg plotsklaps één van de belangrijkste beleidskeuzen te zijn.
Opvallend is bovendien dat de terniinologie in de loop der tijd veranderd is van
een recht (beleidskader) naar een aanspraak op jeugdzorg (wet) en door menig-
een door elkaar wordt gebruikt. Deze begripsvenwarring zal in het volgende
hoofdstuk centraal staan.
Het is bovendien opmerkelijk, dat het jeugdbeleid onder de nieuwe Wet op de
jeugdzorg nog steeds vanuit verschil]ende ministeries wordt aangestuurd. Deze
versnippering werkt naar mijn mening erg inefficiënt doordat hierdoor bepaalde

~~'- Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, B.S. 4
oktober 2004, 36491.

113 De Wilde 8t Bosman 2004, p. 221.
~" `Belgen doen het beter'. Zes redenen om morgen te emigreren, Huijboom á De Jong
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zaken dubbel (kunnen) worden gedaan. Om onder meer het efficiëntieprobleem
te kunnen ondervangen dient naar mijn mening één Minister voor jeugd- (en
gezins)zaken te worden aangesteld.

De tijd voorafgaand aan de conceptie en de zwangerschap van een nakomertje
van de Wet op de jeugdhulpverlening duurde lang, maar uiteindelijk is de Wet
op de jeugdzorg (met daarin een aanspraak op jeugdzorg) dan toch geboren. Dat
de verloskundige en de arts het kind na de geboorte nog niet los hebben kunnen
laten en hem dientengevolge onder toezicht hebben laten stellen van een heuse
Jeugdzorgbrigade en tevens meteen een nieuwe operatie hebben gepland (Opera-
tie Jong), zal in de volgende hoofdstukken naar voren komen.

~~



3 Begripsverwarring: aanspraak of toch
een recht op jeugdzorg?

1. Inleiding

Hoewel de wettelijke regelingen duidelijk over een aanspraak op jeugdzorg spre-

ken worden onder meer in departementale stukken en handelingen van de Eerste
en Tweede Karner, de begrippen aanspraak en recht door zowel kamerleden als
bewindslieden om de haverklap door elkaar gebnrikt. Men ]ijkt met beide be-
l,Trippen steeds hetzelfde te bedoelen."s Intuïtief stel ik mij hierbij meteen de
vraag of deze begrippen wel hetzelfde betekenen. Bij bezoek aan congressen en
in gesprekken met vakgenoten is deze vraag mij ook reeds meerdere malen ge-

steld. Men lijkt steeds een aarzelíng te hebben om beide begrippen zomaar door

elkaar te gebruiken. De steeds terugkerende vraag is dan ook of er een verschil

tussen een aanspraak en een recht bestaat. In het verlengde hiervan speelt vervol-
gens de vraag of een cliënt beter af is met een aanspraak dan wel met een recht.
Tevens duikt de vraag op of door de wetgever - mede gezien de toepasselijke
Europese en internationale verdragen - in het kader van de jeugdzorg voor de

juiste term gekozen is. Om deze intrigerende vragen te kunnen beantwoorden,
zal in dit hoofdstuk allereerst een rechtstheoretisch kader geschapen worden, van

waaruit de praktijk van de aanspraak op jeugdzorg wordt getoetst. Hiertoe wor-

den de theorieën van Hohfeld, White en Halpin aangaande het recht en de aan-
spraak uiteengezet. Meer zijdeling zal hierbij ook de theorie van MacCormick
over de aanspraak aan de orde komen. Vervolgens zullen deze theorieën specifiek
worden toegepast op de aanspraak op jeugdzorg.

2. Theorie

2.1 Hohfeld

Als basis van de kennis over deze materie wordt de kwalificatie van `Fundamental
Legal Conceptions' gezien, zoals die door de Amerikaanse jurist Lesley New-
comb Hohfeld allereerst in 1913 is uitgeschreven."5 Alhoewel deze kwalificatie
in de loop der tijden door menig auteur is bekritiseerd, vormt deze nog altijd het

1t5 Zie ondernieer: Kamersrukken 11 2001~02, 28 168, nr. 4 en S; Kamerstukkerr 11 2002~03,
28168, nr. 11; Hnrrdelirrgerr 12003I04, 28 168, nr. 22 en de Informatiebrochure Wet op de
jeugdzorg van het Ministerie van VWS, 2005.

~ ~h Hohfeld 1978.
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uitgangspunt van de theorieën over het begrip `right'."' Hohfeld onderscheidt
acht fundamentele juridische concepten die door advocaten en rechters worden
gebruikt. Deze zijn achtereenvolgens:

~ right (recht);
~ no-right (geen recht);
~ duty (plicht);
~ privilege (vrijheid);
~ power (competentie);
~ disabiliry (incornpetentie);
~ immuniry (immuniteit);
~ liability (onderworpenheíd)."s

Hohfeld heeft deze concepten in een schema gezet met `opposites' en `correlati-
ves' (contrasterende en aanverwante begrippen)."v

Figuur 2

Opposites: { right privilege power imrnunity

no-right duty disability liability

Correlatives: right privilege power inmiunity

dury no-right liabiliry disabiliry

Deze acht concepten noemde Hohfeld fundamenteel omdat ze de belangrijkste
juridische relaties van Inensen onderling uitdrukken. Hij geloofde dat hiermee
alle juridische problemen bepaald konden worden. Hohfeld sprak in zijn theorie
over de relatie tussen twee particuliere personen. Niettemin kunnen - volgens
verschillende auteurs - de fundanientele concepten zoals die door Hohfeld be-
schreven zijn, ook worden toegepast als een van de twee pcrsonen de Staat be-
treft.''" Zo hebben kinderen bijvoorbeeld recht op onderwijs, medische zorg en
levensonderhoud. Het is de plicht van de ouders, andere wettelijke vertegen-

iin

Zie onder andere: White 1985, p. 55-66; Halpin 2001, p. 27-48 en Joseph 1999, p. 62-63.
Aangezien de kritieken irrelevant zijn voor het vervolg van het verhaal, zal hierop niet na-
der worden ingegaan.
Een aanta] van deze tundamentele concepten, zoals de terni `]iability' is voor meerdere
interpretaties vatbaar en dus lastig te vertalen. Bijgevolg is aansluiting gezocht bij de verta-
ling die Ruiter in zijn boek hanteert. (Ruiter 1987, p. 95-98). In het vervolg van het ver-
haal zullen voor de juiste weergave de Engelse ternten gebruikt worden.
Hohfeld 1978, p. 36.
Zie: Joseph 1999 en Houlgate1980.
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woordigers en de Staat om hiervoor zorg te dragen.''~ Tevens hoeft niet altijd
slechts sprake te zijn van twee personen.~" A heeft bijvoorbeeld het recht om
niet mishandeld te worden. llit recht geldt ten opzichte van I3, tnaar ook ten
aanzien van C, D, etc.

Voor de uiteindelijke beantwoording van de vraag of de ternlen aanspraak en
recht hetzelfde betekenen is het van belang om te achterhalen wat Hohfeld onder
een `right' verstaat.

In zijn Fiirid~mlerttnl L.e~al Conceptions ns Applied in Jtrdícinl Keasoning maakt Hoh-
feld een onderscheid tussen vier verschillende interpretaties van het woord
`right'. Hierbij gaat hij niet uit van een eenzijdig onvoorwaardelijk rechtsoordeel
A of B, maar van een tweezijdig onvoorwaardelijk rechtsoordeel voor A én B.~`''
Hohfeld start zijn analyse met de term duty. Een dury ziet hij namelijk als het
aanverwante begrip van right.

`lu other tt~orrls, if X Has n nRht nXnirut Y t{tat bTe skall stny u(j~ the former's Innd, the
rorrelative (anc! equivale~rt) is that Y is imder n ~It~ty totuard X to stay off the plnce.'~~a

lleze positie, die `having a right' impliceert, is volgens Hohfeld te typeren als een
claim (aanspraak). Hohfeld vervolgt zijn verhaal met de notie dat het tegenover-
gestelde van een duty een privilege is.

`Irr thr exarrtple lnst p~4t, u~kerens X has a right or clnim t{iat Y, the other man, should
stay o(J' the Innd, he hinuelf {1as thP privile~e cf enterírag on the lnnd; or, irt cgirivnlent
words, X does ~~ot hnve n duty to stny oQ.'~~'

llit pr-ivilege is volgens Hohfeld weer verwant aan een no-right.

Tlii~s, t{~e correlntive o~ X's nXht thnt Y shnll not enter on the Innd is Y's duty nvt to
crrter; but the corrclntive of X's privilege af entering hirnsef is mnraifestly Y's "no-right"
thnr X shall nnt enter.i116

De bovenstaande legal conceptions ktuinen als volgt in schema worden gezet,
waarbij de correlatives verticaal van elkaar staan en de opposites horizontaal: ~''

~'-~ Houlgate 198(l, p. 6.
~'-z Jones 1994, p. l~l.
~-" Ruiter 1987, p. 95 en Joseph 1999, p. ].
~'b Hohfeld 1978, p. 38.
~'-5 Idem, p. 39.
1z~ Idem, p. 39.
~'-~ Halpin 21)Ul, p. 30.
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Figuur 3

Right (clairn) Privilege

Dury No-right (no-claini)

Naast de twee bovenstaande interpretaties van het woord right (claim en privile-
ge) geett Hohfeld nog twee interpretaties van het woord right, namelijk (a legal)
power en een immuniry. Ook deze twee betekenissen hebben hun correlatives:
liabiliry en disability. Elk concept is bovendien de jural opposite van het andere
concept. Deze begrippen zijn in eenzelfde schema te zetten:''~

Figuur 4

Power Immuniry

Liabiliry Disability

Hohfeld maakte een onderscheid tussen een recht in enge zin (- claim) en ande-
re rechten zoals een privilege, een power en een immunity waarin A in relatie tot
B staat. Hohfeld was echter van mening dat de vier interpretaties van het woord
`right' tot venvarring zouden leiden en daarom stelde hij voor om de ternl right
te beperken tot claim-rights of - zoals hij het zelf noemde - tot 'rights in the

,.vstrict sense' (recht in enge zin).

Helaas heeft Hohfeld, ondanks het feit dat het woord claim in het geheel een
belangrijke plaats inneemt, verder weinig aaudacht aan dit begrip besteed. Voor
de theorievorming in het kader van de claim zal in het vervolg van het verhaal
dan ook gekeken worden naar enkele auteurs die voortgeborduurd hebben op
Hohfeld's theorie. Alhoewel er een uitgebreide rechtstheoretische literatuur over
de aanspraak voorhanden is, beperk ik mij voor de beantwoording van de aan dit
hoofdstuk ten grondslag liggende vragen, tot de - naar mijn mening voor dit
onderwerp - twee belangrijkste theorieën, namelijk die van White en Halpin. Bij
deze uiteenzetting zal tevens een derde theorie van MacCormick zijdelings aan
de orde komen.

~'-8 Idem, p. 30.
129 Jones 1994, p. 13.
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2.2 De analyse van een claim

2.2. 1 De daim rraar White's rnodel

Een van de auteurs die het begrip claim nader uiteen heeft gezet is White. In zijn
boek getiteld Ki~Thts geeft hij aan wat het basisidee van een claim is:

`T[re bnsic iden of n c[airn is n ca[[ (L.atin clnrnare) for the ncceytnbility ef sortrcthing ndrrrit-
tedly contestnble (...). ,i}"

Deze claim komt in drie syntactisch verschillende constructies voor:
] . 'the indicative use' (aantonende wijs);
2. `the subjunctíve use' (aanvoegende wijs);
3. `the possessive use' (bezittelijk voornaamwoord)."'

The indicative use (something is the case)

Een indicative claim betreft een aauspraak of het aanspraak niaken op de aanvaar-
ding van het vermeende feit, bijvoorbeeld dat rnen erfgenaam is van een land-
goed of troonopvolger in een land. White beschrijft het als volgr.

'THirs, to dnim, or n dainr (...), to knou~ t{re rrnrtres of the Kíngs of Englnnd, or to be fu[I
vf rcrnorse for one's deeds, is ro c[ninr, or n clnirrr, thnt these tlrirrgs nre so. Similnr[y, to
clairn, or a claírx to, (...), 80 per cerrt nrcurncy irr orre's forecastirrg, n Irit or other success, is
to clairrr, or n dairn, that tlris is Ihe case'. '~'~

Volgens White kunnen indicative claims zwak of sterk zijn, breed of beperkt,
twijfelachtig of aannemelijk, duidelijk ofverwarrend, wijs of onbezonnen en nog
belangrijker juist of onjuist, bewezen of onbewezen, bevestigd of niet bevestigd,
ondersteund of niet ondersteund door bewijs.' j'

The subjunctive use (something (should) be the case)

Een subjunctive claim betreft een aanspraak of het aanspraak maken op de aan-
vaarding van het feit dat iets het geval zou (rrrocten) zijn, bijvoorbeeld om 50 oro
van de winst te krijgen of ineer tijd voor de familie te hebben.

`77rus, n clnim (...), ro protection, imrnrcnity, afnir kenrin~, orre's nttention or comprrssion,
is a dainr, reqaest, or demarrd, for tllese t[rings to be, or that they (should) be, the cnse.
Similnrly, n claim ~~r expenses or a nen~ c~tr1ret, on someorre's time or ort the fnnrily estnte,
ís a dairrr thnt oue (s[tor~ld) Irnve these IMirrgs'. "a

13~ White ]985, p. 115.
"~ Idem, p. 115-132.
t32 [dem, p. 116-117.
13S [dem, p. 116-1 17.
13~ Idem, p. 117.
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In tegenstelling tot de indicative claims zijn deze claims niet juist of onjuist, be-
vestigd of niet bevestigd, bewezen of onbewezen, noch worden zij gesteund of
weerlegd door bewijs. Zij zijn rechtvaardig of onrechtvaardig, rechtmatig of
onrechtmatig.
Het is niet altijd duidelijk wat voor soort aanspraak men heett of maakt. Het
hangt in die gevallen van de context, of van het karakter van wat geclaimd wordt
af of het een indicative of een subjunctive claim betreft. Wanneer iemand bij-
voorbeeld claimt te weten wat is gebeurd, kan dit een claim zijn dat hij of zij
weet wat er gebeurd is of een claim dat hij of zij zou willen weten wat er ge-
beurd is.135

The possessive use
The possessive claim draait otn de notie `having a claim'. Het maakt hierbij niet
uit of de claim indicative of subjunctive is.
Hoewel een indicative claim juist of onjuist kan zijn en een subjunctive claim
rechtvaardig of onrechtvaardig, lijkt de zin `to have a clairn' op het eerste gezicht
te impliceren dat de (indicative ofsubjunctive) claim hetzij juist hetzij rechtvaar-
dig is en dus niet onjuist of onrechtvaardig. White heeft dit als volgt verwoord:

`77iongh svrneone can n~inke a filse or rrnjust~ed clairn, Ize cannot be snid to have a false or
rnrju~ti red claim.i136 '

In het geval dat men vervolgens aanspraak maakt op de claim (non-possessive
use) dient getoetst te worden of dat juist of onjuist, dan wel rechtvaardig of on-
rechtvaardig is.

De bovenstaande verdeling van White in de drie vormen van een claim zijn zo-
ver bekend nog nooit betwist, wel heett MacCormick een syntactische construc-
tie toegevoegd: irnperative nse (- gebiedende wijs)."' Een voorbeeld hiervan:
Geef mij de 50 ~ro van de winst die ik verdien! Het gaat hierbij meer orn `deman-
ding' dan om `claiming'. Het belangrijkste verschil is er volgens MacCorniick in
gelegen dat `demands' niet als zodanig een legitieme basis veronderstellen. 'De-
mands' kunnen zowel op macht als op een recht gebaseerd zijn. Zowel bankro-
vers en afpersers, als ook crediteuren en belastingontvangers kunnen uamelijk
geld eisen. MacCornvck is verder van mening dat rechten een speciale relatie
met claims hebben. Het hebben van een recht vorrnt de basis van een rechtvaar-
dige imperative claim tegen (a) mensen die dat recht negeren, betwisten of ver-
werpen en tegen (b) rechtbanken en soortgelijke ínstituten, zodat een gepaste
remedie toegekend wordt indien een claim verworpen is of genegeerd wordt. "g

t3s Idem, p. ] lli.
ts~ Idem, p. 121.
137 MacCormick 1982, p. 350 (MacCormick reageert op eeu eerder verschenen paper van

White. lleze paper is in het aangehaalde boek van 1985 verwerkt.).
t3a Idem, p. 35U-356.
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White weerlegt de bovenstaande theorie van MacCormick onder meer met het
argument dat de imperative vorm slechts een expressie in de directe reden is van
de subjunctive use van een claim."`' Bovendien is hij van mening dat imperative
claims - los van de vraag of zij een ander type vorn~en - op dezelfde manier aan
rechten zijn gerelateerd als subjunctive claims.'~'
Naar mijn mening is de imperative use inderdaad geen relevante syntactische
constructie, ~naar is dit slechts een `voorgeschiedenis' die tot de subjunctive of
indicative use leidt. ln de lijn van deze redenering zouden bovendien ook de
vragende en de mededelertde zinnen genoemd kunnen worden. Vragend: zou ik
de 50or~ van de winst mogen hebben die ik verdien? Mededelend: ik krijg 500~~
van de winst die ik verdien.

2.2.2 Dc dnirn rranr Hnlpirt's rrrodel

White ging in zijn theorie uit van de gedachte dat er één basisidee van een aan-
spraak bestaat, die vervolgens in drie vormen voorkomt. Deze gedachte wordt
onder meer door Halpin betwist. Halpin is namelijk van mening dat er meerdere
ideeën over een claim bestaan. In zijn theorievonning maakt hij niettemin ge-
bruik van de syntactische verschillen zoals die door White uiteen zijn gezet.
Halpin geeft vier verschillende sterktes van een claim aan, in termen van de mate
waarin de claim geldig is.'~'

Figuur 5

(1) rnondelinge claim
(2) claim gesteund door wat bewijs
(3) claim gesteund door wezenlijk bewijs
(4) claim vastgesteld door al het bewijs

kan geldig of ongeldig zijn
rnogelijk geldig
hoogstwaarschijnlijk geldig
geldig

De geldigheid van een claim is tijdsgebonden. Soms moeten bewijzen namelijk
nog gevonden worden of gaan zij juist door verloop van tijd verloren.
Bij schaal vier komt het verschil tussen een indicative en een subjunctive claim
duidelijk naar voren. Wanneer een indicative claim namelijk schaal vier behaalt
dan is het niet langer een claim. Hij geeft hiervoor het volgende voorbeeld:
John claimt dat hij de Mount Everest heeft beklommen. Dit kan gezien worden
op de schaal van 1-3. Als John wat bewijs heeft, zoals foto's, gaat de sterkte al
snel naar schaal 3. Maar stel nu dat John bij zijn beklimming op tv is gekomen,
dan bereikt zijn claim schaal -} en is de claim geldig. Nu zegt men echter niet
meer dat John claimt dat hij de Mount Everest heeft beklommen, maar wordt het
als een feit aangenomen."'
De subjunctive claim daarentegen wordt nog steeds als een claim beschouwd als
het schaal 4 heeft behaald. Dit wil niet zeggen dat deze claim per definitie niet

139 Halpin 2~)01, p. 75-76.
~~n White 1985, p. 120 en 12~1-132.

~`r~ Halpin 2001, p. 83-84.
~~z Idem, p. R5.
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tot zijn einde komt. Dít is namelijk wel het geval wanneer de claim is ingewil-
ligd.
Stel, dat de oom van John hem 5000 euro had beloofd als hij erin zou slagen om
de Mount Everest te beklimmen. Ondanks het feit dat het een gegeven is gewor-
den dat John inderdaad de Mount Everest heeft beklommen, kan er nog steeds
van gesproken worden dat John het geld van zijn oom claimt (subjunctive). Waar
de indicative claim tot zijn einde kotiit wam-teer hetgeen geclaimd wordt als juist
wordt gezien, kan een subjunctive claim pas tot zijn einde komen op het mo-
ment dat hetgeen geclaimd wordt is ingewilligd. Met andere woorden, wanneer
de oom de 5(1O0 euro aan John betaald heeft.'{3 Maar, zelfs als een subjunctive
claim schaal 4 heeft bereikt en geldig is verklaard kan het nog zo zijn - in tegen-
stelling tot een indicative claim - dat de claim niet tot zijn einde komt. Halpin
maakt hierbij een onderscheid tussen de rechtvaardigheidsgrond- (justificatory
basis) en de feitelijke grond (factual basis). Hij gebruikt hiervoor het volgende
voorbeeld: Een jonge man verwijt één van de paleiswachters dat hij niet voor
hem buigt. De jongen verklaart de paleiswachter dat hij een prins is en dat de
wachter daarom voor hem dient te buigen. De wachter buigt echter nog steeds
niet. Het voorafgaande kan als volgt geïnterpreteerd worden. De jonge man
claimt dat hij een prins is en dat de wachter voor hem dient te buigen. Voordat
de wachter deze claim als geldig beschouwt, wil hij van twee dingen overtuigd
zijn: (1) dat het gepast is om te buigen voor een prins, (2) dat deze jonge man
een prins is. Het eerste punt is de rechtvaardigheidsgrond en het tweede punt is
de feitelijke grond. Stel dat de wachter een royalist is dan accepteert hij de recht-
vaardigingsgrond, maar hij kan niet overtuigd zijn van het feit dat de jongen een
pritu is. Aan de andere kant kan het zijn dat de wachter de feitelijke grond ac-
cepteert, maar een republikein is en daarom geen rechtvaardigingsgrond ziet om
voor de prins te buigen. In beide gevallen vindt de wachter de claim van de jon-
gen evenwel niet geldig en weigert hij te buigen. ";
Het bovenstaande betekent volgens Halpin dat subjunctive claims meer complex
zijn dan indicative claims en belangrijker nog, dat de indicative claim de feitelijke
basis van de subjunctive claim vomit. Het bovenstaande is als volgt in schema te
zetten:'~5

Figuur 6

sterkte vnn de rerhtvaardígingsgrond: sterkte va~l defeitelijkegrortd:
(1) subjunctive claim kan geldig ofongeldig zijn indicative claim sterkte 1
(2) subjunctive claim mogelijk geldig indicative claim sterkte 2
(3) subjunctive claim hoogstwaarschijnlijk geldig indicative claim sterkte 3
(4) subjunctive claim geldig geaccepteerd feit

l;3 Idem, p. 86.
~~; Idem, p. 87.
"s Daar het door Halpin op p. 88 (2001) weergegeven schema naar mijn mening door een

kruislin~,ne toepassing van de begrippen tamelijk versvarrend is, ben ik zo vrij geweest om
het schema enigszins aan re passen.
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Een tweetal punten is hierbij van belang. Allereerst is de sterkte van een claim
een belangrijk punt bij bepalen van de status van een claim. Ten slotte verschilt
de status van een claim tussen personen en in de tijd.
Op grond van de bovenstaaude theorie maakt Halpin een onderscheid tussen
twee soorten van claims. Het verschil zit volgens hem in de claim (indicative of
subjunctive) van sterkte 1-3 en de claim (subjunctive) van sterkte 4.~~`' De eerste
die wellicht we] of niet geldig is, verschilt wezenlijk van de tweede soort van
claim die zonder meer geldig is. Als de eerste gezien wordt als een iudicative
claitn ofeen subjunctive claim waarvan de rechtvaardigingsgrond geaccepteerd is,
maar de feitelijke grond nog ter discussie staat, dan is bij de eerste soort van claim
sprake van een `assertion of fact' (beweerde werkelijkheid). I3ij de tweede claim
daarentegen zijn de relevante feiten (feitelijke grond) en de rechtvaardigingsgrond
geaccepteerd, wat erop neer komt dat het een `justified requirement' (rechtvaar-
dige eis) is dat iets gedaan moet worden. Met andere woorden, het begrip claim
kan in de volgende twee betekenissen voorkomen:

1. assertion (sterkte 1-3);
2. justified requirement (sterkte 4)."'

Over de justified requirement kan weer op twee manieren gesproken worden.
Allereerst als een claim die door de houder kan worden gebruikt om van een
andere partij te eisen dat iets gedaan wordt (ntnkirtg a cl~tirri as jttsti~ed requirerttertt).
Deze manier komt overeen met de imperative claim als gerechtvaardigde vorde-
ring waar MacCormick over spreekt. Een tweede manier om over een justitied
requirement te spreken is in de zin van een houder die capabel is otn te eisen
({soldirtg a daim as jt~stified requirernertt). Het is aan de houder om wel of niet te
claimen. Deze gedachte komt overeen met de possessive subjunctive claim van
White. Het verschil in toepassing is volgens Halpin niet zoals White uiteen heett
gezet, gelegen tussen directe en indirecte reden. De houder kan namelijk in di-
recte reden zeggen, `ik heb een geldige claim op X', zonder hier uiteindelijk
aanspraak op te maken.
Het bovenstaande onderscheid tussen de twee verschillende claims en de ver-
schillende toepassingen daarvan, is van belang in het vervolg van het verhaal,
waar gekeken zal worden naar de relatie tussen clainrs en rights.

2.3 Claims and rights

Na de bovenstaande uiteenzettingen van een recht en een aanspraak blijtt de
vraag spelen of de woorden aanspraak en recht hetzelfde betekenen. Een logische
relatie tussen een recht en een aanspraak, lijkt nogal eens te ontbreken. Zo kan
men recht op iets hebben, maar geen aanspraak. [emand kan bijvoorbeeld recht
hebben op de troon van een land, maar geen aanspraak hebben doordat de fami-
lie verbannen is. Echter, ook andere omstandigheden kunnen er voor zorgen dat
men wel een recht heeft, maar geen aanspraak. llenk bijvoorbeeld aan een oor-

~~ Voor de begripvorming is het van belang om in het achterhoofd te houden dat een indica-

tive claim van schaal 4, volgens Halpin niet langer een claim is, maar een gearcepteerd tèit.

"~ lli[ is een andere visie dan White op een claim heett. Hij is zoals reeds eerder beschreven
vau mening, dat er slechts één basisidee van een claim bestaat.
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logssituatie, waarin men door schaarste geen aanspraak kan hebben. Bovendien
kan het ook zo zijn dat iemand er bewust voor kiest om geen aanspraak op iets te
rnaken. Het omgekeerde is ook mogelijk, men kan een aanspraak op iets maken,
terwijl men er geen recht op heeft, zoals een bijstandsuitkering.
White gebruikt onder meer deze redenering om aan te tonen dat een aanspraak
en een recht noch hetzelfde noch equivalent zijn.t4R Halpin nuanceert White's
redenering door te stellen dat White te eenzijdig kijkt door slechts uit te gaan van
de notie van één basisidee van een claim en een right. Deze te eenzijdige blik op
beide begrippen zorgt er - volgens Halpin - voor dat White niet onderkent dat
beide begrippen wel equivalent"`' kunnen zijn. De begrippen zijn volgens Halpin
namelijk equivalent als ze als justified requirement (valid subjunctive claim) ge-
zien worden en niet slechts als een assertion (indicative and subjunctive asserti-
ons), zoals White doet. Halpin stelt dat de positie waarin een recht beschreven is
op een equivalente manier in de tennen van een claim kan worden gesteld. Hij
gebruikt hiervoor het volgende voorbeeld: A is de ouder van B; dit is equivalent
aan de beschrijving dat B het kind van A is. De gemeenschappelijke notie vanuit
verschillende perspectieven: justiFerl requirernent of bchctviorrr frnrn arrother (recht-
vaardige eis van gedrag door een ander). De verschillende perspectieven kunnen
vanuit de etymologie verklaard worden. Waar een recht voorkomt uit het jasti-
.Fed element van de gemeenschappelijke notie, komt een claim voort uit het re~qui-
renrerr~ element (a call for...). Het recht heeft betrekking op het gegeven wat
rechtvaardig is voor een persoon orn van een ander te vragen, ter-wijl de claim
betrekking heeft op de vraag of de eis aan een ander om te handelen, als recht-
matig geaccepteerd wordt. Ten slotte is het volgens Halpin van belang om in
gedachten te houden dat de betekenís van een recht - maar ook van een claim -
tijds- en persoonsathankelijk kan zijn.'sc' Dit is onder meer het geval bij het voor-
beeld van de troon waarop een recht bestaat, maar geen aanspraak doordat de
familie verbannen is. Stel dat het huidige regirne valt en de bevolking de monar-
chie terug wil dan bestaat er wel een aanspraak op de troon.

Wanneer het bovenstaande wordt toegepast kan allereerst het volgende voor-
beeld worden gegeven waarin zowel de assertion - subjunctive en indicative - als
de justified requirement in de possessive use van een claim zijn uitgewerkt.~s'

i ~a
i a~i

i;n
isi

White 1985, p. ]28-132.
Lquivalenten zijn begrippen die dezelfde ivanrde hebben. Dit in tegenstelling tot synonie-
men die dezelfde herrkenic hebben.
Halpiu 2U01, p. 94-1~1.
Hierbij wordt uitgegaan van de zelf.etandig naamwoorden aanspraak en recht (: possessive
use 'having a claim~right'). De symbolen zijn als volgt bedoeld: ~ niet van gelijke waarde
en - van gelijke waarde.
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Figuur 7

Assertion (schaal 1-3)

si~bjiiroctive
(Het feit dat ...)
Koen aanspraak op jeugdzorg zou (moeten) hebben ~ Koen recht heeft op
jeugdzorg

it~dirntive
Koen aanspraak op jeugdzorg heett ~ Koen recht heeft op jeugdzorg

Justified requirement (schaal 4)

Koen heeft aanspraak op jeugdzorg - Koen heett recht op jeugdzorg

ln de non-possessive use van een claim ziet het schema er als volgt uit:

Figuur 8

Assertion (schaal 1-3)

subjunctive
(Het feit dat ...)
Koen aanspraak op jeugdzorg zou (moeten) kunnen maken ~ Koen recht heett

opjeugdzorg

ii~idicative
Koen aanspraak op jeugdzorg maakt ~ Koen recht heeft op jeugdzorg

Justified requirement (schaal 4)

Koen maakt aanspraak op jeugdzorg - Koen heeft recht op jeugdzorg

Uit het bovenstaande kunnen twee belangrijke conclusies worden getrokkeu.
Ten eerste betekenen een aanspraak en een recht nooit hetzelfde. llaarnaast kan
gesteld worden dat alhoewel beide begrippen nooit hetzelfde zullen betekenen,
zij wel van gelijke waarde kunnen zijn, met andere woorden equivalent. Dit

laatste is echter slechts het geval indien de claim gezien kan worden als een justi-
fied requirement en niet slechts als een assertion.
Deze semantische onderscheiding zal in het vervolg van het verhaal worden toe-
gepast op de aanspraak op jeugdzorg.

3r)



BEGRIPSVERWARRING: AANSPRAAK OF TOCH EEN RECHT OP JEUGDZORG?

3. Toepassing op de aanspraak op jeugdzorg

3.1 Het type aanspraak

Allereerst zal aan de hand van de theorieën worden bekeken wat voor rype(n)
aanspraak de aanspraak op jeugdzorg betreft.
Daarvoor zal op grond van het voorafgaande, het volgende stappenplan worden
gehanteerd:

l. is cíe claim possessive enlof non possessive;
2. betreft het een indicative of subjunctive claim;
3. wat is de sterkte van de claim;
-1. en daannee sarnenhangend, betreft het een fact, een assertion (aan-

spraak en recht niet equivalent) of een justified requirement (aan-
spraak en recht we] equivalent)?

In de Wet op de jeugdzorg wordt de aanspraak op jeugdzorg in artikel 3 lid 1,
eerste zin als volgt verwoord:

`Clii~ntcn, behouclerrs rtict rerhhrr~uig irr 1VerJerland verblijvende vrecrnrielin,yen, hebberr
aanslrrnnk op.lcu,~~dzor~'. -

In deze zin staat duidelijk dat cliënten een aanspraak op jeugdzorg hebben. Deze
vorm van `having a claim' is volgens de theorie van White de possessive use van
een claim. Wanneer men er echter voor kiest om de aanspraak tot gelding te
brengen dan is sprake van een non-possessive use omdat in dat geval een aan-
spraak op jeugdzorg wordt gernaakt. Naar de letter van de wet gekeken is er dus
sprake van een possessive use. Een cliënt daarentegen kan een aanspraak hebben
(possessive use), maar nadien ook een aanspraak rnaken (non-possessive use).
De vnag die vervolgens rijst is of spnkc is van een indicative (is the rnse) of een
subjunctive ((shnnld) be t{re cnsc) clairn. Deze vraag laat zich lastiger beantwoorden.
Wanneer narnelijk gesteld wordt dat X aanspraak maakt op jeugdzorg, kan dit
betekenen dat X een aanspraak op jeugdzorg heeft (indicative) of dat X een aan-
spraak op jeugdzorg zou willen hebben (subjtmctive).
Aan deze zin kunnen naar mijn rnening meerdere situaties ten grondslag liggen.
lle drie belaugrijkste zijn:
1. X heeft een aanspraak op jeugdzorg doordat hij een positief indicatiebesluit
van Bureau jeugdzorg heeft verkregen en de zorgaanbieder geeft de benodigde
behandeliug.
2. X heeft nog geen indicatiebesluit van Bureau jeugdzorg verkregen, maar
maakt wel aanspraak op jeugdzorg.
3. X heeft al wel een indicatiebesluit verkregen, maar krijgt de benodigde zorg
(nog) niet omdat de zorgaanbieders lange wachtlijsten hebben.

In het eerste geval is naar mijn mening sprake van een indicative c]aim van sterk-
te 4. Het bewijs is namelijk het positief indicatiebesluit en dit is al het bewijs dat
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in dit geval noodzakelijk is.15' [n deze situatie is dientengevolge sprake van een
feit.
lle andere twee situaties zijn gecompliceerder. De volgende passage van White is
hierbij van belang:

:Srrbjnnctivc, btu rrot irrdicative, daitrts carr be made nqairrst otlrers; such a clninr can be the
first, or a~rior, rlairrr on sornethurg or sonrebody' 's'

Aangezien een aanspraak op jeugdzorg zonder nreer een claim is die men ten
opzichte van iemand anders moet stellen (zorgaanbieder of provincie) is er zeker
sprake van een subjunctive claim.
Hierdoor bestaat er in de tweede situatie een verschil tussen de door Halpin ge-
noetnde feitelijke grond (dat X behoefte heett aan jeugdzorg) en de rechtvaardi-
gingsgrond (dat kinderen die zich in eenzelfde situatie als X bevinden aanspraak
op jeugdzorg moeten kunnen maken). De feitelijke grond vorrnt hierbij de indi-
cative claim van schaal 1-3. Het hangt van het bewijs af welke schaal het betrett.
Dit bewijs kan bijvoorbeeld bestaan uit de slechte schoolprestaties van X, maar
ook uit het herhaaldelijk hebben van blatna~e plekken. Schaal 4 is in dcze situatie
(helaas) nog niet bereikt omdat er geen indicatiebesluit voorhanden is. Het ge-
heel betrett volgens figuur 6, een subjtmctive claim van schaal 1-3. Deze claim
kan gerypeerd worden als een assertion.
In de laatste situatie heett X een positief indicatiebesluit vau F3ureau jeugdzorg

verkregen, maar wordt de benodigde zorg niet geleverd. Het staat vast dat X

behoette heeft aan jeugdzorg (feitelijke grond) en dat X een aanspraak op jeugd-

zorg zou moeten kunnen maken (rechtvaardigingsgrond). Door de wachtlijsten

kan X op dit moment echter geen aanspraak op jeugdzorg maken. Opgemerkt
dient te worden dat de wachtlijstproblematiek niet de enige reden is waardoor
jongeren zoals X niet rneteen de zorg krijgen die zij behoeven, ook andere tàcto-
ren zoals het (nog) niet voorhanden zijn van het juiste behandelingsprogramma
kunnen hier debet aan zijn.
De indicative claitn heett in de derde situatie schaal 4 bereikt, de subjunctive
claim is geldig, maar door de schaarste kan de claim vooralsnog niet ingewilligd
worden. Nu de relevante feiten en de rechtvaardigingsgrond geaccepteerd ZI~Il,
heett deze claim volgens de theorie van Halpin, de status van eeu justified requi-
rement bereikt.

De bovenstaande drie situaties ktmnen als volgt in schema worden gezet:

~~' Om als cliënt een aanspraak op jeugdzorg te verkrijgen dient het Bureau jeugdzorg een
positíef indicatiebesluit af te geven (art. 3 lid 3 Wjz). In hoofdstuk 6 zal hier nader op wor-
den ingegaan.

is3 White 1985, p. 118.
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Figuur 9

Situatie 1 Situatie 2 Situatie 3
indicative use

schaal ~4
tàct

subjunctive en
indicative use
schaal 1-3
assertion

subjunctive en
indicative use
schaal 4
justified
requirement

Concluderend kan derhalve worden gesteld dat de aanspraak op jeugdzorg, zoals
venvoord in de Wet op de jeugdzorg, zowel kan worden bestempeld als een fact,
een assertion of als een justified requirement. Het is geheel tijds- en persoonsge-
bonden welk rype claim van toepassing is.

3.2 Het type recht

Duidelijk is in welkc hoedanigheden de aanspraak op jeugdzorg voor kan ko-
nFen. Wat overblijft, is de vraag wat voor soort recht een recht op jeugdzorg zou
zijn, als de wetgever voor deze venvoording had gekozen bij de totstandkoming
van de Wet op de jeugdzorg.
Er kunnen vier verschillende interpretaties aan het woord recht gegeven worden.
Dit zijn achtereenvolgens:

1. claim (n'ght in thc strict sensr)
2. privilege (liberty-right)
3. power
4. immunity

De eerste soort van recht: claim-right. Deze interpretatie van het woord recht
impliccert een plicht bij een ander of bij anderen. Hohfeld noemde het een riXht
in the strict sense. De claim-right kan allereerst onderscheiden worden in `positive'
and `negative' claim-rights. Positive claim-rights zijn rechten op bepaalde goede-
ren of dieusten en worden zo geuoemd omdat deze rechten een positieve inzet
ven~~achten van degenen die de corresponderende plicht bezitten. Negative
claim-rights daarentegen impliceren dat er geen inmenging plaatsvindt en ver-
s~'achten dan ook een nalaten van anderen. Een tweede onderscheiding van
claim-rights betreft het verschil tussen `rights irr persoFrnrn' en `rights irt rcrrr'.
ltights in personani bestaan ten opzichte van een bepaald persoon of personen,
tenvijl rights in rern ten opzichte van een zaak gelden. Positive claim-rights zijn
altijd rights in personam, terwijl negative claim-rights altijd rights in rem zijn.
Bijvoorbeeld, het recht van een w-erknemer dat hij door zijn werkgever voor zijn
werk wordt betaald kan gezien worden als een right in personam.
De `privilege' wordt in de literatuur een liberty-right genoemd. Deze soort van
recht brengt geen plicht met zich mee. Het is juist een vrijheid. Een voorbeeld is
het recht om je mening te uiten.
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`Power' wordt vaak gedetïnieerd als de bevoegdheid om een juridische relatie te
veranderen. Voorbeelden zijn het recht oni een testanrent op te niaken, te trou-
wen ofte scheideri.
Het bezit van een inrniunity ten slotte impliceert dat men niet het subject is van
iemand anders power. Zij bestaan krachtens de afwezigheid van een power. Als
het in een land bijvoorbeeld verboden is om te scheiden dan hebben getrouwde
nrensen een inrmunity ten opzichte van hun partner.~s~
Wat voor soort van recht zou een recht op jeugdzorg zijn? Allereerst kan gesteld
worden dat het recht een plicht bij een ander impliceert, namelijk de plicht om
een situatie te creëren die het voor de cliënt mogelijk maakt om zijn recht te
etfectueren. Uit het bovenstaande is gebleken dat alleen een clairn-right een
plicht met zich meebrengt. Ue andere drie soorten vallen hiermee per definitie al
at: Ue volgende vraag is echter wat voor soort van claim-right een eventueel
recht op jeugdzorg is. Het geldt ten opzichte van de provincie en de zorgaanbie-
ders en niet ten opzichte van een zaak. Ueze wetenschap maakt het naar mijn
niening een claini-right in personam. Het laatste onderscheid dat gemaakt dient
te worden is tussen een positive en negative claim-right. Het recht impliceert eeu
actie van de zorgaanbieder en~of de provincie en is dus duidelijk als een positive
claim-right te bestempelen.
Samenvattend kan dus gesteld worden, dat eeu eventueel recht op jeugdzorg een
positive claim-right in personam (right in the strict sense) is.

3.3 Aanspraak en recht equivalent?

Uit het bovenstaande is op te maken dat een aanspraak op jeugdzorg een tàrt,
een assertion en een justified requirement kan zijn en dat een eventueel recht op
jeugdzorg een positive claim-right in personam is. Wat voor consequcnties heett
deze uitkomst?
Allereerst is duidelijk dat beide begrippen niet hetzelfde betekenen, maar wel van
gelijke waarde kunnen zijn als ze beide een jruti red requirernerrt of belraviorrr c~ arto-
ther impliceren. llit bleek alleen in de derde situatie het geval. Slechts in dit geval
kan de positie waarin de aanspraak op jetrgdzorg beschreven is op een equivalen-
te manier in de ternien van een recht op jeugdzorg worden gesteld. Het hangt
dus steeds van het ty~pe aanspraak en recht af of de begrippen equivalent zijn. De
conclusie is dan ook dat het van belang is om steeds de juiste temiinologie te
gebnriken om onduidelijkheid en nog belangrijker onjuistheid te voorkomen.
Door het hanteren van de juiste terniinologie kan voorkomen wordeu dat wan-
neer men van een recht op jeugdzorg spreekt, waar een aanspraak bedoeld is, de
aanspraak die wellicht slechts een assertion is, verheven wordt tot een justitïed
requirement.

~s' )ones 199-1, p. 1-}-2~.
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3.4 Beter een aanspraak of een recht op jeugdzorg?

Een ander aspect dat aan de orde zal komen is de vraag of cliënten nu beter af
zijn rrret een aanspraak of een recht.
In het ideale plaatje maakt het in wezen niet uit of inen een aanspraak of recht op
jeugdzorg heeft. Wij hebben echter gezien dat van een ideale situatie niet altijd
sprake is. Zo kan het bijvoorbeeld het geval zijn dat een cliënt geen zorg ont-
vangt doordat de zorgaanbieders wachtlijsten hebben. In deze situatie is de aan-
spraak echter te kwalificeren als een justitied requirement en is deze equivalent
aan een recht. Echter, indien een cliënt (nog) geen indicatiebesluit heeft, maar al
wel een aanspraak op jeugdzorg maakt, bestaat er wel degelijk een verschil. Met
een recht op jeugdzorg zou men in dit geval wel sterker kunnen staan, zij het
niet dat het vervolgens contextgebonden is of dit inderdaad het geval is.
Als voorbeeld kan het verschil worden gegeven tussen de Nederlandse aanspraak
op jeugdzorg en het Vlaamse recht op jeugdhulp. De aanspraak op jeugdzorg
geldt orrverkort. Men kan zelf.s juridische stappen ondernemen oln de aanspraak
af te dwingen.'" In Vlaanderen daarentegen kent men een zogenaamd recht op
jeugdhrilp, binnen het beschikbare jeugdhtilpaanbod.'Sfi Dit recht blijkt derhalve
beperkter te zijn dan de Nederlandse aanspraak.
Een ander voorbeeld betreft artikel 1:377a BW op grond waarvan het kind en de
niet met het gezag belaste ouder een recht op omgang met elkaar hebben. Ook dit
recht geldt echter niet onbeperkt; de rechter kan namelijk op bepaalde gronden
het recht op omgang, al dan niet voor bepaalde tijd, ontzeggen.
Samengevat is het dus zeer tijds-, persoons- , maar ook contextgebonden of inen
beter af is met een aanspraak of inet een recht.

3.5 Is de juiste term gekozen?

Een laatste vraag die nog beantwoord dient te worden is of de wetgever in het
kader van de Wet op de jeugdzorg voor de juiste temr gekozen heeft.

Voordat nader in wordt gegaan op deze vraag wil ik oprnerken dat de wetgever
zich naar mijn mening in het algemeen niet bewust is van het verschil tussen een
aanspraak en een recht. In de Memorie van Toelichting bij de Wet op de jeugd-
zorg staat bijvoorbeeld: `Nicrnv is dc irrtroductie varr eert nnruprnak op jcuAAzurg (ccrr
recht np jen~rizvrg) in Iret ruetsvuorstel'. De belangrijkste reden waarom het begrip
aanspraak in de Wet op de jeugdzorg is neergelegd, is omdat aansluiting is ge-
zocht bij de AWBZ waar het begrip aanspraak reeds in stond. De wetgever was
van mening dat voor begrippen met eenzelfde inhoud ook het beste eenzelfde
ternrinologie kon worden gehanteerd.157 Ook de in de parlementaire geschiede-

~~~ Meer hierover in hoofijstuk 7.
~s~ Artikel G van het llecreet betreffende de integrale jeugdhulp, B.S. 1 1 oktober 201)~}, 36482

en artikel 7 vau het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale
jeugdhulp, I3.S. 4 oktober 2004, 36~}91.

~'' Voor het achterhalen van de redenen dat voor een aanspraak op jeugdzorg is gekozen, is

navraag gedaan bij het Ministerie van Justitie en het Ministerie van VWS. Daarnaast is
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nis van de AWBZ is echter geen duidelijke reden terug te vinden waarom bij de
totstandkoming gekozen is voor het begrip aatispraket: op zorg. Wel staat in de
Memorie van Toelichting bij het `Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekos-
tenverzekering' verwoord: `de iti {iet besluit iieergclegde aataspraken op zorg hebben
betre{zking op itidívidtieel afihníngbare rechten vatz verzekerdeti'.''" Verder staat in het
besluit: `ket rvettelijk regelen vati alleett de anrd, ittholtd et~ onwartg van de aattspraak op
zorg {~oudt in dat dt~ rrchten op zorg u~ettclijk vastll~~ren (...)'.15~ In deze zinsneden
worden de begrippen aanspraak en recht steeds door elkaar gebruikt en zij lijken

dan ook mijn stelling dat de wetgever zich niet bewust is van het verschil tussen

beide begrippen, te staven.
De aanspraken op zorg in de AWBZ sluiten aan bij de aanspraken in de Zieken-

fondswet, waarin verzekerden aanspraak hebben op verstrekkingen ter voorzie-

ning in hun geneeskundige verzorging (artikel 8)."'" Onder meer door de toen-

malige Staatssecretaris Kruisinga is hier in de Eerste Kamer melding van gemaakt.

Hij zei - kort weergegeven - dat de uitbreiding op het recht op gezondheidszorg
door de AWBZ aansluit bij de rechten die in het kader van de Ziekenfondswet
tot gelding kunnen worden gebracht. "'' Het uitpluizen door mij van de parle-
mentaire geschiedenis van de Ziekenfondswet heeft geen verklaring opgeleverd

voor het gebruik van het begrip aanspraak. Ook een zoektocht in het Zieken-

fondsbesluit van 194116' waarin ook al over een aanspraak werd gesproken, bleek

tot niets te leiden.
Het vreemde is, dat de nieuwe Zorgverzekeringswet163 - die onder meer de
Ziekenfondswet en de Wet op de toegang tot de ziektekosteuverzekering 1998
heeft vervangen - van rechten spreekt waar in de Zíekenfondswet van aanspra-
ken gesproken wordt.
Het door elkaar gebruiken van beide begrippen is zoals uit het voorafgaande is
gebleken, theoretisch gezien niet con-ect en bovendien erg verwarrend.

Wanneer nader wordt ingegaan op de vraag of de juiste term is gekozen dient
allereerst een verschil te worden gemaakt tussen twee situaties:
1. X heeft nog geen indicatiebesluit van Bureau jeugdzorg verkregen, maar
maakt wel aanspraak op jeugdzorg.

159
1au

16I
162

163

meer in het algemeen iu onder meer de volgende kamerstukkeu terug te vinden dat de

Wet op de jeugdzorg geënt is op de AWBZ: Karnerstukken LI 20(11~02, 28 168, nr. 3, p.
10-]2 en 50 (MvT); Karnerstukken II 20111I02, 28 168, nr. 8, p. 5-6; Karr~erstukken 1

2t103~44, 28 168, B, p. 1~.
}3esluit van 2(1 november 1991, houdeude vaststelling van de aard, inhoud en omvang van

de zorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de Algemene Wet 13ijzondere Ziektekosten,
(...) (Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering), Stb. 1991, 590, p. 26.
Idem, p. 36.
Wet van 15 oktober 196~}, houdende regelíng vau de ziekenfondsverzekering (Zieken-

fondswet), Stb. 1964, 392.
Harldelingen 1 1967~68, 8457, p. 204.
Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken betreftènde
het ziekenfondswezen (Ziekenfondsenbesluit), Stb. 19~}], S 804.

Wet van 16 juni ?005, houdende regeling van een sociale venekering voor geneeskundige

zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet), Stb. 20U5, 358. De

Zorgverzekeringswet is in werking getredeu op 1 januari 2006.
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2. X heeft nog geen indicatiebesluit van Bureau jeugdzorg verkregen, maar wil
wel zijn recht op jeugdzorg efhectueren.

In het eerste geval is sprake van een assertion. In het tweede geval van een justi-
fied requirement. Het verschil tussen een aanspraak en een recht is er onder meer
in gelegen dat een aanspraak in gradaties (fact, assertion of justified requirement)
voorkomt, tenvijl een recht altijd van hetze}fde niveau (justified requirement) is.
In sommige situaties, zoals de bovenstaande, betekent dit dat een cliënt zoals X
volgens de theorie van Halpin, beter af zou zijn met een recht, omdat dit een
sterkere rechtspositie met zich meebrengt.
De vraag is echter of een rechter inderdaad een sterkere rechtspositie toekent aan
een recht op jeugdzorg. Met andere woorden toetst hij de begrippen met het
idee dat ze niet equivalent zijn. Navraag bij enkele rechters leert dat dit feitelijk
niet het geval is. Naar mijn mening zouden rechters echter wel een duidelijk
onderscheid moeten maken. Zoa}s uit het voorafgaande namelijk is gebleken
betreft het niet slechts een verschil in terminologie, tnaar is er tevens een duide-
lijk inhoudelijk verschil.
Wanneer naar andere sociale wetgeving gekeken wordt zoals de Wet Werk en
Bijstand, de Algemene Ouderdomswet, de Wet Kinderopvang en de Wet vere-
vening pensioenrechten bij scheiding, valt op dat de ene keer sprake is van een
recht (recht op bijstand en ouderdomspensioen) en de andere keer van een aan-
spraak (aanspraak op tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en aan-
spraak op tijdelijk pensioen). De begrippen worden derhalve niet eenduidig ge-
hanteerd en tevens wordt een niet te rechtvaardigen onderscheid gemaakt. De
Staat heeft namelijk een sterkere zorgplicht wanneer het de bijstand betreft dan
wanneer het bijvoorbeeld om kinderopvang gaat.
Wanneer verder naar een enkel Europees en internationaal verdrag gekeken
wordt, valt het volgende in de hantering van de terminologie op.
In het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) staat geen
direct recht of aanspraak op jeugdzorg. Volgens sommige auteurs en kinderrecht-
activisten is er echter wel indirect een recht op jeugdzorg uit het verdrag af te
leiden. Meuwese wijst in dit verband op een tiental algemene bepalingen in het
IVRK waaruit naar zijn mening een recht op jeugdzorg voor kinderen en jonge-
ren kan worden afgeleid. "'`` Ook in Vlaanderen is men in het algemeen van me-
ning dat uit het Verdrag geen rechtsreeks recht te ontlenen is, maar dat het wel
indirect valt af te leiden uit verschillende bepalingen."" Een direct recht is daar-
entegen wel te vinden in het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor
Europa, waar een ruime rneerderheid van de Nederlandse bevolking (61,6or~) bij
het referendum op 1 juni 2005 tegen heeft gestemd. Het eerste lid van artikel 84
van titel I11 bepaalt:

~`~' Meuwese 2U02, p. 24-25.
~r" De Wilde 2003, p. 2Q.
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`Kindere~2 hebhetz recht o~ de bescherming en de zorg díe nodig z~~2 voor hun u~elzijn'.

lleze zinsnede is gebaseerd op artikel 3 lid 2 van het IVRK, maar gaat een stap
verder door de formulering van een duidelijk recht op bescherniing en zorg.
Het IVRK, de Europese Grondwet, en ook bijvoorbeeld het EVRM spreken
alleinaal over rechten en niet over aanspraken. Mocht op Europees of internatio-
naal niveau derhalve in de toekomst een (verdergaande) zorgplicht van kracht
worden - hetgeen niet onwaarschijnlijk is - dan zal dit in de vorm van een recht
gegoten worden. Nu duidelijk is dat een recht meer rechtsbescherming biedt dan
een aanspraak zal het Verdrag voorrang hebben boven de Nederlandse bepaling
(art. 94 GW). Het is dan ook zeker aan de Nederlandse wetgever aan te bevelen
om op deze ontwikkeling te anticiperen door de aanspraak op jeugdzorg in de
Wet op de jeugdzorg te vervangen door een recht.
llit is tevens vanuit het perspectief van de cliënt van de jeugdzorg aanbevelings-
waardig, omdat een recht meer rechtszekerheid en een sterkere uitgangspositie
biedt dan een aanspraak op jeugdzorg.
Concluderend heeft de Nederlandse wetgever met het begrip aanspraak naar mijn
mening in het licht can Europese en internationale ontwikkelingen - en zeker
vanuit het perspectief van de cliënt bezien - niet voor het juiste begrip gekozen.

4. Conclusie

[n dit hoofdstuk is allereerst een theoretisch kader geschapen om te kunnen ach-
terhalen of een aanspraak en een recht wel of niet hetzelfde betekenen, of een
cliënt beter af is met een aanspraak of inet een recht en ten slotte of voor het
juiste begrip gekozen is. Het belang van de beantwoording van deze vragen is er
onder meer in gelegen dat veel mensen onwetend van het bestaan van een even-
tueel verschil, de begrippen door elkaar gebruiken, terwijl men hetzelfde bedoelt.
Aan de hand van de theorie van Hohfeld over de mogelijke interpretaties van het
begrip recht en de theorieën van White, MacConnick en Halpin over de bete-
kenis van een aanspraak is geprobeerd om aan te tonen dat deze begripsverwar-
ring semantisch gezien niet zuiver is. Vervolgens zijn deze theorieën toegepast op
de aanspraak op jeugdzorg. Hieruit is gebleken dat slechts in een bepaalde situa-
tie, de begrippen aanspraak en recht equivalent (van gelijke waarde) zijn, omdat
beide te kwalificeren zijn als een `justí ied requirernent of behaviour of another'. In de
andere gevallen bleek dit niet het geval te zijn en zijn de begrippen aanspraak en
recht dus niet equivalent. Het is derhalve in de eerste plaats voor de wetgever,
maar bijvoorbeeld ook voor de rechterlijke macht van belang om consequent de
juiste terminologie te hanteren om onzuiverheid en onduidelijkheid te voorko-
men.
Ten aanzien van de vraag: of een cliënt beter af is met een aanspraak ofeen recht,
kan gesteld worden dat men in bepaalde situaties beter af lijkt te zijn met een
recht, maar dat het vervolgens sterk tijds-, persoons- en contextgebonden is of dit
inderdaad het geval is. Het antwoord op de laatste vraag: of voor de juiste termi-
nologie gekozen is, luidt dan ook ontkennend. Mede gezien de Europese en
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internationale ontwikkelingen had de wetgever er mijns inziens beter aan gedaan
om een recht op jeugdzorg in de Wet op de jeugdzorg neer te leggen.
In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat vanuit een rechtstheoretisch perspec-
tief gezien een aanspraak op jeugdzorg inhoudelijk verschillend is van een recht.
De vragen die overblijven zijn hoe de wetgever de huidige aanspraak op jeugd-
zorg feitelijk in de wet heeft neergelegd en wie cliënt van de jeugdzorg is. Deze
laatste vraag zal in het volgende hoofdstuk worden belicht.

~8



4 Van ongeboren kind tot personen uit
de leefomgeving: een verruimd
cliëntbegrip

1. Inleiding

hi navolging van de AWBZ en de Ziekenfondswet kent de Wet op de jeugdzorg

nu ook een aanspraak. Ue zogenaamde aanspraak op jeugdzorg bestond nog niet
onder de vigeur van de Wet op de jeugdhtilpverlening. De wet stelt dat cliënten
een aanspraak kunnen maken op jeugdzorg. In de wet staat globaal aangegeven
wie onder het cliëntbegrip valt. Door deze globale aanduiding is echter allerminst
duidelijk wie nu precies cliënt zijn. Is bijvoorbeeld de vader van een kind dat
opgroeit bij een lesbisch stel een cliënt? En valt een ongeboren kind ook al onder
het begrip jeugdige? Kan een tante van een kind cliënt zijn?
In dit hoofdstuk zal een antwoord worden gegeven op de vraag wie nu precies

cliënt van de jeugdzorg zijn en wie dit naar mijn mening zouden moeten zijn.
Alvorens op het cliëntbegrip zal worden ingegaan wordt allereerst kort uiteenge-

zet wat nu eigenlijk onder het begrip jeugdzorg valt. Tot slot zal naar aanleiding
van het verruimd en verduidelijkt cliëntbegrip een eerste aanzet worden gedaan
tot de aanpassing van bepaalde artikelen van de Wjz.

2. Wat is jeugdzorg?

In het vorige hoofdstuk is uitgebreid aan bod gekomen wat een aanspraak is,
maar nog niet wat onder jeugdzorg wordt verstaan. In artikel 1 w.ordt het begrip
jeugdzorg als volgt gedefinieerd:

`ondersteur:inQ van en hi~{p nn~: jeuAdiqen, hurr oi~ders, stiejouders oJ nrrdcrcn, die een
jett~qdi~~e a{s behorende tot Hi4n Aezin verzorgen en opvoeden, bij opgroei- of opvoedingspro-
blernen of dreiAcnde zodanige prob{en~en'.

Uit deze definitie blijkt glashelder de grens van de jeugdzorg. Jeugdzorg is inge-
volge deze definitie natnelijk slechts hulp en steun bij (dreigende) prob{emen in de
opgroei- en opvoedingsfeer. Preventie valt derhalve niet onder het begrip jeugd-
zorg, zoals verwoord in de Wet op de jeugdzorg. De primaire verantwoordelijk-
heid voor het preventieve beleid valt onder de gemeenten. Hierop ziet de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo),~66

166 Op het preventieve beleid zal nader ingegaan worden in hoofdstuk 5.
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In het kader van de jeugdzorg gelden drie vereisten. Dit zijn achtereenvolgens:
~ het tnoet gaan om situaties waarin de opvoeding problematisch is of

dreigt te worden en bovendien meerdere problemen spelen. Simpele
opvoedingsvragen, zoals de vraag hoeveel een baby moet eten, vallen
dus niet onder jeugdzorg;

~ naast het feit dat er sprake moet zijn van een problematische opvoe-
dingssituatie, is een tweede vereiste dat de balans in het gezin tussen
de draaglast en de draagkracht verstoord moet zijn. Met andere woor-
den de mate waarin het probleemoplossend vemiogen overschreden is
en de ouders de greep op de opvoeding kwijt zijn, dan wel het kind
belemmerd wordt in het opgroeien;

~ hiermee hangt het derde vereiste samen: jeugdzorg is aanvullend be-
doeld op de zorg van ouders en andere belangrijke personen rond de
jongere, en op algemene voorzieningen voor de jeugd, zoals onder-
wijs en gezondheidszorg.167

Een eenvoudig voorbeeld ter verduidelijking: Steijn is hyperactief (ADHD); de
ouders van Steijn weten hier niet mee om te gaan en als Steijn lastig is, slaan zij
hem uit onmacht. Het slaan is een teken dat de draaglast en draagkracht van het
gezin uit balans is. De ouders van Steijn gaan naar de huisarts en hij schrijft een
medicijn voor, waardoor Steijn weer rustiger wordt. De neiging om Steijn te
slaan wordt hierdoor steeds minder en verdwijnt op een gegeven moment.
Jeugdzorg bleek in dit voorbeeld niet nodig, omdat de gezondheidszorg een
voldoende antwoord bood.
Het begrip jeugdzorg omvat verder drie componenten:

1. jeugdzorg waarop ingevolge de Wet op de jeugdzorg aanspraak be-
staat. Hiervoor regelt de wet de toegang, het aanbod, de financiering,
de planning en het toezicht;

2. jeugdzorg waarop ingevolge de AWBZ"'~`, de Zorgverzekeringswet'by
of de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (BJJ)17" een aanspraak
bestaat. Bij de BJJ gaat het om civielrechtelijk geplaatste jongeren en
niet om de strafrechtelijk geplaatsten. Voor deze aanspraken regelt de
wet de toegang;

l67 Kanrerstukken 11 2001 ~02, 28 168, nr. 3, p. 9(MvT); Stb. 2004, 703 (Uitvoeringsbesluit
Wet op de jeugdzorg), p. 29 en 31.
Het gaat hierbij om geestelijke gezoudheidszorg voor jeugdigen en zorg voor verstandelijk
gehandicapte jeugdigen. Bij de inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg op 1 januari
20(IS was nog niet duidelijk voor welke vornien van zorg voor mensen met een verstande-
lijke handicap, de Bureaus jeugdzorg de indicatietaak zouden moeten vervullen. Deze taak
zal derhalve op een later tijdstip, namelijk 1-1-2007, ingevuld worden. Besluit van 16 de-
cember 2004 tot inwerkingstelling van delen van de Wet op de jeugdzorg, Stb. 2011~1, 701.
Knrnerstukken 1! 2005~06, 30 344, nr. 2, p. 1(Wijziging van de Wet op de jeugdzorg
alsmede wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat deze aanspraak in 2006 in werking zou treden.
Door het bestuit van 15 december 2005 is deze datum echter naar een later tijdstip ver-
plaatst. Besluit van 15 december 2005 tot nadere bepaling van het tijdstip vau inwerking-
treding van artikel 78, onderdeel ll, van de Wet op de jeugdzorg. Stb. 21105, 699.
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3. het lokale jeugdbeleid dat door de gemeente georganiseerd wordt.
Hierbij kan gedacht worden aan schoolmaatschappelijk werk. Op de-
ze jeugdzorg bestaat geen aanspraak. Hiervoor geeft de wet slechts
enkele regels."'

Uit het bovenstaande volgt mijns inziens dat de aanspraak op jeugdzorg als een
`ultimum-remedium-aanspraak' kan worden gezien. Men verkrijgt namelijk pas
een aanspraak wanneer men in de opvoeding op het randje balanceert of reeds uit
balans is. Bovendien dienen er meerdere problemen te spelen. Het betreft een
rypisch medisch model: `er is een probleem en dat dient opgelost te worden'."'
Nogmaals, op jeugdzorg die preventief werkt bestaat dus geen aanspraak. `Beter
te laat dan te vroeg', lijkt men bij de opstelling van de wet gedacht te hebben.
Ook in Vlaanderen omvat de jeugdhulp geen preventie. In Vlaanderen kent men
zoals reeds eerder vermeld, een recht op jeugdhulp. Jeugdhulp omvat volgens
artikel 2 van het decreet betreffende de integrale jeugdhulp13 en eveneens vol-
gens artikel 2 van het decreet betreffende de rechtspositie van de mindetjarige in
de integrale jeugdhulp174, het geheel van de jeugdhulpverlening, de indicatiestel-
ling, de toewijzing en de trajectbegeleiding. Jeugdhulpverlening is in dit kader de
hulp- en zorgverlening die zich richt tot minderjarigen, of tot minderjarigen en
hun ouders, hun opvoedingsverantwoordelijken en~of personen uit hun leefom-
geving. Uit het `Strategisch Plan Integrale Jeugdhulp' blijkt dat onder jeugdzorg
in Vlaanderen jeugdhulpverlening én algemene preventie wordt verstaan.15 Men
heeft echter gekozen voor het beperktere begrip jeugdhulp, hetgeen geen pre-
ventie omvat.

3. Wie zijn cliënt?

3.1 Inleiding

In beginsel hebben cliënten, behoudens niet rechtmatig in Nederland verblijven-
de vreemdelingen volgens de wet een aanspraak op jeugdzorg. Onder een cliënt
wordt ici de Wet op de jeugdzorg verstaan:

`een jeugdige, zijn ouders nf stíefourler of andere~l die de jeugdige nls Fiehorend tot hun
Rezin verzorgen er1 opvoedert'.

~~~ Kamerstukke~i II2001~02, 28 168, nr. 3, p. 9-10 (MvT).
~~'- Van Rooijen 2001, p. ]4.
173 Decreet betreffende de integrale jeugdhulp, B.S. 11 oktober 2004, 36482. Verder te noe-

men: decreet integrale jeugdhulp.
174 Uecreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, B.S. 4

oktober 2004, 36491. Verder te noemen: decreet rechtspositie minderjarige.
~'~ Ministerie van de Vlaamse gemeenschappen 200p, p. 9.

~1



VAN ONGEBOREN KIND TOT PERSONEN UIT DE LEEFOMGEVING: EEN VERRUIMD CLIËNTBEGRIP

3.2 Jeugdigen

Jeugdigen zijn cliënt van de jeugdzorg en hebben zodoende een aanspraak op
jeugdzorg. Onder jeugdigen worden in beginsel in Nederland verblijvende per-
sonen tot 18 jaar verstaan. Op deze regel bestaan in het kader van de jeugdzorg
twee uitzonderingen:176

~ jongeren tot 23 jaar voor wie voortzetting van de jeugdzorg, die was
aangevangen of waarvan de aanvraag was ingediend vóór het bereiken
van de meerderjarigheidsleeftijd, noodzakelijk is om opgroei- en op-
voedproblemen te verhelpen. Tevens geldt dat deze zorg, voor perso-
nen die net voor hun 18`'` jaar jeugdzorg hebben gehad, binnen een
termijn van een half jaar na beëindiging van die jeugdzorg hervat kan
worden;

. jongeren tussen de 18 en 21 jaar op wie door de rechter het jeugd-
strafrecht van toepassing is verklaard (art. 77c).

Dat jongeren zelfstandig cliënt zijn van de jeugdzorg is niet zo vanzelfsprekend
als het lijkt. In Duitsland bijvoorbeeld is het in de eerste plaats een grondwettelijk
recht van de ouders om hun kinderen te verzorgen en op te voeden (art. 6 lid 2
Grundgesetz). Pas als de ouders in de verzorging en opvoeding van hun kinderen
falen, mag de Staat ingrijpen. Het `Kindeswohl' (welzijn van het kind) is daarbij
het uitgangspunt. "' Achter artikel 6 lid 2 Grundgesetz (GG) ligt het vermoeden
dat degene die een kind het leven geeft, vanuit de natuur bereid en competent is
om de verantwoording voor de verzorging en opvoeding op zich te nemen. Bij
de ouders ligt het welzijn van het kind meer aan het hart dan bij ieder ander
persoon of instelling. "" De grondwettelijke bepaling wordt in ~ 1 lid 2 van de
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) integraal herhaald."`'
Het recht van de ouders is in verhouding tot de Staat een vrijheidsrecht en wordt
het `Elternrecht''~" genoemd. Niet de vrijheid van de ouders ten opzichte van het
kind, maar de vrijheid ten opzichte van de Staat ligt aan het begrip `Elternrecht'
ten grondslag.'"' De Staat mag alleen in het opvoedingsrecht van de ouders in-
grijpen indien dit op grond van art. 6 lid 2 zin 2 GG noodzakelijk is.'s'' Deze
noodzaak bestaat wanneer het lichamelijke, geestelijke of psychische welzijn van
het kind bedreigd wordt. De bedreiging moet veroorzaakt worden door:

~ verwaarlozing van het kind door de ouders;
~ misbruik van de uitoefening van de ouderlijke zorg;

na

m
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Artikel 1 onder b Wjz. Deze uitzonderingen gelden niet voor niet rechtrnatig in Neder-
land verblijvende vreemdelingen.
BVerfGE, 1 BvR 1069I0] vom 16.1.2U02 (http:~~www.bverfg.de). In deze uitspraak
wordt verwezen naar: BVerfGE 24, 119, 144 - FamRZ 1982, 1179.
Coester 1996, p. 1 183.
Kunkel 2001, p. 31. De Kinder- und Jugendhilfegesetz staat in Boek 8 van het Sozialge-
setzbuch (SGB VIII).
Wabnitz 2005, p. 45.
Munning 1992, p. 235.
BVerfGE 61, 358 - FamRZ 1982, 1179.
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~ 'Unverschtildetes Versagen' van de ouders'R';
~ door het gedrag van een derde.'R;

Bovendien moet de bereidwilligheid of bekwaamheid van de ouders tot ophef-
fing van de bedreiging ontbreken.'R'
Het ~~-elzijn van het kind en de jongere'R~ dient altijd de doorslag te geven bij de
uitleg van art. 6 lid 2 GG.'R~
Het doel van de jeugdhulpverlening is er in Duitsland vooral in gelegen om hulp
te bieden aan de familie, waardoor de opvoedingstaak vervuld kan worden.
Jeugdhulpverlening rnoet de ouders helpen om aan de opvoedingsaanspraak van
jonge mensen in ~ 1 1 KJHG te kunnen voldoen.'RR Dit blijkt ook uit een uit-
spraak van het `I3undesverfassungsgericht' waarin werd geoordeeld dat het recht
van de ouders als ouderlijke verantwoordelijkheid garant staat voor de verwezen-
lijking van het welzijn van het kind.'S~ lle jeugdhulpverlening is hiermee hoofd-
zakelijk als hulp aan de ouders geconcipieerd.''"'
Wel staat in ~ 8 lid 2 KJHG dat kinderen en jongeren het recht hebben zich in
alle aangelegenheden die hun opvoeding en ontwikkeling betreien, tot het `Ju-
gendarnbt"`" te wenden. Dit recht van de kinderen en jongeren impliceert echter

geen recht op dienstverlening. llit komt zoals reeds eerder venneld, ingevolge
artikel 6 lid 2 GG aan de ouders toe. In beginsel kunnen kinderen en jongeren
derhalve niet geholpen worden als de ouders hiermee niet instemmen. Uitzonde-
ring hierop zijn de handelingsbekwame jongeren van 16 jaar en ouder, en nood-
en conflictsituaties. In het eerste geval kan de jongere zelfstandig om zorg ver-

zoeken. lle ouders kunnen de hulp aan de jongere vervolgens niet tegenhouden,

echter wel beperken.'`'' In de tweede situatie kutmen kinderen en jongeren door

ifti

IR4
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Hierbij kan gedacht worden aan ouders die psychopathisch of zwaar neurotisch zijn en

daardoor niet voldoende voor het kind kunnen zorgen. Zie Kunkel 2003, p. 219.

6 1 G66 lid ] Burgerliches Gesetzbuch I.
Kunkel 2003, p. 218.
[n 6 7 van de KJHG wordt een verschil gemaakt tussen kinderen, jongeren, jong volwas-
senen en jonge mensen. Kinderen: ~]4 jaar; jongeren: 14-18 jaar, jong volwassenen: 18-

28 jaar en jonge mensen: ~ 27 jaar.
BVerfGE, BvR 1248~03 vom 25. ] 1.2003 (http:~~www.bverfg.de). In deze uitspraak
wordt verwezen naar: BVerfGE 68, 176, 188; BVerfGE 75, 201, 218 en BVerfGE 79, 51,
64.
Kunkel 2001, p. 31 en Kunkel 2003, p. 13.
BVerfGE 24, 119, 144 - FamKZ 1982.
Schwab 2003, p. 297-298.
Naast deze vomi van jeugdhulpverlening bestaat in Duitsland ook de zogenaamde `freie

Jugendhilfe'. lleze vomi van jeugdhulpverleniug wordt door kerkelijke en privaatrechtelij-

ke organisaties uitgevoerd. In C 4 lid 2 Sozialgesetzbuch VIII wordt aan de `freie Jugend-
hilfe' voon-ang gegeven boven de door de Staat erkende `~ffentliche Jugendhilfe' (subsidia-
riteitsbeginsel). In de praktijk houdt dit kort weergegeven in dat indien het Jugendambt'
een jongere heeft die hulp nodig heeft, altijd na moet worden gegaan of de'freie Jugend-

hilfe' de jongere kan helpen. Is dit niet het geval dan moet het 'Jugendambt' zorg verle-

nen. Zie ook: Wabnitz 2005, p. 92.
6 36 lid 1 en 2 SGB I.
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het Jugendambt' geholpen worden zonder dat de wettelijke verzorgers hiervan
op de hoogte zijn.'y'

3.3 Ouders, stiefouders en anderen

In de algetnene bepalingen van de Wjz wordt uiteengezet wat onder een jeugdi-
ge wordt verstaan, maar niet wie er onder het begrip ouder, stiefouders of `ande-
ren' vallen. Ook het Uitvoeringsbesluit zwijgt hierover en d~ Memorie van Toe-
lichting zegt alleen iets over het begrip `anderen'. Bij de Wet op de jeugdhulp-
verlening kan niet worden aangesloten, omdat in deze wet de ouders, stiefouders
of `anderen' uiet als cliënt werden aangeduid. De Memorie van Toelichting geeft
- zoals reeds gezegd - slechts aan wat onder het begrip `anderen' valt-. iedereen
die een kind van een ander als behorend tot zijn gezin opvoedt en verzorgt.l`'~
Hierbij kan gedacht worden aan grootouders of kennissen die het kind in hun
gezin verzorgen en opvoeden. Ook pleegouders - die in principe geen cliënt van
de jeugdzorg zijn - kunnen onder het begrip `anderen' vallen wanneer het
pleegkind in hun gezin opgroei- of opvoedingsproblemen heeft.'`''
Aangezien de Wjz niets over de invulling van de begrippen ouder en stiefouder
zegt, zal aansluiting worden gezocht bij de invulling die Boek 1 van het Burger-
lijk Wetboek aan de begrippen geett. Onder het begrip ouder valt:

~ de fysiologische ouder, hierbij kan een onderscheid worden gemaakt
tussen de genetische en de biologische ouder;

~ de juridische ouder;
~ de sociale ouder.l'"'

De getietische ouder is vaak gelijk aan de biologische ouder. Het is de ouder
waarvan het genetisch materiaal afstamt. Alleen bij hoogtechnologisch draagmoe-
derschap kan een verschil bestaan tussen de genetische en de biologische werke-
lijkheid, omdat de eicel dan afkomstig is van de wensouder maar de draagmoeder
als de biologische moeder wordt aangemerkt.l`" De juridische moeder is de
vrouw uit wie het kind is geboren of die het kind heeft geadopteerd. De juridi-
sche vader van het kind is de man (art. 1:199 BW):

~ die met de moeder is gehuwd wanneer het kind geboren wordt of die
overleden is na de conceptie van het kind;

~ die het kiud heeft geadopteerd;
~ die het kind heett erkend;
~ wiens vaderschap gerechtelijk is vastgesteld.

193

19i
195

~ 8 lid 3 KJHG.
K~rmershtkkc~i II 2p01 ~Q2, 28 168, nr. 3, p. ~9 (MvT).
Idem, p. lll en 49. Pleegouders ziju in principe geen cliënt, omdat zij deel uiunaken van
het zorgaanbod. Rond de positie van de pleegoudets in het algemeen is sinds de inwer-
kingtreding van de Wjz veel te doen gesveest. De gesi~,nialeerde knelpwiten hebben aanlei-
diug gegeven tot een aanpassin~ van de Wet op de jeugdzorg. Knnrershrkken II 211U5~06, 29
815, nr. ~5, p. 4 en Kamerstukken 1! 20115~06, 29 815, nr. 47, p. 11. Zie verder voor een
interessant betoog over pleegoudenchap: Punselie 20U6.
Vlaardingerbroek (Personeri- en Farniliereíht), Titel 11, lul. aant. 4.
Van den Berg á Buijssen ?004, p. 724-728.
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De sociale ouder is de persoon die het kind dagelijks verzorgt en opvoedt, maar
die niet de biologische ouder is.'''" Een voorbeeld hiervan is een vrouw die de
kinderen van haar partner (man of vrouw) mede verzorgt en opvoedt.
Een stiefouder ten slotte is de echtgenoot of geregistreerd partner van een per-
soon met kinderen. Stiefouderschap kan samenvallen met sociaal ouderschap, als
de stiefouder de kinderen mede verzorgt en opvoedt.'y`'

Een voorbeeld ter illustratie van het cliëntbegrip in de jeugdzorg:
Leonie en Marieke hebben een kinderwens. Een vriend (Kees) van de twee
vrouwen is bereid om donor te zijn. Een jaar later wordt uit Leonie, Jaap gebo-
ren. Jaap wordt vervolgens geadopteerd door Marieke (partneradoptie). Kees
heeft Jaap niet erkend, maar zij hebben wel zeker elke maand contact en gaan
dan samen op pad. Op een gegeven moment heeft Kees het idee dat het al een
tijdje niet goed gaat met Jaap. C)p school kan Jaap zich niet goed concentreren en
hij is erg neerslachtig. Kees wi] zijn zorgen delen met de opvoeders van Jaap,
maar zij vinden dit maar onzin en zeggen dat het bij de leeftijd hoort. Kees is
echter zeer bezorgd en vraagt een gesprek aan bij Bureau jeugdzorg.

Kees is een otlder, rnnnr is hij ook eetr cliënt?

Het begrip ouder is zeer diffuus. ]k kies daarom voor een ruime interpretatie.'""
Dit houdt in dat iedere ouder in beginsel een cliënt van Bureau jeugdzorg is.
Hierbij geldt dat er een bepaalde affectieve band en een nauwe persoonlijke be-
trekking met het kind dient te bestaan'`"', zoals bij Kees die elke maand iets met

Jaap onderneemt. Ik realiseer mij dat de hantering van een ruirne interpretatie
van het begrip `ouder' negatieve gevolgen met zich mee kan brengen. Hierbij
kan gedacht worden aan het feit dat een verruiming van het aantal potentiële
hulpvragers tot een toename van de caseload bij Bjz zou kunnen leiden. Verder
bestaat het gevaar dat een ouder die het idee heeft `derderangs' te zijn uit wraak-
gevoel bij Bureau jeugdzorg aan gaat kloppen. Deze mogelijk negatieve gevolgen
wegen mijns inziens, echter niet op tegen het belang van het kind. Bovendien
gaat van de screening van Bureau jeugdzorg door middel van gesprekken met de
ouders, een filterende werking uit. Een ouder die uit wraakgevoel bij Bjz aan-
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Henstra 20112, p. 38.
Voor meer informatie over stiefouderschap, zie: Draaisma 2(1(11.
Ik realiseer mij dat door de hantering van deze ruime interpretatie van het begrip ouder

het voor de medewerker van Bjz niet altijd duidelijk is of een hulpvrager inderdaad onder

het cliëntbegrip valt. Bij twijfel kan hij echter altijd navraag doen bíj zijn leidinggevende of
de jurist van 13jz.
Hiemiee wordt aansluiting gezocht bij de jurisprudentie in het kader van het criterium
`nauwe persoonlijke betrekking'. Deze norm speelt op meerdere terreinen van het familie-

recht een rol, zoals bij de vastlegging van een omgangregeling, zie bijvoorbeeld: EHRM 1

juni 21)114, NJ 2004, 667 (waarin een vader omgang wenst met een kind uit een niet-
huwelijkse relatie) en de vaststelling van gezamenlijk gezag van een ouder en een ander,
zie: HR 13 juli 2001, NJ 2(lnl, 514 (waarin een met het ouderlijk gezag belaste ouder ver-

zoekt om haar tezamen met haar echtgenoot, die niet de vader is, met het gezamenlijk ge-
zag te belasten).
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klopt, kan daarbij door het Bureau naar een tneer op zijn probleem aangewezen
vonn van hulpverlening worden doorvenvezen.

Een ander voorbeeld:
de ouders van Sanne kunnen de opvoeding tijdelijk niet aan en daarom wordt
besloten om Sanne voor deze tijd bij haar opa en oma te laten wonen. Sanne
vertoont echter veel gedragsproblemen en daarom vragen de grootouders van
Sanne bij Bureau jeugdzorg om opvoedingsondersteuning.

Kunrtetr grootouders cliënterr vntr rle jeu~dzorg zijn?

Naar de regel van de wet kunnen grootouders (als ook sociale grootouders) cliënt
zijn als zij het kind behorend tot hun gezin verzorgen en opvoeden (als opvoe-
ders of als netwerk-pleegouders). Zij vallen dan onder het begrip `anderen'. Dit is
het geval bij de grootouders van Sanne. In alle overige situaties kunnen zij advies
en hulp vragen bij problemen met kinderen en jongeren tot 18 jaar. Zo bestaat
de mogelijkheid dat zij een gesprek aangaan bij een opvoedspreekuur. Bovendien
kunnen grootouders, net als tantes, ooms, buren en kennissen een signaal afgeven
aan Bureau jeugdzorg van ernstige opvoed- en opgroeiproblematiek in het gezin
van hun kleinkind of een ander familielid. BJZ moet hier actief op reageren (out-
reachende hulpverlening'"').

3.4 Vreemdelingen

Ten aanzien van vreemdelingen maakt de wetgever een duidelijk onderscheid
tussen rechnnatig en niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen.'"'
Artikel 3 Wjz bepaalt in lid 1 dat rriet rechtrrrati~~ (illegaal) in Nederland verblijven-
de vreemdelingen geen aanspraak op jeugdzorg hebben. Echter, in lid 9 staat dat
in afwijking van lid 1 bij of krachtens algemene tnaatregel van bestuur, zo nodig
in afwijking van artikel 10 van de Vreemdelingenwet 2000 (koppelingsbeginsel),
de aanspraken voor bepaalde categorieën niet rechtmatig in Nederland verblij-
vende vreemdelingen geheel of gedeeltelijk kunnen worden uitgebreid. Een
zodanige aanspraak geeft een vreemdeling echter geen recht op rechtmatig ver-
blijf.
Ten aanzien van rec{rtmatig (met toestemming van de Nederlandse overheid) in
Nederland verblijvende vreemdelingen bepaalt lid 8 van artikel 3 Wjz, dat bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur, in afwijking van het eerste lid van
artikel 3 Wjz en zonodig van artikel 11 Vreemdelingenwet 20O0 (VW 2UOU), de
aanspraken voor bepaalde categorieën rechtmatig in Nederland verblijvende

'-'.'' Outreachende hulpverlening is een proactieve manier van contactlegging met mensen die
volgens de gangbare maatschappelijke normen hulp behoeven, maar die zelf niet om hulp
vragen eu die geen (adequate) hulp ontvangen. Van lloorn 2044, p. 12.

'-"3 Een vreemdeling is volgens artikel 1 onder m van de Vreemdelingenwet 2000: 7eder die de
Nederlandse nationatireit nier bezir er: nier op,yrond van een werrel~ke bepaling als Nederlander rrwet
uvrderr beHaudeld'.
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vreemdelingen, gelet op de aard, de plaats of de verwachte duur van hun verblijf,
kunuen worden beperkt.

Over de posicie varr vreemdelingen zijn bij de totstandkoming van de Wjz door
zowel de Tweede als de Eerste Kamer veel vragen gesteld. De leden van de 1)66-
fractie vroegen zich onder nieer af waarom de vreemdelingenwet 200U als uit-
gangspunt van handelen is genonren en níet het VN-Verdrag inzake de rechten
van het kind.'"~ lle leden van de SP-fractie stelde de vraag oE de strekking van
het VN-Verdrag, waarin volgens hen het recht van het kind op zorg staat ver-
woord, niet boven landelijke wetgeving gaat.'"s Bovendien dienden de kamerle-
den Tonkens en Kant een aniendement in orn artikel 3 lid 1 te vervangen door:
`Cliënten hebben aanspraak op jeugdzorg'. Zij zijn namelijk van mening dat alle
minderjarigen recht hebben op jeugdzorg en dat met het amendement recht
wordt gedaan aau artikel 2 IVIZK.""' Het amendenient is echter verworpen.
Naast Kanierleden hebben ook diverse auteurs en maatschappelijke instellingen
kritiek geuit op de jeugdzorg ten aanzien van vreemdelingen. Met name Stan
Meuwese, directeur van Defence for Children International heeft meennalen
betoogd dat art. 3 Wjz in strijd is uiet het IV1ZK-'"~ Cardol stelt in zijn dissertatie
inzake het recht op ontwikkeling van de alleenstaande rninderjarige vreemdeling,
dat het zeer dubieus is of de beperking van de aanspraak op jeugdzorg voor in
Nederland verblijvende minderjarige vreemdelingen voldoende kan worden
gerechtvaardigd.'""

Ter invulling van het beleid ten aanzien van vreenidelingen is door de Staatsse-
cretaris van VWS op 6 juni 2003 het besluit `aanspraken minderjarige vreenide-
lingen' aan de Tweede Kamer aangeboden.~"`' In een later stadium zijn de rneeste
besluiten, waaronder die ten aanzien van vreemdelingen, geïntegreerd in het
`Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg'.'"' Een tcappant gegeven is dat de in
het oude besluit geldende beperking voor rechunatig in Nederland verblijvende
vreemdelingen tot verlening van jeugdzorg louter ín het opvangcentrum, in het
Uitvoeringsbesluit niet teruggekomen is.'t~

zoa
~o;
~a,
,,,,

Kn~~erstukke~i 1120(11 ~112, 28 168, ur. 4, p. 35.
Kamerstukken I2003~U~}, 28 168, A, p. 20.
Kamerstukken II 2U02~U3, 28 168, nr. 49.
Onder meer op de conferentie `Jeugdigen met een problematische verblijtsstatus en de
jeugdzorg' die op 12 juni 2t11)3 in Anrsterdam is gehoudeu.
Cardol 2005, p. 340.
Kairierst~~kken 1l 2l)02~03, 28 168, nr. 28. Het ontwerp-besluit is verschenen in de Staats-
courant 2003, 194.
Stb. 20(14, 7t13. lle regels omtrent de subsidiëring van de rechtspetsonen voor voogdij - en
gezinsvoogdij - vreemdelingen zijn in een apart besluit neergelegd en dus niet geïntegreerd

in het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg: Srb. 2UU4, 7U2.
Dit betrof artikel 3 lid 1 van het ontwerp-besluit aanspraken vreemdelingen jeugdzorg.
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In het Uitvoeringsbesluit wordt ten aanzien van de aanspraken op jeugdzorg voor
rechtmatig en niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen de vol-
gende invulling geven.'-''-
lle hoofdregel voor rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen is dat zij
aanspraak hebben op alle vorn~en van jeugdzorg. Op deze regel wordt echter een
uitzondering gemaakt voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen die op
grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd een tijdelijk verblijfsrecht
hebben. Over het algemeen verblijtt deze minderjarige in een COA-voorziening,
maar ook andere locaties zijn denkbaar. De uitzondering bestaat erin dat deze
alleenstaande minderjarige vreemdeling slechts voor ten hoogste een half jaar een
aanspraak heeft (artikel 23 lid 2 Uitvoeringsbesluit). De redenen hiervoor zijn dat
de omstaudigheden bij deze minderjarigen snel kunnen wijzigen en de verblijfs-
vergunning voor bepaalde tijd kan vervallen. Bureau jeugdzorg moet dus elk half
jaar de situatie opnieuw beoordelen en bekijken of de jongere nog steeds op
jeugdzorg is aangewezen.21 Voor de andere categorieën van rechtmatig in Ne-
derland verblijveude vreemdclingen geldt een gewone duur van hun aanspraak
op jeugdzorg, namelijk een jaar.
Nict rerhtnrntlE~ in Nederland verblijvende vreemdelingen hebben op grond van
het besluit een beperkte aanspraak op jeugdzorg. Hiermee is invulling gegeven
aan lid 9 van artikel 3 van de Wet op de jeugdzorg. Er is sprake van een beperkte
aanspraak, omdat:

~ alleen vreemdelingen onder de 18 jaar een aanspraak op jeugdzorg
hebben;

~ de ouders of andere verzorgers geen aanspraak op jeugdzorg hebben;
~ de vreemdelingen geen aanspraak hebben op verblijf in een pleegge-

zin, tenzij verblijf in ecn pleeggezin in het belang van de ontwikke-
ling van de vreemdeling geboden is. Het Bureau jeugdzorg moet in
het indicatiebesluit expliciet motiveren waarom zij verblijf in een ac-
commodatie van de zorgaanbieder niet aangewezen acht-,

~ ook voor deze categorie van vreemdelingen geldt een verkorte ter-
mijn waarbinnen de aanspraak geldig is, namelijk ten hoogste een half
jaar.'"

lle beperking van de aanspraak op jeugdzorg voor niet rechtmatig in Nederland
verblijvende vreemdelingen vindt zijn grondslag in artikel 1O (het koppelingsbe-
ginsel) van de Vreemdelingenwet 2000. Voor rechtmatig in Nederland verblij-
vende vreemdelingen geldt dat de aanspraken in overeenstenuning moeten zijn
met de aard van het verblijf (artikel 11 VW 2000). Voor een vreemdeling die
geen rechtmatig verblijf in Nederland heeft geldt dat hij in principe geen aan-

'-~'- De wettelijke hasis wordt door de leden R en 9 van artikel 3 van de Wet op de jeugdzorg
gegeven.

'-~i Nota van Toelichting bij het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, p. 33-34.
'r; Deze beperkingen zijn terug te cinden in de artikelen 7, R en 23 van het Uitvoeringshe-

sluit Wjz en nader toegelicht op p. 34 van de Nota van Toelichting bij het Uitvoeringsbe-
sluit.
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spraak kan maken op voorzieningen. Hierop gelden echter uitzonderingen voor

het onder~vijs, de verlening van medisch noodzakelijke zorg, de voorkoming van

inbreuken op de volksgezondheid, of de rechtsbijstand aan de vreetndeling (arti-

kel 1l1 lid ? VW 20UO). In het kader van de Wet op de jeugdzorg wordt van deze
uitzonderingen gebruik gemaakt door tninderjarige vreentdelingen zonder
rechtmatig verblijf een aanspraak op jeugdzorg toe te kennen.''s lleze aanspraak
wordt echter beperkt oIn de vreenideling geen recht op rechtniatig verblijf te
geven.~16
Het koppelingsbeginsel is in 2U05 in een uitspraak van de voorzieningenrechter
van de Centrale Raad van Beroep'" opzij gezet, otndat aan artikel 2 van het
IVRK meer waarde werd gehecht. De gemeente Zaanstad diende door deze
uitspraak twee minderjarige kinderen, die in afwachting van de beslissing op het
verzoek om een verblijfsvergunning in Nederland verbleven, financieel te onder-
steunen.''~` Deze financiële ondersteuning geschiedde in de vorm van een bij-
standsuitkering. De Centrale Raad van Beroep heeft in hoger beroep geoordeeld,
dat bepalingen uit het IVIZK erop wijzen dat het koppelingsbeginsel geen vol-
doende rechtvaardiging kan vormen voor het geheel uitsluiten van de mogelijk-

heid om ten behoeve van rechtmatig in Nederland verblijvende kindereu bijstand
te verlenen.''`' (~pvallend, is dat destijds bij de wijziging van de Vreenuielingen-
wet in de Eerste Kanier over een mogelijke strijdigheid een vraag is gesteld en de
regering hierop geantwoord heeft dat het onthouden van bijstand krachteus de
Algetnene bijstandswet niet in strijd zou kunnen komen met het VN-verdrag
inzake de rechten van het kind."" lle bestuursrechter oordeelt hier dus niijns
inziens terecht heel anders over.
lleze doorbreking van het koppelingsbeginsel zou naar niijn Inening ook in cie
jeugdzorg moeten geschieden. Alhoewel de spanning tUSSeIl de aanspraak op
jeugdzorg en het koppelingsbeginsel beperkt is, vind ik het onaanvaardbaar dat de
status van het kind bepaalde vormen van jeugdzorg, zoals verblijf bij een pleegge-
zin, in beginsel uit kan sluiten. Nederland is waarschijnlijk het enige land dat dit
discriminerende beginsel kent.'~~ Vlaanderen bijvoorbeeld verstaat in het kader
van de integrale jeugdhulp onder een Ininderjarige elke min-18jarige die zich op
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De Raad van State heeft in zijn advies bij het wetsvoorstel Wjz aangegeven dat de aan-
spraak op jeugdzorg niet zonder meer kan worden aangemerkt als een verbijzondering van
één van de genoeuide aspecten in artikel 10 lid 2 VW 20U0. De destijds verannvoordelijke

bewindslieden hebben echter aangegeven dat het niet bedoeld is als een verbijzondering

van de terreinen van artikel 10 lid 2 VW 2(11111, maar als een uitbreiding. Ue door de Raad
van State gevonden meest geëigende weg, via aanpassing van de Vreentdelingenwet 31111(1

is door de bewindslieden niet gevolgd. Gekozen is namelijk voor een bepaling in het wets-
voorstel Wjz. K~trnersai{~kcn fl 21101 ~02, 2H 168, A, p. 14- ] 5.
Nota van Toelichting bij het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, p. 35.
CRvB 8 augustus 2U05, L~N AUu687.
`13ijstand voor illegalen', Het Parool, Ill augustus 211115. Waarbij de temi illegalen mijns
inziens ongelukkig gekozen is, omdat de kinderen niet illegaal ntaar in ahvachting van de

beslissing op het verzoek om een verblijtsvergunning in Nederland verbleven.
C:RvB 2-1 januari 2lN)6, LJIV AVU197 en :~jL3 211U6-5, p. 298.
Kamerstul.ken I 1997~yá, 24 233, nr. 149, p. 1 1.
Spijkerboer 2p114, p. 52.

~y



VAN ONGE[30REN KIND TOT PERSONEN UIT DE LEEFOMGEVING: EEN VERRUIMD CLIËNTE3EGRIP

het grondgebied bevindt, ongeacht zijn juridisch beschermingsstatuut, verblijfs-
statuut of personee}sstatuut, of een andere omstandigheid.'-`'z
Naar mijn mening mag er wettelijk geen onderscheid gemaakt worden tussen
kinderen met de Nederlandse nationaliteit en - rechtmatig of niet rechnnatig - in
Nederland verblijvende vreemdelingen. Een kind is een kind en dient indien het
zorg nodig heeft - ongeacht zijn status - op de meest adequate manier geholpen
te worden. Door in artikel 3 Wjz de vreemdelingen ook een vol}e aanspraak op
jeugdzorg te geven, vervalt bovendien het bezwaar van menigeen dat de rechts-
positie van de vreemdeling is uitgewerkt in een besluit in plaats van de wet.

Wat wel toe te juichen is, is dat de kindenechter sinds 1 januari 2O05 de onder-
toezichtstellingstaken over bepaalde minderjarigen op verzoek van een ouder,
een opvoeder, de Raad voor de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie
aan Stichting Nidos in plaats van aan Bureau jeugdzorg kan opdragen. Het betreft
hierbij jongeren door of voor wie een aanvraag tot het verlenen van een ver-
blijfsvergunning voor bepaalde tijd is ingediend (art. 28 Vreemdelingenwet 200f))
en die in verband daarmee in een opvangcentnrm verblijft."' lleze minderjarigen
worden hierdoor gelukkig niet in de kou gezet. lle al bestaande gezinsvoogdijen
van Nidos zijn door de wijziging van de Wjz bovendien niet van rechtswege
overgegaan op Bureau jeugdzorg (dit was oorspronkelijk wel zo bedoeld in arti-
kel ]02 Wjz)."~`

3.5 Gemeenschaponderdanen

Indien een Gemeenschapsonderdaan in Nederland komt wonen en niet tevens de
Nederlandse nationaliteit bezit, wordt hij als vreemdeling aangemerkt. Deze
gerneenschapsonderdaan ontleent rechtstreeks aan het EG-verdrag inzake vrij
verkeer van personen rechtmatig verblijf. De verblijfsregeling van gemeenschaps-
onderdanen is niet in de vreemdelingenwet geregeld. Er zijn op grond van artikel
1 12 VW 2(100 bij of krachtens het Vreemdelingenbesluit 2O00 (Vb 20UU) nadere
regels gesteld."' Er gelden afw-ijkende regels ten gunste van gemeenschapsonder-
danen. Zo hebben zij op grond van artikel 8.8 Vb 2Q(1O geen meldingsplicht bij
dc politie.
In veel gevallen verblijven gemeenschapsonderdanen voor een bepaalde tijd in
een ander land (bijvoorbeeld om te werken) om vervolgens weer terug te keren
naar het land van herkomst. Stel nu dat de kinderen van zo'n gemeenschapson-

,,,

M.v.T., PnrJ. Sr. Vl. Parl. 2003-2004, nr. 2063~1, p. 7.
Een opvangcentrum als bedoeld in artikel 1, onder d van de Wet Centraal Orgaan opvang
asielzoekers.
Ueze wijziging is doorgevoerd naar aanleiding van een amendement van het Tweede
Kamerlid Kalsbeek en het daaropvolgende herstel van de Wjz van enige onvolkomenhe-
den: Knnirrctukken I12U02I03, 2R 168, nr. 35 en Kamerst4~kkert I12Up41f15, 29 822, nr. 3, p.
1-2 (MvT). De motie van het lid Tonkens die over dezelfde materie ging is vóór de stem-
ming ingetrokken. Knmercn~kkrn 11 211112~I13, 28 168, ne 43 en Hnndelin,qen 17 2002~U3, 2R
16R, nr. 81.
Groeneweg e.a. 20111, p. 21.
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derdaan jeugdzorg behoeven, dit in Nederland ook verkrijgen, maar men terug-
keert naar het land van herkomst. Blijft men in dit geval cliënt van de jeugdzorg?
Een voorbeeld:
De familie Schulte uit Duitsland woont in verband met het werk van vader Hei-
no bij een internationale organisatie in Nederland. Tijdens het verblijf in Neder-
land raakt de moeder van de 12jarige Kai in een depressie. Zijn vader kijkt door
zijn drukke werkzaamheden niet naar zijn gezin om. Aangezien het met Kai
steeds slechter gaat, wordt hij na onderzoek onder toezicht gesteld en uithuisge-
plaatst. Nadat Kai een half jaar in een pleeggezin verblijft, besluit vader Heino
om met zijn familie terug naar Duitsland te gaan. Kan de OTS niet uithuisplaat-
sing in Duitsland worden voortgezet?
In dit kader zijn het Haags Kinderbeschermingsverdrag van 1996"`' en de veror-
dening Brussel [Ibis (Vo-B[Ibis)"' van toepassing."" In Nederland zijn deze twee
stukken neergelegd in één uitvoeringsregeling: Uitvoeringswet internationale

g -~kinderbeschennin "`'
Indien er sprake is van samenloop van beide regelingen geeft artikel 61 van Brus-
sel Iibis aan welke voorrang heeft. Bij toepassing van deze regels op de onderha-
vige casus kan gesteld worden dat Brussel IIbis voorrang heett op het verdrag
doordat het betrokken kind zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied van
een lidstaat heeft. Het uitgangspunt van Brussel I[bis is, dat de in een lidstaat
gegeven beslissing in een andere lidstaat wordt erkend zonder dat daartoe een
procedure vereist is (artikel 21 Brussel 1[bis). In principe kan het verblijf in een
pleeggezin dus worden voortgezet en blijtt men dientengevolge cliënt.

4. Wie zouden ook cliënt moeten zijn?

4.1 Personen uit de leefomgeving

Anders dan in Nederland, wordt in Vlaanderen het begrip cliënt niet als zodanig
in de Decreten ltechtspositie minderjarige en Integrale jeugdhulp gedetinieerd.
Hiervoor is orn verschillende redenen doelbewust gekozen. Ten eerste heett dit
te maken met het feit dat het cliëntbegrip een dynamisch begrip is. Het is zeer
tijds- en contehtgebonden, met altijd één constante: de minderjarige. Naast deze
minderjarige kunnen ook ouders, opvoedingsverantwoordelijken of nog ruimer,

Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenniug, de tenuitvoerlegging
en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid eu maatregelen ter
bescherrning van kinderen, Den Haag 19 oktober 1996, Trb. 2003, 35. Het betrett de op-
volger van het Haags Kinderbeschenningsverdrag van ]961.
De Verordening (EG) 22111I20U3 van de Raad van 27 november 201)3 betreffende de
bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en
inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid. Het betrett de opvolger van de Brussel ll ver-
ordeuing.
Zie voor meer infomratie over het verdrag en de verordening: Yellis 20115, p. 74 en 75.
Wet van 16 februari 2006 tot uitvoering van het op 19 oktober 1996 te 's-Gravenhage tot
stand gekomen verdrag inzake (...) (Uitvoeringswet internationale kinderbeschernring),
Stb. 20p6, 123. Zie ook: Vlas á Ibili 2CN)5, p. 264.
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betrokkenen uit de leefomgeving van de minderjarige (broers, zussen, grootou-
ders) cliënt zijn of deel uitmaken van het cliëntsysteem. Naast het dynamische
aspect speelt ook het gegeven dat men in de jeugdhulpverlening cliënt en~of
patiënt kan zijn. Dit heeft gevolgen voor de positie van de betrokkenen en de
handelingsruimte van hulpverleners. In veel sectoren van de integrale jeugdhulp,
met uitzondering van het algemeen welzijnswerk, zijn hulpverleners werkzaam
die vallen onder de Wet op de patiëntenrechten.'3f
Opvallend in het Vlaamse systeem is, dat personen uit de leefomgeving van de
minderjarige cliënt zijn of deel uitmaken van het cliëntsysteem. Onder leefomge-
ving wordt verstaan:

`dc rtahnrrlijke persorren, rrret uitzonrlerir~q vnrr de ouders en dc opvoedínqsvernrrhr~oordelij-
Izerr, rlie hij de rnirrdcrjnn~qe irrrr~onen of inet de rninderinriRe een bijzorrr~ere a(jectieve bnnrl
hebhcn, everrrrls rle nntuurlijkc persorren rlie irr de blrurt vnrr de rninrlerjnríge n~orrerr rf rnet
Ivie de nrinderjarr~regcregcld contnct heeft, onder meer bij laet sclroolgaarr of tijrlens dc vnje-
t~dsbeste~lirrQ'. ~'r
De personen uit de leefomgeving hebben daarbij geen recht op jeugdhulp.'3'

[k ben er voorstander van om een bepaalde groep van personen uit de leefomge-
ving van het kind ook in Nederland onder het cliëntbegrip te laten vallen. Ik
denk hierbij met name aan de personen die bij de minderjarige in huis wonen
(zoals broers en zussen) of inet de minderjarige een bijzondere affectieve band
hebben (zoals familieleden).
Deze personen kunnen in Nederland vaak slechts een signaal afgeven aan Bjz in
het kader van de outreachende hulpverlening of een melding maken bij (een
vermoeden van) kinderniishandeling.
Net als in Vlaanderen vind ik dat deze personen uit de leefomgeving in beginsel
geen aanspraak op jeugdzorg moeten hebben, maar wel bijvoorbeeld verplicht te
~~~oord moeten worden gestaan.
Als de natuurlijke personen die in de buurt van de minderjarige wonen of inet
wie de minderjarige geregeld contact heeft, onder het cliëntbegrip zottden vallen,
wordt het begrip naar mijn mening te veel opgerekt. Ik pleit daarom voor deze
groep van personen voor een tussenoplossing. Het Nederlandse systeem van
outreachende hulpverlening vind ik - zoals reeds gesteld - niet toereikend. Uit
de literatuur blijkt namelijk dat in veel gevallen sprake is van een passieve hou-
ding van hulpverleners, waar een meer actieve houding noodzakelijk zou moeten
zijn.''` Naar mijn mening zou op een signaal of een melding van mensen uit de
leefomgeving, zoals de leider van een voetbalelftal, een akela of de buurman,

'-~ Centrale Commissie ]ntegrale Jeugdhulp 2004, p. 3.
'-3t Artikel 2 van het decreet betrefiènde de rechtspositie van de minderjarige in de integrale

jeugdhulp, B.,S. 4 oktober 21104, 3G491.
'3'- De artikelen G en 7 van het decreet integra]e jeugdhulp respectievelijk het decreet rechts-

positie minderjarige die over het recht op jeugdhulp gaan, spreken namelijk slechts over de
minderjarige, de ouders of opvoedingsverantwoordelijken.

'-3J Zie bijvoorbeeld het Inspectíerapport naar aanleiding van de dood van de peuter Savanna,
waaruit blijkt dat door het 13jz geen actie is oudernomen naar aanleidiug van signalen dat
er zorgen waren over de peuter. ]nspectie Jeugdzorg 2005a.
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maar ook van een andere (gemeentelijke) instantie actief door Bjz moeten wor-
den gereageerd, waarbij te allen tijde een terugkoppeling bestaat naar degene uit
de leefomgeving die zich zorgen maakt om het kind en daarom actie heeft on-
dernomen. Deze verplichte terugkoppeling zou mijns inziens wettelijk vastgelegd
moeten worden in de Wet op de jeugdzorg.

4.2 Ongeboren kinderen

[n de regel doet een zwangere vrouw er alles aan om te zorgen dat haar kind
gezond ter wereld kotnt, maar stel dat dit niet het geval is, kan een ongeboren
kind dan een cliënt van de jeugdzorg zijn? Is het in deze contekt mogelijk otn
een heroïnehoertje tijdens haar zwangerschap in het belang van het ongeboren
kind te verplichten om niet of veilig te vrijen en van de drugs af te blijven?''~ Er
bestaat namelijk een gerede kans dat de foetus via de vrouw besmet raakt met het
HIV-virus. Daarnaast kunnen de efl~ecten van het gebruik van drugs tijdens de
zwangerschap enorm zijn. Zo kan een kind een achterstand krijgen op het gebied
van intelligentie, emoties en motoriek. [n het verlengde hiervan rijst de vraag of
de vrouw in het algemeen verplicht kan worden om tijdens de zwangerschap
bepaalde dingen te doen of na te laten in het belang van het ongeboren kind? Is
het ten slotte mogelijk om een ongeboren kind op voorhand onder voogdij te
stellen?
[k realiseer mij ten zeerste dat deze vragen juridisch, maar zeker ook ethisch
gezien lastig te beantwoorden zijn. In het navolgende ga ik het toch wagen om
een tweetal juridische vragen te beantwoorden.

De juridische vraag die allereerst in deze Inoeilijke kwestie speelt is of het onge-
boren kind een cliënt van de jeugdzorg kan zijn. In het verlengde hietvan speelt
de vraag of een ongeboren kind een persoon c.q. rechtssubject is. Het Europese
Hof heeft in het anest Vo tegen Frankrijk'-'' geoordeeld dat het naar de huidige
stand van zaken niet wenselijk en mogelijk is om de vraag of een ongeboren kind
een persoon is in het kader van artikel 2 EVRM in abstracto te beantwoorden
(r.o. 85). Het is aan de Staten afzonderlijk om het begrip af te bakenen (:doctrine
van margin of appreciation).
In Nederland wordt hier verschillend over gedacht. Er is een groep personen die
absoluut van mening is dat een ongeboren kind nog geen persoon is en dit pas
wordt als het levend ter wereld komt. Daarnaast zijn er mensen die wel van me-
ning zijn dat een ongeboren kind reeds beschermingswaardigheid toekomt. In
deze laatste groep heerst echter verdeeldheid over de vraag wanneer (en o~ de

?3i

?35

Het is in dit kader vernieldenswaardig, dat Vlaardingerbroek in Nededand een discussie in
gang wil zetten ten aanzien van de vraag of het krijgen van kinderen wellicht voorkomen
moet worden, indien de ouders niet in staat moeten worden geacht om een (toekomstig)
kind ín een hamionische ontgeving te laten opgroeien. Het uitgangspunt is daarbij het be-
lang vau het kind en niet dat van de (toekomstige) ouders. Vlaardingerbroek 2U06, p. 79-
92.
EHRM 8 juli 2U04 (appl. no. 53924~00), NJB 2004, p. 2100. Voor een kritische noot bij
het arrest, zie: Forder 2005.
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persoonlijkheid tijdens de zwangerschap ontstaat. Zo zijn er aanhangers van de
alomvattende bescherming (van bevnichting tot de bevalling) en er zijn aanhan-
gers van de groeiende beschermwaardigheid.-"~ Nidatie (innesteling in de baar-
moederwand, waardoor het een vrucht wordt) en levensvatbaarheid (algemeen
beschouwd vanaf vierentwintig weken) van de vrucht vormen daarbij belangrijke
ijkpunten."~ Aanhangers van de groeiende beschern~ingswaardigheid zijn Leenen
óc Gevers en Te Braake.'`'x Een duidelijke tegenstander is Van der Burg.''9
Vanuit de jeugdzorg bezien, sluit ik mij aan bij de aanhangers van de groeiende
beschermwaardigheid van het ongeboren kind. Een magische grens vornit daarbij
de levensvatbaarheid, zoals in het strafrecht in artikel 82a wordt gehanteerd. Naar
mijn mening moet naarmate de zwangerschap vordert steeds meer rekening wor-
den gehouden met het belang van het ongeboren kind en minder met het `baas
in eigen buik'-beginsel van de vrouw.'~" Zo veel mogelijk dient voorkomen te
worden dat het kind reeds bij de geboorte met een bepaalde achterstand ter we-
reld komt die wellicht belet had kunnen worden.~'~
Wat betekent dit ntr voor het heroïnehoertje uit het voorbeeld of de zwangere
vrouw in het algemeen? Dat is niet zwart-wit te stellen, er zal steeds door de
rechter een belangenafwegingen dienen plaats te vinden tussen het belang van de
zwangere vrouw en het kind. Waarbij het belang van het kind steeds meer ge-
wicht in de schaal gaat leggen, naarmate de zwangerschap vordert. Leidende
criteria hierbij zijn naar mijn mening: levensvatbaarheid en gevaarzetting. Ik ga
hier vrij ver in en ben - anders dan Leenen 8t Gevers - van mening dat het be-
lang van de vrouw moet wijken voor het belang van het ongeboren kind, indien
een vrouw de gezondheid van zichzelf en~of haar ongeboren kind in gevaar
brengt.'`'- In de Verenigde Staten hebben reeds verschillende rechters het onge-

z3e
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Vlaardingerbroek ( Percnnen- en Familierecht), Titel 1, Inl. aant. 2.
Beers 2005, p. 682.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat Leenen á Gevers van mening zijn dat de embryo
in de laatste fase een eigen beschermingsregime toekomt, waarbij het noch een zaak, noch
een persoon is: Leenen 8~ Gevers 200Q p. 130-140. Te Braake ]995, p. 80-84. In het ka-
der van de beschemiwaardigheid van de embryo spelen tevens de discussies over de abortus
provocatus en de toepassing van medische experimenten op embryo's. Op deze kwesties
zal ik in het kader van deze dissertatie niet uader ingaan en volsta ik derhalve met een ver-
wijzing naar de volgende bronnen: Leenen á Gevers 2000, hoofdstuk 7, de Embryowet
(incl. de evaluatie van deze wet), de Wet afhreking zwangerschap en de Oviedo Conventie
(Convention for the protection of human rights and dignity of the human being with re-
gard to the application of biology and medicine: Convention on human rights and biome-
dicine ] 997).
Van der Burg 1994, p. 386-401.
Voor de goede orde wil ik hierbij vennelden dat ik - mits toegepast volgens de regels van
de Wet afbreking zwangerschap - zeker geen tegenstander van abortus ben.
Li deze context speelt ook de wrongful birth en wrongful life jurispmdentie. Hierop zal in
hoofdstuk 7 nader worden ingegaan.
Het betreft een analoge toepassing van het gevaarscriterium van art. 2 Wet BOPZ ( bijzon-
dere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen), waarbij de koppeling met een geestes-
stoornis niet noodzakelijk ís. Bovendien dient ook ingegrepen te kunnen worden indien
de ongeboren vrucht in gevaar is. Een zwangere vrouw die over de grenzen van het avon-
tuur gaat en zonder duidelijke reden enkele malen onder invloed met zeer grote snelheid
door het centmm van de stad scheurt, valt hierbij ook onder het gevaarscriterium. Voor de
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boren kind rechten toegekend, ten koste van de rechten van de zwangere vrouw.
Zo diende een Jehova-getuige een bloedtransfusie te ondergaan die zij uit ge-
lootsovertuiging weigerde'-" en moest een vrouw tegen haar wil door middel van
een keizersnee bevallen, omdat haar ongeboren kind in gevaar was.';` Bij drugs-
gebruik door de zwangere vrouw is de volgende tendens waar te nemen: `Gerrer-
nlly, tlrere are three cntegories of judicinl resportses rvlren dealirrg u~ith perirrntnl strhstnrrce
nbuse irr t{re cottrts (1) rejectirrg the clairrr ofjurisdictiorr on all grourtds; (2) protectín~ the
irfnnt orrly after its birth; arrd (3) state interventiorr before the birtll o~the irfntrt'.'~' Het
is in de Verenigde Staten dus sterk afhankelijk van het onderwerp en de rechter
wiens rechten prevaleren: die van de zwangere vrouw of die van het ongeboren
kind. Een aantal zaken is zeer controversieel en gaat ook naar mijn mening much
too Fnr. Een voorbeeld: de rechter oordeelde in Dnvis v. Davis over zeven inge-
vroren embryo's, dat het `sever: hr~rnnn beirrgs existirrg as ernbryos' waren. De vrouw
kreeg vervolgens `tempory nrstody' over de `childrerr, in vitro'.'~"'
Ondanks een aantal extreme `Amerikaanse toestanden' is het naar mijn mening
toe te juichen dat er rechters zijn die op goede gronden het belang van het onge-
boren kind voor laten gaan op dat van de zwangere vrouw. Het ongeboren leven
van de foetus is hierbij echter nooit van een hogere waarde dat~i het leven van de
zwangere vrouw.'~' Het leven van bijvoorbeeld een vrouw die dreigt uit te dro-
gen door een extreme zwangerschapsallergie gaat hierbíj voor op dat van het
ongeboren kind.
Ik realiseer mij dat er praktisch gezien de nodige nadelen aan de bovenstaande

notie kleven. Zo kan een vrucht al de nodige schade hebben opgelopen voordat

ingegrepen wordt en is het bij niet gedwongen opname lastig te controleren of

een zwangere vrouw zich wel aan de opgelegde maatregelen houdt. Welke amb-

tenaar gaat bijvoorbeeld 's avonds op pad om te controleren of het heroïnehoer-

tje wel veilig vrijt. Daarnaast kan deze notie op de lange tennijn ook een aantal
belatigrijke consequenties hebben, zoals een mogelijke aansprakelijkheidsstellirig
of strafbaarheidstelling van de vrouw, indien zij bepaalde opgelegde maatregelen
niet opgevolgd heeft. lleze nadelen in ogenschouw genomen, ben ik toch vau
mening dat een ongeboren kind ten nadele van de aanstaande moeder beschermd
moet kunnen worden en zodoende al cliënt kan zijn van de jeugdzorg.

Een tweede juridische vraag die speelt is of de mogelijkheid dient te bestaan dat
er door de rechter reeds beschermingsmaatregelen ten aanzien van het ongeboren
kind kunnen worden uitgesproken.

invulling van het begrip gevaar, zie: Keurentjes 2003, p. 11-76 en Leenen 8t Gevers 300(1,

p. 29l -293.
'33 Raleigh Fitkin-Paul Morgan Memorial Hosp. v. Andetson Anderson, 201 A.2d 537, 537

(N.J. 1964).
'-;~ Gallal;her 1987. [n een aantal van deze zaken is door een rechter ook ten voordele van de

rechten van de vrouw geoordeeld.
'-~5 Weyrauch 2002, p. 742. Meer voorbeelden van zaken zijn te vinden in Kolder e.a. 1987,

p. I 192-1196.
'-`~ Weyrauch e.a. 1994.
'-;~ Kolder e.a. 1987, p. 1194 en Kalkman-Bogerd 199Q, p. 502.
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Een prenatale erkenning is op grond van artikel 1:203 BW mogelijk, een akte
van naatnskeuze kan eveneens vóór de geboorte door de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand worden opgemaakt ( art. 1:5 BW), maar hoe zit het met bijvoor-
beeld de voogdij? Kan voor de geboorte op voorhand een voogd worden be-
noemd? Nee, zegt de wet.2~R Ja, zei de rechtbank in Alkmaar.`';9 De rechtbank
overwoog hierbij dat het in het belang van het nog ongeboren kind is dat het
reeds als geboren wordt aangemerkt. De rechter fingeert hiermee tijdens de
zwangerschap de geboorte van het kind. Deze fictie is mogelijk door de toepas-
sing van artikel 1:2 BW.'s"
lle kinderrechter heeft in dit geval de vrees dat de moeder direct na de geboorte
een riskante situatie kon laten ontstaan die ernstig gevaar voor de gezondheid en
ontwikkeling van het kind kon opleveren, zwaar laten wegen.'i1
Ook een prenatale ondertoezichtstelling is reeds door de rechter uitgesproken.
lle Rechtbank in Utrecht oordeelde namelijk op 3 juni 2004, dat op grond van
artikel 1:2 BW de OTS in het belang van het ongeboren kind reeds kon worden

„
uitgesproken. 'u
[k ben het met de betreffende kinderrechters eens dat het vanuit preventief oog-
punt wenselijk is om te voorkomen dat er een (korte) periode is - tussen de ge-
boorte en de uitvoering van de kinderbeschemiingsmaatregel - waarin het kind
schade kan lijden. Het BW voorziet hier echter (nog) niet in.25' De moeder krijgt
naar huidig recht van rechtswege het ouderlijk gezag bij de geboorte, tenzij zij
op dat moment onbevoegd tot gezag is. De onbevoegdheid tot gezag wordt ge-
regeld in artikel 1:246 BW. Dit artikel bepaalt de volgende personen onbevoegd
tot gezag:

~ minderjarigen;
~ personen die onder curatele zijn gesteld;
~ personen van wie de geestesvermogens zodanig zijn gestoord, dat zij

in de onmogelijkheid verkeren het gezag uit te oefenen, tenzij de
stoornis van tijdelijke aard is.

De gevolgen van onbevoegdheid worden vervolgens geregeld in artikel 1:253q
BW. Wanneer beide ouders onbevoegd zijn tot gezag wordt, door de kanton-
rechter een voogd benoemd.
Blankman stelt in het geval dat een vrouw met een verstandelijke beperking een
kindenvens heeft voor, dat de kantonrechter op voorhand een mentorschap in-
stelt en daarbij op basis van art. 1:145a BW uitspreekt dat de vrouw onbevoegd
tot gezag is. Na de geboorte kan dan met spoed een voogd benoemd worden.'s;

Er moet namelijk sprake zijn van een gezagssituatie en die bestaat nog niet a]s het kind nog
uiet gehoren is.
Rb Alkmaar 29 november 2(100. Terug te vinden in: Verwey Jonker instituut 20p5, p. 32.
Deze uitspraak is enigszins opmerkelijk, omdat het bij de toepassing van artikel ]:2 13W in
de meeste gevallen om vermogensrechtelijke aanspraken gaat, zoals erfgeuaamschap en niet
om persoonlijkheidsrechten.
VenveyJonker instituut 21105, p. 32.
Rb. Utrecht 3 juni 2004, F~R 2005, 98.
Zie ook: Forder 20f1~}, p. 199-2p] .
131ankman 2004, p. 257.
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[k zie echter meer in de constructie van de kinderrechter in Alkmaar door tijdens
de zwangerschap reeds een voorlopige voogdij van een voogdij-instelling uit te
spreken, waardoor het kind na de geboorte gelijk naar de voogd kan. Het con-
cept van Blankman biedt namelijk niet in alle gevallen een oplossing255 en bo-
vendien bestaat er naar mijn idee een tijdelijk gezagsvacuiim, namelijk tussen de
geboorte en de instelling van de voogdij.
Ue kinderrechters hebben nu nog op een vrij gekunstelde manier via artikel 1:2
BW een voorlopige voogdij en een prenatale ondertoezichtstelling uit kunnen
spreken. Antwoord gevend op de beginvraag, ben ik van mening dat de rechter
de mogelijk ter beschikking dient te staan om in het belang van het kind de
voogdij, de ondertoezichtstelling (OTS), maar ook de onthefl~ing al op voorhand
uit te spreken.'S`' Hierbij dient wel reeds te worden voorzien in een pleeggezin
en een goede bezoekregeling voor de ouders. In de praktijk blijkt behoefte te
zijn aan een dergelijke regeling. Uit een pilotstudie preventie die in 2005 door
het Veruv-ey Jonker Instituut voor de Raad voor de Kinderbescherming is uitge-
voerd, blijkt namelijk dat bijvoorbeeld in Amsterdam Noord al regelmatig een
kind wordt aangemeld tenvijl het nog niet geboren is.'-'' Er wordt dan al een
onderzoek gestart ten behoeve van het nog ongeboren kind met als doel de OTS
meteen na de geboorte te laten starten.'S~

4.3 Aanstaande ouders

Ik heb in het voorgaande betoogd dat ongeboren kinderen onder bepaalde om-
standigheden cliënt moeten kunnen zijn van de jeugdzorg. In het verlengde hier-
van speelt de vraag of dit ook voor aanstaande ouders geldt.
In dit verband nraak ik een onderscheid tussen het vrijwillige en het gedwongen
kader.
In het vrijwillige kader ben ik namelijk zondermeer van mening dat aanstaande
ouders cliënt moeten kunnen zijn van de jeugdzorg. Het is mijns inziens toe te
juichen dat ouders inzien dat zij een voorbereiding nodig hebben op het aan-
staande ouderschap, bijvoorbeeld door rrtiddel van een prenatale opvoedcursus.
In het gedwongen kader ligt het geheel echter wat gecompliceerder. Kan men
bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking verplichten om in het
belang van het kind bij bepaalde curstrssen, aamvezig te laten zijn? Ook hier
speelt net als bij het ongeboren kind, de vraag of de belangen van de vrouw en in
dit geval vaak ook de man, moeten wijken voor het belang van het ongeboren
kind? Naar mijn mening wel. Als het zwaardere kan (ingrijpen bij gevaar), moet
het lichtere zeker ook ktmnen. Ook hierbij geldt niettemin dat de beschenn-

?Sï

~;v

3ï7

Hierbij dient opgemerkt te worden dat I3lankman het concept puur bedacht heeft als
oplossing bij mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens.
Ook De I3ruijn-Liickers is van mening dat een kinderbeschermingsmaatregel in het helang
van het ongeboren kind moet kunnen worden genomen. Zij kiest hiervoor echter de weg
van art. 1:2 BW. De Bnrijn-Luckers 19A6, p. 610.
Uit het rapport van het VerweyJonker Instituut blijkt, dat in Amsterdam Noord vrij veel
mensen met een verstandelijke beperking wonen.
Verwey-Jonker instituut 20(15, p. 52.
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waardigheid van het ongeboren kind toeneemt naarmate de zwangerschap vor-
dert. Levensvatbaarheid (vanaF circa vierentwintig weken) vorn~t - zoals reeds
eerder gesteld - de magische grens.

4.4 Wils(on)bekwame ouders~opvoeders

[n het verlengde van het voorafgaande speelt de vraag naar de wils(on)-
bekwaamheid. Hierbij speelt niet zo zeer de vraag of inen cliënt kan zijn, maar of
een bepaalde geestelijke gesteldheid de beslissingsbevoegdheid van een cliënt
(tijdelijk) in de weg kan staan. Een voorbeeld kan dit verduidelijken.
Jochem is 5 jaar. Hij woont bij zijn ouders die beiden een verstandelijke beper-
king hebben. De grootouders van Jochem hebben bij Bjz aangeklopt omdat zij
van mening zijn dat Jochem jeugdzorg behoeft. Artikel 7 van de Wjz bepaalt dat
bij een besluit de instemming van de cliënt nodig is, indien de zorg betrekking
heeft op een ander dan de aatrvrager. De ouders van Jochem weigeren echter in
te stemmen.
Kan Bjz alsnog de zorg bieden die Jochem zo hard nodig heeft?
De moeilijkheid in de bovenstaande casus is, dat het besluit in beginsel niet kan
worden genomen zonder de instemming van de ouders met de aanvraag.
Om Jochem toch de voor hern zo noodzakelijke jeugdzorg te laten verkrijgen,
dient bekeken te worden of de beslissing van de ouders van Jochem ter zake
gepasseerd kan worden, omdat zij bijvoorbeeld wilsonbekwaam gevonden wor-
den.
Het woord wilsonbekwaamheid is een juridische constructie, die omschreven
staat als `niet in staat worden geacht tot een redelijke waardering van de belangen
ter zake'. Ter zake slaat op het onderwerp waarover iemand wilsonbekwaam is,
bijvoorbeeld een medische behandeling.''y
Er bestaat een verschil tussen tijdelijke en permanente wilsonbekwaamheid. Per-
manente wilsonbekwaamheid komt voor bij zeer vergaande dementie, bij rnen-
sen die in coma zijn en bij mensen met een zeer ernstige verstandelijke handicap
bij wie geen behandeling mogelijk is. Dit is bij de ouders van Jochem niet het
geval. Gekeken moet dus worden of zij tijdelijk wilsonbekwaam zijn, dat wil
zeggen met betrekking tot de beslissing ofjeugdzorg nodig is. De juridische con-
sequentie van wilsonbekwaamheid is, dat iemand anders, in de persoon van een
(wettelijk) vertegenwoordiger, plaatsvervangend een beslissing moet nemen.
Natuurlijk had de ltaad voor de Kinderbeschenning ook een (voorlopige) OTS
aan kunnen vragen, maar het wilsonbekwaam verklaren van een persoon is naar
míjn mening wenselijker, omdat het slechts voor die ene bepaalde handeling
geldt.
De vraag van de wilsonbekwaamheid komt regelmatig voor in het kader van de
geneeskundige behandelingsovereenkonut en bij de Wet bijzondere opnemingen
in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Bovendien speelt de vraag bij mentor-

~sy Hundius e.a. 3UI15, p. GU1-602.
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schap.'`'" Mogelijk wilsonbekwaam kunnen onder meer zijn: psychiatrische pati-
enten, mensen met een verstandelijke handicap, psychogeriatrische patiënten en
minderjarigen die niet in staat zijn tot een redelijke waardering van hun belangen
ter zake.

5. Aanpassing van de wet

Op grond van het bovenstaande dienen naar mijn mening bepaalde artikelen van
de Wjz aangepast te worden. Een eerste punt van aanpassing betreft het cliëntbe-
grip. Naar mijn mening zouden de volgende personen ongeacht hun verblijfssta-
tus, cliënt van de jeugdzorg moeten zijn:

~ een jeugdige;

~ een ongeboren kind (vanaf vierentwintig weken: levensvatbaar);
~ zijn (aanstaande en~of wilsonbekwame) ouders of stiefouder of ande-

ren die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en opvoe-
den;

~ personen die bij de minderjarige in huis wonen;
~ personen met wie de minderjarige een nauwe persoonlijke betrekking

heeft;
~ gemeenschapsonderdanen.

Het betreft een aanmerkelijke vernriming van het huidige cliëntbegrip. lk reali-
seer niij dat de wetgever het begrip niet zonder reden heeft afgebakend en een
mogelijke verruiming van het aantal potentiële hrilpvragers voor Bureau jeugd-
zorg tot een toename van de caseload zou kunnen leiden. Wanneer echter vanuit
het perspectief van de cliënt gekeken wordt, is de wijziging zonder meer een
verbetering. lle cliënt krijgt hierdoor namelijk niet alleen een verniimde rechts-
ingang, maar bijvoorbeeld ook medezeggenschap.
Een tweede aspect waarmee de wet uitgebreid zou moeten worden, is een ver-
plichte terugkoppeling van Bureau jeugdzorg naar de melder van een problemati-
sche opvoedingssituatie, indien de zorg betrekking heeft op een ander dan de
melder.
Ten slotte zouden naar mijn mening in het BW de bepalingen van de OTS,
onthefling en voogdij moeten worden aangepast, zodat deze maatregelen ook
prenataal door de rechter ktrnnen worden uitgesproken.

6. Conclusie

In dit hoofdstuk is allereerst bezien wat jeugdzorg is, vervolgens is een antwoord
gegeven op de vraag wie onder het cliëntbegrip vallen en eronder zouden moe-
ten vallen. Hierbij is zowel de positie van het (ongeboren) kind als de positie van

'-h~? Bij mentorschap geldt namelijk in beginsel de veronderstelling van wilsbekwaamheid. llit
in tegenstelling tot de ondercuratelestelling, die automatisch tot onbekwaamheid leidt (vgl.
art. ] :381 BW).
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de personen uit diens leefomgeving onder de loep genomen. Ik pleit voor een
wettelijke verruiming en verduidelijking van het cliëntbegrip. De huidige globale
omschrijving laat namelijk te veel vragen onbeantwoord. Om de vraagtekens te
laten verdwijnen is op het einde van dit hoofdstuk een nieuwe invulling van de
detïnitie van cliënten gegeven. Daarnaast dienen ten gevolge van het nieuwe
cliëntbegrip nog enkele bepalingen van de Wet op de jeugdzorg aangepast te
worden. Tevens verdient het aanbeveling om een aantal bepalingen van het BW
aan te passen om de rechter de mogelijkheid te geven bepaalde maatregelen al
prenataal uit te spreken.

Wie cliënten van de jeugdzorg dienen te zijn is in dit hoofdstuk uiteengezet. Er
zijn echter nog een heleboel vragen onbeantwoord gebleven. Zo speelt natuurlijk
nog de vraag hoe cliënten eigenlijk aan een aanspraak op jeugdzorg komen en
wat dit vervolgens inhoudt. Dit zal in de volgende hoofdstukken naar voren
komen.
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5 Van potentiële cliënt tot mogelijk geen
cliënt: de poortwachterfunctie van Bjz.

Voorfase Fase van
indicering

Fase na de
indicering

of na
verwerping
of niets
horen

1. Inleiding

In 1994 heeft de regering in haar regeringsstandpunt `Regie in de jeugdzorg'
aangegeven dat er één toegang tot de jeugdzorg diende te komen. Vervolgens is
een jaar later een projectgroep `Toegang' ingesteld om de toegang tot de jeugd-
zorg te verbeteren.2h~ De verschillende instanties werkten namelijk bijna allemaal
op hun eigen eilandje. Het hing van het eiland waar je aanmeerde af wat voor
soort hulp je kon verwachten. Door het instellen van één toegang tot de jeugd-
zorg wilde men meer samenhang tussen de instanties krijgen. Deze toegang tot
de jeugdzorg is het Bureau jeugdzorg'-6`' genoemd. De hoofdtaak van het onder-
deel toegang van het Bureau jeugdzorg vormt het opstellen van een indicatiebe-
sluit. [n dit indiceringproces zijn drie fasen te onderscheiden. Een voorfase
(voordat de indicering plaatsvindt), de fase van de indicering en ten slotte de fase
na de indicering. In dit hoofdstuk zal de rechtspositie van de (potentiële) cliënt
bij de eerste fase (aanmelding en acceptatie) uiteen worden gezet. In deze voorfa-
se gaat het onder meer om vragen als: hoe signalen uit de omgeving van het kind
het Bureau jeugdzorg (kunnen) bereiken, wat men als ouder kan beginnen als
men bij Bjz geen voet aan de grond krijgt en hoe voorkomen kan worden dat
mensen bij het Bjz aan moeten kloppen.

'-h~ Zie verder: de paragrafen 4 en 5.3 van hoofdstuk 2.
Zbz Zoals reeds in hoofdstuk 1 is aangeven, is ervoor gekozen om Stichting Bureau jeugdzorg

indien mogelijk, in het verhaa] als Bureau jeugdzorg aan te duiden.
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2. Hoe krijgen cliënten een aanspraak?

2.1 Bureau jeugdzorg als poortwachter

De Taskforce jeugdhulpverlening heeft in 1994 het Bureau jeugdzorg geïntrodu-
ceerd om te kunnen komen tot een voor jongeren, ouders en verwijzers meer
overzichtelijke en voor de overheid ef)-ïciëntere jeugdzorg. Het Bureau diende
het draaipunt van de jeugdzorg te worden.'63
Door de Wet op de jeugdzorg is het Bureau jeugdzorg inderdaad de spreek-
woordelijke spin in het web geworden. Het Bureau jeugdzorg fungeert namelijk
als dé toegang tot de jeugdhulpverlening, de jeugd-GGZ'`';, de jeugdbescher-
ming, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten met opgroei- en opvoe-
dingsproblemen en de civielrechtelijke plaatsing in justitiële jeugdinrichtingen.
Het Bureau jeugdzorg heeft hierbij een zogenaamde poortwachterfunctie.
Niet in alle gevallen dient men echter door de poort naar binnen te komen.
Toegang via een Bureau jeugdzorg is namelijk niet vereist, watineer bepaalde
beroepsbeoefenaren'`'s bij jongeren een ernstige psychische stoornis vaststellen die
een psychiatrische aanpak vergt. Een onderzoek door Bureau jeugdzorg zou in
dergelijke gevallen namelijk een overbodig extra loket betekenen. Bij de toepas-
sing van deze rechtstreekse verwijzing is de ernst van de problematiek het enige
criterium. Het maakt derhalve niet uit of het om een crisissituatie gaat of niet.'e`'
Een eigenaardigheid is, dat de verwijzende (huis)arts aan het Bjz een kopie van
de verwijsbrief moet sturen waarop staat welke stoornis hij vermoedt dat aanwe-
zig is en waarop gemotiveerd staat aangegeven dat er een redelijk vermoeden
bestaat dat de jongere aan een psychische stoomis lijdt (art. 13 Uitvbesl.). De
reden die hiervoor gegeven wordt, ligt niet in de beschemiingsfeer van de cliënt,
maar is puur gericht op het controleren van de arts of hij wel een zorgvuldige
afweging heeft gemaakt en of hij de cliënt~patiënt wel terecht rechtstreeks heeft
verwezen. Waarom dient de (huis)arts hierin echter gecontroleerd te worden?
Indien een huisarts een patiënt verwijst naar een specialist in het ziekenhuis hoeft
de huisarts dit toch ook niet bij een andere instantie te motiveren. Is er reden tot
twijfel aan zijn expertise? Het antwoord op deze vragen dient naar mijn mening
ontkennend te zijn.
Per 1 januari 2007 wordt een groot deel van de jeugd-GGZ overgeheveld van de
AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. In deze wet is - na een nota van wijziging
- in artikel 14 de uitzonderingsmogelijkheid van rechtstreekse verwijzing door de
(huis)arts van overeenkomstige toepassing verklaard en is de regel overgenomen

263 Ter Veld e.a. 1994, p. 39.
'-6~ De deskundigheid van de verschillende Bjz's ten aanzien van de jeugd-GGZ verschilt

aanzienlijk. Sommige Bjz's zoals in Dordrecht hebben deskundigheid in huis gehaald, door
mensen vanuit de GGZ in re huren of in dienst te nemen van het Bjz. Er zijn helaas ook
Bjz's die het nut en de noodzaak hiervan niet inzien of finauciee] geen ruinue hebbeu.

'-6~ Onder deze beroepsbeoefenaren vallen: de huisarts en de arts of behandelaar naar wie de
huisarts de jongere heeft verwezen. Voor de jongeren die op strafrechtelijke titel in een in-
richting zijn geplaatst, wordt de aan een justitiële jeugdinrichting verbonden arts met de
huisarts gelijkgesteld (art. IU Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg).

'-66 Nota van Toelichting bij het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, p. 37-39.
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dat het Bureau jeugdzorg bij een rechtstreekse verwijzing op de hoogte moet
worden gesteld.'`''

Naast controle levert de rnelding van de (huis)arts aan het Bjz ook inzicht op in
het aantal gevallen dat rechtstreeks wordt doorverwezen en in welke gevallen dit
gebeurt."'s Het inzichtelijk maken van het aantal jongeren met een psychische
stoornis dat rechtstreeks doorverwezen wordt, is naar mijn mening wel te recht-
vaardigen. Het geeft namelijk een goed besef van de omvang van de problema-
tiek. De venvachting was dat de verhouding rechtstreekse verwijzingen via de
(huis)arts en verwijzingen via Bureau jeugdzorg op 25-75 procent zou liggen. ]n
het eerste kwartaal van 2005 bleek deze verhouding echter 74-26 procent te
zr~n. a,rr

De noodzaak tot melding van een rechtstreekse venvijzing door de huisarts aan
het Bjz vervalt mijns inziens met de invoering van het elektronisch kinddossier
jeugdgezondheidszorg (EKD) op 1 januari 20117. [n het dossier zal infomiatie
worden opgenonten over het kind, de gezinssituatie en de omgeving. Bij het
dossier wordt tevens een Verwijsindex ontwikkeld, waarin per jongere is aange-
geven bij welke instelling een dossier over de jongere aamvezig is. De Verwijsin-
dex zal in combinatie met het dossier naar mijn mening reeds inzichtelijk maken
dat een huisarts eeu jongere rechtstreeks heeft verwezen. Een extra melding aan
Bjz wordt hierdoor overbodig.

2.2 De onderdelen en taken van Bureau jeugdzorg

In het Bureau jeugdzorg zijn de vrijwillige jeugdhulpverlening, de (justitiële)
jeugdbescherming, de jeugdreclassering en het Advies- en Meldpunt Kindermis-
handeling (AMK) geïntegreerd.
De oorspronkelijke bedoeling was dat de jeugdreclassering en het AMK afzon-
derlijke organisatorische eenheden binnen het Bureau jeugdzorg zouden vormen,
maar door een amendement van het kamerlid Kalsbeek bestaan in de huidige wet
geen zogenaamde schotten meer tussen de instellingen.Z"'
Elke provincie of grootstedelijke regio heeft één Bureau jeugdzorg dat in stand
wordt gehouden door een stichting. Het hoofdbureatr jeugdzorg heeft verschil-
lende dependances. Het is niet zo dat slechts het hoofdkantoor een toegangsfunc-
tie heeft. Elke dependance vonnt een toegang tot de jeugdzorg. Door het Bjz
meerdere dependances te geven hoopte men te voorkomen dat een te lange
reistijd een drempel opwerpt voor gebmikrnaking van de diensten van het Bu-
reau.'-"

z~~ Knrnerstukkcn ll 2004~Q5, 29 763, nr. 8.
25A Nota van Toelichting bij het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, p. 40.
z69 Knmerstukken ll 2005~06, 29 81 S, nr. 40, p. 5.
no Knmerstukken 112002I03, 28 168, nr. 18, p. 1.
271 Kamerstukken ll 2001 I02, 2R ] 68, ne 3, p. 15 (MvT).
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Figuur 10: Onderdelen Bureau jeugdzorg

Extra attentie verdient het feit dat de stichting Bureau jeugdzorg een bestuursor-
gaan is voorzover zij besluiten neemt in de zin van de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb). Dit houdt in dat de regels van het bestuursrecht van toepassing zijn
op de indicatiebesluiten die het Bttreau neemt.

De taken van het Bjz staan beschreven in de artikelen 5 t~m 12 van de Wet op
de jeugdzorg.'''- Onder de hoofdtaken van het Bureau vallen onder meer: het
opstellen van een indicatiebesluit, het afgeven van een schriftelijke verwijzing bij
zorg waarop geen aanspraak bestaat en het nagaan of codrdinatie van de zorg
noodzakelijk is (gezinscoaching). Naast deze hoofdtaken heeft Bjz taken die gel-
den binnen de door de provincie bij subsidiëring gestelde grenzen. Een voor-
beeld hiervan is het verlenen van ambulante hulp, nadat vastgesteld is dat de cli-
ent niet is aangewezen op jeugdzorg waarop een aanspraak bestaat (5 gesprekken-
model). Doordat deze taak afhankelijk is van de bij subsidiëring gestelde grenzen,
bestaat de mogelijkheid dat zij op de tocht konu te staan. Ik acht dit mede gezien
de discussie die over dit onderwerp in de Tweede Kamer"3 is geweest, onjuist.
De rechtspositie van de cliënt in ogenschouw genomen, zou het naar mijn me-
ning beter zijn geweest als het verlenen van deze vornl van kortdurende ambu-

'-~'- Voor een volledig overzicht van de taken, zie: Van den Berg 8: Vlaardingerbroek 21105, p.
40-41.

'-'} Zie in dít kader onder meer de motie van het lid ~rgu c.s. en de reactie hierop van de
Staatssecretaris vau VWS. Knnierstukkei~ II 1999~2000, 28 168, nr. 16 en Kwnerctukken ll
2U00~01, 28 168, nr. 33.
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lante jeugdzorg als één van de hoofdtaken van het Bjz in de Wjz zou zijn opge-
nonren.

3. De fase voor de indicering

3.1 Ingangen

Er zijn verschillende manieren waarop een cliënt het Bjz binnen kan komen.
Voor de vrijwillig geïndiceerde zorg zijn hiervoor de volgende ingangen:

~ ouderswerzorgers vragen om zorg (al dan niet na doorverwijzing van
een beroepsbeoefenaar);

~ jongere vraagt om zorg;
~ personen uit de leefomgeving vragen om zorg voor de jongere en~of

ouders.
Daarnaast dient het Bjz ook zelf actief te reageren op signalen. Dit wordt ook wel
`outreachend' of `vindplaatsgericht' werken genoemd.
Ten aanzien van de gedwongen interventie gelden de volgende ingangen:

~ beroepsbeoefenaren doen een rnelding bij het AMK;
~ personen uit de leefomgeving doen een melding bij het AMK;
~ uitvoering van een jeugdbeschermingsmaatregel (binnenkomst via een

rechterlijke tritspraak);
~ uitvoering van de jeugdreclassering (binnenkomst via het Openbaar

Ministerie, de rechter of de Raad voor de Kinderbeschetrning).
In het navolgende zal allereerst de vrijwillige hulpverlening uiteengezet worden.
Vervolgens komt de gedwongen interventie aan de orde.

3.2 Vrijwillige interventie

leder Bureau jeugdzorg heeft een bureaudienst waar de meldingen terechtkomen
van jongeren, ouders en anderen die met opgroei- of opvoedingsproblemen te
maken hebben.`'~ Ook als men letterlijk op de deur van Bjz klopt, komt men bij
de bureaudienst terecht. Deze dienst verricht de eerste schifting en onderzoekt of
de betrokkene een hulpvraag heeft met betrekking tot jeugdzorg."' Theoretisch
gezien bestaat de mogelijkheid dat het Bjz na de aanvraag geen actie onderneenu.
In dit geval kan sprake zijn van een schriftelijke of een fictieve weigering (hierop
zal in hoofdstuk 7 nader worden iugegaan).

'-74 Voor de vrijwillige en de gedwongen interventie geldt, dat de stichting zeven maal vieren-
twintig uur per dag telefonisch bereikbaar moet zijn. Uaamaast is het Bureau onder meer
in noodsituaties, zeven maal vierentwintig uur per dag beschikbaar om direct handelend te
kunnen optreden (artikel 26 Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg). De beschikbaarheid
wordt door de 13jz's verschillend ingevrild. Zo werkt men bij het I3jz Haaglanden bijvoor-
beeld met een rrisisdienst die uit een groep van veertien maatschappelijk werkers bestaat.
lleze maatschappelijk werkers vullen volgens een rooster in duo's de diensten in. Boven-
dien is er als achtenvarht altijd een team]eider beschikbaar.

'-~s Referentiewerkmodel 13ureau jeugdzorg 21)115, p. 28.
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Indien personen uit de leefomgeving van de jongere om jeugdzorg vragen, dan is
de instemming van de cliënt waarop de aanvraag betrekking heeft vereist (artikel
7 lid 2 Wjz). Bij deze bepaling is ten aanzien van jongeren aansluiting gezocht bij
het systeem van de geneeskundige behandelingsovereenkomst.276 Het volgende
regime geldt op grond van artikel 7 Wjz voor de jeugdzorg:

~ indien de aanvraag betrekking heeft op een minderjarige jonger dan
12 jaar of op een minderjarige ouder dan 12 jaar die niet in staat is tot
een redelijke waardering van zijn belangen terzake, is niet de instem-
ming van de minderjarige vereist, maar die van zijn wettelijke verte-
genwoordiger;

~ indien de aanvraag betrekking heeft op een minderjarige van 12-16
jaar dan is de instemming van de minderjarige en zijn wettelijke ver-
tegenwoordiger vereist. Echter:

o indien de wettelijke venegenwoordiger niet instemt met de
aanvraag, kan de stichting een besluit nemen indien de zorg
voor de minderjarige noodzakelijk is én de minderjarige de
zorg weloverwogen blijft wensen;

o indien de aanvraag door de wettelijke vertegenwoordiger is
ingediend en de jongere van 12-16 jaar weigert in te stem-
men, kan de stichting een besluit nemen indien de zorg voor
de minderjarige noodzakelijk is.

Mijns inziens is het bovenstaande regime niet helernaal compleet. Naar mijn
mening dient namelijk - in aansluiting met het bestuursrecht'" - ook een min-
deqarige jonger dan 12 jaar die in staat is tot een redelijke waardering van zijn
belangen terzake, om zijn instemming gevraagd te worden. Hetzelfde regime
dient naar mijn mening te gelden indien een jongere zelf om jeugdzorg vraagt.
De leeftijd waarop een jongere zelfstandig om zorg kan vragen is nu namelijk
niet in de wet of het Uitvoeringsbesluit neergelegd. Uniformiteit is in dezen
echter wel vereist.
Naast het onderzoeken van de vraag of een mogelijke cliënt toegang heeft tot de
jeugdzorg op grond van een melding, dient het Bjz ook actief op te treden bij
signalen van derden bij (vermoeden van) emstige opvoed- en opgroeiproblemen
(art. 5 lid 3 Wjz). Deze vorm van hulpverlening wordt outreachende hulpverle-
ning genoemd en is mede naar aanleiding van het drama in IZoermond door de
derde nota van wijziging in de Wjz gekomen.''" [n het vorige hoofdstuk heb ik
reeds betoogd, dat het systeem van outreachende hulpverlening ontoereikend is.

a~~
278

Van den 13erg 200~1a, p. 266-267. De regels omtrent de geneeskundige behandelingsover-
eenkomst zijn ueergelegd in de artikelen 7:446 t~m 468 liW. [u het kader van het in-
stemmingvereiste is het interessant om te weten dat in de praktijk bij de gedwongen inter-
ventie problemen bestaan om onder toezicht gestelde minderjarigen (gedwongen) te laten
opnemen om geestrlijke gezondheidszorg te ontvangen. De minderjarige en de ouders
weigeren namelijk vaak om toestemming te geven. Ondanks dat op de regel van toestem-
ming voor de uitvoering van een behandelingsovereenkomst een aantal uitzonderingen be-
staat (art. 7:4~I1 13W), blijkt dit in de praktijk toch een knelpunt op te leveren.
Van den 13erg 2004a, p. 267.
Knrnerstukkeri 1I20U2~03, 28 168, nr. 1t1.
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De reden hiervoor is tweeërlei. Enerzijds vindt er namelijk vaak geen tenrgkop-
peling plaats met degene die een signaal afgeeft en anderzijds blijkt dat de hulp-
verleners vaak een passieve houding hebben waar een actieve houding noodzake-
lijk zou moeten zijn.''`' Het verdient naar rnijn mening aanbeveling dat de out-
reachende taak nader ingevuld gaat worden, zodat ook de jongeren en ouders die
niet actief contact zoeken met het Bureau hulp zullen krijgen.

3.3 Gedwongen interventie

[ndien duidelijk is dat de zorg in een vrijwillig kader niet zal worden geaccep-
teerd of niet de juiste uitwerking zal hebben, kan hulp verplicht wordcn gesteld.
Deze verplichte hulp wordt de justitiële jeugdbesrherming genoemd. hi dit kader
kan een jongere met verschillende instanties te maken krijgen, zoals het AMK, de
Raad voor de Kinderbeschemling, het Bureau jeugdzorg als uitvoerder van (ge-
zins)voogdij, de Ofl'icier van Justitie, de kinderrechter en de jeugdreclassering.

3.3.1 Het A.17K

In Nederland kunnen mensen die zich zorgen maken over kinderen in zijn of
haar omgeving en zij die beroepshalve met kinderen te maken hebben bij het
Advies- en Meldpunt kindermishandeling advies vragen of een melding docu.
Het AMK is een onderdeel van Bureau jeugdzorg en rechtstreeks toegankelijk
via een landelijk nummer. Bij advies hoeft men de naam van het kind en van het
geziu niet te noemen. Als men dat wenst hoeft ook de eigen naam en de relatie
tot het gezin niet verteld worden. Na een adviesgesprek onderneemt het AMK
geen actie in de richting van het kind of het gezin. lndien een advies niet vol-
doende is en het AMK dient in actie te komen, dan kan men een melding doen.
Iedereen die vermoedt dat een kind wordt mishandeld, verwaarloosd of seksueel
misbruikt, heeft het recht om zijn vermoedens bij het AMK te tnelden. Dit geldt
voor beroepskrachten, zoals een leerkracht of een huisarts, maar ook voor men-
sen uit de omgeving van het gezin: de buurvrouw, een oom of een goede ken-
nis.'"" Degene die de melding heeft gedaan wordt in principe op de hoogte ge-
steld van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen.'"~
Bij een melding kan een beroepskracht alleen in bijzondere gevallen anoniem
blijven. Mensen uit de omgeving van het gezin hebben het recht anoniem te
blijven. De naam wordt alleen na toestemming, aan het gezin doorgegeven. Be-
roepskrachten hebben een meldrecht. Dit betekent dat ook personen met een
geheimhoudingsplicht het recht hebben om een rnelding bij het AMK te doen
(art. 53 lid 3 Wjz). Er geldt in Nederland (nog) geen algehele meldplicht.

za~~
za i

Een voorbeeld hiervan is te vinden in het reeds eerder aangehaalde inspectierapport dat
naar aarileiding van de dood van de peuter Savanna verschenen is. Uit dit rapport blijkt,
dat door het 13jz geen actie is ondemomen naar aanleiding van signalen dat er zorgeu wa-
ren over de peuter. Inspectie jeugdzorg 20U5a.
Van den Berg A Groenhuijsen 30115, p, 109.
Boudewijnse e.a. 2005, p. 146.
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Na een geaccepteerde melding stelt het AMK meestal een onderzoek in naar de
gezinssituatie van het kind en gaat het AMK in ieder geval met de ouders praten.
131ijkt het kind inderdaad in de knel te zitten, dan organiseert het AMK hulp. Het
AMK kan ook informatie inwinnen bij mensen die het gezin beroepshalve ken-
nen, zoals de school of de huisarts. Het AMK verleent zelf geen hulp, maar zorgt
ervoor dat de noodzakelijke htilp in gang wordt gebracht. (n ernstige gevallen en
indien vrijwillige hulp niet mogelijk is, kan het AMK de kinderrrtishandeling
melden aan de Raad voor de Kinderbescherming, waarna een kinderbescher-
mingsmaatregel met een eventuele uithuisplaatsing kan volgen. Ook kan het
AMK aangifte doen bij de politie als er een vennoeden is van een ernstig straf-
baar feit en het onderzoek van de politie noodzakelijk is voor de veiligheid van
het kind.'"'
I)e Inspectie jeugdzorg heeft in 2O04 een landelijk onderzoek verricht naar de
kwaliteit van de AMK's.'r" Naast een aantal positieve punten, kwam uit het on-
derzoek met name naar voren, dat de uitvoering van het onderzoek door de
AMK's en de samenwerking binnen het Bjz en met de Raad voor de Kinderbe-
schenning verbetering behoefden.'~'

3.3.2 Ue Rna~l voor dc Kinderbcscherming

lle eerste ingang bij een jeugdbeschermingsmaatregel zal veelal een verwijzing
naar het Bureau jeugdzorg of een melding bij het AMK zijn. Indien verplichte
hulp noodzakelijk is, zal BLrreau jeugdzorg bij een voor een jongere bedreigende
situatie een melding doen bij de Raad voor de Kinderbescherming.'"'
Artikel 9 van de Wet op de jeugdzorg verplicht het Bureau jeugdzorg in dit ka-
der onr de Raad voor de Kinderbeschenning op de hoogte te stellen indien een
maatregel met betrekking tot het gezag over de minderjarige ovenvogen dient te
worden. De Raad voor de Kinderbescherrning is door de inwerkingtreding van
de wet namelijk een tweedelijns voorziening geworden. llit houdt in, dat de
Raad alleen in uitzonderlijke gevallen zaken in onderzoek neemt die niet via het
13jz aan hem ter kennis zijn gesteld. Rechtstreekse verwijzing is dus alleen moge-
lijk als overduidelijk is dat ingrijpen geboden is.'8`' De onderlinge sarnenwerking
tussen het Bureau jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming dient op
grond van artikel 60 van het Uitvoeringsbesluit vastgelegd te zijn in een protocol.
In dit protocol is onder meer vastgelegd op welke wijze de Raad voor de Kin-
derbescherming het Bjz infornieert over de resriltaten van zijn onderzoek. lle
MO-groep heeft namens de stichtingen die een I3jz exploiteren, samen met de
Raad voor de Kinderbescherming uitvoering gegeven aan dit vereiste door de
uitgifte van een landelijk toetsingskader voor de regionale samenwerkingsafspra-

'-K' Van den 13erg 201)56, p. 2~14-245 en informatiebrochure AMK. Zie ook: www.amk-
nederland.nl.

'-K' Incpec tie jeugdzorg 21105c.
'-"~ K~~nu~rchrkkrn 1120115~(lfi, 29 R 15, nr. 41, p. 1-2.
'-ss K~urrcrctukkrn I12111)l~l)2, 2t3 168, nr. ï, p. 22.
'R~ Karnersrukken 112U1)1~112, 2R 1(,S, nr. 3, p. 18 (MvT). Zie verder over de rol van de Raad:

Vlaardingerbroek 211114, p. ]59-177.
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ken tussen Bureau jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. In dit
doctniient staan landelijk uniforme (kwaliteits)eisen geformuleerd die een hand-
reiking bieden voor de samenwerking op provinciaal of regionaal niveau. ln de
provincie Noord-Brabant heeft men hieraan uitvoering gegeven door middel van
het protocol getiteld `Hekken verzetten'. Dit protocol heett vervolgens weer als
voorbeeld gediend voor het samenwerkingsprotocol tussen de Bjz's Atnsterdani
en Noord-Holland en de vestigingen Alkmaar, Amsterdam en Haarlem van de
Raad voor de Kinderbeschemiing.

De Raad voor de Kinderbescherming zal in het geval het Bjz een melding heett
gedaan van een voor de jongere bedreigende situatie, een onderzoek itistellen en
- indien nodig - bij de kinderrechter om een kinderbeschermingsmaatregel ver-
zoeken. Nadat de kinderrechter een kinderbeschenningsmaatregel heett uitge-
sproken komt de uitvoering hiervan bij het onderdeel jeugdbescherming van het
Bureau jeugdzorg te liggen.'~' In de praktijk is gebleken dat behoefte bestaat aaii
de mogelijkheid om eerder in te grijpen. Om dit mogelijk te maken, zal de
grond voor een jeugdbescherming~smaatregel aangepast worden.'"~
Teneinde de jeugdbescherming et~ectiever, sneller en beter te laten verlopen en
het resultaat te vergroten is het bestaande programma `Beter Beschemid' in 2UU5
aangescherpt en verbreed.'"`' De aanleiding vormde een stroom aan onderzoeks-
rapporten over de jeugdbeschenning, waaronder het rapport van de Inspectie
jeugdzorg naar de kwaliteit van het hulpverleningsproces aan Savana.""' llaarnaast
wordt - naar aanleiding van de resultaten van het project `Deltaplan Gezinsvoog-
dij ''~ - de ontwikkelde werkwijze voor de uitvoering van de ondertoezichtstel-
lingen tot 2008 voor alle gezinsvoogdijwerkers gefaseerd ingevoerd."''

Op de functie (gezins)voogdij zijn met name de taken en bevoegdheden zoals
neergelegd in Boek 1 BW van toepassing. Het Bureau jeugdzorg heett op gronci
van het BW een aantal bijzondere bevoegdheden, zoals het op grond van artikel

1:258 BW geven van een schrittelijke aanwijzing betrefiénde de verzorging en
opvoeding van de minderjarige.'̀`"

'-87 Knmerstukken L12001 ~0?, 28 168, nr. 5, p. 22.
'-88 Kainerstukken l7 2U05-06, 2y 815, nr. 47, p. 8.
z89 Kamerstukkeri II 2005~06, 29 815, nr. ~U, p. 7-8 en Ministerie van Justitie 2005. Het pro-

gramma bestaat uit vijf projecten: verkorten doorlooptijden, afstemming werkwijze in de
keten, effectmeting, verbetering uitvoeriug kinderbeschenningsmaatregelen en wetgeving.

z~ [nspectie jeugdzorg 20(ISa.
291 Slot e.a 2004.
'-v' Kainerstukken 112110511)6, 29 815, nr. 40, p. 8.
'-`" In de praktijk blijkt hier echter weinig gebruik van gemaakt te worden. Zie: Bruning

~U114, p. 131-12?. Door de werkgroep `herziening kinderbescherminl,nwetgeving' is in dit
kader voorgesteld om de naleving vau de schrittelijke aanwijzing te verbeteren. liureau
jeugdzorg zou de bevoegdheid moeten krijgen om de schriftelijke aamvijzing ter bekrach-
tiging aan de rechter voor te leggen. Ue rechter kan op zijn beurt aan de schrittelijke aan-
wijzing een civiel dwangntiddel verbinden. NJ13 211U6-14, p. ii26.
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In het Bureau jeugdzorg zijn alle taken en bevoegdheden met betrekking tot de
(gezins)voogdij opgenomen. Uiteindelijk zal er maar één aparte (gezins)voogdij-
instelling naast het Bureau jeugdzorg bestaan: Stichting Nidos voor minderjarige
vreemdelingen."'` Alle andere landelijke (gezins)voogdij-instellingen, zoals de
ambulante jeugdbescherming van het Leger des Heils (AJL), de William Schrik-
ker Groep en de Stichting gereformeerd Jeugdwelzijn (SGJ) gaan langzaam op in
een Bureau jeugdzorg of ontwikkelen zich verder tot aanbieder van zorg of
zorgaanbieder."'' Tot de definitieve overdracht oefenen de landelijk werkende
instelling hun justitiële taken narnens de Bureaus jeugdzorg uit op basis van een
mandaat- en machtigingsregeling.'y`'

Naast een gezinsvoogdijtaak heeft Bjz ook een voogdijtaak. Indien de kinder-
rechter de wettelijke vertegenwoordigers uit het gezag over de minderjarige
ontheven of ontzet heeft, dan treedt het Bureau jeugdzorg als wettelijk verte-
genwoordiger van de minderjarige op. Het Bureau jeugdzorg heeft hierbij in
beginsel niet de hoedanigheid van bestuursorgaan.'y7 Hierop geldt echter een
uitzondering indien het Bureau jeugdzorg van mening is, dat de voogdijpupil
bijvoorbeeld in een pleeggezin of een internaat opgenomen dient te worden.
Voor deze plaatsing dient een indicatiebesluit genomen te worden, want anders
heeft de pupil hierop geen aanspraak.'-`'R De rechtspositie van de voogdijpupil
wordt hiermee versterkt, orndat de mogelijkheid van bezwaar en beroep tegen
het indicatiebesluit openstaat. Echter, aan het indicatiebesluit zelf behoeft geen
aam~raag van de pupil tot een indicatiebesluit zoals verwoord in artikel 7 van de
Wjz, ten grondslag te ]iggen. Lid 6 van het betreffende artikel geeft het Bureau
jeugdzorg namelijk de mogelijkheid om het besluit te nemen zonder dat er een
aanvraag aan ten grondslag ligt, indien de verlening van de zorg noodzakelijk is
ter uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a tot en met d
Wjz. Hicronder valt de uitoefening van de voogdij. llezelfde afwijking van de
regel geldt overigens ook indien het besluit strekt tot een uithuisplaatsing in het
kader van een ondertoezichtstelling als bedoeld in artikel 1:261 BW op verzoek
van het Openbaar Ministerie of de Raad voor de Kinderbeschenning.

294
295

?vb

?97
29R

Voor een nadere uiteenzetting wordt venvezen naar paragraaf 3.4 van hoofdstuk 4.
De AJL heeft in samenwerking met de Bureaus jeugdzorg een transitieplan opgesteld om
per 1 januari 201)R de justitietaken over de dragen aan de Bureaus jeugdzorg. Verder is de
AlL actief ont zich verder te ontwikkelen als aanbieder van zorg. Het rnodel voor de Wil-
]iam Schrikker Groep sluit bij het transitietraject van de AJL aan. Voor de SGJ tot slot zal
eem een evaluatie plaatsvinden voordat het definitieve eindperspectief wordt vastgesteld.
Het streven is om deze evaluatie in 201)6 - gelijktijdig - met de tussenrapportage over de
Wjz beschikbaar te hebben. Knmersti~kken 1121105~1)6, 29 StS, nr. 411, p. 10; nr. 47, p. 9 en
nr. 56. p. 2.
Karnersrukken 1120Q5~06, 29 815, ne 40, p. ] 0.
In hoof~jstuk 7 zal verder worden ingegaan op het Bjz als bestuursorgaan.
Nota van Toelichting bij het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, p. 49-51).
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i,3.3 Snrncnplnntsing itt eerr jrt~titiële jeti~dinrichtirrg

Tot voor kort was het de regel dat een jongere met veelal ernstige gedragspro-
blemen'~`' op grond van een indicatiebesluit in het kader van een ondertoezicht-
stelling of een voogdijmaatregel in een justitiële jeugdinrichting (JJI) kon worden
geplaatst. In atwachting van een plaats in een justitiële behandelinrichting werdeu
deze jongeren in een justitiële opvanginrichting samen met strafrechtelijk veroor-
deelde jongeren opgcnomen. Over deze samenplaatsing is destijds veel conuuotie
ontstaan en is ouder meer door de Nationale ombudsrnan een onderzoek inge-
steld. Aanleiding van het onderzoek vornide een klacht van een meisje met ern-
stige gedragsproblemen. Zij moest op 12jarige leeftijd bijna tien maanden in een
opvanginrichting verblijven in afwachting van een plaats in een behandelingin-
richting.3"" De Nationale ombudsman kwam na onderzoek tot de conclusie dat
de tijdelijke plaatsing vaak ontoelaatbaar lang duurde en achtte dit onwenselijk
omdat jongeren hierdoor te lang van behandeling verstoken zouden blijven.""
llaarnaast haalde de Nationale ombudsman het rapport van het Verweyfonker
lustituut, getiteld `Samenplaatsing van jongeren in justitiële jeugdinrichtingen',
aan waarin de gevaren van samenplaatsing voor jongeren die op civielrechtelijke
titel zijn geplaatst duidelijk uiteen zijn gezet. Negatieve beïnvloeding, het over-
nemen van crimineel gedrag, de angst voor (`besmetting' door) hen die een ern-
stig delict gepleegd hebben en de onwenselijkheid van de confrontatie tussen de
slachtoffers en daders worden als negatieve et~êcten van samenplaatsing ervaren."''
Naar aanleiding van de gesigtraleerde knelpunten is destijds door de verantwoor-
delijke bewindslieden de werkgroep `optimalisering van het zorgaanbod voor
jeugdigen met ernstige gedragsproblemen' ingesteld. In het eindrapport heeft
deze werkgroep aangegeven, dat het aanbod van de justitiële jeugdinrichtingen
ontoereikend is en geen passend zorgaanbod biedt en dat bovendien het gebrek
aan passend vervolgaanbod er in de praktijk toe leidt, dat jongeren onnodig lang
onder het regrime van de justitiële jeugdirtrichting verblijven."'j De werkgroep
geeft dan ook het duidelijke advies om te zorgen voor een voldoende en passend
alternatief zorgaanbod van crisisopvang en de plaatsing van deze jongeren in de
justitiële jeugdinrichtingen te beëindigen. "" Naar aanleiding van het kamerdebat
medio 2004 over de plaatsing van jongeren in justitiële jeugdinrichtingeu op
civielrechtelijk titel, hebben Minister ponner van Justitie en Staatssecretaris Ross
van VWS een plan gelanceerd om een strikte scheiding aan te breugen tussen de
jongeren die op civielrechtelijke en de jongeren die op een strafrechtelijke titel in
een JJ[ verblijven. Het plan houdt onder tueer in dat de verantwoordelijkheid
voor de civielrechtelijk geplaatste jongeren overgaat van Justitie naar VWS. Hier-

-'~ Van der Linden e.a. 20U5, p. 215.
3~ Persbericht, Onderzoek IVatiunale ornbudsmnn n~ jst nir Niet-rnminele jongeren verblijven urttoe-

laatbanr lang in jeugdgevangenissen, Den Haag: Nationale Ombudsman 31) november 2U11-1.
}or De Nationale ombudsman 200d.
3f1- Goderie e.a. 20114, p. 61.
3ri3 Kamerstukken l1211113~04, 28 7~1, nr. 8, p. 2.
~" Wrrkgroep `optimalisering zorgaanbod voor jeugdigen met emstige gedragsproblemen'

2(111.}, p. 38.
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voor wordt de Wet op de jeugdzorg aangepast, zodat gesloten crlsisopvang en
behandeling ook binnen het kader van deze wet mogelijk is (Wet gesloten op-
vang jeugdzorg). Het kabinet wil de wetswijziging op 1 januari 2007 doorvoe-
ren. Door deze wetswijziging zullen jongeren vanaf 2007 niet meer op civiel-
rechtelijke titel in een justitiële opvanginnchting worden geplaatst. VWS creëert
hiervoor een altematief zorgaanbod.
Het NIZW heeft in dit verband een onderzoek vemcht naar de uitgangspunten
voor die andere hiilp."'s Uit het rapport blijkt dat bij een deel van de doelgroep
behoette bestaat aan een specifiek ambulant en residentieel zorgaanbod. Boven-
dien wijst het onderzoek uit, dat als alternatief voor een verblijf in een residentië-
le setting de invoering van twee intensieve vormen van gezinsbehandeling gesti-
muleerd moet worden.
lu de periode tot 1 januari 2007 zal de opvang van jongeren in justitiële opvang-
inrichtingen zovee] mogelijk beperkt worden.3~'~ Voor de jongeren die in deze
tussenperiode nog wel in een justitiële opvanginrichting zullen verblijven, zullen
naar aarileiding van de aanbevelingen van het rapport van de Inspectie jeugd-
zorg~"'7 enkele verbeteringen worden doorgevoerd. Dit betreft onder meer een
verbetering in de samenwerking en infonnatieoverdracht tussen Bjz en de JJL31"
Dat niet iedereen de wetswijziging volledig waardeert, blijkt wel uit het advies
van de Raad voor strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en de kritiek
van Bruniug en Liefaard bij het conceptwetsvoorstel. De Raad heeft kritiek op
de doorvoering van een stringent aangebrachte scheiding tussen civielrechtelijk-
en stratrechtelijk geplaatste jongeren. De RSJ stelt in het kader van de differentia-
tie een andere oplossing voor: een tijnmazig netwerk van voorzieningen, dat zich
uitstrekt van gesloten voorzieningen tot meer open (regionale) voorzieningen, al
dan niet binnen de reikwijdte van het Ministerie van Justitie. Bovendien ziet de
Raad de wetswijziging als ad hoc wetgeving, hetgeen gekenmerkt wordt door
een te snelle totstandkoming waarbij nauwelijks tijd genomen is om de aanzien-
lijke consequenties van invoering te overdenken."'`' Bruning en Liefaard zijn van
mening, dat te snel en te gemakkelijk een aantal zeer fundamentele wijzigingen is
voorgesteld. Zij stellen meerdere vragen bij het wetsvoorstel, waaronder de vraag
waarom ouders die instemmen met de gesloten plaatsing van hun kind vervol-
gens geen zeggenschap meer hebben over bijvoorbeeld de behandelmethoden.311

,1p5
i(N~
307
30A
iir~

31n

Boendermaker e.a. 2005.
Nieuwsbriefjeugdzorg, nr. ] 7, p. 1.
Inspectiejeugdzorg 2005b.
Knrncrsrukken 11 2005~0(~, 29 815, nr. 40, p. 17.
itaad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 2005. De kritiek van de RSJ op de
overheid, omdat men zich steeds meer met ad hoc wetgeving - ook wel incidentwetge-
ving genoemd - bezighoudt, onderstreep ik ten zeerste. [n een eerder verschenen artikel
heb ik reeds betoogd dat ook na het drama in Roermond door de overheid met incident-
wetgeving is gereageerd. Van den Berg 20C146, p. 27-31.
Bnming Rc Liefaard 200G, p. 84-85.
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3.3.4 De jel~qr~reclnsserirtg

[n geval van jeugdreclassering ligt de weg waarlangs de jongere bij het Bjz bin-
nenkomt anders. De ingang is in dit geval namelijk niet een verwijzing naar het

Bjz of een melding bij het AMK, maar een contact met politie en justitie in ver-

band met het plegen van een stratbaar feit. Een cliënt komt bij het Bureau jeugd-
zorg terecht nadat - meestal op advies van de Raad voor de Kinderbescherming
- de rechter heeft bepaald dat jeugdreclassering noodzakelijk is. [ndien de jeugd-
reclassering is opgelegd door het OM of de rechter dan vorntt deze een onder-
deel van een sanctie."'
De reclasseringsmedewerker van het Bureau jeugdzorg heeft verschillende taken:

~ begeleiden en toezicht houden op jongeren als onderdeel van het af-
doen van een stratbaar feit door het OM of de rechter;

. vrijwillige begeleiding na doorverwijzing door de lZaad voor de Kin-

derbeschenning vanwege een proces-verbaal;

~ tenuitvoerlegging van de leerstraf sociale vaardigheidstraining;

~ begeleiden bij scholings- en trainingsprogramnra's (stp);
~ rapporteren en adviseren aan de Raad voor de Kinderbescherniing, de

rechter en de Officier van Justitie;
. nazorg bij detentie.31'

Een nieuwe taak van de jeugdreclassering betreft de voorbereiding en ondersteu-
ning van de gedragsbeïnvloedende maatregel. Met de irrvoering van deze maatre-
gel zal uitvoering worden gegeven aan een viertal actiepunten uit `Jeugd terecht',
het actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit 2UU3-2006.3'3 Met de invoering
van deze maatregel wordt beoogd om indien een jongere een misdrijf heett ge-

pleegd, een zogenaamde `tussenvoorziening' te bieden. De maatregel kan name-

lijk door de rechter worden opgelegd indien een gedragsbeïnvloedende aanpak in

het kader van bijzondere voorwaarden bij een voorlopige sanctie te licht wordt

bevonden en een maatregel van de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen

(PIf) te zwaar.31 De maatregel is een vorm van vrijheidsbeperking en kan intra-
muraal, ambulant of in een combinatie van beide ten uitvoer worden gebracht.'~'

Een aandachtspunt betreft het feit dat de modules van deze maatregel ook jeugd-
zorg in kunnen houden, waarvoor - afgezien van enkele uitzonderingen31t' - een
indicatiebesluit van het Bjz vereist is. In de huidige praktijk bestaan echter zowel
bij een aanzienlijk aantal Bureaus jeugdzorg als bij de zorgaanbieders wachtlijsten.
Hierdoor kan een jongere veelal niet op korte termijn geholpen worden. Het is

311
312
3l3
313

3I5
3~h

K~rtnersh~kken ll 2t)O l ~02, 28 168, nr. 5, p. 22.
Ministerie van VWS ó ~ Ministerie van Justitie 20p5, p. 11-12.
Kanlerstukkcn 112002~03, 28 7d1, nr. I.
Katncrsackken II 20~5~U6, 29 815, ne 4U, p. 12.
Karnerstlihkcn l12005~06, 30 332, nr. 3, p. 1(MvT).
Enkelr beslissingen kunnen in plaats van het indicatiebesluit treden. I)it betrett onder nteer

de beslissing van de directeur van een justitiële jeugdinrichting dat gebntikmaking van

jeugdzorg als bijzondere voorwaarde bij proefverlof in het kader vau de n)aatrrgel plaatsing
in een inrichting voor jeugdigen svordt gesteld. K~tmeantkkcn II 2UOSIO6, 3U 332, nr. 3, p.
9 (MvT).
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onduidelijk wat in deze gevallen met de maatregel gebeurt. Zo speelt bijvoor-
beeld bij plaatsing op een wachtlijst bij een zorgaanbieder de vraag of de opge-
legde maatregel wordt opgeschort of gewoon doorloopt terwijl er geen uitvoe-
ring plaatsvindt? In het laatste geval voldoet de jongere niet aan de vereisten van
de maatregel, hetgeen bepaalde nadelige consequenties tot gevolg kan hebben.

Bij de uitvoering van de jeugdreclasseringstaken moet het Bureau jeugdzorg
steeds de aan~vijzingen van de IZaad voor de Kinderbescherrning, de Minister van
Justitie en de selectiefirnctionaris of de directeur van een justitiële jeugdinrichting
in acht nemen.31'
De et~ectiviteit van jeugdreclassering is nog steeds veel in discussie. Uit een on-
derzoek van het WODC'I" naar jongeren waarvan de jeugdreclasseringmaatregel
in het eerste kwartaal van 2UUU was geëindigd is gebleken, dat bijna twee derde
van de jongeren binnen vier jaar opnieuw met justitie in aanraking is gekomen.
De recidive onder deze jongeren is dus behoorlijk hoog.'Iy

4. Het model van de organisatie van de jeugdzorg

In de voorafgaande paragrafen zijn de ingewikkelde organisatie en de vele wegen
in de vr-ijwillige en de gedwongen jeugdzorg weergegeven. Zo is gebleken dat
een jongere door een contact met de politie met de jeugdzorg ín aanraking kan
komen, maar bijvoorbeeld ook door een melding van een tante bij het AMK.
Orn overzichtelijker te maken welke stappen genomen kunnen worden, welke
verbanden er bestaan en welke instanties bij de jeugdzorg betrokken zijn, is in de
onderstaande figuur een model van de jeugdzorg weergegeven. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat de indicatie en de schrittelijke verwijzing in de volgende
hoofdstukken uitgebreid aan de orde zullen kornen.

;~~ Nota ~-an Toelirhting bij het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, p. 51.
'~~ Van der Laau e.a. 2OO5.
;~`' Knmersrukkcrr I12004~05, 30 023, nr. 2, p. 1.
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Figuur 11: Het model van de jeugdzorg
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5.1 Potentiële cliënt
Het model geett duidelijk aan dat er een grote rol voor het Bjz is neergelegd. De
wet bepaalt nanielíjk dat het I3ureau jeugdzorg als enige de toegang tot de jeugd-
zorg vornit en de indicatie stelt voor de jeugdzorg. Ue reden die hiervoor onder
rneer gegeven wordt, is dat alleen op deze manier sprake kan zijn van een onaf-
hankelijke indicatiestelling (onafhankelijk van de zorgaanbieders), waardoor het
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beoordelen van de vraag los staat van het feitelijke aanbod aan jeugdzorg.3'`" Het
Bjz dient eenzelfde functie als de huisarts binnen de gezondheidszorg te vervul-
len."' Het verschil tussen het Bjz en de huisarts is echter dat men wel van huis-
arts kan wisselen, maar niet van Bjz. Een potentiële cliënt dient namelijk aan te
kloppen bij het Bjz dat werkzaam is in de provincie waar de jongere duurzaam
verblijft.;"
lleze gebondenheid aan een bepaald Bureau geeft slechts de keuze uit één aan-
bieder. In de economische literatuur wordt deze positie van het Bjz dan ook een
monopoliepositie genoemd.
Er kutuien drie typen monopolies onderscheiden worden:

~ wettelijk monopolie;
~ monopolie door het bezit van unieke productiefactoren;
~ natuurlijk monopolie.j'3

Een wettelijk monopolie ontstaat indien de overheid op basis van een wettelijke
regeling bepaalt, dat er niet meer dan één aanbieder op de markt mag opereren.
Een voorbeeld is een ondernemer die een patent op de productie van een door
hem ontwikkeld product heeft.;'`
Een monopolie door het bezit van unieke productiefactoren, wordt ook wel een
technisch tnonopolie genoemd. Dit monopolie ontstaat door het bezit van een
unieke productiefactor of een technische of organisatorische voorsprong.;'S
Van een natuurlijk monopolie wordt ten slotte gesproken indien één onderne-
ming tegen de laagst Inogelijke gemiddelde kosten aan de totale marktvraag kan

~
voldoen.--`'
Naar aanleiding van de bovenstaande uiteenzetting rijst de vraag van welk type
van monopolie in de jeugdzorg sprake is. In de jeugdzorg is bij wet geregeld, dat
er niet meer dan één aanbieder op de markt mag opereren. Hierdoor is door de
overheid een wettelijk monopolie gecreëerd. Het Bureau jeugdzorg is derhalve -
net als KPN (vaste telefoonnetwerk'''), TPGPost (vervoer van brieven lichter

~zi
;„
~~s

3?4
i~;
1?fi

3 ~~

In de praktijk blijkt deze scheiding echter niet bij alle Bureaus jeugdzorg zo strikt te gel-
den. Met het vervallen van de firnctie zorgtoewijzing door de inwerkingtreding vau de
Wet op de jeugdzorg, is bij verschillende Bureaus jeugdzorg namelijk toch een fase tussen
de indicatiestelling en de zorgaanbieder blijven bestaan. Een voorbeeld hiervan is de kwali-
teitsfiinctionaris bij Bureau jeugdzorg Noord-Holland die het concept-indicatiebesluit
toetst. Deze toetsing is in de eerste plaats procedureel van aard. lle kwaliteitsfunctionaris
bekijkt bijvoorbeeld of de cliënt met de aanvraag heefr ingestemd. Naast deze procedurele
toets kijkt de tiinctionaris echter ook of er voor de geïndiceerde jeugdzorg geen wachtlijst
bestaat. hidien dit wel het geval is, kan de fiinctionaris adviseren om in het iudicatiebesluit

verc~angende zorg aan te duiden. Op deze wijze wordt derhalve toch steeds rekening ge-

houden met het achterliggeude aanbod.
Ter Veld e.a. 1994, voona~oord.
K~nnerstukkcir I! Z(ip1~02, 28 168, nr. 3, p. 12 (MvT).
Geut e.a. 2004, p. 176; Kanning 8~ Kerkmeester 2004 en Besanko 8c Braeutigam 20O5, p.
43~3-436.
Geut e.a. 2004, p. 176-177.
Kanning A Kerkmeester 2004, p. 74-75.
Gent e.a. 2004, p. 177.
Ten aanzien van het vaste telefoonnetwerk bestaat thaus nog een monopoliepositie voor
KPN. De OPTA heeft in 2lN)5 echter bepaald, dat ook andere bedrijven in staat moeten
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dan honderd gram, waarvan de port niet meer bedraagt dan drie maal het basista-
rief4'-R) en de advocatuur (wettelijk verplichte procesvertegenwoordiging voor
civiele procedures bij de rechtbank - niet zijnde de sectie kanton - door een
advocaat3'~ - een monopolist.
De monopoliepositie van Bjz heeft voor- en nadelen voor de cliënt. Als voorde-
len kunnen onder meer worden genoemd, dat de continuïteit van de dienst ver-
zekerd is en er sprake is van specialisme binnen één Bureau. De mogelijke nade-
len van deze marktstructuur zijn onder te verdelen in nadelen op korte ternlijn
(statische efficiency) en op de lange termijn (dynamische efficiency). Op de korte
termijn kan het gevaar dreigen dat het aanbod van goederen en diensten onvol-
doende is afgestemd op de wensen van de consument in termen van prijzen,
hoeveelheden en kwaliteit.i31 Als voorbeeld hiervan kan een enonne prijsverho-
ging van een treinkaartje door de NS worden genoemd, waardoor de prijs-
kwaliteit-verhouding danig verstoord raakt. Als gevolg hiervan zullen meer men-
sen naar alternatieven gaan zoeken, zoals de auto. In de jeugdzorg bestaat een
dergelijk altematief echter niet. Er bestaat bijvoorbeeld geen particulier Bureau
jeugdzorg. Wat wel bestaat, zijn landelijk werkende (gezins)voogdij-instellingen,
zoals de AJL, de William Schrikker Groep en de SGJ. Deze instellingen gaan
echter langzaam op in een Bureau jeugdzorg of ontwikkelen zich verder tot aan-
bieder van zorg of zorgaanbieder. Alleen Stichting Nidos blijft als aparte (ge-
zins)voogdij-instelling naast Bjz bestaan. Deze stichting richt zich echter op een
zodanig specifieke groep - te weten minderjarige vreemdelingen - dat van een
inbreuk op de monopoliepositie van Bjz mijns inziens geen sprake is.
Als nadelen van de monopoliepositie op de lange termijn kunnen worden ge-
noemd: weinig impulsen tot innovatie, tot kwaliteitsverbetering, tot het in huis
halen en~of het bijhouden van expertise en tot de verbetering van de doelmatig-
heid. Hierdoor kan er minder vooruitgang zijn dan gewenst is. Daarnaast speelt
ook op lange tennijn het gevaar van achteruitgang doordat men minder efficiënt
werkt. Deze nadelen spelen ook in de jeugdzorg een grote rol. Doordat het Bu-
reau jeugdzorg namelijk geen concurrentie kent van andere aanbieders, bestaat
het reële gevaar dat men te weinig vooruitgang kent. Het zal niet zo zijn dat het
Bjz helemaal niet aan bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering doet, maar door een
gebrek aan externe prikkels kan de verbetering wel in een langzamer tempo gaan
dan noodzakelijk is. [n een dergelijke externe prikkel is ten aanzien van gemeen-
ten wel voorzien in de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). In die wet

32R
329

3}n

worden gesteld om telefoonabonnementen te verkopen. De monopoliepositie van KPN
was reeds aan het afbrokkelen doordat naast bellen via het netwerk steeds meer altematie-

ven zijn ontstaan, zoals mobiele telefonie en telefonie via de kabel. Teu]ings e.a. spreken in

dit kader van een vervanging van een monopolie door een tríopolie (: mobiele telefonie,
telefonie via de kabel en vaste telefonie via het netwerk). Teulings e.a. 2005, p. 53.
De Bijl 2003, p. 566.
In het onderzoek van SEO Economisch Onderzoek dat in opdracht van het Verbond van
Verzekeraars naar het procesmonopolie van de advocatuur is uitgevoerd, stellen de onder-
zoekers dat de overheid door een wettelijk procesmonopolie in te stellen een extra vomi
van marktfalen heefr geïntroduceerd. Dit marktfalen betrefr monopolievomring in een po-

ging een informatieprobleem op te lossen. Baarsma 8t Felsb 2005, p. 67.
Gent e.a. 2004, p. 29.
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is namelijk vastgelegd dat elk jaar bepaalde gegevens over de prestaties van ge-
meenten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning gepubliceerd dienen
te worden. De gemeente kan hierdoor zien hoe gepresteerd wordt in vergelijking
met andere gemeenten, maar ook de burger, de provincie en het Rijk kunnen
hiermee hun voordeel doen. Deze wettelijke verplichting dient mijns inziens ook
te worden vastgelegd in de Wet op de jeugdzorg ten aanzien van de stichtingen
die een Bureau jeugdzorg in stand houden en de grootstedelijke regio's. Door
het transparant maken van de gegevens kan een belangrijk nadeel van de mono-
poliepositie van Bjz ondervangen worden, omdat minimaal presterende Bjz's
hierdoor een prikkel kunnen krijgen om bijvoorbeeld de kwaliteit te verbeteren.
Zonder de invoering van een zodanige prikkel is het naar mijn mening de vraag
of de overtuiging die de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van VWS in
het landelijk beleidskader jeugdzorg uitspreken, namelijk dat ieders inzet in com-
binatie met de nieuwe wet tot een hechtere samenwerking zal leiden die een
effectiviteits-, ef~iciency- en kwaliteitsverbetering bewerkstelligt, wel geheel
waarheid zal worden.331

De bovenstaande voordelen en nadelen van een monopolie betreffende de orga-
nisatie van het Bjz hebben hun weerslag op de cliënt. Er zijn echter ook nog
andere nadelen voor de cliënt te benoemen. Zo bestaat onder meer het gevaar,
dat een potentiële cliënt geheel van jeugdzorg wordt uitgesloten indien het be-
tref)-ende Bureau jeugdzorg van mening is dat de situatie niet ernstig genoeg is.
De vraag die hierbij speelt is wat men kan beginnen als men bij Bjz geen voet
aan de grond krijgt? Het risico van het systeem is namelijk dat hulpbehoevende
mensen bij de poort blijven hangen. Hoeveel mensen dit per jaar betrefr is niet
precies te zeggen. Bekend is wel, dat van de 52.000 mensen die zich in 2004 bij
13 van de 15 provincies~grootstedelijke regio's voor jeugdzorg aangemeld heb-
ben er 36.000 (69,23 oro) een geïndiceerde zorgaanspraak hebben gekregen.3''- Dit
betekent dat ruim 30 0~o van de (potentiële) cliënten of een schriftelijke verwij-
zing heeft gekregen of niet als cliënt geaccepteerd is. De precieze verdeling daar-
in is helaas niet te achterhalen.
Er is in de wet geen hardheidsclausule opgenomen, waardoor een cliënt in dit
geval met goede reden over de provinciegrenzen heen kan stappen. Verder be-
staat er ook geen mogelijkheid tot een second opinion. Men heeft niets zwart op
wit waartegen bezwaar kan worden gemaakt en het klachtrecht ten slotte biedt
ook geen soelaas, omdat men nog geen cliënt van de jeugdzocg is. Kortom,
rechtspositioneel gezien bestaat een onduidelijk gebied tussen aanmelding en
acceptatie door Bureau jeugdzorg. Naar mijn mening kan het rechtspositiouele
gebrek voor een groot deel opgelost worden door een jongere of een ouder al bij
aanmelding - en dus niet pas na acceptatie - als cliënt van de jeugdzorg aan te
merken. Dit betekent onder meer dat een betrokkene - afgezien van het feit of
hij later wel of niet als cliënt wordt geaccepteerd - een klacht in kan dienen te-
gen een gedraging van een medewerker van Bjz en bezwaar aan kan tekenen als
het betreffende Bjz geen indicatiebesluit wil nemen.

331 Ministerie van VWS á Miniscerie van Justitie 2004, p. 4.
33'- Kamerstukket~ I12005I06, 29815, nr. 40, p. d.
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lle huidige situatie, waarbij hulpvragers machteloos zijn indien het Bjz van oor-
deel is dat er geeu noodzaak tot jeugdzorg is, is naar mijn mening onaanvaardbaar
en geeft duidelijk het gevaar van de monopoliepositie van Bjz aan. Wie kan na-
melijk de garantie geven dat mensen niet bij de poort blijven steken omdat het
achterliggende aanbod niet toereikend is en er wachtlijsten bestaan? Heeft de
provincie met andere woorden - indien door rechterlijke procedures in het kader
van de wachdijstproblematiek, het vuur aan de schenen wordt gelegd - invloed
op het voordeurbeleid van Bjz?
Het is mijns inziens wenselijk om het gevaar van de huidige monopoliepositie
van Bjz te ondervangen. Hiervoor bestaan meerdere mogelijke oplossingen. In
het onderstaande zullen twee uiteenlopende oplossingen worden uitgewerkt.
Allereerst kan gedacht worden aan het inbrengen van concurrentie in de markt.
Bijvoorbeeld door naast het Bjz ook een beperkt aantal andere instellingen de
bevoegdheid tot indicering te geven. Dit kan door aanwijzing, maar ook door de
invoering van een soortgelijke procedure als bij aanbesteding van een bouwwerk.
Bij deze geregtileerde concurrentie dingen verschillende jeugdzorginstellingen
steeds na een x aantal jaar om de indiceringbevoegdheid. De instelling die het
beste aan bepaalde voorwaarden zoals kwaliteit, efficiëntie en doelmatigheid vol-
doet, krijgt daarbij voor een aantal jaar de licentie toegewezen. Deze toewijzing
geschiedt - na advies van de Inspectie jeugdzorg - door de provincie en het 1Zijk
in samenspraak.
Naast de inbreng van meer coruurrentie kan gedacht worden aan de invoering
van de mogelijkheid vati second opinion zoals reeds sinds jaar en dag in de ge-
zondheidszorg aan de orde is. lloor de invoeting van deze mogelijkheid kunnen
potentiële cliënten hun hulpvraag ook aan een ander Bureau jeugdzorg voorleg-
gen. Aan deze notie kleeft het gevaar dat mogelijke cliënten tussen de verschil-
lende Bureaus jeugdzorg gaan shoppen. Dit leidt weer tot inefficiëntie, doordat
de Bureaus jeugdzorg meer werk krijgen. Het risico kan echter ondervangen
worden door de invoering van een registratiesysteem. Elke (potentiële) cliënt
dient bij een hulpvraag in dit systeem ingevoerd te worden, zodat door een ander
Bjz eenvoudig kan worden achterhaald of de aanvraag van de betreffende cliënt
ook bij een ander Bjz in behandeling is. Ik ben mij etvan bewust dat de invoe-
ring van de second opinion voor het Bureau jeugdzorg een extra taak met zich
meebrengt, omdat zij kort op papier dient te motiveren waarom een potentiële
cliënt op formele of op inhoudelijke gronden"; niet als cliënt geaccepteerd is en
eventueel verwezen is naar een andere instantie. Naast deze extra belasting speelt
bij een dergelijk registratiesysteem de pr-ivacy een belangrijke rol. De Wet be-
scherming persoonsgegevens bepaalt in dit kader echter dat hulpverleners, instel-
lingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverle-
ning persoonsgegevens mogen vetwerken voor zover dat met het oog op een
goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel het beheer van de
betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is. Deze regel lijkt mij het

;i; De formele grond betreft de vraag of iemand onder de begrippen jeugdige of cliënt valt.
De inhoudelijke grond ziet op het begrip jeugdzorg, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de
Wjz. Refèrentiewerkmodel Bureau jeugdzorg 2(1115, p. 26-29.
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doel van het registratiesysteem in ogenschouw genomen, in dit geval van toepas-
sing.

5.2 Cliënt met een eerdere slechte ervaring met een bepaald Bureau
jeugdzorg

Naast de mensen die bij de poort van het Bjz `blijven hangen' en dientengevolge
niet binnen kunnen komen, zijn er ook mensen die getekeud door slechte erva-
ringen met een bepaald Bureau niet meer bij het bevoegde Bureau willen aan-
kloppen. Er kan in dit kader gesproken worden van gedwongen winkehlering
doordat men door de huidige regelgeving gebonden is aan dat ene Bjz. Dit is
naar mijn mening onaanvaardbaar en ik pleit er dan ook voor om voor deze
groep van (potentiële cliënten) de provinciegrenzen evenzeer open te stellen. In
een samenleving waarin vrij verkeer van personen over de landsgrenzen niet
meer weg te denken is, is het mijns inziens vreemd dat wij in Nederland zoveel
waarde hechten aan onze provinciegrenzen. Natuurlijk ben ik mij ervan bewust
dat bij deze groep van personen evenzeer het gevaar dreigt dat men tussen de
verschillende Bureaus jeugdzorg gaat shoppen. In dit geval biedt het in de vorige
deelparagraaf geïntroduceerde registratiesysteem ook een uitkomst. Indien men
namelijk bij een bepaald Bureau jeugdzorg een aanvraag heefr ingediend of in
behandeling is, wordt dit landelijk geregistreerd, waardoor een Bjz te allen tijde
kan nagaan of een mogelijke diënt al niet bij een ander Bjz in behandeling is. De
jeugdzorg wordt naar mijn mening op deze manier een stuk Elexibeler en dien-
tengevolge meer klantgericht.
Een laatste aspect dat in dit kader speelt is van financiële aard. Wie betaalt naine-
lijk de indicering vanuit de doeluitkering? Het oorspronkelijk bevoegde Bureau
of het Bjz van de andere provincie of grootstedelijke regio? Mij~is inziens is het
redelijk om het oorspronkelijk bevoegde Bureau op te laten draaien voor de
kosten, omdat dit Bureau de situatie in het leven heeft geroepen en daardoor de
uitwijking naar een ander Bureau noodzakelijk heeft gemaakt. Enige nuancering
is hierbij vereist. Wanneer een cliënt namelijk ten onrechte naar een ander Bjz is
gestapt en het betreffende Bjz hiervan op de hoogte was, is het naar mijn mening
onrechtvaardig om het oorspronkelijk bevoegde Bjz de financiële consequenties
te laten dragen. Het ingeschakelde Bjz en~of de diënt zal in dit geval voor de
kosten moeten opdraaien.

6. Hoe kan voorkomen worden dat men bij Bjz aan moet
kloppen?

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Zo hebben ook de beleidsmakers van
Operatie Jong gedacht bij het opstellen van de twaalf speerpunten. Een belangrijk
speerpunt is namelijk 'vroegsignalering'. [n dit thema staat het vroeg en tijdig
signaleren van risico's op een slechte ontwikkeling van jongeren centraa1.33; Dat

33' Factsheet vroegsignalering van Operarie Jong.
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op dit punt niet stil wordt gezeten blijkt wel uit een recentelijk uitgegeven advies
van de Iventgroep. In dit advies, getiteld `Helpen bij opgroeien en opvoeden:
eerder, sneller en beter' wordt de belangrijke rol die beroepskrachten zoals de
verloskundige, de jeugdarts, de wijkagent en de leerkracht bij signalering vervul-
len benadrukt. Verder worden onder meer aanbevelingen gedaan tot de oprich-
ting van netwerken van kleinschalige centra in stadswijken en plattelandsgebieden
en tot de instelling van een `Taskforce Irnplementatie Signaleren en Intervenië-
ren'. 33' Bij de aanbieding van het advies op 12 september 20U5 op de tweede
conferentie van Operatie Jong heeft de Staatssecretaris van VWS uitgesproken dat
per 1 januari 2007 aan elk nieuwgeboren kind een - zoals reeds eerder genoemd
- elektronisch kinddossier jeugdgezondheidszorg wordt gekoppeld. Bij dit dossier
wordt tevens een Verwijsindex ontwikkeld. Door het EKD dat gekoppeld is aan
het burgerservicentnnmer33h, kan men sneller inzicht hebben in (dreigende) pro-
blemen en kan dientengevolge vroegtijdig(er) geïntervenieerd worden.337 Daar-
naast heeft Staatssecretaris Ross bekend gemaakt, dat in elke stad en dorp een
Centntm voor Jeugd en Gezin komt.33s Elke gemeente krijgt bovendien een
wethouder die verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid.33`'

Vroegsignalering en vroegtijdige interventies om de gezonde ontwikkeling van
kinderen te bevorderen bestaan in de Scandinavische landen al van oudsher. Zo
krijgt iedere ouder in Zweden automatisch opvoedondersteuning aangeboden. In
Nederland is het helaas nog niet zover. In het kader van de rechtsbescherming
van de jongere zou dit echter wel toe te juichen zijn. Of de ouders hier altijd
positief tegenover zullen staan is natuurlijk de vraag.

Het vroegtijdig signaleren van problemen van jongeren en opvoeders krijgt -
zoals net ook al even naar voren kwam - op gemeentelijk niveau steeds meer
aandacht. Naar aanleiding van de invoering van de Wet op de jeugdzorg heeft
het Bestuurlijk Overleg jeugdzorg3~" namelijk vastgesteld dat signalering één van
de vijf functies van het lokaal preventief jeugdbeleid is.3" Uit een onderzoek dat
door Regioplan is vemcht naar de beleidsmatige invulling van de vijf functies
komt naar voren dat de signaleringsfunctie met 87 procent de hoogste prioriteit

335

33r,

Hermanns e.a. 2005.
Het burgerservicenummer (BSN) is per ] januari 2006 in plaats getreden van het sociaal-
fiscaalnummer.
Er is reeds de nodige kritiek op het EKD en de Verwijsindex geleverd. Zo zou de beveili-
ging te wensen overlaten, wordt de privacy van het kind en de ouders onvoldoende ge-
waarborgd en staat de beperking tot de jeugdgezondheidszorg een goede gegevensuitwisse-
ling in de jeugdzorg in de weg. Zie Bruning 2006, p. 50-51 en in het kader van het elek-
tronische patiëntendossier: Spaink 2005.
Kauiersuikken 112005~06, 30 512, nr. 2, p. 11.
Kn~nersrukken II2005~06, 29 284, nr. 18, p. 6.
In het Bestuurlijk Overleg jeugdzorg zijn de VNG, het [PO, de Ministeries van VWS en
Justitie en de MO-groep verenigd.
lle vijf functies van het preventíeve jeugdbeleid zijn terug te vinden in de brochure van
het Ministerie van VWS getiteld `Opvoed- en opgroeiondersteuning. lle rol van de ge-
meente in het licht van de Wet op de jeugdzorg'.

338
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heeft.3~2 Uit het onderzoek blijkt echter ook dat in veel gemeenten het jeugdbe-
leid geen bestuurlijke prioriteit heeft en dat zelfs in die enkele gemeente waar het
jeugdbeleid wel als speerpunt ~vordt gezien, niet altijd extra middelen worden
vrijgemaakt.3~' Het is in dit kader winst, dat - door de motie Verhagen - ge-
meenten vanaf 2006 voor elk nieuw geboren kind 50 euro (tien miljoen euro per
jaar) voor algemene opvoed- en opgroeiondersteuning krijgen.3;;
Door de inwerkingtreding van de WMO zal de verantwoordelijkheid van ge-
meenten voor het realiseren van de vijf functies van het prevelitieve jeugdbeleid
onder deze wet gaan vallen. Deze wet die naast het jeugdbeleid ook andere loka-
le beleidsterreinen bestrijkt, geeft de gemeente een grote beleidsvrijheid. Dit
betekent dat door de Rijksoverheid zo min mogelijk eisen worden gesteld ten
aanzien van het verkrijgen van maatschappelijke ondersteuning.3~' Met de uit-
komsten van het onderzoek van Regioplan in het achterhoofd, schuilt in deze
ruime beleidsvrijheid naar mijn mening het gevaar, dat het lokaal preventief
jeugdbeleid nog steeds geen of te weinig prioriteit zal krijgen. Preventief werken
is naar mijn mening echter essentieel. Om met de woorden van Andersson3~h te
spreken:

`Eíther we spend this money non~ or tve luill hnve to spend ten titnes ns rnuc{t to take care
of nll oJthe ~robletns a badfntnily support system ta~ill create later on'.

7. Conclusie

In dit hoofdstuk zijn de knelpunten in de rechtspositie van de potentiële cliënt bij
de fase voor de indicering door Bureau jeugdzorg uiteengezet. In dit kader is
allereerst de poortwachterfunctie van het Bjz toegelicht. Vervolgens zijn de vrij-
willige en gedwongen interventiemogelijkheden uitvoerig belicht en is op basis
hiervan een model van de ingewikkelde structuur van de jeugdzorg gegeven. Dit
model Inaakt inzichtelijk dat er een grote rol voor het Bjz is weggelegd. Het
Bureau maakt onder meer uit of een jongerelouder wel of geen cliënt van de
jeugdzorg wordt. Deze rol is zo dominant dat van een monopoliepositie gespro-
ken kan worden. Deze positie brengt bepaalde gevaren met zich mee die een
negatieve uitwerking kunnen hebben voor de (potentiële) cliënt. Indien het
bevoegde Bjz bijvoorbeeld bepaalt dat geen behoefte bestaat aan jeugdzorg, dan
bestaat er geen mogelijkheid van een second opinion bij een ander Bjz en kan
een jongere of ouder voor een gesloten deur komen te staan. Ook wanneer men
al eerder cliënt is geweest bij een bepaald Bjz, tnaar door slechte ervaringen gete-
kend is, bestaat niet de mogelijkheid om naar een ander Bjz te stappen. In dit
geval is sprake van gedwongen winkelnering. In dit hoofdstuk is dan ook onder
meer gepleit voor het openstellen van de provinciegrenzen voor deze groep van

3;z De Weerd 8t Krooneman 2004, p. 27-28.
3~3 [dem, p. 54.
34~ Kamerstukken I12005~06, 29 284, nr. 18, p. 5.
3as Kamerstukken I12004~05, 30 131, nr. 3, p. 18 (MvT).
}~ Andenson 2003, p. 3.
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cliënten. Om het shoppen van cliënten tussen de verschillende Bjz's te voorko-
men dient echter wel een deugdelijk landelijk registratiesysteem te worden inge-
voerd.
Het allerbeste zou echter zijn, dat risico's op een slechte ontwikkeling van een
jongere reeds vroegtijdig gesignaleerd worden, waardoor vroegtijdig opvoedings-
hulp geboden en zo nodig geïntervenieerd kan worden.
lle in dit hoofdstuk behandelde voortàse wordt gevolgd door de fase van indice-
ring. In het volgende hootiistuk zal deze fase in het licht van de rechtspositie van
de cliënt, uitvoerig belicht worden.
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6 De cliënt in de ambtelijke mallemolen

Voorfase Fase van
indicering

Fase na de
indicering

of na
verwerping
of niets
horen

1. Inleiding

Na de aanmelding en acceptatie van de cliënt is voor Bjz de tijd aangebroken om
te indiceren. Dit proces waarbij gestart wordt met een analyse van de problemen
en wordt geëindigd met de vaststelling van de benodigde zorg, kent meerdere
mogelijke uitkomsten. Het belangrijkste resultaat is daarbij de afgifte van een
indicatiebesluit. De uitkomsten van het proces dienen volgens de wetgever
vraaggestuurd te zijn. Door lezing van dit hoofdstuk zal echter duidelijk worden,
dat de vraagsturing door bepaalde factoren wordt belennnerd. Eén van deze fac-
toren is gelegen in de organisatiestructuur van het Bjz.
Het proces wordt voorts gekenmerkt door enkele rechtswaarborgen voor de
cliënt die wettelijk zijn vastgelegd. Hierbij kan gedacht worden aan het klacht-
recht, het medezeggenschapsrecht en het inzagerecht. Een aantal rechten lijkt in
de jeugdzorg echter te ontbreken. Waar ici de wet staat bijvoorbeeld dat een
cliënt kan verzoeken om verbetering van zijn persoonlijke gegevens?
In dit hoofdstuk zal begonnen worden met een beschrijving van het proces en de
mogelijke uitkomsten daarvan. Vervolgens komt de vraagsturing aan de orde.
Alvorens aan deze vraagsturing toe te komen zal allereerst de organisatiestnictuur
van Bjz onder de loep worden genomen. Beide aspecten worden daarbij in een
economisch juridisch jasje gegoten. Daarna komen de rechtswaarborgen in het

proces aan bod. Tevens zal hierbij aandacht worden besteed aan de kwaliteitsei-

sen waaraan het Bjz moet voldoen en het toezicht hierop. Het geheel zal worden
afgesloten met een conclusie.
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2. Het indiceringproces

Na de voorfase van aanmelding en acceptatie begint de fase van indicering (ana-
lyseren, opstellen diagnostisch beeld en vaststellen benodigde zorg).3~'

Figuur 12: fase van indicering

Analgseren (~pstcllen diag-
nastisch beel~t

f---tl uastseellen
benodigde zorg

Het proces waarin wordt gekeken wat er met de cliënt aan de hand is, begint met
een analyse van de problemen van de cliënt en de ernst daarvan. Het gaat hierbij
om de beoordeling van alle problemen die het onbedreigd opgroeien van een
jongere belemmeren in relatie tot de probleetnoplossende mogelijkheden van het
gezin en de sociale of professionele steunbronnen in de omgeving van het ge-
zin.3;s De problemen kunnen bij de jongere zelf liggen, maar ook bij de ouders.
Verder wordt gekeken naar de zogenaamde beschermende factoren die de ont-
wikkeling van de jongere gunstig beïnvloeden. In het kader van deze analyse
worden door een medewerker van Bjz (de casemanager) gesprekken gevoerd met
de jongere, de opvoeders en indien nodig met bijvoorbeeld een leerkracht of
andere personen.
De conclusie die uit deze analyse voortvloeit is het diagnostisch beeld. Aan de
hand van het diagnostisch beeld wordt bepaald of en zo ja, wat voor zorg nodig
is.3~~ In sommige gevallen is een specialistische diagnose vereist en wordt door
een gedragswetenschapper~BIG-geregistreerde aan de hand van een specialisti-
sche classificatiesystematiek een diagnostisch beeld bepaald. Indien door het Bjz
een opdracht tot een specialistische diagnose wordt verstrekt dient expliciet te
worden aangegeven dat - behalve de conclusie van het onderzoek - ook de test-
en onderzoeksgegevens vermeld dienen te worden.351 Dit laatste is belangrijk,
omdat de cliënt het Bjz kan verzoeken om een second opinion te vragen aan een
onafhankelijke deskundige (art. 36 Uitvbesl.). Het recht op een `second opinion'
is echter geclausuleerd:

~ het geldt alleen voor de interpretatie van test- en onderzoeksgegevens
van een gedragsdeskundig of psychiatrisch onderzoek waarvan de ge-
gevens zijn gebruikt bij het opstellen van het indicatiebesluit;

3i7 Op 25 uovember 20f)5 hebben de 13jz's het manifest `Focus op cliëntbelang'vastgesteld.
Een van de vastgestelde prioriteiten in dit manifest betreft de verdere verbetering van de
kwaliteit van de indicatiestelling. Karnerstukken IL 2005~~)6, 29 815, nr. 47, p. 4.
Nota van Toelichting bij het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, p. 3U.
Referentiewerkmodel Bureau jeugdzorg 2005, p. 54 en 64.
Idem, p. 52.

348

349
35U

96



HC)OFDSTUK 6

~ het belang van de minderjarige mag zich er niet tegen verzetten (dit is
bijvoorbeeld het geval als de hulp dringend nodig is en een `second
opinion' te vertragend werkt).''~

Het recht houdt in dat Bjz verplicht is ervoor te zorgen dat een deskundige
wordt ingeschakeld en Bjz de kosten moet vergoeden. Het recht geldt niet voor
een verzoek om aatrvullend onderzoek of een verzoek om tegenonderzoek dan
wel een contra-expertise.3i'

Een belaugrijk uitgangspunt bij het bepalen van de benodigde zorg is het zo-zo-
zo-beleid (art. 5 lid 4 Wjz). Dit houdt in dat de jeugdzorg zo licht mogelijk, zo
dicht mogelijk eu zo kort mogelijk dient te zijn. In de literatuur wordt hier vaak
een vierde `zo' aan toegevoegd: zo snel mogelijk. Door de huidige wachtlijstpro-
blematiek komt deze laatste `zo' danig in het gedrang.
[n het verlengde van het zo-zo-zo-(zo)-beleid ligt het proportionaliteits- en het
subsidiariteitsbeginseL [n het kader van de proportionaliteit dient steeds de afwe-
ging gemaakt te worden of de mogelijk nadelige gevolgen voor de cliënt niet
onevenredig zijn in verhouding tot de met de zorg beoogde doel. De subsidiari-
teit brengt met zich mee, dat steeds nagegaan moet worden of het doel dat met
de zorg wordt beoogd niet op een minder ingrijpende manier kan worden be-
reikt.
Bij het koppeleti van de probletnen aan oplossingen hoeft niet altijd sprake te zijn
van jeugdzorg. De ttitkomst kan bijvoorbeeld ook gevonden worden in het bie-
den van verslavingszorg aan de ouders.
[ndien de aard van de problemen met zich meebrengt dat Bureau jeugdzorg voor
een adequate beoordeling verschillende disciplines in moet zetten, dan dient een
multidisciplinaire beoordeling plaats te vinden (art. 32 Uitvbesl.).3'3
De tijd die men voor de analyse, de diagnostiek en het opstellen van een indica-
tiebesluit mag gebruiken is strikt vastgelegd. Voor de analyse geldt een tijdsbestek
van 6,08 uur, de diagnostiek beslaat 12 uur en voor het opstellen van een indica-
tie staat 3 uur.35~

Het bovenstaande proces kan tot zes mogelijke uitkomsten leiden:
~ er is geen verdere zorg nodig waarop aanspraak bestaat: er wordt

eventueel doorverwezen naar andersoortige hulp of zorg;
~ er is geïndiceerde zorg nodig: er wordt een indicatiebesluit afgegeven;
~ er is andere dan geïndiceerde hulp nodig en er wordt verwezen met

een schriftelijk advies;
~ er is andere dan geïndiceerde hulp nodig en er wordt verwezen zon-

der een schriftelijk advies;

35i Artikelsgewijze Toelichting bij het Uirvoerinl,nbesluit Wet op de jeugdzorg, p. 71.
3s'- Idem, p. 71.
353 Idem, p. 711.
35~ Vau Líeshout 2005, p. l4.
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~ er is zowel geïndiceerde als andere dan geïndiceerde zorg nodig: er
wordt een indicatiebesluit opgesteld en er wordt verwezen met schrif-
telijk advies;

~ er wordt ambtilante htilp bij het Bureau jeugdzorg geboden, nadat is
vastgesteld dat de cliënt geen aanspraak op geïndiceerde zorg heeft (dit
wordt ook wel het 5 gesprekken-model genoemd. Bjz mag onder be-
paalde omstandigheden gedurende korte tijd ambulante jeugdzorg in
de vonn van vijf gesprekken binnen een termijn van zes weken, ver-

3sslenen).-

3. Twee mogelijke uitkomsten belicht:
schriftelijke verwijzing en indicatiebesluit

Uit de voorafgaande uitkomsten van het indicatieproces blijkt dat er meerdere
acties, zoals een doorverwijzing kunnen volgen. Naast de ambulante kortdurende
jeugdzorg (zesde mogelijke uitkomst) speelt de casemanager van Bjz de grootste
rol bij de afgifte van een indicatiebesluit en~of een schriftelijke verwijzirig. Deze
rnogelijke uitkomsten zullen daarom hierna belícht worden.

3.1 Schriftelijke verwijzing

Een schriftelijke verwijzing van Bureau jeugdzorg geeft een versvijzing naar ge-
meentelijke voorzieningen, zoals het schoolmaatschappelijk werk. Op zorg van
deze lokale voorzieningen bestaat geen aanspraak.
Art. 8 Wjz geefr weer wat het Bjz in ieder geval in de schriftelijke verwijzing
moet zetten:

~ beschrijving van de problemen of dreigende problemen waarop de
zorg een antwoord moet geven;

~ de ernst van de problemen;
~ rnogelijke oorzaken van de problemen;
~ mate waarin deze problemen een bedreigende situatie voor de jongere

kunnen veroorzaken;
~ beschrijving van de zorg die nodig is;
~ advies wie de benodigde zorg kan verlenen;
~ een advies of codrdinatie van de zorg noodzakelijk is (gezinscoaching)

en zo ja, vernielding van de instantie die daarvoor het meest in aan-
merking komt.

De casemanager dient de cliënt bij te staan bij het verkrijgen van zorg en zonodig
te motiveren tot het gebruik maken van zorg. Tevens dient de casemanager de
zorg te volgen (art. 10 lid 1 sub j Wjz).

'SS Referentie~~~erkmode] I3ureau jeugdzorg 2005, p. 54.
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3.2 Indicatiebesluit

Een indicatiebesluit kan zowel worden opgesteld om de cliënt een aanspraak op
geïndiceerde zorg te geven als om een aanspraak op geïndiceerde zorg te (doen)
beëindigen. Ook kan het indicatiebesluit aangeven dat naar het oordeel van BJZ
de cliënt niet is aangewezen op zorg waarop een aanspraak bestaat.3'~ De aan-
spraak op jeugdzorg ornvat: jeugdhulp, verblijf en observatiediagnostiek (art. 2
Uitvbesl.).'''
Het Bjz mag geen indicatiebesluit nemen dan nadat er overleg is geweest met de
cliënt en het besluit ter beoordeling is voorgelegd aan een gekwalificeerde ge-
dragswetenschapper (art. 34 en 35 Uitvbesl.). De gedragswetenschapper geeft
advies op grond van het voorgenornen indicatiebesluit en de onderliggende stuk-
ken. De wijze waarop de beoordeling plaatsvindt is vormvrij. Dit betekent dat de
gedragsdeskundige de stukken zelfstandig kan beoordelen en advies kan uitbren-
gen, maar ook dat hij bijvoorbeeld kan deelnemen aan een (multidisciplinair)
overleg.35~

Bij een crisissituatie geldt overigens dat een aanspraak op jeugdzorg bestaat zon-
der dat Bureau jeugdzorg een indicatiebesluit genomen heeft. Deze aanspraak
vervalt binnen 4 weken of eerder indien Bureau jeugdzorg alsnog een indicatie-
besluit heeft genomen (art. 14 Uitvbesl.). Deze regel is van overeenkorustige
toepassing bij plaatsing van OTS- en voogdijpupillen in een justitiële inrich-
ting. ~sy

Voor een indicatiebesluit dat een aanspraak op jeugdzorg geeft, staan in art. 6
Wjz de inhoudelijke vereisten. Het verschil met de vereisten die voor de schrifte-
lijke verwijzing gelden is er allereerst in gelegen dat bij het indicatiebesluit de
mate waarin de problemen een bedreigende situatie voor de jongere kunnen
veroorzaken, niet hoeft te worden aangegeven. Daarnaast geldt ten aauzien van
het indicatiebesluit nog een aantal aanvullende punten. In het indicatiebesluit
moet namelijk tevens worden aangegeven:

. het met de zorg beoogde doel;

. hoe lang een aanspraak op de benodigde zorg bestaat;

. binnen welke termijn de aanspraak tot gelding moet zijn gebracht.
De vereisten gelden alleen als Bjz een positief indicatiebesluit neemt, waarin staat
dat de cliënt is aangewezen op geïndiceerde zorg. Bij een negatief indicatiebesluit
gelden de vereisten derhalve niet.
Het Uitvoeringsbesluit stelt nog een aantal aanvullende eisen. Zo stelt artikel 15
Uitvbesl. dat het Bjz vervangende zorg kan aanduiden, indien te voorzien is dat
de zorg waarop een cliënt is aangewezen niet tijdig beschikbaar is (second best
option). Tevens dient de stichting, indien ten behoeve van een jongere meer dan
één cliënt op zorg is aangewezen, de samenhang met de andere besluiten aan te

356 Idem, p. 71.
3s~ Op de drie vormen van jeugdzorg zal in hoofdstuk 7 uitvoerig worden ingegaan.
3sa Artikelsgewijze Toelichting bij het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, p. 71.
3sv [dem, p. 64.
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geven (art.16 Uitvbesl.). Bovendien moet de huisarts van de cliënt - na uitdruk-
kelijke toestemming van deze cliënt - zowel bij een indicatiebesluit als bij een
besluit dat andere zorg nodig is, door Bjz schriftelijk geïnformeerd worden (art.
28 Uitvbesl.).
Naast deze meer algemene eisen, regelen de artikelen 18 t~m 20 van het Uitvoe-
ringsbesluit nog specifieke regels met betrekking tot de besluiten waarin een
aanspraak op jeugdhulp, verblijfof observatiediagnostiek is vastgesteld."'"

Er bestaan thans drie beslissingen die gelijkgesteld worden aan een indicatiebe-
sluit:

~ de beslissing van de rechter dat de jongere in een inrichting wordt ge-
plaatst, voor zover de rechter de veroordeelde elders doet opnemen;

~ de beslissing van een selectiefitnctionaris van de Dienst justitiële
jeugdinrichtingen (DJI) tot jeugdzorg in de vorm van een scholings-
en trainingsprogramma (STP);

~ de beslissing van de directeur van een justitiële jeugdinrichting dat
jeugdzorg nodig is in het kader van het proefverlof (art. 3 lid 3
Wjz) 3eI

In het voorstel van wijziging van de Wjz is voorgesteld om aan de bovenstaande
beslissingen nog een vierde toe te voegen. Dit betreft de rechterlijke beslissíng tot
uithuisplaatsing.;`''

De mogelijkheid bestaat dat een cliënt twijfels heeft bij het opgestelde diagnos-
tisch beeld of onzekerheid heeft over de invulling van de aanspraak op jeugdzorg.
In dit geval kan de cliënt behoefte hebben aan een onafhankelijke beoordeling
door een andere deskundige, een zogeheten second opinion. In de gezondheids-
zorg mag er in principe altijd om een second opinion worden gevraagd.3ti' In de
jeugdzorg kent men het recht daarentegen alleen maar ten aanzien van de door
Bjz gebruikte test- en onderzoeksgegevens. De cliënt blijft derhalve rnet zijn
twijfels en onzekerheden zitten, hetgeen zijn effect kan hebben op de relatie
cliënt-casemanager~hulpverlener en de motivatie van de cliënt in het verdere
traject. Het aantekenen van bezwaar tegen het besluit van Bjz neemt dit niet
weg. De oplossing is naar mijn mening te vinden in het voor de jeugdzorg breder
doortrekken van de mogelijkheid voor de cliënt tot het vragen van een second
opinion. Hierdoor zal het recht op een second opinion niet alleen meer van
toepassing zijn op gebntikte test- en onderzoeksgegevens, maar bijvoorbeeld ook
op het opgestelde diagnostisch beeld. [n hoofdstuk 5 heb ik reeds aangegeven dat
de invoering van een second opinion in de jeugdzorg één van de mogelijkheden
is otn het gevaar van de monopoliepositie van Bjz te kunnen ondervangen. Ik wil
hieraan op grond van het voorafgaande toevoegen, dat de mogelijkheid om van
een second opinion gebruik te kunnen maken, bovendien ten goede komt aan de

3611 Zie hoofdstuk 7.
3fi1 Zie ook: Kamerstukken 112001~02, 28 168, nr. 3, p. 17 (MvT).
36'- Kn~nerst~~kken !I 2U05~06, 30 344, nr. 2, p. 1 en nr. 3, p. 3(MvT).
35' In het gezoudheidsrecht is het recht op een second opinion overigens niet wettelijk vastge-

legd, maar opgenomen in de modelovereenkomst Arts-Patiënt.
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motivatie van de cliënt en de relatie tussen de cliënt en zijn hulpverlener. Belang-
rijk is hierbij echter t~~el, dat de hulpverlener de second opinion niet ziet als een
motie van wantrouwen jegens hem, maar als een tnogelijkheid voor de cliënt om
meer infonnatie en een frisse kijk op de feiten te krijgen. Degene die de second
opinion verricht neenit de hulpverlening nonnaal gesproken ook niet over.

Het indicatiebesluit van Bjz dat strekt tot uithuisplaatsing in het kader van de
ondertoezichtstelling als bedoeld in artikel 1:261 BW treedt niet in werking dan
nadat de in dat artikel bedoelde machtiging van de kinderrechter is verkregen.
Indien de machtiging niet wordt verleend, vervalt het besluit (artikel 3 lid ~
Wjz). Verder is van belang dat de IZaad voor de Kinderbeschemiing een verzoek
tot machtiging uithuisplaatsing in kan dienen zonder dat daar een indicatiebesluit
van Bureau jeugdzorg aan ten grondslag ligt. Het nieuwe artikel 1:261 lid -1 BW
bepaalt nanielijk dat de kinderrechter een machtiging uithuisplaatsing kan verle-
nen zonder dat daarbij een indicatiebesluit wordt overgelegd, iudien het verzoek
daartoe wordt gedaan door de Raad en het Bjz geen besluit tot uithuisplaatsing
neemt. Indien de kinderrechter deze machtiging verleent, is het Bureau jeugd-
zorg gehouden deze ten uitvoer te leggen, tenzij de Raad met niet-tenuit-
voerlegging instemt.

4. Bureaucratie

De wetgever heeft in het Uitvoeringsbesluit neergelegd dat de uitkomst van het
hiervoor beschreven indiceringproces vraaggestuurd dient te zijn. Alvorens aan
deze vraagsturing toe te komen, is het van belang om de bureaucratie in de
jeugdzorg te bezien. De aualyse van dit begrip geeft nanrelijk een beter inzicht in
het concept vraagsturing.

4.1 Bureaucratie in de negatieve zin van het woord

Het oorspronkelijke woord bureaucratie heeft een onschuldige betekenis. Door
de jaren heen heeft het woord in de volksmond echter een negatieve benauiing
gekregen en is het nagenoeg een scheldwoord geworden. Deze negatieve bena-
ming van het woord bureaucratie wordt ook in de jeugdzorg gehanteerd. In de
Tweede en later ook in de Eerste Kamer is de bureaucratie veelvtrldig aan de
orde geweest. In dit kader is destijds door enkele Eerste Kamerleden, waaronder
Soutendijk-Van Appeldoorn3ói, een motie ingediend. lleze nrotie is door alle
partijen aanvaard.3ó' Door deze aanvaarding dient vanaf het jaar 20U5 elk half jaar
te worden gerapporteerd hoe doelmatig de jeugdzorg heett gewerkt en hoe de
bureaucratie verder kan worden teruggedrongen. Tevens dient de regering bin-
nen twee jaar na invoering van de wet, te rapporteren over de voortgang in de
organisatie en de kwaliteit van de jeugdzorg. Ter uitvoering van deze motie heb-

~~ Ka~nerstukketi 121 ~3~04, 2H 168, F.
365 Haridelingeri I2003~04, 28 168, p. 1248-1249.
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ben de Staatssecretaris van VWS en de Minister van Justitie in april 2004 de
Jeugdzorgbrigade onder leiding van Frank de Grave, in het leven geroepen. De
voornaamste taak van de brigade is het signaleren van onnodige bureaucratie die
de cliënten en de instellingen ervaren. Hiervoor gaan zij bij Bureaus jeugdzorg
en jeugdzorgaanbieders langs en kijken zij naar wachtlijsten, kosten en effectivi-
teit."'`'
Uit het plan van aanpak en de voortgangsrapportages van de Jeugdzorgbrigade
komt naar voren, dat de bureaucratie zich op verschillende gebieden manifes-
teert:

~ in het contact met de jeugd of hun ouders;
~ in de werkzaamheden van de medewerkers;357
~ in de interne organisatie van de instellingen;
. in de samenwerking tussen instellingen;
~ in de aansturing door management en bestutu bij instellingen en over-

heid.;`"
De Jeugdzorgbrigade signaleert samen met de jeugd, de ouders, de medewerkers,
het managenrent en het bestuur in de jeugdzorg de bureaucratie en heeft als taak
om deze aan te pakken en succesvolle verbeteringen te stimuleren."''' Op bepaal-
de gebieden is reeds winst geboekt. Zo is een door de Jeugdzorgbrigade gesigna-
leerd bureaucratisch element - verplichte herindicatie voor de groep jongeren
waarvoor de Bjz's al eerder (voor 1 januari 2005) hadden vastgesteld dat zij aan-
gewezen zijn op jeugdzorg (artikel lU3 Wjz) - door de verantwoorde bewinds-
lieden onderschreven en in de wijziging van de Wjz meegenomen.''"
Aangezien Operatie Jong zich ook met de bureaucratie in de jeugdzorg bezig-
houdt, zijn in dit kader afstemmingsafspraken gemaakt37, teneinde te voorkomen
dat men dubbel werk verricht.

4.2 Bureaucratie als organisatiestructuur

Wanneer de focus wordt gelegd op het derde door de Jeugdzorgbrigade aangege-
ven gebied - de interne organisatie van de instellingen - kan een andere beteke-
nis van het begrip bureaucratie ontwaard worden. Een bureaucratie kan namelijk
ook gezien worden als een organisatiestructuur.
(Het is belangrijk dat men beseft, dat in het navolgende de negatieve betekenis
van het woord bureaucratie losgelaten dient te worden en puur uitgegaan moet
s~~orden van de technische betekenis van het woord.)

shh Van den Berg R Vlaardingerbroek 2005, p. 1113.
;h~ Een treftènd voorbeeld van de bureaucratie in de werkzaamheden van de medewerkers

stond in de Trouw van 12 apri] 21106. Een gezinsvoogd doet in het artikel uit de doeken
dat zij tegenwoordig 80 `yo van haar tijd kwijt is aan de administratie en dus maar 20 ~r~ van
haar tijd [e besteden heeft aan de feitelijke uitvoering van het werk. Salm 2006.

36z3 Aanpak Jeugdzorgbrigade, p. 8.
369 Jeugdzorgbrigade 201)5a, p. 3.
i~~' Jeugdzorgbrigade 2U1)5b, p. 5-6 en Kamersh~kker~ II 2005~06, 3(1 344, nr. 2, p. 2 en nr. 3,

p. 1-2 (MvT).
371 Jeugdzorgbrigade 2(105a, p. 4.
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Mintzberg37' onderscheidt in zijn boek getiteld `Organisatiestructuren' twee ty-

pen van bureaucratieën:
. machinebureaucratie;
~ professionele bureaucratie.

Een structuur is bureaucratisch in de mate dat het gedrag van te voren is vastge-
legd of voorspelbaar is, dus gestandaardiseerd. In de verschillende onderdelen van
een organisatie is het gedrag niet in dezelfde mate geformaliseerd. Meestal is deze
fortnalisering in de uitvoerende kern het sterkst. Dit betekent dat dit onderdeel
vaak het meest bureaucratisch is.373
De meest bekende machinebureaucratieën zijn massaproductiebedrijven. Het

beste voorbeeld van de professionele bureaucratie is een dienstverlenende organi-

satie.
Het verschil tussen beide bureaucratieën ligt voornamelijk in de diagnosefase. In

de machinebureaucratie is sprake van een eenvoudig proces: één druk op de
knop levert de output. In een professionele bureaucratie daarentegen wordt het
traject gestart met een diagnose van de situatie van de cliënt. De hiervoor opge-
leide en gekwaliticeerde professionals dienen te handelen volgens een rationele,
wetenschappelijk onderbouwde werkwijze. De standaardisatie van vaardigheden
is het bureaucratische aspect in dit proces. De professional is in zijn werk betrek-

kelijk onafhankelijk van zijn collega's, maar werkt evenwel nauw satnen met zijn

cliënten.37~ De taakstelling van de professional is tweeledig, namelijk:
1. onderbrengen van de behoefte van de cliënt in een categorie van be-

paalde gevallen die aangeeft welk programma van voorzieningen moet

worden ingezet;
2. toepassen of uitvoeren van het betreffende programma.37'

De laatste omschrijving (van een professionele bureaucratie) sluit mijns inziens

het beste bij de werkzaamheden van Bjz aan. Bij Bjz opereert men namelijk ook

nauw samen met de cliënt en betrekkelijk onathankelijk van de collega's.37' De
casemanager komt door middel van een diagnostisch beeld tot een indicering
waaruit blijkt welke zorg de cliënt behoeft. Het diagnostisch beeld hoett hij in
beginsel alleen aan de gedragsdeskundige voor te leggen. Slechts in het geval dat
bij de beoordeling verschillende disciplines ingezet moeten worden, dient een

multidisciplinaire beoordeling plaats te vinden. Het indiceringproces kent vervol-

gens een paar mogelijke uitkomsten. De cliënt wordt met andere woorden aan

de hand van een gestandaardiseerd systeem in een bepaalde categorie ingedeeld.
Deze categorie, bijvoorbeeld geïndiceerde zorg in de voml van jeugdhulp, past

bij een programma van voorzieningen. Voor de toepassing van het betreffende

37?
373
37a
375
376

Mintzberg 1992.
Idem, p. 38 en 39.
Bosselaar 201)5, p. 17.
Mintzberg 1992, p. 202.
De vraag ís of het in de jeugdzorg niet beter zou zijn dat er meer intercollegíaal overleg

plaatsvindt, waardoor er meer interne controle bestaat op de kwaliteit van eenieder. Verve-

lende gebeurtenissen, zoals de dood vau Savanna, zouden hierdoor wellicht voorkomen

kunnen worden.
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pro~anima ~;~ordt ~.en-olgens een andere professional - jn djt ge~-al een zorgaan-
bieder - ingeschakeld. Bjz is in dit kader een intermediaire professional.;"
Een aantal andere kenmerken van een professionele bureaucratie zijn:

~ grote uit~-oerende kern;
~ een snial middenkader;
~ jnge~~~ikkelde, stahjele omge~-ing;
~ onderhe~-ig aan mode."~

Dat I3jz een ~n-ore uit~-oerende kern en een smal middenkader heeft, blijkt o~-er-
dujdelijk ujr de onderstaande figuur. In deze figLntr js jn het basismodel ~-an een
profe~sionele hureattcratie, her organi~l-am van Stichtjng Bureau jeugdzorg inge-
rekend.

Figuur 13: Het ontwerp van de organisatie (Stichting Bjz)

R.~i.u~Tadv

n,~~~

a~~~~~e~rn H;,
~,~~.~~~~

S`u na,~

Hrt onm rrp can dr orKanisatir ic ~rbasrrrd op hrt organigram van Stichtin~ Burrau jrugdzork in dr
pr~icincir Noord-Brabant (tt ~i~~r,jrukdzor~-nb.nl). Ertt rukrlr aE,t~ijkin~ mrt dr orkanisatir ~-an andrrr
titichtinern is drrhalvr moKrlijk. Hrt printairr krnntrrk: grotr uitvorrrndr krnt, Krldt rchtrr coor allr
Bjz's.

37 Het toepassen of uih-oeren ~-an het prograrnma kan op ri~~ee manieren: de professional
lecert zelf de in het programma passende diensten en producten of hij schakelt een andere
Eirotèssional iu. Bosselaar ?(10~, lt. 17.

j~~ nlintzberg 199?, p. 199.

~e~~~.~ B~~e.~
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De ingewikkeldheid uit zich bij Bjz in het feit dat geen één cliënt hetzelfde is.
De omstandigheden zijn steeds anders. De stabiele factor is daarbij dat de vaar-
digheden die hiervoor nodig zijn voor een groot deel gestandaardiseerd zijn.
Bjz is ten slotte onderhevig aan mode(grillen). Dit uit zich onder meer in reacties
op incidenten;'`', zoals Roernlond en Savanna. lle werkprocessen worden hier-
door aangepast. Omgevingsfactoren zoals de media, zijn hier natuurlijk ook debet
aan.

Aan de professionele bureaucratie zijn bepaalde gevaren verbonden. Zo bestaat
het gevaar, dat:

~ behoeften die eigenlijk nergens onder te brengen zijn of die in twee
categorieën vallen, geforceerd in een bepaalde categorie worden inge-
deeld;

~ de professional zich concentreert op het programma waaraan hij de
voorkeur geeft en andere progrannna's uitsluit.

Daarnaast heeft een professionele bureaucratie een aantal negatieve kenmerken:
~ er is sprake van een strakke structuur die zeer geschikt is om standaar-

doutpttt te produceren, maar vrijwel ongeschikt is om zich aan te pas-

sen aan de productie van nieuwe output: innovatieprobleem (de

moeilijkheden die hieruit kunnen voortvloeien hebben zich bij Bjz
geopenbaard toen men wettelijk verplicht werd om ook de indicatie-
stelling voor jeugd-GGZ en licht verstandelijk gehandicapte jongeren
te gaan verzorgen);

. veranderingen komen over het algemeen langzaam tot stand doordat
de professionals beetje bij beetje veranderen.'s"

Het bovenstaande innovatieprobleem kwam ook al naar voren in hoofdstuk 5,

maar dan in de context van de nadelen van de monopoliepositie van Bjz. Door

de monopoliepositie heeft het Bjz namelijk ook van buitenaf weinig impulsen tot

innovatie, waardoor er minder vooruitgang is dan gewenst. Deze innovatiepro-

blematiek in ogenschouw genorrien, wil ik nogmaals benadrukken dat het be-

langrijk is om (wettelijke) rnaatregelen te nemen om het gevaar van de monopo-

liepositie te kunnen ondervangen.
Uiteraard is de situatie niet altijd zo zwart-wit als hierboven geschetst. Het komt
natuurlijk ook voor dat een medewerker een oplossing voor een nieuw probleem
vindt en dit vrij snel binnen de organisatie wordt toegepast. Dit innoverende
aspect is typerend voor een adhocratie.3"~ Mengvormen van de professionele
bureaucratie met bijvoorbeeld de adhocratie zijn derhalve mogelijk.

37y Zie voor meer over deze incidentwetgeviug: Van den Berg 20046, p. 27-31 en Van den

Berg 2U05a, p. 11-12.
3~ Mintzberg 1992, p. 216-225.
38t Zie voor meer informatie over de adhocratie: Mintzberg 1992, p. 267-297.
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5. Vraagsturing

De reeds eerder genoemde rol van Bjz als interniediaire professional in de profes-
sionele bureaucratie, wordt bij vraagsturing vaak als een `ruisveroorzakende' fac-
tor gezien. Echte vraagsturing kan volgens bepaalde auteurs namelijk niet tot
stand worden gebracht zolang er sprake is van een interniediair. Bosselaar spreekt
in dit kader zelfs over de eliminatie van de professionele intermediair.'"'- Daar-
naast brengt de ge]eidelijkheid van verandering met zich mee, dat er enige tijd
gemoeid is met de omschakeling van een aanbodgestuurd naar een vraaggestuurd
stelsel. Bepaalde kenmerken van de professionele bureaucratie vormen derhalve
een belemmering bij de door de wetgever beoogde vlotte omschakeling naar
vraagsturing.

5.1 De behoefte én de vraag

De aanzet van vraagsturing in de jeugdzorg vormt het rapport van de advies-
commissie Wet op de jeugdzorg. In het rapport, getiteld `Van antwoord naar
vraag' is één van de vijf gestelde ankerpttnten geformuleerd als een vraaggestuur-
de jeugdzorg.'R} Vele jaren later heeft uiteindelijk met de inwerkingtreding van
de Wet op de jeugdzorg een omslag plaatsgevonden van een aanbodgestuurde
naar een vraaggestuurde zorg. In de AWBZ heeft die omslag reeds eerder plaats-
gevonden. 3R;
De Mernorie van Toelichting bij de Wet op de jeugdzorg zegt over de verande-
ring: `D~or vra~qsturing als urtgarrgsplrrrt te nemen wordt niet rrreer rritye~aarr vnrl de
beschíkbare cnpaciteit tnaar wordt gestuurd vp de benodigde capaciteit'.;RS Complementair
hieraan is in het Uitvoeringsbesluit verwoord: `(...) het uit~qanyspnnt van vraa~stli-
ring Grerlgt rrlet zich rrlee dnt rliet het bckende en nnrTl~~ezige zorgaanbnd leidraad is bij de
vaststr~llilig of era zo jn, u~elke zorg nodig is, maar de be{loeFte van ~le cliënt'.3~~
Kort omschreven zegt de wetgever, dat de vraag niet gestuurd wordt door het
beschikbare aanbod, maar door de behoefte van de cliënt. De behoefte bepaalt
derhalve de vraag. Wat is echter de behoefte en wat is de vraag? De economische
literatuur zorgt in dit kader voor enige verheldering. Er wordt in deze discipline
nau~elijk een onderscheid gemaakt tussen `needs', `wants' en `demands'.3R7
`Needs' omvat hierbij de basisbehoefte van een persoon, zoals voeding, kleding
en veiligheid. `Wants' is het beeld dat men voor ogen heeft om in de `needs' te
kunnen voorzien en `demands' ten slotte is wat men daadwerkelijk vraagt.3RR

sRz
3R3
}R~

3R5
3R6
}g7

1RR

Bosselaar 2005.
Adviescommissie Wet op de jeugdzorg 1999.
In het kader van de modemisering van de AWBZ is de zorg per 1 april 2003 rneer vraag-
gericht. lloor de modernisering zijn persoonsgebonden budgetten een grotere rol gaan
spelen. Zorgvragers hebben hierdoor meer invloed op de zorg. Douven e.a. 2004, p. 9.
Kmtrersnrk(ren II2001I02, 28 168, nr. 3, p. 34 (MvT).
Artikelsgewijze Toelichting bij het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, p. 69.
Zie: Kotler e.a. 21)t15, p. 8-9 en Kotler 20l)3, p. 7.
Deze beschouwing wijkt af van die van de Raad voor de Volksgezondheid St Zorg in het
rapport getiteld `Naar een meer vraaggerichte zorg' (1998). Naar mijn mening worden in
het rapport van de Kaad namelijk twee venchillende invalshoeken door elkaar gehanteerd

1O6



HC)C)FDSTUK 6

Wanneer deze theorie wordt toegepast op de jeugdzorg, kan het volgende voor-
beeld worden gegeven.

Figuur 14: Need, want en demand

Kind Bureau jeugdzorg
rrecrl: kind X heeft behoefte aan beschernling
rr~nnt: kind x wil twee lieve ouders,
drie zusjes en een hond
denr~rrd: kind x is niet in staat zelf de vraag -~ Bjz formtileert samen met het
te formuleren om de markt op te gaan kind de vraag na beschouwing
van rrecd en u~nnt van het kind.

derxartd: voltijds verblijf in een
pleeggezin. ~

Aanbod
Tegenover deze vraag dient een
aanbod te staan (pleeggezin)

Uit het bovenstaande blijkt, dat er een verschil bestaat tussen de oorspronkelijke
behoefte en de uiteindelijke vraag. De behoefte is namelijk algemeen en abstract,
terwijl de uiteindelijk vraag concreet dient te zijn. In de jeugdzorg is het verschil
tussen behoefte en vraag naar mijn mening bovendien inherent aan de professio-
nele bureaucratie waarin een drang bestaat naar categorisering. lle behoefte dient
met andere woorden, in een hokje geplaatst te worden zodat men weet welke
actie ondernomen moet worden.

5.2 Vraaggestuurd of vraaggericht?

Het voorafgaande inaakt duidelijk dat er een behoefte en een vraag bestaat. Wat
echter nog niet duidelijk naar voren is gekomen, betreft de kwestie vraagsturing.
Wat houdt dit in en wat betekent het voor de jeugdzorg?
Lange tijd heeft er veel onduidelijkheid bestaan over de invulling van het begrip
vraagsturing. Hierin is echter definitief verandering gekomen door de verschij-
ning van het rapport `De rollen verdeeld' van de RVZ in 2000.3ft9 In het rapport
wordt een ondetscheid gemaakt tussen drie vornien van vraagsturing:

(van de cliënt en de professional) waardoor een scheve verhouding ontstaat. In mijn be-

schouwing is het perspectief van de cliënt het vertrekpunt en wordt daarna pas naar de rol

van de professional gekeken.
3a`' Raad voor de Volksgezondheid 8c Zorg 2000.
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~ sturing van de vraag;
~ sturing op de vraag;
~ sturing dour de vraag.3"'

Bij sturing var: de vraag is er een toegenomen aandacht voor de vraag of de vra-
ger, maar blijft de aanbieder bepalend voor het feitelijke aanbod.3`'1 Hierbij kan
gedacht worden aan aanbodgerichte organisaties die hun dienstverlening klant-
vriendelijker maken.3`'' Het aanbod blijtt echter de vraag sturen.3v3
Sturing op de vraag kenmerkt zich door de inkoop van diensten door tussenper-
sonen. De tussenpersoon is tegelijkertijd leverancier (aan de consument) en vra-
ger (van de producent).3y; Bepaalde tussenpersonen zijn door de overheid of
bedrijven aangewezen, anderen zijn door cliënten gevraagd uamens hen te be-
middelen. Ook bij deze vorni van sturing zijn het niet de cliënten die sturen.3`'S
Bij sturing door de vraag ten slotte stuurt de cliënt wel zelf het aanbod. Dit kan
bijvoorbeeld met een persoonsgebonden budget (PGB). Hiennee kan de cliënt
zelf keuzes maken uit bepaalde zorgproducten. Er is in deze gevallen geen sprake
van een `ruisveroorzakende' intermediair.3`'6 Alleen in dit laatste geval is er vol-
gens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) sprake van
echte vraagsturing.397
Rijckmans e.a. maken in dit kader een onderscheid tussen vraaggerichtheid en
vraagsturing. Bij vraaggerichtheid stuurt het aanbod de vraag, waarbij in het sa-
menstellen van het aanbod de vraag wel wordt meegenomen. In geval van vraag-
sturing wordt daarentegen het aanbod gestuurd door de vraag, waarbij de keuze-
vrijheid van de zorgvrager centraal staat.3YS Onder vraaggerichtheid is derhalve
sturing van en vp de vraag onder te brengen. Vraagsturing slaat op sturing door de
vraag.

5.3 Hoe vraaggestuurd werkt nu de jeugdzorg?

Uit tiguur 14 is gebleken dat het voor een cliënt in de jeugdzorg (in het voor-
beeld kind x) moeilijk is om zelf de vraag te bepalen en met deze vraag de markt
op te gaan. De inschakeling van een intermediair (Bjz) is hiervoor in de meeste
gevallen noodzakelijk. Door deze afhankelijkheid staat per definitie vast dat het
niet de cliënt is die stuurt. Van sturing dovr de vraag ottewel vraagsturing is dus
geen sprake. Naast deze afhankelijkheid zorgen ook andere factoren, zoals de
organisatiestructuur van Bjz en de wachtlijsten ervoor dat geen sprake kan ziju
van vraagsturing.

390
391
39?

393
394
39s
396
397

398

[dem, p. 10-11.
Bosselaar 2005, p. 14.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2004, p. 157-158.
Raad voor de Volksgewndheid 8~ Zorg 2000, p. 10.
Bosselaar 311115, p. 15.
Wetenschappelijke Kaad voor het Regerinl,~sbeleid 2004, p. 158.
)iosselaar 20U5, p. 15.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 200á, p. 158.
Rijckmans e.a. 20113.
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Naar mijn mening kan de vraaggerichtheid in de jeugdzorg echter wel meer naar
vraagsturing gevonnd worden.
Een eerste stap daarbij is - in navolging van de AWBZ - de invoering van het
persoonsgebonden budget (PGB) voor bepaalde vormen van jeugdzorg. In de
AWBZ kan men indien een indicatiebesluit van het Centrum indicatiestelling
zorg (CIZ) is verkregen, kiezen tussen zorg in natura en een PGB. Bij zorg in
natura krijgt men net aIs in de jeugdzorg, de geïndiceerde zorg geleverd door een
zorgaanbieder. Bij een PGB krijgt men daarentegen een bepaalde hoeveelheid
geld toegewezen waarnlee men zelf zorg in kan kopen. Hierbij bestaat geen af-
hankelijkheid van de zorgvrager aan de traditionele zorgaanbieders. Indien rnen
een PGB ontvangt moet men zelf de administratie bijhouden, overeenkomsten
sluiten met zorgverleners en verantwoording atleggen over de uitgaven. Deze
administratieve beslom~neringen worden door een aanzienlijk aantal betrokkenen
als een nadeel van het PGB gezien. Staatssecretaris Ross heeft daarom actie on-
dernomen om de administratieve lasten te verlagen.399 Er bestaan onder de
AWBZ zeven functies: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, ver-
pleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en
verblijf. Voor de laatste twee functies kan men geen PGB krijgen.~""
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet op de jeugdzorg hebben ver-
schillende karnerleden voorgesteld om het PGB ook in de jeugdzorg in te voe-
ren. Door het Tweede Kamerlid Orgii is in dit kader zelfs een amendement in-
gediend."'~ Alle kamervragen en het amendement ten spijt hebben de verant-
woordelijke bewindslieden vooralsnog~"' besloten dat het PGB ín de jeugdzorg
niet ingevoerd zal worden. Een belangrijk argtrment daarbij is, dat cliënten in de
jeugdzorg - in tegenstelling tot cliënten in de AWBZ - vaak niet in staat zijn om
zelf de benodigde zorg te organiseren. Daarnaast heeft de zorg in het kader van
de jeugdbescherniing een verplichtend karakter. Het organiseren van de zorg kan
daarbij niet aan de cliënt zelf worden overgelaten. Een laatste argument is, dat de

aard van de aanspraken onder de Wet op de jeugdzorg vergelijkbaar is met de

fimcties behandeling en verblijf in de AWBZ. Voor deze functies kan onder de
AWBZ ook geen PGB worden gekregen.~f3 Met dit laatste argnrment ben ik het
slechts ten dele eens, omdat onder de firnctie jeugdhulp thuis' naast behandeling,
ook begeleiding en training valt. Hierbij kan gedacht worden aan de ouder- en
gezinsbegeleiding, het begeleid zelfstandig wonen, de videohometraining en de
vertrektraining. Voor deze vornien van jeugdhulp zou een PGB naar mijn me-
ning juist wel een uitkomst kunnen bieden, zeker nu in de huidige situatie
wachtlijsten bestaan bij de gevestigde zorgaanbieders. Met een PGB zou men

naar een alternatief kunnen zoeken en de zorg eerder kunnen verkrijgen. Het
argurnent dat de betreffende cliënten niet in staat zijn om de hulp te organiseren

3`~ Knrnersn~kken 712U04~05, 29 515, nr. 89, p. 3.
~?~ Informatiefolder van het College voor Zorgverzekeringen, De weg naar zorg, 2005.
~~~ Karnersrukken 1121)02~f13, 28 1fi8, nr. 3R.
;"' Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is een opening gehouden doordat de bewinds-

lieden hebben gezegd, dat bij de evalnatie van de wet bezien kan worden of het oordeel
bijstelling behoek. Kamercrnkkera 12003~t~4, 28 168, B, p. 14.

~'3 Kamerrrukken 11 21103~04, 28 168, nr. 53, p. 5 en Karnerstukken I 2003~04, 28168, B, p. 1 d.
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vind ik erg betuttelend en gaat naar mijn mening voor deze groep van cliënten
niet op. Indien rnen naast `jeugdhulp thuis' ook nog andere jeugdzorg nodig
heeft kan - net als in de AWBZ - de ene vonn van jeugdzorg in de vonn van
een PGB worden uitgekeerd en de andere vorm van zorg in natura.
In de jeugdzorg bestaan overigens wel PGB'en. Voor de aanspraken op grond
van de AWBZ (geestelijke gezondheidszorg voor jongeren) is het voor de cliënt
namelijk mogelijk om een PGB aan te vragen.a"a

Naast het persoonsgebonden budget bestaat de mogelijkheid van een persoons-
volgend budget (PVB). In de provincie Limburg loopt in dit kader in de jeugd-
zorg een experiment. Het persoonsvolgend budget houdt in, dat de casemanager
van Bjz - nadat een indicatiebesluit is genomen - samen met de cliënt naar de
mogelijkheden aan zorg kijkt en dat de cliënt - daarbij ondersteund door de
casemanager - bij minimaal twee aanbieders een oflërte aanvraagt. Het betreft
hier de jeugdzorg in zowel het vrijwillige als het gedwongen kader. De invloed
van de cliënt wordt door het PVB vergroot, omdat hij mee kan bepalen welke
zorg moet worden ingezet en door wie de zorg zal worden geleverd. Het budget
en de bijkomende administratieve lasten blijven echter bij Bjz. Het persoonsvol-
gend budget werkt mijns inziens op tweeërlei manieren voordelig uit. Enerzijds
geeft het de cliënt medeverantwoordelijkheid en invloed op de uiteindelijke
invulling van zijn vraag, anderzijds geeft het voor `nieuwe' zorgaanbieders de
mogelijkheid om te concurreren met de `gevestigde' zorgaanbieders in de jeugd-
zorg.~15 Het zorgt met andere woorden voor meer vraagsturing in de vraagge-
richte jeugdzorg.

Een totaal ander instrument dat naar mijn mening tot meer vraagsturing kan
leiden is de Eigen-kracht conferentie (EKC). Tijdens een dergelijke confèrentie
maakt een gezin samen met familieleden en goede vrienden een hulpplan en
bepaalt daarrnee in feite zelf de vraag. Bepaalde zorg wordt daarbij door de tàmi-
lieleden gegeven en andere zorg komt van professionele hulpverleners.""' Deze
conferentie die is gebaseerd op de Nieuw-Zeelandse `Family Group Conferen-
ce'~"', brengt meer zeggenschap voor het gezin met zich mee. Deze zeggenschap
maakt dat de cliënt meer sturing kan geven aan de invulling van de vraag. "'" De
betrokken bewindslieden staan positief tegenover de EKC, maar hebben op vra-
gen die vanuit de Eerste Kamer zijn gesteld geantwoord, dat zij de methode

aus

au;

~!~s

Kamersrukken I 2003~04, 28 168, D, p. 39. Ook in dit geval geldt dat geen YGB aange-
vraagd kan worden voor de functies behandeling en verblijf.
Ylan van aanpak. Experiment persoonsvolgend budget in de jeugdzorg in Limburg 2005-
2006; Infobulletin uummer 206, februari~maart 2005, p. 5-6 en Kamenri~kken II 2005~06,
29 815, nr. 47, p. 12.
NRC Handelsbind, `Familie kan jeugdhulp grotendeels vervangen', 14 juni 2003 en ~ti'RC
Handelsblad, `Familie is de beste hulpverlener', 1~} juni 2U03.
De `Family Group Contèrence' is in de Nieuw-Zeelandse Maori-cultuur al vanaf 1989
wettelijk ingevoerd. Het betreft het recht van families om eerst in eigen kring het pro-
bleem te bespreken eu naar oplossingen te zoeken. Van Yagée 2003, p. 33.
Voor meer infomiatie over het model en de resultaten, zie: Van Pagée 2003 en Mcelrea
1998.
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vooralsnog niet willen voorschrijven. Wel zal - net als de PGB - de EKC bij de
wetsevaluatie aan de orde komen.~"`'

Naast de Eigen-kracht conferentie, kunnen ook de Parent Management Training
(PMT), de Functional Family Therapy (FFT) en de Multisystemic Therapy
(MST) tot meer vraagsturing leiden. Deze drie evidence-based behandelpro-
gramma's zijn gebaseerd op de (sociale) leertheorie.;`o Deze theorie gaat ervan uit
dat kinderen lereri door positieve feedback en door het imiteren van modelge-
drag. Het is derhalve belangrijk dat het gezin en bijvoorbeeld de school laten zien
welk gedrag gewenst is. `~ ~ Het hele sociale netwerk van de jongere wordt bij de
behandeling betrokken. De programma's bieden een alternatief voor de reguliere
zorg. Zo kan de MST zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk in de plaats worden
gesteld van plaatsing in een justitiële jeugdinrichting. Het voordeel van MST is,
dat - in tegenstelling tot een behandeling in een inrichting - de hele omgeving
van de jongere in de behandeling wordt meegenomen. Het risico dat de jongere
na de behandeling snel weer in zijn oude patroon vervalt, wordt hiermee aan-
zienlijk verkleind.
De MST behandeling wordt onder meer door het psychotherapeutisch centnim
`De Viersprong' en `De Waag' (het centrum voor ambulante forensische psychia-
trie van de Dr. Henri van der Hoeven Stichting) uitgevoerd. Staatssecretaris Ross

van VWS heeft in het derde voortgangsbericht over de jeugdzorg aangegeven dat

zij ZonMw heeft gevraagd een plan van aanpak te maken voor de landelíjke

implementatie van MST en FFT. Verder heeft zij E 2,2 miljoen uitgetrokken

voor de invoering van PMT.'~'

Verder kan de door het NIZW413 in Nederland geïntroduceerde Britse methode
van `Matching needs and services', tot een meer vraaggestuurd aanbod in de
jeugdzorg leiden. De rnethode bestaat uit drie stappen: de hulpvraag in kaart
brengen (`need audit'), verbeterd of vernieuwd zorgaanbod ontwerpen (`service
design') en het nieuwe aanbod implementeren en evalueren. De methode ís zo-
wel bruikbaar voor Bjz's als voor zorgaanbieders.'~a

Een stap achterwaarts in het kader van het meer vraaggestuurd werken in de
jeugdzorg is naar mijn mening de mogelijkheid van de `second best option'. Het
gaat hierbij om vervangende zorg die het Bjz in het indicatiebesluit aan kan dui-
den indien wordt voorzien dat de benodigde zorg niet voorhanden isa~s, bijvoor-
beeld omdat er een wachtlijst bestaat. Het is mijns inziens alleen zinvol om ver-
vangende zorg aan te duiden als die zorg wel voorhanden is. Anders wordt een

409
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aiz
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Knmersrukkerr L 2003~f)4, 28 168, B, p. 30-31.
Amerikaans onderzoek van o.a. Kazdin heeft aangetoond dat deze behandelprogramma's

effectief zijn. Kazdin 1997a en Kazdin 1997b.
Konijn e.a. 2003, p. 51.
Knmerstukken 112005~I)6, 29 815, nr. 47, p. 10.
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.
Deze methode is reeds toegepast bij het onderzoek naar crisisplaatsingen van OTS-pupillen

in justitiële jeugdinrichtingen. Boendermaker e.a. 2004.
Nota van Toelichting bij het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, p. 44.
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jongere nog niet geholpen. Doordat de medewerker bij het bepalen van de ver-
vangende zorg in de tneeste gevallen naar het beschikbare aanbod zal kijken, is
men mijns inziens niet vraaggericht, maar aanbodgericht bezig. 4'6

Een ander aspect waardoor men naar mijn mening in het geval van een `second
best option' wel aanbodgericht moet werken, is het gevaar van wachtlijstvervui-
ling. Jongeren kunnen namelijk op twee wachtlijsten komen te staan, hetgeen
een vertekend beeld van de wachtlijstproblematiek geeft. Daarnaast kan het op de
wachtlijst zetten van een jongere waarvoor die zorg eigenlijk niet het meest aan-
gewezen is, er toe leiden dat de jongere die erna op de wachtlijst komt en waar-
voor die bepaalde zorg mogelijk wel het meest aangewezen is, onterecht langer
moet wachten. Om wachtlijstvervuiling tegen te gaan dient het Bjz naar het
achterliggende aanbod te kijken. Dit kan echter ten koste gaan van de vraagstu-
ring.

Het bovenstaande in ogenschouw genomen, is het niet vreemd dat in de jeugd-
zorg slechts zeer gedeeltelijk sprake is van een sprong van aanbod naar vraag.
Volgens de WRR past deze tendens bij de maatschappelijke dienstverlening (de
organisaties hebben daarbij vaak de structuur van een professionele bureaucratie).
In plaats van een radicale omslag naar vraagsturing voltrekt zich een geleidelijke
verandering, waarbij aanbodstructuren responsiever en daannee vraaggerichter
worden gemaakt. De aanbodgerichte structuur blijft daarbij volgens de WRR in
een klantvriendelijk jasje overeind.}"

6. Het klachtrecht, medezeggenschap en de
vertrouwenspersoon

Het bovenstaande proces dat begint met een combinatie van problemen bij een
cliënt en eindigt met een vraaggerichte uitkontst, kenmerkt zich door de aanwe-
zigheid, maar ook de afwezigheid van bepaalde rechtswaarborgen. In het navol-
gende zullen deze rechtswaarborgen aan de orde komen.

6.1 Klachtrecht

[n de gehele procedure heeft de cliënt het recht om een klacht in te dienen. Het
klachtrecht is geregeld in de artikelen 67 en 68 Wjz. De regeling, met inbegrip
van de niet-wettelijk geregelde bemiddeling die binnen veel instellingen aan het
formele klachtrecht vooraf gaat, is gebaseerd op de regeling zoals die onder de
Wet op de jeugdhulpverlening gold.;'s In eerste instantie was de regeling inte-
graal overgenomen, maar na een evaluatie door Research voor Beleid;" is in

a~b Een mooi voorbeeld is de handelswíjze in de provincie Noord-Brabant. Men heeft name-
lijk bepaald dat het Bjz alleen vervangende zorg mag indiceren indien er daadwerkelijk
plaats is.

'~~ Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2004, p. 224-226.
~18 Knmerstukken f7 2001 ~02, 28 168, nr. 3, p. 47 (MvT).
419 Research voor Beleid 2002.
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2003 met de derde nota van wijziginga"' een aantal belangrijke wijzigingen door-
gevoerd. Deze wijzigingen betreffen:

~ het laten vervallen van de provinciale klachtencommissie;
. het verplicht stellen van behandeling van klachten door een geheel

van het Bjz of de zorgaanbieder onathankelijke klachtencommissie;
. het niet van toepassing verklaren van hoofdstuk 9 van de Awb;
~ de introductie van het `klachtenjaarverslag'.

Met name over het eerste punt is veel discussie geweest. Door het Tweede Ka-
merlid Kant is een amendement ingediend om de mogelijkheid voor cliënten om
bij de provincie een klacht in te dienen, weer in te voeren.~~' Bentem stelt in dit

kader, dat de klachtrechtspositie van cliënten is verslechterd door het wegvallen

van het hoger beroep bij de provinciale klachtencommissie. Naar zijn mening is

er sprake van strijdigheid met artikel 3 lid 1 van het IVRK, omdat het belang van

het kind niet voorop is gesteld.4'`' De discussies ten spijt hebben de verantwoor-

delijke bewindslieden voet bij stuk gehouden. Zij gaven destijds aan dat zij van
mening waren dat met de invoering van een externe klachtencommissie en de
introductie van een klachtenjaarverslag, het bestaansrecht van de provinciale
klachtencommissie was komen te vervallen. Bovendien kwam het laten vervallen

van dit instituut ten goede aan de vernlindering van de juridisering in de jeugd-

zorg.{'3
Met betrekking tot de derde wijziging kan gesteld worden dat de reden achter
het feit dat hoofdstuk 9 Awb niet van toepassing is verklaard op het klachtrecht
in de jeugdzorg, gelegen is in de keuze tot uniformiteit. Alle in de jeugdzorg
werkzame instanties werken hierdoor met een uniforme regeling. De klachtenre-
geling is bijgevolg niet afhankelijk van het antwoord op de vraag of in de hoeda-
nigheid van een bestuursorgaan is gehandeld. De uniformiteit werkt ten voordele
van de cliënt, omdat hij zich nu niet steeds hoeft te verdiepen in verschillende
klachtenregelingen.

Betrokkenen kunnen een klacht indienen over gedragingen van een Bjz of een
zorgaanbieder of van voor hen werkzame personen. Het betreft hierbij gedragin-
gen jegens jongeren, ouders, voogden, stiefouders en anderen die een jongere als
behorend tot hun gezin verzorgen en opvoeden of degenen die anders dan als
ouder samen met de ouder het gezag over de jongere uitoefenen (art. 68 Wjz).
Onder een gedraging wordt verstaan: enig handelen of nalaten alsmede het ne-
men van een besluit dat gevolgen heeft voor de klager (art. 67 lid 1 onder b
Wjz). Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt naar de leeftijd van de cliënt.
ledere jongere die in staat is om zelfstandig of inet behulp van anderen, een
klacht te forniuleren dient het recht te hebben deze klacht in te dienen.42~ Pleeg-
ouders hebben formeel geen klachtrecht. In de praktijk is gebleken dat dit pro-
blemen oplevert. In de integrale brief over de stand van zaken in de pleegzorg en

azn Ka~nerstukken II2002~03, 28 168, nr. 10.
4zi Karnersti~kken 112002~03, 28 168, nr. 22 en 32.
4'-2 Bentem 2004, p. 174-175.
423 Van Unen 20p5, p. 138.
4'-~ Van den Berg á Vlaardingerbroek 2005, p. 1 l4.
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in het derde voortgangsbericht over de jeugdzorg, heeft Staatssecretaris Ross van
VWS aangegeven dat er voldoende aanleiding is om een wettelijke regeling in te
stellen die de positie van pleegouders duidelijk vastlegt. Zij zal hiervoor de Wet
op de jeugdzorg aanpassen.~z'
lle indiening van de klacht en de behandeling daarvan, heeft geen opschortende
werking. Dit wil zeggen dat de hulpverlening gewoon kan blijven doorgaan.
Verder kan een klachtencommissie een klacht slechts gegrond of ongegrond
verklaren en indien noodzakelijk een aanbeveling richting Bjz doen.

Naast de mogelijkheid om bij de externe klachtencommissie te klagen, kan een
cliënt ook zijn klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman, indien de klach-
ten gaan over een gedraging van Bureau jeugdzorg die als bestuursorgaan op-
treedt. Het feit dat hoofdstuk 9 van de Awb niet van toepassing is, doet hier niets
aan af. Wellicht ten overvloede wordt nog opgemerkt, dat men derhalve geen
klacht kan indienen bij de Nationale ombudsman tegen gedragingen van
zorgaanbieders en ook niet tegen gedragingen van Bjz waarbij zij niet als be-
stuursorgaan optreedt.
Een derde mogelijkheid betreft de [nspectie jeugdzorg. Deze inspectie ontvangt
regelmatig klachten over zorginstellingen. Uit het jaarverslag van de Inspectie
jeugdzorg over 2004 blijkt, dat men in 2004 57 klachten heeft onrvangen. Het
betrof hierbij vooral klachten van ouders en verzorgers over het functioneren van
het Bureau jeugdzorg. De overige klachten hadden betrekking op een zorgaan-
bieder.~'6 De inspectie behandelt zelf geen individuele klachten, men wordt der-
halve vervvezen naar de betrokken instellingen. De inspectie registreert de klach-
ten echter wel als een signaal over de kwaliteit van de hulpverlening en kan naar
aanleiding hiervan besluiten om een reactief toezicht in te stellen. Het heeft dus
wel degelijk zin om een klacht bij de inspectie in te dienen.
Daarnaast komt eenieder op grond van artikel 5 van de Grondwet het petitie-
recht toe. Dit recht houdt in, dat men schriftelijk een verzoek in kan dienen bij
het bevoegde gezag, zoals een gemeentebestuur, het bestuur van een provincie,
een minister of de Tweede Kamer.
Tot slot staat beroep open bij de burgerlijke rechter, indien naar de mening van
de cliënt (een medewerker van) de instelling onrechnnatig heeft gehandeld.~`''

Tijdens de behandeling van het klachtrecht in de Tweede Kamer is om onder
meer tegemoet te komen aan de gevallen waarvoor geen klachtenmogelijkheid
bestaat, door de leden Arib en Ravestein een motie ingediend tot instelling van
een kinderombudsman.~'~ Een belangrijke aanleiding voor deze motie vormde de
aanbeveling van de VN-commissie voor de rechten van het kind om ook in

a?s
326
az~
sza

Kamerstukken 112005~Q6, 29 815, nc 45, p. 4-5 en nr. 47, p. 11.
Iuspectie jeugdzorg 2004, p. 31.
Kamerstrikkcn 1120U2~03, 28 168, nr. 10, p. 32.
Kamerstukken II 1999~200U, 26 816, nr. 7. De instelling van een ombudsman voor kiude-
ren was ook een van de voorstellen in het onderzoek van het VerweyJonker [nstituut naar
aanleiding van de wetsevaluatie van de herziene OTS-wetgeving. De Savornin Lohman
e.a. 2000, p. 134.
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Nederland een kinderombudsman in te stellen.4'-`' Als reactie op de motie hebben
de verantwoordelijke bewindslieden destijds aangegeven dat zij in de kinderom-
budsman als onafhankelijke beoordelaar van klachten geen toegevoegde waarde
zagen.4i" Deze afwijzing impliceert echter niet dat men van mening was, dat de
kinderombudsman op andere vlakken geen toegevoegde waarde kon hebben. De
bewindslieden hebben bijgevolg een onderzoek laten verrichten naar de opzet en
inrichting van een dergelijk instituut."'
In december 2001 is door de indieners van de motie: Arib en Ravestein een
initiatiefwetsvoorstel ter instelling van een kinderombudsman ingediend.43'` Als
taken van deze kinderombudsman zagen zij:

~ toezicht en implementatie van het VN-Verdrag voor de Rechten van
het Kind;

~ het gevraagd en ongevraagd advies geven over wetgeving en beleid
dat de positie van mindetjarigen raakt;

~ het beoordelen van klachten, indien de bestaande klachtvoorziening is
doorlopen of van gevallen waarvoor geen klachtenmogelijkheid be-
staat.4"

Anno 2U06 lijkt het instituut van de kinderombudsman in politiek Den Haag
enigszins in de vergetelheid te zijn geraakt. Onterecht naar mijn mening, want er

is met name ten aanzien van het toezicht op de invoering~implementatie van het

IVRK, een grote rol voor de kinderombudsman weggelegd. Ik denk hierbij aan

een verplichte toetsing door de kinderombudsman aan het IVRK van elk wets-
voorstel dat het belang van het kind raakt en het uitbrengen van een advies
hieromtrent. Dit advies dient naar mijn mening complementair te zijn aan een
tevens nieuw in te voeren `kindeiectrapportage'434 die door de indieners van een
wetsvoorstel dient te worden opgemaakt. In deze rapportage staat wat het effect
is van de voorgestelde regeling ten aanzien van de rechten en het belang van

kinderen. Het zou een taak van de Raad van State, het parlement en de kin-
derombudsman moeten zijn om erop toe te zien dat een dergelijke rapportage is
opgesteld. De `kindeffectrapportage' is een vorm van preventieve rechtsbescher-
ming.43s

429
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a32
433
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435

Conrluding Observations oJ the cornmittee on tke Rrghts of tlre drild: Netherlands, 26 oktober
]999, CRC~C~15~Add. 114. lleze aanbeveling is in de Concluding Observations van

2004 door het VN-commissie herhaald: 30 januari 2004, CRC~C~15IAdd. 227. Zie ook:

Doek 2000, p. 32.
Karnerstukken 112000~O1 , 26 816, nr. 32.
In het onderzoek komt men tot een drietal silhouetten voor de invulling van de kin-

derombudsman. Dit zijn achtereenvolgens een gouvemementeel-, een representatie- en

een klachtbehandelingssilhouet. Het uiteindelijke voorstel gaat van een combinatie van de

drie silhouetten uit, waarbij het gouvemementele silhouet de boventoon voert. Nijssen ~
Schmidt 2001, Kamerstukken 1I2001~02, 28 007, nr. 3 en Nijssen 2003, p. 36-43.

Zie voor een kritische noot bij het wetsvoorstel: Hertogh 2003, p. 44-47.
Karnerstukkeu 112001 ~02, 28 102, nr. 3, p. 6(McT).
Deze benaming is ontleend aan de sinds 1997 in Vlaanderen verplicht gestelde rapportage
bij een voorontwerp van decreet die rechtstreeks het belang van het kind raakt.
Loosveldt 2003, p. 28-29.
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Naast de klachtenregeling zijn in de wet in het kader van de rechtspositie van de
cliënt ook regels opgenomen met betrekking tot medezeggenschap en de ver-
trouwenspersoon.

6.2 Medezeggenschap (cliëntenraad)

De regels omtrent medezeggenschap op instellingsniveau zijn neergelegd in de
artikelen 58 t~m 66 Wjz. Het gaat hierbij om de verplichting van de Bjz's en de
zorgaanbieders om een cliëntenraad in te stellen.~36 Ook deze regeling is vanuit
de Wet op de jeugdhulpverlening overgenomen. Er is echter één verandering, nu
pleegouders onder de Wet op de jeugdzorg niet meer gezien worden als cliënten
maar deel uitmaken van het zorgaanbod, hebben zij fonneel geen recht op mede-
zeggenschap. Zoals reeds bij het klachtrecht is aangegeven, is Staatssecretaris Ross
van VWS echter voornemens om de positie van pleegouders beter te gaan rege-
len. Zij zal hiervoor de Wjz aanpassen.~37
Tegelijkertijd met de klachtenregeling is ook de medezeggenschapsregeling geë-
valueerd. Uit het rapport van 1Zesearch voor Beleid blijkt, dat sonrmige voorzie-
ningen - door de overwegend zeer jonge leeftijd van cliënten en het soms korte
verblijf - veel moeite hebben met het opzetten van een cliëntenraad.;;" Een van
de conclusies van het onderzoek is echter, dat alle partijen het belangrijk lijken te
vinden dat er een cliëntenraad is en dat het een grote meerwaarde heeft.;'y
Naar aanleiding van deze evaluatie is in de derde nota van wijziging bepaald, dat
de zorgaanbieder - anders dan onder de Wjhv - zijn verplichting na kan komen
door de instelling van een cliëntenraad die voor meerdere zorgeenheden van de
betreflènde instelling werkzaam is.};~ Men hoopt dat het voor de zorgaanbieders
hierdoor gemakkelijker is om aan het vereiste van een cliëntenraad te voldoen.
Deze redenering werd tevens gevolgd als antwoord op de vraag van een aantal
Eerste Kamerleden waarom de cliëntenraad onder de Wet op de jeugdzorg wel
zou gaan functioneren, tervv~ijl dat destijds onder de Wet op de jeugdhulpverle-
ning niet gelukt is.};'
Naast cliëntenparticipatie op instellingniveau dient de betrokkenheid van de
cliënt ook plaats te vinden op provinciaal en landelijk niveau. Zo dieuen de pro-
vincies hun provinciale beleidskader en uitvoeringsprogramma voor vaststelling
voor te leggen aan organisaties van cliënten.44' De belangenbehartiging van de
cliënten verloopt met een horizontale opwaartse trend: van cliënt naar cliënten-
raad, van provinciale bundeling naar een landelijk forutn.;;3

i3h

a3~
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439
440
a4i
a4~
a43

Zie voor een uitgebreid overzicht van de rechten van de cliëntenraad en de plichten van
de instellingen met betrekking tot deze raad: Van den Berg tS~ Vlaardingerbroek 2UU5, p.
119-12(i.
Kamersnikken ll 21)05~06, 29 815, nr. 45, p. 4-5 en ne 47, p. 11.
Research voor 13eleid 2002, p. 76.
Idem, p. 110-111.
Kamerstukken 112002~03, 28 168, nr. 10.
K~niierstukken L 2(1U3~04, 28 168, B, p. 27.
Landelijk beleidskader jeugdzorg 2U05 tot en met 2008, p. ?0.
Idem.
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6.3 Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon, ook wel cliëntenvertrouwenspersoon genoemd, is in
het leven geroepen om de positie van de cliënt te versterken. Dat er behoefte
bestond aan zo'n persoon bleek wel uit de evaluatie van het Verwey Jonker insti-
tuut bij jongeren in de niet-residentiële jeugdzorg."~ Oorspronkelijk was het de
bedoeling dat deze persoon gepositioneerd zou worden bij de Bjz's en bij de
zorgaanbieders die zeven maal vierentwintiguurs zorg verlenen."' Gaandeweg
het wetgevingsproces kwam men echter tot de conclusie dat de vertrouwensper-
soon in de uitoefening van zijn taken onafhankelijk dient te zijn van het Bjz en
de zorgaanbieder. In de derde nota van wijziging is de vertrouwenspersoon der-
halve als een onathankelijk tiguur gepositioneerd. Het functioneren van deze
persoon is onder de zorgplicht van de provincie gebracht.~;`'
De regels nret betrekking tot de vertrouwenspersoon zijn neergelegd in artikel 57
Wjz en de artikelen 62 t~m 68 van het Uitvoeringsbesluit.;;' De regels in het
Uitvoeringsbesluit hebben veelal betrekking op de taken en bevoegdheden van
de vertrouwenspersoon en de verplichtingen van de Bjz's en de zorgaanbieders.
Uit de bovenstaande artikelen komt naar voren, dat cliënten - en dus niet slechts
jongeren zoals het geval was onder de Wet op de jeugdhulpverlening - kosteloze
ondersteuning kunnen krijgen in aangelegenheden samenhangend met de door
Bjz uitgeoefende taken dan wel in aangelegenheden samenhangend met de door
de zorgaanbieder geboden jeugdzorg.;`" Hierbij kan onder meer gedacht worden
aan het geven van infornratie over rechten en plichten, het geven van advies en
raad en het ondersteunen van cliënten bij klachten.
Door het feit dat de vertrouwenspersoon niet alleen een taak heeft ten aanzien
van jongeren, maar ook ten aanzien van zijn ouders of opvoeders kan het voor-
komen dat de onafhankelijke taakuitoefening van de vertrouwenspersoon in
gevaar komt doordat sprake is van een belangentegenstelling tussen beiden. Arti-
kel 68 Uitvbesl. garandeert in dit geval dat één van de partijen naar een andere
vertrouwenspersoon zal worden verwezen.
Een voorbeeld van een organisatie van vertrouwenspersonen is het Advies- en
Klachtenbureau jeugdzorg (AKJ) voor cliënten uit Utrecht, Zuid-Holland en
Noord-Holland. Verder zijn onder meer in Drente en Noord-Brabant de ver-
trouwenspersonen als zelfstandige functies ondergebracht bij het Regionaal Pati-
enten~Consumenten Platform (FZPCP). [n de loop van 2006 zal landelijk voor de
I~PCP's een nieuwe naam worden ingevoerd: Zorgbelang.

;~~ Broenink tk Steketee 2U01.
~~5 Karrrerstukkert I! 2U1) I ~U2, 28 168, nr. 3, p. 46 en 63 (MvT). De beperking tot een zorgaan-

bieder die zevenmaal vierentwintiguurszorg verleent, was reeds door de tweede nota van
wijziging komen te vervallen: Karnerstukkeri !! 2001 ~02, 28 168, nr. 9.

4~ Karrterstukkert !! 2002~03, 28 168, nr. 10.
a~~ Het is naar mijn mening enigszins merkwaardig dat de regels met betrekking tot de rechteu

en plichten van de cliëntenraad hoofdzakelijk in de Wjz zijn opgenomen en die nret be-
trekking tot de venrouwenspersoon in het Uitvoeringsbesluit.

~~a Artikelsgewijze Toelichting bij het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, p. 82.
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7. Persoonlijke gegevens en informatie

7.1 Rechten en plichten

Een jongere van twaalf jaar of ouder heeft - mits hij in staat is tot een redelijke
waardering van zijn belangen terzake - het rerh~ op inza~c in en een afschrift van
de bescheiden die Bjz of de zorgaanbieder met betrekking tot deze cliënt onder
zich heeft. Wat precies onder bescheiden wordt verstaan is onduidelijk. lle Wjz
en het Uitvoeringsbesluit zwijgen hier vreemd genoeg over.
Opvallend is, dat met de regel dat jongeren vanaf twaalf jaar in principe zelfstan-
dig om inzage en een afschrift mogen vragen, wordt afgeweken van de Wet be-
schenning persoonsgegevens (Wbp). Onder deze wet geldt namelijk een leef-
tijdsgrens van zestien jaar. lle Memorie van Toelichting bij de Wet op de jeugd-
zorg stelt in dit kader, dat de regeling van het inzagerecht en het bewaren en
vernietigen van bescheiden als een bijzondere regeling geldt, die derogeert aan de
Wbp."`' Dit geldt ovetigens alleen voorzover het gegevens betreft met betrek-
king tot een cliënt. In alle andere gevallen, gelden de bepalingen van de Wbp
onverkort.
Het recht op inzage en op een afschr-ift is overigens geclausuleerd. [ndien name-
lijk te voorzien is dat de persoonlijke levenssfeer van een ander dan de cliënt zal
worden geschaad, geldt het recht niet. Deze regel is ook terug te vinden in arti-
kel 7:~156 BW (regeling inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Bij
deze claustilering kan gedacht worden aan gegevens die de hulpverlener verkre-
gen heett van een familielid van de cliënt die gaan over de onderlinge verhou-
dingen. Met het betreffende familielid kan afgesproken zijn dat de cliënt de gege-
vens niet te zien krijgt. Door de hulpverlener moet in het kader van deze clausu-
lering een afweging worden gemaakt tussen de privacy van bijvoorbeeld het
familielid en het recht van de cliënt op inzage in de bescheiden.
De gegevens die in de bescheiden staan zijn persoonlijk en daarom geldt voor de
medewerkers een Aclrrimhoiidinqsplirltt Dit wil zeggen, dat in principe alleen met
toestenuning van de cliënt (of zijn wettelijke vertegenwoordiger indien hij jon-
ger is dan tvvaalf jaar of wilsonbekwaam) gegevens aan anderen mogen worden
verstrekt. Indien de jongere zestien jaar of ouder is, geldt deze regel ook ten
aanzien van de wettelijke vertegenwoordigers. De regel geldt niet ten aanzien
van degenen van wie beroepshalve de medewerking bij de toegang tot en de
uitvoering van de jeugdzorg noodzakelijk is (art. 51 lid 3 Wjz). In de wet is niet
terug te vinden of wettelijke vertegenwoordigers na het overlijden van een jeug-
dige cliënt de gegevens mogen inzien. lle algemene jurispnrdentie geeft hierover
enige duidelijkheid. Voor doorbreking van de geheimhoudingsplicht blijkt aller-
eerst het vereiste te gelden dat aannemelijk moet zijn dat de cliënt~patiënt, ware
hij nog in leven, voor inzage toestemming zou hebben gegeven.4'" Daarnaast
geldt - indien men inzage wil om te achterhalen of een beroepsfout is gemaakt,
hetgeen zou kunnen leiden tot het instellen van een schadevergoedingsactie -

;;`' Knniersrukkcn !I 211(11 ~I12, 28 168, nr. 3, p. ~42 (MvT).
~~~~ Hof Amsterdam 28 noveuiber 20~2, KC 20(13, 9 en Pres. Rb. Arnhem 25 augustus 1997,

KG 1997, 3U3.
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bovendien het vereiste dat sprake dient te zijn van een voldoende zwaarwegend
belang. Ten aanzien van dit vereiste heett de Hoge Raad in het Jet}cey-arrest
bepaald, dat een zuiver emotioneel belang, hoe zwaarwegend ook, niet kan wor-
den aangemerkt als voldoende belang als bedoeld in art. 3:303 BW.~'~ Deze uit-
spraak is door vele auteurs bekritiseerd. lle woorden van Vranken spreken in dit
kader boekdelen: De Hoge Ranti Ge~liste koitd en keel dat een dergclijk crnotionec!
belarrX ziih rtiet leencle voor besthenning ir~ Iret burgerlijk vermvgerrsrrcht. (...J is er i~-ts
fundnnicr~tcels niis wnrrneer iernar~d als Jetjrcy's moedcr rnet legc jinnderr nnnr {iui~ ii~~irdt
gestuaird, rnaar een verklarinq voor rec{it dat kraniende {ianerr psyclii~ck let~el toebrerr~en,
tvel ~fgegeven wordt. Daarover rnqg zelfs tot in vijf instarrties het rec{rterl~k apynrant u~or-
deri geteisterd. ''''
De bovenstaande jurisprudentie ziet voornamelijk op het belang van de erfgena-
men~wettelijke vertegenwoordigers bij de inzage van de gegevens van de overle-
den cliënt. In het kader van de jeugdzorg is het belang van het kind echter cnici-
aal. Dit belang kan in strijd zijn met het belang dat de wettelijke vertegenwoor-
digers bij de inzage hebben. Er ktmnen namelijk in het dossier gegevens staan,
waarvan de jongere nooit zou hebben gewild dat deze bij zijn wettelijke verte-
genwoordigers bekend zouden worden. [n dit kader kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan een verzwegen abortus. Naar mijn mening is het belangrijk dat in
deze zaken het belang van het overleden kind wordt behartigd door een bijzon-
dere curator. I~e rechter dient in deze zaken ambtshalve een bijzonderr curator
te benoemen.;53 De taak van deze bijzondere curator bestaat mijns inziens uit de
bestudering van het dossier en het vervolgens ter zitting behartigen van het be-
lang van het overleden kind.
Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens geldt, dat Bjz in de geval-
len waarin het Bureau fungeert als AMK, dit zonder toestemming van de betrok-
kene kan vemchten. Het achterwege laten van toestemming is alleen toegestaan
als uit de melding redelijkerwijs een vermoeden van kindernlishandeling kan
worden afgeleid. De reden die de Memorie van Toelichting voor deze uitzoude-
ring geeft, is dat voor een snel en gedegen onderzoek het vaak nodig is dat be-
trokkenen gedurende een korte periode onwetend blijven. Bovendien kan het
onderzoek niet athankelijk worden gemaakt van toestemming, omdat een weige-
ring het onderzoek zou kunnen stagneren. Verder zou de agressie van een ver-
moedelijke dader door het vragen van de toestenuning toe kunnen nemen.}'i
Indien hierbij door het Bjz bij anderen dan degene die het betreft, persoonsgege-
vens zijn verkregen stelt de wet dat het Bjz de betrokkene hiervan zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op de hoogte stelt (art. 5~I lid 1

~15I

asz
as3

asa

HR 9 oktober 1998, NJ 1998, 8~3. lle regel is door de Hoge liaad herhaald in: HR H
november 1999, 1~'J 20Ul1, 63 (met een interessante noot vau Bloembergen).
Asser~Vranken 2005 (Algemeen deel-III), nr. 66.
lloor een wijziging van Boek 1 in het kader van de Wet bevordering voortgezet ouder-
schap en zorgvuldige scheiding, zal de beuoeming van een bijzondere curator vergemakke-
lijkt worden. De voorgestelde wijziging maakt het mogelijk dat niet alleen de kantonrrch-
ter, maar iedere rechter de bevoegdheid krijgt om in zaken waarbij een minderjarige recht-
streeks betrokken is, een bijzondere curator tr benoemen. Kamerstukken 11 2l)Ud~117, 3~l

14~, nc 3, p. 7.
Kamersh~kken l12001IU2, 28 168, nr. 3, p. 76 (MvT).
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Wjz). Deze termijn kan overigens telkens met ten hoogste twee weken worden
verlengd (art. 54 lid 2 Wjz).
Naast deze rechten en plichten gelden normaliter ook nog het recht oy ~nnvrrllin~,
rorret'tie ~~~ aFsclrcrnrirrA van persoonsgegevens. In de Wet op de jeugdzorg zijn
hieromtrent echter geen regels gesteld. In dit kader wordt derhalve aansluiting
gezocht met de Wbp. In artikel 36 van deze wet staat dat de betrokkene kan
verzoeken tot verbetering, aanvulling of afschenning van bepaalde persoonsgege-
vens. Het gaat niet om een recht zonder meer, omdat de houder van de registra-
tie kan beslissen in hoeverre hij aan het verzoek voldoet.}" Naar mijn mening
dient het recht tot verbetering, aanvulling of afschernling ook aan de cliënt van
de jeugdzorg toe te komen. Nu de bijzondere regel over dit onderwerp zwijgt,
geldt niijns inziens de algemene regel van de Wbp. Echter, de leeftijdsgrens dient
naar mijn mening gelijkgesteld te worden met de Wet op de jeugdzorg, waar-
door in principe jongeren van twaalfjaar en ouder hier recht op hebben.~ió
Een laatste recht dat niet met zoveel woorden terug te vinden is in de Wet op de
jeugdzorg is het reclrt oy in~iirmntic. In het gezondheidsrecht staat dit recht centraal
in de rechten van de patiënt.''' Het is neergelegd in artikel 7:44R BW. Het recht
komt erop neer, dat de htilpverlener de patiënt op duidelijke wijze en desge-
vraagd schriftelijk moet inlichten. Hierbij geldt, dat de htilpverlener - wil hij de
cliënt goed kunnen infonneren - door de cliënt natuurlijk wel afdoende van alle
facetten op de hoogte moet zijn gebracht. In het gezondheidsrecht gaat het recht
op inf~~rmatie zover dat geen toestemming kan worden gegeven voor een hande-
ling w-aarover men niet is geïnfonneerd: `informed consent'. In de jeugdbe-
schenning speelt dit toestemmingsvereiste niet, omdat het hierbij om een ver-
plichtend karakter gaat. In de vrijwillige jeugdzorg is toestemming daarentegen
wel vereist. Echter, indien de cliënt geen toestemming geeft en de hulpverlener
van mening is dat de zorg noodzakelijk is, kan de zorg (door een rekest van de
Raad voor de Kinderbeschernring) via een rechterlijke machtiging in een ge-
dwongen kader worden opgelegd. Het voorafgaande neemt naar mijn mening
echtcr niet weg, dat de cliënt in de jeugdzorg een recht op informatie moet toe-
komen. Deze gedachte ligt naar mijn mening in het verlengde van het vereiste
dat een indicatiebesluit niet tot stand konrt, dan nadat over een ontwerp daarvan
overlcg is gepleegd met de cliënt (art. 34 Uitvbesl.).

7.2 Bewaren en vernietigen

Het bewaren en vernietigen van bescheiden door het Bjz is geregeld in de artike-
len 55 en 56 Wjz. Deze artikelen zijn ontleend aan de artikelen 44a en 44b van
de Wet op de jeugdhulpverlening. Voor de regeling van het bewaren en vernie-

a;;
356

Leenen L~ Gevers 2000, p. 261.
Het recht op correctie voor een jongere van twaalf jaar en ouder is thans neergelegd in
artikel ]6 van het Privacyreglement Bureau jeugdzorg. De Boer e.a. 2004, p. 29. De Wet
op de jeugdzorg en het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg zwijgen echter over dit
recht. Een wettelijke basis ontbreekt derhalve. waardoor aansluiting bij andere wetgeving
(vooralsnog) noodzakelijk blijft.
Leenen 8~ Gevers 2000, p. 191.
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tigen van bescheiden is aansluiting gezocht bij de regeling van de geneeskuudige
behandelingsovereenkomst ex art. 7:4~6 ev. BW. Recentelijk is in de regeling
van de geneeskundige behandelingsovereenkomst de bewaartennijn veranderd
van tien jaar naar vijttien jaar.~5" In de Wjz staat thans nog c{e oucie tennijn van
tien jaar, deze temiijn dient naar mijn mening te worden aangepast.
Artikel 55 Wjz bepaalt verder, dat de bewaartermijn verlengd kan worden indien
dit in verband niet een zorgvuldige hulpverlening noodzakelijk is. De terruijn
treedt in werking op het tijdstip dat de bescheiden vervaardigd zijn. Voor de
taken voogdij, gezinsvoogdij en Advies en meldpunt kiudermishandeling van Bjz
geldt bovendien een aanvullende regeling. lleze regeling houdt in, dat de gege-
vens van oudere kinderen binnen een gezin bewaard moeten worden totdat het
jon~,~ste kind van het gezin nieerderjarig is geworden, als het bewaren van de
bescheiden een bijdrage kan leveren aan het beëindigen van een mogelijke situa-
tie van kindennishandeling of van belang kan zijn voor een situatie waarin een
maatregel met betrekking tot het gezag over een minderjarige overwogeu dient
te worden. De reden achter deze aanvullende regeling is, aldus de Meniorie van
Toelichting, dat de ervaring leert dat zich binnen een gezin na verloop van tijd
nieuwe gevallen kunnen voordoen met betrekking tot jongere kinderen.;'`' Deze
regeling sluit aan bij de regeling die voor de Raad voor de Kinderbescherming
geldt.

Met betrekking tot het vernietigen van bescheiden bepaalt artikel 56 Wjz dat
Bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders in de lijn rnet de regeling van de genees-
kundige behandelingsovereenkomst, de bewaarde bescheiden binnen drie maan-
den na een verzoek van degene op wie de bescheiden betrekking hebben, moe-
ten vernietigen. De vemietiging kan echter achterwege blijven indien de bewa-
ring van belang is voor een ander dan de verzoeker en voor zover de wet zich
tegen een vernietiging verzet.

Cliënten van twaalf jaar en ouder die iu staat worden geacht tot een redelijke
waardering van hun belangen ter zake, kunnen tot vernietiging verzoeken. In alle
andere gevallen kan het verzoek door een wettelijke vertegenwoordiger worden
gedaan (art. 56 lid 3 en 4 Wjz).

8. Kwaliteit en toezicht

De kwaliteit van het proces heett zijn invloed op de cliënt en zijn rechtswaarbor-
gen. Oni ervoor te zorgen dat Bjz zeker aan een bepaald kwaliteitsuiinimuin
voldoet, zijn er wettelijke regels gesteld rnet betrekking tot de kwaliteit en de
niogelijkheid om in te grijpen rnet een schriftelijke aanwijzing of een schrittelijk

asa Wet van 22 december 21105 tot wijziging van enige bepalingen in het Burgerlijk Wetboek

omtrent de overeenko~nst inzake geneeskundige behandeling en van artikel IV van de wet
van 17 november 199~, Stb. 837, Stb. 20U6, 29. Zie artikel 7:454 lid 3 13W.

459 Knrncrstukke~i II 20U 1 ~112, 28 168, nr. 3, p. 76 (MvT).
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bevel. Bovendien houdt de Inspectie jeugdzorg toezicht.4h" De Inspectie gezond-
heidszorg blijft als vanouds toezien op de jeugd geestelijke gezondheidszorg en de
zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Het toezicht is van groot
belang, omdat het Bjz zoals reeds eerder vermeld in hoofdstuk 5, door haar mo-
nopoliepositie weinig interne prikkels tot kwaliteitsverbetering heeft.
De regels met betrekking tot de kwaliteit zijn in de Wjz en het Uitvoeringsbe-
sluit neergelegd. In het navolgende zullen eerst de kwaliteitseisen uiteen worden
gezet. Daarna komen de taken en bevoegdheden van de [nspectie jeugdzorg en
de Inspectie gezondheidszorg aan de orde.

8.1 Kwaliteitseisen

In navolging van het advies van de Codrdinatiecommissie Kwaliteitsbeleid Jeugd-
zorg (CKJ)~''~ is voor het kwaliteitsstelsel in de jeugdzorg aangesloten bij de wet-

geving in de zorgsector. Het gaat hierbij om de Kwaliteitswet zorginstellingen,

de regels omtrent de geneeskundige behandelingsovereenkotnst en de Wet op de

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet B[G).
[n de KwaliteitsweC"'' staat dat een zorgaanbieder verantwoorde zorg aan moet
bieden. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan: zorg van goed niveau, die in
ieder geval doeltreflènd, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die afge-
stemd is op de reële behoefte van die cliënt. Daartoe dient de stichting die het

Bureau jeugdzorg in stand houdt, het Bureau jeugdzorg zowel kwalitatief als

kwantitatief van voldoende personeel en materiaal te voorzien. Tevens dient de
zorgverlening goed georganiseerd te zijn en tnoet de stichting zorg dragen voor

een goede verantwoordelijkheidstoedeling. Het uitvoeren van deze taken omvat

mede de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van

de bedrijtsvoering. De stichting dient daarbij de wijze waarop het Bureau jeugd-

zorg de wettelijke taken uitvoert, schriftelijk vast te leggen. Een andere kwali-
teitseis die wordt gesteld, is dat de stichting ten aanzien van een cliënt een con-
tactpersoon aan moet wijzen die het aanspreekpunt is voor de cliënt gedurende

de gehele periode dat een aanspraak op jeugdzorg bestaat. Ten slotte moet de
stichting bij de uitoefening van haar taken uitgaan van de godsdienstige gezind-

heid, de levensovertuiging en culturele achtergrond van de cliënt. Deze eis houdt

niet in dat een cliënt liefst geholpen moet worden door iemand die dezelfde

godsdienstige gezindheid, levensovertuiging of culturele achtergrond heeft, maar

wel dat geen beslissingen genomen mogen worden die hiermee onverenigbaar

zijn.~`'j

~~„~ Naast de Inspectie jeugdzorg en de Inspectie gezondheidszorg, houdt ook de Raad voor de

strafrechttoepassing en Jeugdbeschenning (RSJ) en de Inspectie voor de Sanctietoepassing

(ISt) toezicht op de jeugdzorg. Deze instanties zullen echter in het kader van deze disserta-

tie niet behandeld worden, omdat zij geen direct toezicht uitoefenen op het Bjz. Zie voor

een beschrijving vau de taken van de RSJ: Van den Berg 8z Vlaardingerbroek 2005, p.

]09-110 en voor een beschrijving van de taken van de ISt: www.inspectiesanctie-
toepassing.nl.
Deze commissie is reeds eerder in paragraaf 5.4 van hoofdstuk 2 besproken.

Wet van 18 januari 1996, betretiende de kwaliteit vau zorginstellingen, Stb. 1996, 80.

Kvmerstukkcn 112001I02, 28 168, nr. 3, p. 61 (MvT).
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In overeenstenuning met de Kwaliteitswet schrijft de Wet op de jeugdzorg voor
dat de stichting elk jaar een kwaliteitsjaarverslag vaststelt. Dit verslag kan onder-
deel zijn van het jaarverslag.
Anders dan in de Kwaliteitswet, geeft de Wjz de mogelijkheid om kwaliteitseisen
te stellen aan de deskundigheden waarover het Bureau moet beschikken en de
opleidingseisen die aan het personeel gesteld worden. De kwaliteitseisen omtrent
de deskuudigheid ziju in het Uitvoeringsbesluit nader gespeciticeerd. Het besluit
voorziet echter niet in de opleidingseisen. Indien noodzakelijk kunnen hiervoor
in een ministeriële regeling regels worden gesteld.
Andere kwaliteitseisen die in het Uitvoeringsbesluit uitgewerkt zijn, betret~en:

~ de eis dat medewerkers die belast zijn met de indicatietaak, (ge-
zins)voogdij, jeugdreclassering en AMK of inet de indicatietaak sa-
menhangende taken, op basis van een arbeidsovereenkomst bij de
stichting werkzaam moeten zijn of op basis van een detacheringover-
eenkomst tussen hun werkgever en de stichting. Hierop staan in arti-
kel 25 Uitvbesl. een tweetal specifieke uitzonderingen verwoord;

~ de eis dat het Bureau jeugdzorg continue (zeven maal vierentwintig
uur per dag) bereikbaar en beschikbaar is (art. 26 Uitvbesl.);

~ de plicht orrt de cliënt in begrijpelijke vorm informatie te verstrekken
over de taken en werkwijze van het Bureau jeugdzorg en over zijn
rechten (art. 27 Uitvbesl.).

Vanuit een kwaliteitsitnpuls biedt het Rijk ondersteuning bij het opstellen van
een landelijk indicatieprotocol voor Bureau jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2007
moeten alle Bureaus jeugdzorg volgens dit protocol werken. "'~ De verantwoor-
delijkheid voor de kwaliteit van BfZ ligt bij de provincie.

8.2 Bevoegdheden in het kader van de handhaving van de kwaliteit

8.2. 9 SchriFtelijFze nariii~ijzi~ig

Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Staten kunnen een schriftelijke aanwijzing geven indieu zij van
oordeel zijn dat de wettelijke voorschritten met betrekking tot de kwaliteit van
Bureau jeugdzorg of de zorgaanbieders niet voldoende nageleefd worden. Zij
hebben daarbij de bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang.
Naar mijn mening is hierbij sprake van een vreemde constructie. Gedeputeerde
Staten zijn er namelijk voor verantwoordelijk dat het Bjz binnen de provincie
goed functioneert. Een goede samenwerking en communicatie zijn daarbij van
belang. Door de monopoliepositie van Bjz zijn Gedeputeerde Staten daarbij ech-
ter athankelijk van één Bureau jeugdzorg. Zij zijn derhalve gebaat bij een goede
verstandhouding. Naar alle waarschijnlijk zullen zij dus slechts naar het middel
van de schrittelijke aanwijzing en de bestuursdwang grijpen als het echt niet meer
anders kan. Zo heett de provincie Noord-Holland aan Bjz Noord-Holland een

'6~ Laudelijk beleídskader jeugdzorg 2U05 tot en met 2008, p. 11.
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reeks van maatregelen opgelegd nadat uit het inspectierapport naar voren was
gekomen dat de kwaliteit van de hulpverlening aan het meisje Savanna onder-
maats was geweest.
Doordat er geen alternatief voor het Bjz bestaat zal GedepLrteerde Staten eerder
een mindere kwaliteit van Bjz tolereren. Hierin schuilt een groot gevaar, omdat
Bjz zoals uit hoofdstuk 5 is gebleken, door de rnonopoliepositie toch al weinig
prikkels tot kwaliteitsverbetering heeft.

Minister
Indien Gedeputeerde Staten nalatig zijn in de uitoefening van hun aanwijzings-
bevoegdheid, kunnen de Ministers aan Gedeputeerde Staten aanwijzingen geven.
Zij kunnen geen directe aanwijzingen aan Bureau jeugdzorg of de zorgaanbieders
geven.

8.2.2 Schri~tclijk bcvel

Indien onmiddellijk maatregelen genomen dienen te worden in verband met
gevaar voor een ernstige aantasting van de belangen van de cliënten, dan kan een
inspecteur jeugdzorg een srhriftelijk bevel geven. Dit bevel dient meteen te wor-
den opgevolgd. Mocht de geldigheidsduur van het bevel zijn verstreken en de

situatie is nog niet verbeterd, dan kan Gedeputeerde Staten vervolgens een aan-
wijzing geven en deze met bestuursdwang afdwingen (art. 16 Wjz).

8.3 De Inspectie jeugdzorg

De taak van de [nspectie jeugdzorg (voorheen de Inspectie jeugdhulpverlening
en jeugdbescherming) is vierledig. In de eerste plaats vemcht de inspectie onder-
zoeken naar de kwaliteit in algemene zin van de Bureaus jeugdzorg, de zorgaan-
bieders, de justitiële jeugdinrichtingen en de Raad voor de Kinderbescher-
ming.;`" Als de kwaliteit niet van het juiste niveau is, geeft en bevordert de in-
spectie middelen tot verbetering hiervan. Naast deze onderzoeken, houdt de
inspectie toezicht op de naleving van de wet ten aanzien van de stichtingen en
zorgaanbieders. T'en slotte omvatten de laatste twee onderdelen van de taak: het
toezicht houden op de naleving van het door de BJJ bepaalde over de kwaliteit
van de justitiële jeugdinrichtingen en het toezicht houden op de naleving van
artikel 7 van de Wet centraal orgaan asielzoekers, voor zover het minderjarigen
betreien die onder toezicht of voogdij staan. Onder deze laatste taak vallen ook
de minderjarigen die onder toezicht van Stichting Nidos staan.;~fi Dc Inspectie
gezondheidszorg blijtt daarnaast toezien op de jeugd geestelijke gezondheidszorg
(jeugd-GGZ) en de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapte jongeren (hierover
meer in Q 8.4).

;fis In het kader van deze taak zal de inspectie in 21)07 worden gevraagd om onderzoek te

verrichten naar de werking van kwaliteitssystemen. Landelijk beleidskader jeugdzorg 211115

tot en met 20Q8, p. 16.
ah~ Kmnersrukkeri 11211114IU5, 29 822, nr. 3, p. 3(MvT).
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De inspectie opereert landelijk en is als organisatie een onderdeel van het Minis-

terie van VWS. De inspectie voert haar taken echter onathankelijk uit. Ten aan-

zien van het eerste onderdeel van de taak van de inspectie (onderzoeken van de

kwaliteit in algemene zin) moeten de ambtenaren niettemin de aanwijzingen van

de ministers in acht uemen. De aanwijzingen van Gedeputeerde Staten moeten

opgevolgd worden bij de toezicht op de naleving van de Wjz. De Minister van

Justitie kan aanwijzingen geven in het kader van het toezicht op de naleving van

de BJJ. In het kader van artikel 7 van de Wet centraal orgaan asielzoekers is de

Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie bevoegd tot het geven van aan-

wijzingen.
De onderzoeken worden op eigen initiatief verricht of op verzoek van de minis-

ter waaronder de betrefí'ende instantie valt. Op basis van de bevindingen van een

onderzoek brengt de inspectie een verslag uit en kan zij daarbij voorstellen doen

tot verbetering van de kwaliteit.
Jaarlijks stelt de inspectie een verslag op van haar werkzaamheden, waarin zij
voorstellen doet die zij in het belang van de jeugdzorg nodig acht.}`''
De stichtingen en de zorgaanbieders moeten alle inlichtingen en bescheiden die
voor het onderzoek nodig zijn aan de ambtenaren die belast zijn met de controle
op de rechtmatige en doelmatige besteding van de door Gedeputeerde Staten
verleende subsidie, verstrekken. Tevens moeten zij de ambtenaren toegang verle-
nen tot de gebouwen waarin zij hun werkzaamheden verrichten.

8.4 De Inspectie gezondheidszorg

De [nspectie gezondheidszorg houdt - naast het algemene toezicht op de ge-
zondheidszorg - toezicht op de jeugd geestelijke gezondheidszorg en de zorg
voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren. De inspectie valt onder de ver-
antwoordelijkheid van de Minister van VWS.
De kerntaken van de inspectie bestaan uit handhaving en advisering.
De handhavingstaak valt daarbij uiteen in toezicht en opsporing. Het toezicht
heeft een preventieve en repressieve katit, het gaat namelijk van het plegen van
overleg tot het tret~en van maatregelen of sancties. De inspecteur dringt er bij de
zorgaanbieder op aan om een ongewenste situatie te beëindigen, hierbij hoeft
niet altijd sprake te zijn van een overtreding van de wet. Echte wetsovertredin-
gen kunnen echter tot opsporingshandelingen in het kader van het strafrecht
leiden.
De adviseringstaak bestaat eruit dat aan centrale en lokale overheden advies wordt
gegeven over volksgezondheidsaangelegenheden. Om de taken te kunnen uit-
voeren, kent de Gezondheidswet aan de inspecteurs een aantal algemene be-
voegdheden toe. Voorbeelden hiervan zijn de bevoegdheid een pand bitnien te
treden, strafbare feiten op te sporen en onderzoek te verrichten.{bs
De inspecties werken - wanneer de gebieden elkaar overlappen - samen. Zo
heeft de Inspectie gezondheidszorg samen met de Inspectie jeugdzorg een onder-

i67 lle jaarverslagen zijn te raadplegen op de site www.inspectiejeugdzorg.nl onder publicaties.

468 ~~~y.l~,Z.ill
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zoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de hulpverlening inzake het meisje Savan-
na."'`~

9. Conclusie

De tweede fase, de indiceringfase, kent een aantal haken en ogen. Zo ontstaat er
een dilemma indien de mede~verker van 13jz de feiten anders interpreteert dan de
cliënt waar het om gaat. De cliënt kan hierbij wel tegen het uiteindelijke besluit
bezvti.aar aantekenen, maar heett geen mogelijkheid om zijn twijfels en onzeker-
heden aan een andere deskundige voor te leggen. Het recht op een `second opi-
nion' bestaat namelijk niet in de jeugdzorg. Dit is echter niet het enige recht wat
niet geregeld is in de Wet op de jeugdzorg. Het recht op aanvulling, verbetering
of atscherniing van persoonsgegevens ontbreekt namelijk ook in de Wet op de
jeugdzorg. Daarnaast is het recht op infonnatie niet in de wet opgenomen. Naar
mijn mening moet in dit kader nog het nodige veranderen, wil sprake zijn van
een goede rechtsbeschernling voor de cliënt van de jeugdzorg.
De uitkomst van het indiceringproces dient volgens de wetgever vraaggestuurd te
zijn. Gebleken is, dat de vraal,~sturing eigenlijk vraaggerichtheid is en dat door de
inbouw van bepaalde aspecten zoals een persoonsvolgend budget, in de jeugd-
zorg meer vraaggestuurd gewerkt kan worden. De organisatiestructuur van Bjz,
nat7ielijk een professionele bureaucratie, brengt echter met zich mee dat de
jeugdzorg in de huidige vorm nooit volkomen vraaggestuurd zal worden.
Ten slotte is in het kader van de preventieve rechtsbeschenning voorgesteld om
in Nederland een kindeffectrapportage in te voeren. Hierdoor moeten de indie-
ners van een wetsvoorstel - indien dit wetsvoorstel het belang van het kind raakt
- aangeven wat het ef}ëct is van de voorgestelde regeling ten aanzien van de
rechten en de belangen van kinderen. Het zou dan een taak van de Raad van
State, het parlement en de - nog in de nog in te voeren - kinderombudsman
worden om erop toe te zien dat een dergelijke rapportage is opgesteld.
Na de indicering speelt de vraag naar wat daama gaat komen en welke rol het
Bjz daarbij toekomt. In het volgende hoofdstuk zal met de behandeling van de
derde fase, getracht worden om op deze en soortgelijke vragen een antwoord te
geven.

~~9 llit rapport is te vinden op www.inspectiejeugdzor~.nl onder publicaties.
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7 Van aanspraak tot (wrongful)
aansprakelijkheid

Voorfase Fase van
indicering

Fase na de
indicering

of na
verwerping
of niets
horen

1. Inleiding

De derde fase kan verschillende uitgangspunten voor de cliënt hebben. In het
gunstigste geval heeft de cliënt een positief indicatiebesluit gekregen en daarmee
een aanspraak op jeugdzorg verworven. Deze aanspraak kent een drietal vormen
en geldt veelal voor een jaar. De aanspraak op jeugdzorg is niet voor iedere hulp-
zoeker weggelegd. Mocht de beslissing van Bureau jeugdzorg om geen aanspraak
te verlenen in een indicatiebesluit zijn neergelegd dan staat voor de cliënt nog
wel bezwaar en beroep open. Verder dient men naar de rechter te kunnen stap-
pen indien een jongere door een beslissing van (een medewerker van) Bureau
jeugdzorg om bijvoorbeeld niet in te grijpen, schade heeft geleden. Hulpverle-
ners maken namelijk fouten, soms zelfs met zeer trieste afloop, zoals bijvoorbeeld
bij het meisje Savanna.
In dit hoofdstuk zullen allereerst de uitgangspunten van de derde fase uiteengezet
worden. Hieronder vallen ook de situaties waarin een hulpbehoevende zich kan
bevinden indien de tweede fase overgeslagen is. Dit kan het geval zijn indien
Bureau jeugdzorg nog steeds niet heeft gereageerd op de aanvraag voor jeugd-
zorg. Daarna komen de verschillende aspecten van de aanspraak op jeugdzorg aan
bod. Hierbij wordt tevens gekeken naar de procesbekwaamheid van de jongere
indien hij met zijn ouders een conflict heeft over de invulling van de aanspraak
op jeugdzorg. Vervolgens worden de bezwaar en beroepsmogelijkheden tegen
een besluit van Bureau jeugdzorg belicht. Ten slotte zal de aansprakelijkheid voor
onder meer een `wrongful childhood' uiteengezet worden. Bij deze aansprake-
lijkheid zal aansluiting worden gezocht bij de wrongful birth, wrongful life en
wrongful death jurisprudentie.
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2. Uitgangspunten

De derde fase kan de volgende mogelijke uitgangspunten~"' voor de betrokkene
hebben:

1. een positief indicatiebesluit (met een aanspraak op jeugdzorg);
2. een negatief indicatiebesluit (zonder aanspraak op jeugdzorg);
3. geen indicatiebesluit, omdat Bjz niet heeft gereageerd;
4. een brief waarin staat dat Bjz geen indicatiebesluit zal nemen;
5. een indicatiebesluit waarin de zorg waarop aanspraak bestond wordt

beëindigd;
6. een schriftelijke verwijzing (met advies) naar een gemeentelijke voor-

ziening;
7. een verwijzing zonder een advies;
8. ambulante jeugdzorg van Bjz;
9. jeugdzorg door een rechtstreekse verwijzing van de huisarts;
10. een combinatie van mogelijkheid één, twee of vijf inet zes.

Tevens kan er een verzoek tot een kinderbeschermingsmaatregel bij de kinder-
rechter zijn ingediend of kan de kinderrechter een dergelijke maatregel reeds
hebben uitgesproken. Bovendien kan er nog een onderzoek bij de Raad voor de
Kinderbeschenning gaande zijn. Daarnaast kan Bjz ten aanzien van de jongere
jeugdreclassering tot taak hebben gekregen. Ten slotte is het mogelijk dat er een
melding van kindermishandeling bij het AMK ligt. In al die gevallen bevindt een
cliënt zich derhalve in de derde táse.

3. Twee mogelijke uitgangspunten belicht:
schriftelijke verwijzing en indicatiebesluit

Bij de meeste van de bovenstaande uitgangspunten eindigt het proces bij Bjz
(afgezien van de uitgangspunten waarbij nog de xnogelijkheid van bezwaar open-
staat~'~) en is er geen rol meer weggelegd voor de casemanager. Bij de schriftelij-
ke verwijzing en het positieve indicatiebesluit (uitgangspunt 1 en 6) speelt de
casemanager van Bjz daarentegen nog wel een rol. In het navolgende zullen deze
twee uitgangspunten daarom belicht worden. Hierbij komen tevens de mogelijke
kinderbescherniingsmaatregelen aan de orde.

3.1 Schriftelijke verwijzing

Zoals reeds weergegeven in het vorige hoofdstuk heeft (de casemanager van) Bjz
bij een schriftelijke verwijzing drie taken (art. 10 lid 1 sub j Wjz):

1. de cliënt bijstaan bij het verkrijgen van zorg;

~~o Er wordt hier over uitgan~,~spunten gesproken, omdat deze punten de basis vormen van de
derde fase. Vanuit de tweede fase bezien, is evenwel sprake van uitkomsten.

47i Op de bezwaarprocedure en de daaropvolgende beroepsprocedure zal in paragraaf 5 van
dit hoofdstuk nader worden ingegaan.
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2. het zonodig motiveren van de cliënt tot het gebruik maken van zorg;
3. het volgen van de zorg.

De eerste taak houdt in, dat de casemanager de cliënt informeert over mogelijke
aanbieders van zorg en indien noodzakelijk voor de cliënt contacten legt met een
geschikte aanbieder. Het feit dat de verwijzing naar een voorziening schriftelijk
gebeurt, brengt geen verplichting voor de aanbieder van zorg met zich mee
(geen acceptatieplicht), maar maakt duidelijk welke zorg de cliënt nodig heeft.~''
De cliënt heeft ook geen aanspraak op deze zorg.
Het Bureau jeugdzorg heeft verder de taak om de cliënt te motiveren tot het
gebruik maken van de zorg. Vooral bij minder gemotiveerde cliënten zal het Bjz
hierbij een actieve rol moeten vervullen.""
Bij de derde en tevens laatste taak gaat het om het volgen van zorg die noodzake-
lijk is om een bedreigende situatie voor een jongere te voorkomen. Volgens de
toelichting bij de derde nota van wijziging is bij een eenvoudige verwijzing naar
bijvoorbeeld een consriltatiebureau, het volgen van de zorg niet nodig. Boven-
dien maakt het volgen van de zorg het Bjz noch verantwoordelijk voor het ver-
lenen van die zorg, noch voor de kwaliteit daarvan. Het Bjz zal wel op gezette
tijden moeten infornieren hoe het gaat.;'~ Hierbij rijst bij mij de vraag of daar-
door de verantwoordelijkheid niet te gemakkelijk wordt afgeschoven?
In de situatie dat sprake is van een jeugdbescherrningsmaatregel en de cliënt wei-
gert de aangeboden zorg aan te nemen, kunnen door Bjz in het kader van de
schriftelijke verwijzing verdergaande middelen worden ingezet. Deze middelen
zullen in de volgende paragraaf aan de orde komen.

3.2 Indicatiebesluit

De taken van (de casemanager van) Bjz bij een indicatiebesluit zijn uitgebreider
dan bij de schriftelijke verwijzing en omvatten (artikel 1 U lid 1, sub f t~m i Wjz):

1. het actief bijstaan en zo nodig motiveren van een cliënt bij het tot gel-
ding brengen van zijn aanspraak;

2. bevorderen dat een samenhangend hulpverleningsplan tot stand wordt
gebracht dat afgeleid is van het besluit;

3. het volgen van de verleende zorg, het bijstaan van de cliënt bij vragen
over de inhoud van de zorg en het evalueren van de zorg;

4. het adviseren van de cliënt over zorg die nodig is na beëindiging van
de zorg waarop aanspraak bestaat en het bijstaan van de cliënt bij het
verkrijgen van deze zorg.

De rol van Bjz is ondersteunend, hetgeen bestaat uit het actief bijstaan van de
cliënt bij het tot gelding brengen van zijn aanspraak. Overigens bestaat de moge-
lijkheid dat het Bjz namens de cliënt optreedt. lle cliënt dient hiertoe het Bjz te

~7z Knmerctukken l12002~03, 28 168, ne 11), p. 18.
~73 Kamerstukken !! 211(12~03, 28 168, nr. ]0, p. 27 en Referentiewerkmodel Bureau jeugdzorg

211115, p. 1 14.
'~' K~rmercrukken !1 21)02~03, 28 168, nr. 10, p. 1R-19 en Referentiewerkmodel Bureau jeugd-

zorg 2O1~5, p. 1 14.
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machtigen.ai5 Om te kunnen bezien welke vorm van zorg nodig is, dient het Bjz
kennis te hebben van het aanbod van zorg (art. 29 lid 2 Uitvbesl.). Het bijstaan
van de cliënt gaat volgens de Memorie van Toelichting zelfs zover dat het Bjz de
cliënt, als het benodigde aanbod niet voor handen is, op diens verzoek, begeleidt
bij het opeisen van het aanbod bij de provincie als het gaat om jeugdzorg waarop
ingevolge het wetsvoorstel aanspraak bestaat.a"' In het vrijwillige kader geldt het
uitgangspunt, dat de cliënt zelf bepaalt of en zo ja waar, hij zijn aanspraak tot
gelding wil brengen. ludien de cliënt besluit zijn aanspraak niet tot gelding te
willen brengen, maar naar de mening van Bjz op grond van de ernst van de situa-
tie de zorg wel noodzakelijk is, zal het Bjz de Itaad voor de Kinderbescherming
verzoeken om een onderzoek uit te voeren. Ziet het Bjz echter geen redenen tot
een dergelijk onderzoek, dan kan op dat moment niets meer worden gedaan.a"
De casemanager dient, in het kader van de tweede taak, te bevorderen dat er een
htilpverleníngsplan tot stand komt dat is afgeleid van het besluit. [n het geval dat
hulp van meerdere zorgaanbieders of aanbieders van zorga'a nodig is, moet zelts
een samenhangend hulpverleningsplan tot stand worden gebracht. In het hulp-
verleningsplan wordt in dit geval aangegeven welke aanbieder belast is met de
co~rdinatie van de zorg. Het hulpverleningsplan behoeft de instennning van de
cliënt, tenzij het zorg betreft waartoe een maatregel van kinderbescherming ver-
plicht (art. 24 lid 5 Wjz).
Ten aanzien van het instemmingvereiste is net als bij de aanvraag voor een indi-
catiea79, aansluiting gezocht bij het systeem van de geneeskundige behandelings-
overeenkomst.ab" Ten aanzien van de instemming geldt (art. 24 lid 6 Wjz):

. indien de aanvraag betrekking heeft op een minderjarige jonger dan
12 jaar of die de leeftijd van 12 jaar heett bereikt en niet in staat is tot
een redelijke waardering van zijn belangen terzake, danwel ouder is
dan 12 jaar, maar nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en de
stichting een besluit heeft genomen met toepassing van artikel 7 lid 5
Wjz (zorg is noodzakelijk voor de minderjarige) is niet de instemming
van de minderjarige vereist, maar die van zijn wettelijke vertegen-
woordiger;

. indien de aanvraag betrekking heett op een minderjarige van 12 tot 16
jaar dan is de instemming van de minderjarige en zijn wettelijke ver-
tegenwoordiger vereist, tenzij de stichting een besluit heeft genomen
met toepassing van artikel 7 lid 4, tweede volzin Wjz (zorg is noodza-
kelijk en de minderjarige blijft de zorg weloverwogen wensen).

a~s
a~c;

Kamersrukkeri 1120111 ~112, 28 168, nr. 3, p. 13 (MvT).
Kamerstukker~ 11 20(~1~U2, 2H 168, nc 3, p. 58 (MvT) eu Referentiewerkmodel Bureau
jeugdzorg 20115, p. 96.
Referentiewerkmodel Bureau jeugdzorg 2U05, p. 93.
Het verschil tussen zorgaanbieders en aanbieders van zorg is erin gelegen, dat de zorgaan-
bieder geïndiceerde zorg levert en de aanbieder van zorg andere dan geïndiceerde zorg.
Zie artikel 1 sub g en h Wjz.
Paragraaf 3.2 van hoofdstuk 5.
Van den Berg 201)4a, p. ]U7. De regels omtrent de geneeskundige behandelingsovereen-
komst zijn neergelegd in de artikelen 7:446 t~m ~168 BW.

a~~
a~a

i79

aao
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Zoals ik in hoofdstuk 5(~ 3.2) reeds heb betoogd in het kader van de instem-
ming van de cliënt met de aanvraag tot jeugdzorg, dient naar mijn mening - in
aansluiting met het bestuursrecht'R~ - ook een mínderjarige jonger dan 12 jaar die
in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake, om zijn in-
stennning gevraagd te worden. Het wettelijke regime dient hiertoe uitgebreid te
worden.
De derde taak van Bjz betreft het volgen van de verleende zorg, het bijstaan van
de cliënt bij vragen over de inhoud van de zorg en het evalueren van de zorg. De
Memorie van Toelichting zegt hierover dat dit de verantwoordelijkheid van de
zorgaanbieders niet wegneemt, maar ertoe bijdraagt dat het aanbod blijft aanslui-
ten bij de problemen.;s' De invulling van het begrip `volgen' mag het Bjz zelf
invullen.~H' Aan het einde van de geïndiceerde periode wordt de verleende zorg
geëvalueerd.
De vierde taak van Bjz ziet op de vraag of de cliënt nog (na)zorg nodig heeft na
het atlopen van de termijn van de geïndiceerde zorg. Indien verdere zorg nodig
is, wordt de cliënt hierover geadviseerd en vervolgens bijgestaan bij het verkrij-
gen van de zorg.
In geval sprake is van (gezins)voogdij of jeugdreclassering heeft Bjz naast de vier
bovenstaande taken nog een bijkomende taak. Op grond van artikel 24 lid 4 Wjz
dient het Bjz er namelijk zorg voor te dragen dat het hulpverleningsplan en het
plan van hulp en steun4R~ op elkaar aansluiten. Daarnaast heeft het Bjz verder-
gaande bevoegdheden indien de cliënt de geboden zorg niet wil aanvaarden. Zo
kan de gezinsvoogd op grond van artikel 1:258 BW een schriftelijke aanwijzing
geven betreffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige. In hoofdstuk
5(~ 3.3.2) is echter aangegeven dat van deze bevoegdheid weinig gebruik wordt
gemaakt. Een reden hiervoor is, dat de gezinsvoogd bevreesd is dat door het
geven van een aanwijzing de comnwnicatie met de cliënt ernstig verstoord raakt.
Daarnaast brengt de aanwijzing veel administratieve en juridische rompslomp met
zich mee. Zoals reeds in hoofdstuk S is weergegeven, is door de werkgroep `her-
ziening kinderbescher~rrringswetgeving' in dit kader voorgesteld orn de naleving
van de schriftelijke aanwijzing te verbeteren. Bureau jeugdzorg zou de bevoegd-
heid moeten krijgen om de schriftelijke aanwijzing ter bekrachtiging aan de rech-
ter voor te leggen. De rechter kan op zijn beurt aan de schriftelijke aanwijzing
een civiel dwangrniddel verbinden.~ss
Naast het geven van een aanwijzing, kan een gezinsvoogd op grond van artikel
1:261 BW bij de kinderrechter een machtiging tot uithuisplaatsing aanvragen.aRh

4R1
4R?
ars3
~s~

Van den Berg 2004a, p. 267.
Knmerstukken II 2001 ~02, 28 168, nr. 3, p. 64 (MvT).
Referentiewerkmodel Bureau jeugdzorg 2005, p. ] 04.
Op grond van artikel 13 lid 3 Wjz dienen de (gezins)voogdij- en reclasseringstaken te
worden uitgevoerd op basis van een plan dat is afgestemd op de behoeften van de cliënt.
NJB 2006-14, p. 826.
Minister ponner heeft op het Congres 100 jaar Kindenvetten op 1 december 2005 uitge-
sproken, dat in vijfproefprojecten gewerkt gaat worden met een model waarin indien een
kinderbeschermingsmaatregel nodig lijkt, de screening binnen enkele dagen gereed is en
aan de rechter voorgelegd kan worden. Op deze manier kan binnen de kortst mogelijke
termijn de hulpverlening in gang worden gezet. De toespraak is te vinden op

4fli

d66
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Tevens dient Bjz bij de uitoefening van de OTS regelmatig te bezien of een
ontheiing van het ouderlijk gezag overwogen moet worden. Indien het Bjz van
oordeel is dat dit inderdaad het geval is, dient zij de Raad voor de Kinderbe-
scherming hiervan op de hoogte te stellen (art. 45 Uirvbesl.).

In het kader van de jeugdreclassering dient het Bjz bij niet-aanvaarding van de
verplichte zorg het Openbaar Ministerie op de hoogte te stellen (art. 48 Uitvbe-
sl.). De Raad voor de Kinderbescherming krijgt hiervan een afschrift.'s' Indien er
geen sprake is van een verplichtend karakter en de cliënt weigert otn de geboden
zorg te aanvaarden, dan kan het Bjz de Raad voor de Kinderbescherming vragen
om een onderzoek te verrichten.

[n het geval dat de Raad voor de Kinderbeschemiing van oordeel is dat er een
ernstig bedreigende situatie voor de jongere bestaat, kan de Raad de kinderrech-
ter verzoeken om een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken. Indien de
kinderrechter dit verzoek honoreert komt de zaak als gedwongen hulp terug bij
Bjz (en is de cirkel weer rond). Het Bureau heeft in dit geval een acceptatie-
plicht. Verder geldt dat indien er nog geen (gezins)voogdijwerker in het gezin
actief is, binnen vijf dagen een (gezins)voogdijmedewerker aangewezen moet
worden (art. 41 en 44 Uitvbesl.). Daarnaast moet een plan worden opgesteld (art.
40 en 43 Uitvbesl.). Dezelfde vereisten gelden indien het Bjz belast is met jeugd-
reclasseringstaken (art. 46 en 47 Uitvbesl.). Ten slotte heeft het Bjz ook ten aan-
zien van de opgelegde maatregel van jeugdreclassering een acceptatieplicht.

4. Aanspraak op jeugdzorg

4.1 Inleiding

Met een positief indicatiebesluit verkrijgt een cliënt een aanspraak op jeugdzorg.
Deze aanspraak kent drie vormen en heeft in veel gevallen een beperkte geldig-
heidstemiijn. De aanspraak brengt rechten en plichten met zich mee. Zo geldt
voor de provincie een zorgplicht. Cliënten moeten namelijk hun aanspraak op
jeugdzorg tot gelding kunnen brengen. Voldoet de provincie niet (afdoende) aan
haar zorgplicht dan kan de cliënt zijn aanspraak bij de rechter afdwingen.
Een geheel ander aspect is, dat bij de invulling van de aanspraak op jeugdzorg een
conflict kan bestaan tussen de ouders en de jongere. De vraag die in dit kader
speelt is of de jongere procesbekwaam is en derhalve zelfstandig naar de rechter
kan stappen. Deze vraag en de voorafgaande aspecten van de aanspraak op jeugd-
zorg zullen in het navolgende behandeld worden.

www.minjus.nl. In dit kader heeft Donner in een interview met 'De Telegraaf aangege-
ven, dat zo snel mogelijk moet worden gehandeld en een beslissing moet worden geno-
men als in een gezin etnstige problemen zijn. Volgens Donner moet niet eetst afgewacht
worden en aan ouders steeds opnieuw kansen worden gegeven, maar is het beter om eerst
in te grijpen, het kind te beschermen en dan pas met de ouders aan de slag te gaan. Van
den Bos 2005, p. 5.
Referentiewerkmodel Bureau jeugdzorg 2005, p. 93.
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4.2 Vormen

4.2.1 Algerneen

De aanspraak op jeugdzorg die een cliënt op grond van een positief indicatiebe-
sluit verkrijgt, kent drie vormen (art. 2 Uitvbesl.):

a. jeugdhulp;
b. verblijf;
c. observatiediagnostiek.

Er is om verschillende redenen door de wetgever gekozen voor een globale om-
schr7jving van de aanspraken. Een van de redenen is dat de jeugdzorg nog sterk
in ontwikkeling is en een gedetailleerde omschrijving tot een verstarring van het
zorgaanbod zou kunnen leiden.'8R Nadere regels over de omvang van en de
voorwaarden waaronder een aanspraak op jeugdhulp, verblijf of observatiediag-
nostiek bestaat, kunnen bij ministeriële regeling worden gesteld (art. 6 Uitvbesl.).

Ad a Jeugdhulp

Jeugdhulp is gericht op het oplossen, venninderen of voorkomen van verergering
van - dan wel het omgaan met de gevolgen van - psychosociale, psychische of
gedragsproblemen`'sv voor de jongere en diens ouders~opvoeders. Hiervoor kan
de jongere behandeld of begeleid worden. Jeugdigen en hun wettelijke verte-
genwoordigers hebben een aanspraak op jeugdhulp. Indien jeugdhulp niet aan de
jongere, maar bijvoorbeeld aan zijn ouders wordt geboden dan is het gericht op
het verkrijgen van zodanige vaardigheden dat aan de psychosociale, psychische of
gedragsproblemen in het gezin het hoofd geboden kan worden. Bij jeugdhulp
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan videohometraining, speltherapie en specia-
le opvoedcursussen. De aanspraak op jeugdhulp wordt op twee manieren be-
perkt. Allereerst bestaat geen aanspraak op jeugdhulp indien de draagkracht van
het gezin niet overschreden wordt en de psychosociale, psychische of gedrags-
problemen van de jongere al dan niet met hulp, het hoofd geboden kunnen
worden. Deze beperking geeft uitdrukking aan het zo-zo-zo beleid.4vo Ten
tweede bestaat geen aanspraak indien de psychosociale, psychische of gedragspro-
blemen van de jongere mede hun oorzaak vinden in een psychiatrische aandoe-
ning die zodanig van aard is dat een psychiatrische aanpak van de problemen
noodzakelijk is. Hiermee wordt de geestelijke gezondheidszorg, waarop een
aanspraak bestaat krachtens de AWBZ, van de aanspraak op grond van de Wet
op de jeugdzorg uitgesloten.

~sH
4A9

av~ ~

Nota van Toelichting bij het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, p. 30.
Er bestaat geen uniforme opvatting over wat onder de afzonderlijke begrippen kan worden
verstaan, maar de drie begrippen gezamenlijk hebben in de praktijk geleid tot een breed
gedragen consensus over wat daaronder moet worden vetstaan. Met de termen is aanslui-
ting gezocht bij de AWBZ waarin dezelfde benaming gehanteerd wordt. Artikelsgewijze
Toelichting bij het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, p. 58.
Dit beleid is reeds aan de orde gekomen in paragraaf 2 van hoofdstuk 6. Het houdt in dat
de jeugdzorg zo licht mogelijk, zo dichtbij als mogelijk en zo kort mogelijk dient te zijn.
[n de literatuur wordt hier vaak een vierde `zo' aan toegevoegd: zo snel mogelijk.
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In het rapport van Deloitte, getiteld "Naar een nieuw stelsel voor de financiering
van het jeugdzorgaanbod" worden vier interventierypen voor jeugdhulp voorge-
steld. Namelijk ondersteunende, specialistische en therapeutische jeugdhulp en
crisisinterventie. In zogenaamde bekostigingseenheden is het aanbod aan jeugd-
zorg inhoudelijk door Deloitte gedefinieerd. Hierbij is voorgesteld om de functie
jeugdhulp nader te operationaliseren in elf bekostigingseenheden.~~`

Ad b Verblijf

Onder verblijf valt het aan een jongere gedurende het etmaal of een deel daarvan
bieden van verblijf inet een passend pedagogisch klimaat. Dit kan bij een pleeg-
ouder zijn of in een accommodatie van een zorgaanbieder. Bjz dient het LB[O
van de aanvang en de beëindiging van het verblijf op de hoogte te stellen omdat
hiervoor een ouderbijdrage verschuldigd is (art. 12 Wjz en art. 69 ev. Uitvbesl.).
Aanspraak op verblijf gedurende een deel van het etmaal bestaat slechts indien dit
noodzakelijk is voor het tot gelding brengen van een aanspraak op jeugdhulp.
Voorbeelden hiervan zijn verblijf in een medisch kinderdagverblijf of gedurende
de dag bij een pleeggezin. Alleen jongeren kunnen een aanspraak maken op ver-
blijf. Ook deze aanspraak is beperkt. Allereerst hebben jongeren die geen psycho-
sociale, psychische of gedragsproblemen hebben (of indien zij deze wel hebben
maar het gezin deze problemen al dan niet met hulp het hoofd kan bieden), geen
aanspraak op verblijf. Net als bij jeugdhulp komt ook deze beperking uit het zo-
zo-zo-beleid voort. Bij deze regel geldt de nuancering dat wel aanspraak op ver-
blijf bestaat indien de jongere onder voogdij van Bjz staat of als door verblijf in
een pleeggezin het hoofd kan worden geboden aan de psychosociale, psychische
of gedragsproblemen van de jongere. Een tweede beperking van de aanspraak
bestaat indien er al een audere aanspraak bestaat krachtens de AWBZ of de Zor-
verzekeringswet, zoals bij een verstandelijke of lichamelijke handicap. De derde
beperking van de aanspraak is aan de orde indien reeds een aanspraak op verblijf
in een justitiële jeugdinrichting bestaat (art. 4 lid 2 Uitvbesl.). Bureau jeugdzorg
moet in dit geval in het indicatiebesluit aangeven of sprake moet zijn van verblijf
in een beperkt beveiligde of nornlaal beveiligde inrichting (art. 14 lid 1 BJJ). De
aanspraak op verblijf ingevolge de Beginselenwet treedt echter pas per 1 januari
2007 in werking.~92
Verblijf kan onderscheiden worden in vier hoofdgroepen van pedagogisch kli-
maat: vervangend, orthopedagogisch, intensief orthopedagogisch klimaat en cri-
sisopvang. Bij de functie verblijf worden door de onderzoekers van Deloitte 21
eenheden voorgesteld.~v3

491 Van de Vondervoort ~ Sinnema 2004, p. 8 en 9.
49z Zoals reeds eerder vermeld, was het oorspronkelijk de bedoeling dat deze aanspraak in

2006 in werking zou treden. Door het besluit van 15 december 21x15 is deze datum echter
naar een later tijdstip verplaatst. Besluit van 15 december 2005 tot nadere bepaling van het
tijdstip van inwerkingtreding van artikel 78, onderdeel D, van de Wet op de jeugdzorg.
Stb. 2005, 699. Het is mijns inziens onbegrijpelijk en onrechtvaardig, dat deze groep van
jongeren en hun ouders nu nog langer van een aanspraak verstoken blijft.

~93 Van de Vondervoort 8c Sinnema 20Q4, p. 8 en 9.
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Ad c Observatiediagnostiek

Er bestaan binnen de jeugdzorg meerdere vornien van diagnostiek, zoals de dia-
gnostiek ten behoeve van het stellen van een indicatie, de diagnostiek tijdens de
behandeling of begeleiding en de diagnostiek met pennanente observatie.
De eerste vorm van diagnostiek vindt op de gebruikelijke (ambulante) wijze bij
Bureau jeugdzorg plaats. De diagnostiek tijdens de behandeling of begeleiding is
onderdeel van de jeugdhulp en is gericht op aanpassing of verbetering van de
behandeling of begeleiding. Voor de derde vorm van observatiediagnostiek is een
aanspraak op observatiediagnostiek vereist.'`'a
De observatiediagnostiek moet het Bureau jeugdzorg de gegevens verschaffen die
het nodig heeft voor het nemen van het indicatiebesluit. Hiertoe wordt de jon-
gere onderzocht. De aanspraak op observatiediagnostiek geldt voor ten hoogste
zes weken en kan eenmaal door middel van een nieuw indicatiebesluit met nog
eens zes weken worden verlengd. De aanspraak op observatiediagnostiek bestaat
niet indien een jongere is aangewezen op vormen van geestelijke gezondheids-
zorg voor jongeren waarop ingevolge de AWBZ aanspraak bestaat. In dat geval
zal diagnostiek in een ggz-instelling moeten plaatsvinden. Tevens geldt dat ob-
servatiediagnostiek altijd verblijf gedurende het etmaal of een deel daarvan om-
vat. Dit verblijf kan bij een pleeggezin of in een accommodatie van een zorgaan-
bieder zijn.
De onderzoekers van Deloitte hebben vier diagnostiekvarianten onderscheiden:
gedragsobservatíe in een pleeggezin of groep, gedragsobservatie en firnctieonder-
zoek, gedragsobservatie en medisch~psychiatrisch onderzoek en tot slot gedrags-
observatie, functieonderzoek en medisch~psychiatrisch onderzoek. Hierbij wor-
den 4 bekostigingseenheden voorgesteld.a95

4.2.2 Cor:creíisering

In het indicatiebesluit moeten de hierboven beschreven vorn~en van jeugdzorg
nader geconcretiseerd worden. Het doel hiervan is tweeledig, namelijk dat de
cliënt in staat is zijn aanspraak tot gelding te brengen en dat de zorgaanbieders in
staat zijn een hulpverleningsplan op te stellen.
De concretisering verschilt echter per vorm.

Jeugdhulp
Bij jeugdhtilp dient Bureau jeugdzorg in het indicatiebesluit aan te geven:

~ of de cliënt is aangewezen op jeugdhulp in de thuissituatie of in een
acconnnodatie van een zorgaanbieder;

~ of de jeugdhulp individueel of in groepsverband dient plaats te vin-
den;

ava Artikelsgewijze Toelichting bij het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, p. 61 en 62.
a9s Van de Vondervoort á Sinnema 2004, p. 8 en 9.
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~ de omvang van de jeugdhulp. Dit wordt uitgedrukt in een minimum
en een maximum aantal contacturen, waarbij de marge twintig pro-
cent ten opzichte van het gemiddelde van het minimum en maximum
bedraagt (art. 18 Uitvbesl.).

Verblijf
Bij verblijf is de volgende concretisering in het indicatiebesluit vereisr.

~ op welke van de twee vormen van verblijf de jongere is aangewezen;
verblijf in een pleeggezin of in een accommodatie van een zorgaan-
bieder;

. de omvang van het verblijf. Dit wordt uitgedrukt in het benodigde
aantal uren per etinaal en het aantal dagen waarover de uren worden
gespreid;

. het aantal dagen waarover de uren gespreid wordt uitgedrukt in een
minimum en maximum aantal dagen, waarbij de marge twintig pro-
cent ten opzichte van het gemiddelde van het minimum en het
maximum bedraagt (art. 19 Uitvbesl.).

Observatiediagnostiek
De concretisering bij observatiediagnostiek houdt in:

~ op welke vragen de diagnostiek een antwoord moet geven;
~ de omvang van de observatiediagnostiek. Dit wordt uitgedrukt in het

benodigde aantal uren per etmaal en het aantal dagen per week waar-
over de uren worden gespreid (art. 20 Uitvbesl.).

4.3 De geldigheidstermijn van de aanspraak op jeugdzorg

De aanspraak op jeugdzorg geldt in principe voor ten hoogste een jaar en dient
binnen een termijn van dertien weken verzilverd te worden (art. 2~ Uitvbesl.).
Na overschrijding van deze termijn van ongeveer drie maanden moet een herin-
dicatie plaatsvinden.
Er bestaat een aantal uitzonderingen op de geldigheidstermijn van een jaar voor

de aanspraak op jeugdzorg. Zo bestaat er geen maximale termijn indien een jon-
gere (art. 23 Uitvbesl.):

1. langer dan twee jaar in een pleeggezin verblijft en er geen terugkeer
naar huis verwacht wordt;

2. een aandoening heeft die maakt dat hij langer dan twee jaar op dezelf-
de vorm van geestelijke gezondheidszorg is aangewezen en voorzien
wordt dat de jongere daarop blijft aangewezen.

llaamaast geldt een kortere termijn dan één jaar voor rechtmatig in Nederland
verblijvende vreemdelingen van wie het verblijf tijdelijk is. Voor hen geldt de
aanspraak voor ten hoogste een half jaar. Bij niet-rechtmatig in Nederland ver-
blijvende vreemdelingen is de termijn in overeenstemming met de verwachte
duur van het verblijf in Nederland, waarbij ook een maximale temiijn van een
half jaar geldt (art. 23 Uitvbesl.).
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Ten slotte geldt voor observatiediagnostiek een tnaximum van zes weken, waar-
bij eenniaal een verlenging mogelijk is met zes weken (art. 5 Uitvbesl.).

4.4 De plichten van de instanties ten opzichte van de aanspraak op
jeugdzorg

4.4. 1 De zor~litlrt var: de provirrne~~ó

De provincie dient ingevolge de wet ervoor te zorgen dat cliënten hun aanspraak
op jeugdzorg tot gelding kunnen brengen.''" Deze regeling is geënt op de
AWI3Z.'`'h lle verplichting van de provincie is dan ook analoog aan de taak die
op grond van de AWBZ op de uitvoeringsorganen rust.;`'`' Het resultaat dient in
beide gevallen een voldoende aanbod te zijn waardoor cliëruen de zorg kunnen
ontvangen waarop zij aanspraak hebben. Deze uit de wet voortvloeiende zorg-
verplichting is in het kader van verschillende AWBZ-procedures door de rechter
als een resultaatsverbinteniss"" gekwalificeerd.511 Een duidelijk voorbeeld hiervan
is de uitspraak van de President van de rechtbank Den Haag, die oordeelde: "Dat
de zorgverzekeraars cert beroep zortden kuunert doerr oy ovenrracdrt varuvege eert tekort nart
(ïnartciële tniddelerr h'gt niet irt de rede. De r~it de wet voortvloeierrde zc~rgverpliilrtirtg, die
nls cen resultaatsvcrbinter:is moet worden geku~nliFcec~rrl, staat inrrners geheel los var: Iret -
vour liet vervullert van de~e verplic{rting - benodr~rrii~ óudget"."'' Uit de genoemde be-
palingen in de AWBZ en de WJZ volgt derhalve onmiskenbaar dat een persoon
die een positieve indicatie heett voor een bepaalde verstrekking jegens de zorg-
verzekeraar respecxievelijk de provincie recht heeft op het realiseren van de ver-
strekking.513 Dat blijkt ook uit het feit dat de wetgever bewust heett gekozen
voor een onverkorte aanspraak op jeugdzorg en niet - zoals bijvoorbeeld in
Vlaanderen het geval is - voor een recht birrrtert ket beschikhnre annbod.s"` De zorg-
verzekeraar of provincie kan slechts onder de resultaatsverplichting uitkomen
door een geslaagd beroep op overmacht.

rvs

a4'1

;ui

so2
so3
504

Zie: Van den Berg ó~ Van de Sanden 2U05, p. 3112. Met reactie van Van Unen en naschritt
van auteurs. Van Unen 2006 en Van den Berg ó: Van de Sanden 2UU6.
Artikel 3 lid 3 Wjz. Opvallend in dit kader is, dat het Algemeen Dagblad op 13 april 2006
berichtte dat jeugdcommissaris Steven van Eijck ervoor pleit om uiet langer de provincies
maar de gemeenten voor de jeugdzorg verantwoordelijk te laten zijn.
Kamerstnkken II 200 ] ~02, 28 168, nr. 3, p. 10-12 en 50 (MvT); Kanrerstukkerr II 2001 ~02,
2á 168, nr. 5 p. 11-13; Kanrersrukken 1I ?Olll~ll2, 28 168, nr. 8 p. 12; Kwnerstukken I
2003~04, 28 168, B, p. 14.
Artikel 6 lid 3 AW13Z.
13ij een resultaatsverplichting bestaat de prestatie uit het verwezenlijken van een brpaald
resultaat en niet zoals bij een inspanningsverplichting bij het voor een bepaald resultaat aan
te wenden inspanning, aldus Hartkamp in: Asser~Hartkamp 4-[ 2004, nr.184. Zie verder:
Pido~Cahen 21IQ2, p. 67 en 13runner 2004, p. 43-44. Zir ook Troisfontaine 31N)5, p. 204.
Yres. ktb. llen Haag 18 december 1998, R'LA l~)y~), 23; in hoger beroep: Hoti Den Haag
23 december 1999, RZA 2000, 23; Pres. Rb. Utrecht 29 oktober 1999, RZA 1999, 192.
Pres. Rb. Den Haag 18 december 1998, RZA 1999, r.o. 3.4.
Yres. Rb. Utrecht 29 oktober 1999, R"LA 1999, 192.
Yut A Van der Straete 2004, p. 234.

137



VAN AANSPIZAAK TOT (WRONGFUL~ AANSPRAKELIJKHEID

De zorgplicht van de provincie bevat zoals men in het bestuursrecht zegt, vage
normen."'' Wat impliceert namelijk `ervoor zorg dragen' en `het tot gelding
kunnen brengen'? Een specifieke bepaling met een termijn waarbinnen de aan-
spraak tot gelding moet zijn gebracht of op welke wijze dit dient te geschieden
ontbreekt eveneens. De Memorie van Toelichting zegt hierover, dat de wijze
waarop de provincies inhoud moeten geven aan de opdracht zorg te dragen voor
voldoende jeugdzorg, uitgewerkt is in de artikelen die gaan over de planning
door de provincies.'"` ln deze bepalingen staat dat provincies een beleidskader
jeugdzorg en een uitvoeringsprogramma jeugdzorg dienen vast te stellen. Het
door de provincies in dit kader te voeren beleid dient uitdrukking te geven aan
het landelijk beleidskader en de in de wet gestelde uitgangspunten. De mate
waarin de provincie in dit kader beleidsvr-ijheid toekomt is van belang bij het
antwoord op de vraag of de rechter rnarginaal ofvol mag toetsen.
Door de wettelijk gestelde bepalingen is de beleidsvrijheid van de provincies naar
mijn mening beperkt, zelfs vrijwel nihil. Daarnaast is de beleidsvrijheid door de
jur-isprudentie verkleind, onder meer door de uitspraken van de rechter in het
kader van de AWBZ (aanspraak op thuiszorg).5o' Een bepaalde mate van vrijheid
bij de invulling van het beleid blijft natuurlijk bestaan, de ene províncie is nou
eenmaal de andere niet, maar deze tuimte is mijns inziens minimaal. Een volle
toetsing door de rechter van de uitvoering van de opdracht aan de provincie is
naar mijn mening dan ook gerechtvaardigd, met uitzondering van de voor de
provincie resterende - in omvang zeer minimale - beleidsvrijheid.

4.4.2 De acceptntie- en rneldplic{rt van de ~orgnarrbieders

Zorgaanbieders die over een contract met de provincie beschikken, hebben inge-
volge artikel 19 Wjz een acceptatieplicht voor cliënten.s"s Met deze acceptatie-
plicht hoopt men te voorkomen, dat jongeren met veelal een complexe proble-
matiek, tussen zorgaanbieders heen en weer gestuurd worden. Een uitzondering
op de acceptatieplicht bestaat indien de zorgaanbieder de cliënt kan aantonen dat
het verlenen van die zorg niet binnen de grenzen van de - aan de zorgaanbieder
verleende - subsidie mogelijk is. Deze uitzondering houdt in, dat een zorgaan-
bieder een cliënt kan weigeren indien alle gesubsidieerde capaciteit al benut is.
Tegen deze uitzondering is destijds door het Tweede Karnerlid Kant een amen-
dement ingediend. Zij was namelijk van mening dat de zorgaanbieder een onge-
clausuleerde acceptatieplicht diende te hebben.s~9 Dit amendement is door de
betrokken bewindslieden ontraden, omdat door een ongeclausuleerde acceptatie-
plicht de cliënt een aanspraak jegens de zorgaanbieder krijgt en niet zoals de be-

~~s Klap 1994 en De Lange 20(15.
siM Kmnerstrrkken I12001 ~02, 28168, ur. 3, p. 5l (MvT).
"'~ pres. Rb. llen Haag, 18 december ] 998, RZA 1999, 23; in hoger beroep: Hof Den Haag,

23 december 1999, RZA 2000, 23 en Pres. Rb. Utrecht, 29 oktober 1999, RZA 1999,
192.

"'s Sommige auteurs veronderstellen dat de zorgaanbieder ook een zorgplicht toekomt. Deze
plicht geldt volgens de Staatssecretaris van VWS echter alleen voor de provincie. Karner-
srukken I2003~04, 28 168, D, p. 31.

s~ Kanrersrukkerr l12002I03, 28 168, nr. ] 9.
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doeling van de wet is, jegens de provincie. Subsidieert de provincie namelijk te

weinig zorg om alle aanspraken te kunnen honoreren dan leidt een ongeclausu-

leerde acceptatieplicht tot de verplichting van een zorgaanbieder om ongesubsi-
dieerd zorg te verlenen, terwijl de provincie eigenlijk meer subsidie aan de be-
tret~ende zorgaanbieder had moeten verlenen, aldus de betrokken bewindslie-
den.siu
Het gevolg van de huidige clausulering is, dat een cliënt indien hij geconfron-

teerd wordt met het feit dat hij zijn aanspraak niet tot gelding kan brengen, om-

dat er door de provincie onvoldoende zorg wordt gesubsidieerd, zich tot de

rechter moet wenden om nakoming te vorderen. Als de acceptatieplicht onge-

clausuleerd zou zijn geweest, zou de zorgaanbieder de zorg bij de provincie heb-

ben moeten afdwingen. Mijn inziens is dit laatste helemaal geen verkeerde ge-

dachte, omdat hierdoor niet elke cliënt afzonderlijk naar de rechter hoeft te stap-

pen, maar alleen de betret~ènde zorgaanbieder. Bovendien ben ik van mening dat

de zorgaanbieder, doordat de provincie in zekere zin athankelijk van hem is, een

grotere troef in handen heeft om ( meer) subsidie te verkrijgen dan de afzonderlij-

ke cliënt. Ik ben derhalve anders dan Van Unen'~', van mening dat het voor de

rechtspositie van de cliënt beter zou zijn geweest als het amendement Kant wel

zou zijn doorgevoerd.
De acceptatieplicht geldt alleen voor de cliënten uit de provincie(s) waarmee de
zorgaanbieder een subsidierelatie heeft. Om provincie-overschrijdende zorg te
bevorderen hebben de provincies en grootstedelijke regio's onderling de afspraak
gemaakt, dat iedere zorgaanbieder maximaal l0~ro van zijn capaciteit in kan zetten

voor zorg aan een jongere die geen inwoner is van de provincie die deze capaci-
~

teit financiert.
Het kan natuurlijk zo zijn, dat een zorgaanbieder inhoudelijke bezwaren heeft

tegen het indicatiebesluit van Bjz. In deze situatie dient de zorgaanbieder met de

cliënt en het Bjz om de tafel te gaan zitten om het Bjz eventuee] een andere

indicatie te laten stellen. Indien het Bjz na overleg bij zijn besluít blijft, dient de

zorgaanbieder toch uitvoering te geven aan het indicatiebesluit.513 De zorgaan-

bieder heeft zelfs geen mogelijkheid om beroep tegen het indicatiebesluit aan te

tekenen.s" Mijns inziens is het enigszins merkwaardig dat een zorgaanbieder

geen beroepsmogelijkheid heeft. Het kan namelijk zo zijn, dat Bureau jeugdzorg

in de ogen van de zorgaanbieder een verkeerde diagnose heeft gesteld en dat men

er na overleg niet uit is gekomen. In zo'n geval is de zorgaanbieder door zijn

acceptatieplicht gedwongen om de cliënt bepaalde zorg te bieden waar hij niet

51e Karnentukken II20U2~U3, 28 168, nr. 27, p. lU.
511 Van Unen 2005, p. 38.
~t' Landelijk beleidskader jeugdzorg 2U05 tot en nret 20U8, p. 25. Hiermee is uitvoering

gegeven aan de motie C~riiz c.s. Kainerstukken 11 2UU2~03, 28 168, nr. dU. De Jeugdzorg-

brigade heeft geconstateerd dat er enige onduidelijkheden omtrent deze regeling bestaan.

In het derde voortgangsbericht over de jeugdzorg wordt hiervan melding gemaakt en is

aangegeven dat hiervoor zo snel mogelijk een oplossing zal worden gezocht. Karr~erstr~kker~

112U05~U6, 29 815, nr. ~7, p. 11-12.
si3 Kairierstukkett I2003~04, 28 168, D, p. l6.
s~~ Karnerstukken 72U03~U~3, 28 168, B, p. 22-23.
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(geheel) achterstaat. Deze gang van zaken geeft mijns inziens wederom aan hoe
groot de macht van het Bureau jeugdzorg is.
Naast een acceptatieplicht geldt bij de zorgaanbieder een meldplicht in het geval
van kinderniishandeling (art. 21 Wjz).515 De meldplicht is door een (gewijzigd)
amendement van het Tweede Kamerlid Arib c.s. in het leven geroepen.s"' De
meldplicht geldt zowel intern als extern. Intern houdt de meldplicht in, dat in-
dieu een persoon die werkzaam is bij een zorgaanbieder bekend is geworden met
het feit dat een andere bij die organisatie werkende persoon zich mogelijk schul-
dig maakt of heeft gemaakt aan kinderniishandeling, de zorgaanbieder hier on-
venvijld van in kennis dient te stellen. De externe meldplicht geldt voor de
zorgaanbieder. Indien namelijk sprake kan zijn van kindennishandeling door een
bij de organisatie werkzaam zijnde persoon, dan dient de zorgaanbieder hiervan
onverwijld melding te doen aan het AMK.
De Wet op de jeugdhulpverlening sprak over een meldplicht voor een voorzie-
ning of instelling (art. 34e Wjhv). Hieronder werden de voorzieningen van
jeugdhulpverlening (waaronder ook de justitiële jeugdinrichtingen) en de (ge-
zins)voogdij verstaan.'" Aangezien de Wjhv alleen op deze instellingen en voor-
zieningen van toepassing was, vielen andere sectoren buiten deze regeling. Vol-
gens de toenmalige Staatssecretaris van VWS diende voor de overige sectoren in
andere wetten regelingen getroffen te worden. Een voorbeeld hiervan is een
wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen. Deze wet spreekt thans in artikel
4a alleen over een externe meldplicht voor de zorgaanbieder bij seksueel mis-
bruik van een cliënt door een medewerker. De Wjz regelt niets omtrent een
wettelijke meldplicht voor medewerkers van Bjz. Dit is mijns inziens opmerke-
lijk, omdat ook binnen deze instelling kindennishandeling kan plaatsvinden.''~ Ik
pleit er derhalve voor dat in de Wjz de meldplicht ook expliciet voor de Bjz's
van toepassing wordt verklaard.

4.5 De afdwingbaarheid van de aanspraak op jeugdzorg

4.5.1 h4~itchrlijstci:

Door de wachtlijstproblematiek kunnen veel cliënten hun aanspraak op jeugd-
zorg niet tot gelding brengen. Het einde van de wachtlijsten is helaas nog niet in
zicht. ~ongeren (en daarniee ook hun ouders) blijven genoodzaakt otn lang te

;i;

il5
sn

Onder kindermishaudeling wordt verstaan: `elke vorm van voor een minderjarige bedrei-
gende of gewelddadige interactie van tysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of
andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of
van onvrijheid staat, actief of passief opdringeu, waaronder ernstige schade wordt berok-
kend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psy-
chisch letsel~ (art. 1 onder m Wjz).
knn~enhikker~ 112U111I02, 27 Rd2, nr. 9 en 14.
Kmiirrstukken II 21)l) I ~112, 27 8d2, nr. 12, p. 2 en Knmerctukken 1 2OO1 ~Q2, 27 R42, nr.
2956, p. 8.
Ter informatie: een medewerker die zich schuldig maakt aan kindern)ishandeling kan
stratrechtelijk worden vervolgd op grond van de artikelen 300 t~m 304 Sr (mishandeling)
en 239 t~m 253 Sr (inisdrijveu tegen de zeden).
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wachten. Zo maakte de NOS op 1 februari 2006 bekend, dat de jeugdzorg alarm

had geslagen over het grote aantal kinderen dat op een plaats in een jeugdinstel-
ling moet wachten en berichtte Trouw dat op 1 oktober 20(15 bijna 10.0OU kin-
deren op de wachtlijst stotiden (38~~o meer dan het jaar daarvoor).51`' Op 16 maart
2006 heeft Staatssecretaris 1Zoss van VWS de Tweede Kamer zelfs beloofd dat de
wachtlijsten in de jeugdzorg voor het eind van het jaar zijn opgelost. Als dat niet
lukt, zal zij opstappen.s'"
Een duidelijke invulling van de uitvoering van de aanspraak op jeugdzorg ont-

breekt. Er zijn geen duidelijke sancties gesteld op niet of niet juiste verwezenlij-

king van de aanspraak of het recht op jeugdzorg. Evenmin zijn er termijnen ge-

steld waarbinnen de aanspraak tot gelding moet zijn gebracht.5'~ Hoewel de

planningssystematiek van de Wet op de jeugdzorg erop is gericht dat het aanbod

is afgestemd op de vraag, kan volgens de verantwoordelijke bewindslieden niet

worden uitgesloten dat het benodigde aanbod niet altijd ogenblikkelijk beschik-

baar is.5" De cliënt heeft in dat geval een keuze uit twee opties.5'' Hij of zij kan

er voor kiezen om degene jegens wie de aanspraak bestaat aan te spreken (pro-

vincie) of hij of zij kan ook tijdelijk met andere, zij het minder adequate, zorg

genoegen nemen: de zogenaamde `second best option'.''~ Indien het Bureau

jeugdzorg voorziet dat de benodigde zorg niet voorhanden is, kan zij in het indi-

catiebesluit al vervangende zorg aanduiden. De aanspraak op de eerst aangewezen

zorg blijft in stand en kan te allen tijde tot gelding worden gebracht. De aan-

spraak op vervangende zorg vervalt zodra de eerst aangewezen zorg aanvangt of

na de dertien weken, waarin een aanspraak tot gelding moet zijn gebracht, ver-

streken zijn.5'S In het kader van de eerste optie - de aansprakelijkheidsactie - is

het van belang om te weten, dat de províncie ingevolge de wet ervoor moet

zorgdragen dat cliënten hun aanspraak op jeugdzorg tot gelding kunnen bren-

gen.sze

4.5.2 De juridische gro~idsing

Er zijn verschillende juridische grondslagen waarop een cliënt zijn aanspraak op
jeugdzorg bij de rechter af kan dwingen. In de meeste gevallen wordt de on-
rechtmatige daad of de toerekenbare tekortkoming aan de vordering ten grond-
slag gelegd. Soms wordt echter een geheel andere weg gevolgd. Zo diende voor
de bestuursrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad een zaak waarin verzoekers

;iv
;~~~

ri

522

523
52i

szs
i26

NOS nieuws van 1 februari ZU116 en Trouw van 14 maart 2l)O6.

Volkskrant van 17 maart 2U(16 en het programma Netwerk dat op 17 maart 2006 op Ne-

derland 1 werd uitgezonden. De Staatssecretaris heett in een brief aan de Tweede Kamer

haar plan van aanpak laten weten: Ka~rierstukken II 2005I06, 29 81 ~, nr. 58.

Hetzelfde geldt ten aanzien van het recht op jeugdhulp in Vlaanderen. Zie: Yut 8: Van der

Straete 2004, p. 234 en het advies van Put in het kader van de hoorzitting rond de decre-

ten integrale jeugdhulp.
Artikelsgewijze Toelichting bij het Uirvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, p. 64.

Van den Berg 8t Vlaardingerbroek 2005, p. 98 e.v. en Van den Berg 2U05a, p. 18 e.v.

Zie ook ~ 5.3 van hoofdstuk 6.
Nota van Toelichting bij het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, p. 44.

Artikel 3 lid 3 Wjz.
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stelden, dat het door de provincie wel of niet beslissen om te zorgen voor een
zorgaanbod in een individueel geval op een rechtsgevolg is gericht en derhalve
een besluit is in de zin van de Awb. De rechter oordeelde echter dat hij verzoe-
kers niet kon volgen in hun standpunt dat sprake is van een (niet tijdig nemen
van een) subsidiebesluit door de provincie. Het verzoek werd dan ook afgewe-
zen.''' Duidelijk is, dat deze exercitie niet tot het beoogde resultaat heeft geleid.
Uit de AWBZjurisprudentie van de afgelopen jaren is inmiddels gebleken dat in
nagenoeg alle gevallen de onrechtmatige daadsactie als grondslag wordt gebruikt.
Zoals ik in een reeds eerder verschenen artikel heb betoogd, ben ik van mening
dat ook de provincie op deze grondslag aansprakelijk dient te zijn. llaarbij mag
de cliënt niet uitgesloten worden van het recht op schadevergoeding.'ZR

4.5.3 De conseqaenties

Aan de mogelijkheid van de cliënt om een procedure te starten om zijn aanspraak
op jeugdzorg af te dwingen is een aantal consequenties verbonden. Zo kan de
uitkomst van de procedure zijn dat de betret~ende cliënt voorrang krijgt boven
anderen op de wachtlijst. De andere gevallen op de wachtlijst zijn wellicht net zo
schrijnend of zelfs schrijnender, maar toch krijgt degene met `guts' als eerste zijn
behandeling. Feit is echter dat al de cliënten op de wachtlijst in principe dezelfde
rechten toekomen en het aldus aan hen is om wel of niet een procedure te star-
ten om de aanspraak op jeugdzorg tot gelding te kunnen brengen. Indien een
cliënt geen financiële middelen ter beschikking staan om een procedure te starten
kan een toevoeging worden aangevraagd.
Een nveede consequentie van de procedures zou kunnen zijn dat de aanspraak op
jeugdzorg in de toekomst niet meer onbeperkt zal zijn, omdat het financieel niet
haalbaar is gebleken. Een dergelijke beperking kan worden aangebracht door - in
navolging van Vlaanderen - slechts een aanspraak binnen het beschikbare jeugd-
zorgaanbod te laten bestaan. Hiermee wordt bovendien de aansprakelijkheid
ingedekt bij een plotselinge hausse naar een bepaalde soort van jeugdzorg. Deze
stijging van de vraag is dikwijls waar te nemen na een dramatische gebeurtenis.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid, dat de eigen bijdrage flink verhoogd wordt.
Een dergelijke tendens is bijvoorbeeld in de thuiszorg waar te nemen.
Het uitkeren van een schadevergoeding of het nakomen van de verplichting door
iemand met voorrang te helpen, lost naar mijn mening de kern van het probleem
niet op. De wachtlijsten blijven namelijk bestaan. Hopelijk zullen de procedures
de provincies een stimulans geven om voor voldoende aanbod te zorgen en is het
daarnaast voor het Rijk een stimulans om voldoende financiële middelen ter
beschikking te stellen. Tot die tijd moet de cliënt echter een procedure aanspan-
nen om zijn aanspraak op jeugdzorg tot gelding te kunnen brengen en wordt het
welbekende adagium "voorkomen is beter dan genezen" geen recht aangedaan.

5'-' Rb Zwolle-Lelystad, 2l1 oktober 2005, AWB 05~1542 (niet gepubliceerd). Voor dezelfde
rechtbank hebben nadien nog soortgelijke procedures gespeeld: Rb Zwolle, 9 maart 2006,
AWB 05~1543, LJN AV5226 en Rb. Zwolle, 9 maart 2006, AWB 05~1193, LJIV
AV5211. Beide beroepen werden ongegrond verklaard.

s'-8 Van den Berg L~ van de Sanden 2005 en Van den Berg 2005a.
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De aanspraak op jeugdzorg blijft een lege huls zolang er wachtlijsten bestaan.

Door deze wachtlijsten komen jongeren en hun wettelijke vertegenwoordigers

niet tot hun recht. De problematiek van de jongere neenu in de tussentijd door

het uitblijven van een (adequate) behandeling alleen maar toe. Wellicht dat een

jongere die op de wachtlijst heeft gestaan en daardoor de overheid of de provin-

cie verwijt niet adequaat te hebben ingegrepen in de toekomst een procedure

gaat starten om zijn hierdoor geleden schade vergoed te krijgen. Hierover meer

in paragraaf 6 van dit hoofdstuk.

4.6 Conflict oudersjongere bij de invulling van de aanspraak op
jeugdzorg

4.6. 1 Nederlandse wetgeving erz jiirispn~dentie

Indien de ouders~wettelijke vertegenwoordigers en de jongere een contlict heb-

ben over bijvoorbeeld de itrvulling van de aanspraak op jeugdzorg is het van

belang om te weten of een minderjarige ten aanzien van deze materie procesbe-

kwaam is.
Wanneer naar het bestuursredit wordt gekeken, komt naar voren dat een minder-

jarige bekwaam is om zelf in het geding op te treden, indien hij tot een redelijke

waardering van zijn belangen in staat kan worden geacht (art. 8:21 Awb). Na de

bezwaarfase kan een minderjarige indien hij daartoe in staat wordt geacht, dus

zelfstandig tegen het indicatiebesluit in beroep gaan. Daarnaast spannen legio

vreerndelingen als minderjarige een geding aan om dreigende uitzetting te voor-

kornen. Verder komt jongeren onder de Wet op de jeugdzorg het klnchtreckt
~

toe. ~y
Het antwoord op de vraag van procesbekwaamheid in het burgerlijk redu ligt ge-

compliceerder. In het burgerlijk procesrecht is een minderjarige namelijk in be-

ginsel handelingsonbekwaam en procesonbekwaam. In artikel 1:245 BW is be-

paald, dat het gezag (waaronder wordt verstaan het ouderlijk gezag dan wel de

voogdij) onder meer betrekking heett op de vertegenwoordiging van de minder-

jarige in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte. Voor de voogdij

gelden bovendien de bepalingen 1:337 lid 1 jo 349 BW.

Bij een conflict van de belangen van de ouders en die van de jongere kan door

de kantonrechter ten behoeve van de jongere een bijzondere curator benoemd

worden (art. 1:250 BW). Uit een onderzoek van het VerweyJonker Instituut is

echter gebleken dat van deze mogelijkheid weinig gebruik wordt gemaakt. Een

reden die hiervoor gegeven wordt is, dat het feit dat de kantonrechter de bijzon-

dere curator moet benoemen tot efl'ect heeft dat minder snel tot het instellen van

een bijzondere curator wordt overgegaan dan als de rechtbank bevoegd zou

s'-9 Artikel 62 Wjz bepaalt dat cliënten klager kunnen zijn van de jeugdzorg. Zoals in hootid-

stuk 4 besproken is, valt een jongere onder het cliëntbegrip. [n besluiten en ministeriële

regelingen is hierop geen uitzondering gemaakt. Onder de Wet op de jeugdhulpverlening

gold ook geen minimunileettijd voor de indiening van een klacht. Van den lierg Sc Vlaar-

dingerbroek 2005, p. 114.
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zijn.'"' De `Commissie verbetervoorstellen civiel' heeft in 2004 in dit kader
voorgesteld om bij gebreke van voldoende advocaten die zich in het jeugdrecht
hebben gespecialiseerd, de werking van art. 1:250 BW uit te breiden. Deze uit-
breiding houdt in, dat elk behandelend rechter - en dus niet alleen de kanton-
rechter - op eenvoudige wijze een bijzondere curator kan benoemen.'" Door de
- in hoofdstuk 6 reeds aangehaalde - wijziging van Boek 1 in het kader van de
Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding, zal de be-
noeming van een bijzondere curator inderdaad vergemakkelijkt worden.'"
In bepaalde kort geding procedures komt het wel voor dat een zelfstandig in het
geding optredende minderjarige toch ontvankelijk wordt verklaard.53' Dit is bij-
voorbeeld het geval indien de spoedeisende situatie en~of het belang van partijen
bij een onverwijlde beslissing in geval van (kort geding) procedures het onmoge-
lijk maakt de wettelijke vertegenwoordiger in te schakelen of een bijzondere
curator te benoemen.s3} Dit was ook het geval bij een kort geding procedure die
een 17 jarige jongen had aangespannen om in een voor hem noodzakelijke be-
handelinginrichting geplaatst te worden waarvoor een wachtlijst bestond.i3S An-
dere ontvankelijkheidsredenen die uit de jurisprudentie te halen zijn betreffen: de
leeftijd van de minderjarige, het oordeel des onderscheids van de minderjarige, de
wettelijke vertegenwoordiger verblijft in het buitenland en een vermeende in-
breuk op fundamentele rechten.'3t' Ook buiten kort geding komt het voor dat
een minderjatige toch ontvankelijk wordt geacht. Een voorbeeld hiervan is de
uitspraak van het Hof Den Haag van 10 april 2002, waarbij een mindetjarige in
hoger beroep kwam van de machtiging tot plaatsing in een gesloten inrichting.s~'
Een jongere heeft in een aantal zaken wel van rechtswege een eigen rechtsin-
gang. Van belang voor de jeugdzorg zijn hierbij de rechten die de jongere toe-
komen in het kader van de gedwongen hulpverlening. In het kader van de OTS
kan een minderjarige de rechter verzoeken om de OTS op te heffen of de uit-
huisplaatsing te beëindigen (art. 1:256 lid 4 en art. 1:263 lid 2 BW). Ook kan de
minderjarige de rechter verzoeken een aanwijzing geheel of gedeeltelijk te ]aten
vervallen of in te trekken (art. 1:259 en 1:260 BW). De minderjarige kan echter
niet zelfstandig verzoeken om onder toezicht te worden gesteld of uithuis te
worden geplaatst. Er is zodoende sprake van een zeer versnipperde regelgeving,
waarbij naar rnijn mening niet duidelijk is op welke gronden deze versnippering
te rechtvaardigen is.
Meerdere personen hebben in de loop der tijd voor een eigen rechtsingang voor
minderjarigen gewedijverd'3R, maar de regering ziet tot op heden de meerwaarde
hiervan helaas niet in. Deze houding is nog merkwaardiger als bedacht wordt dat

s'~ Steketee e.a. 200, p. 91.
'31 Commissie verbetervoorstellen civiel 2004, p. 15. Het rapport is te vinden op

www.rechtspraak.nl
s"- Knrnerstukken I12004~p5, 30 145, nr. 3, p. 7.
s~3 Vlaardingerbroek e.a 2O(14, p. 253-257.
ss; Jansen ( Pcr~nncrr- en Fnmi{ierer{u), titel 13, art. 234, aant. 3.5.
~;s Rechtbank Den Haag, 1 maart 2oU4, KG 04~240 (niet gepubliceerd).
s'fi Kloosterboer tl Punselie 1995, p. 197.
''~ Sreketee e.a. 2f11)3, p. 29-30.
s.;R Zie bijvoorbeeld: Van der Linden 8c Vlaardingerbroek 1988, p. 187-198.
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minderjarigen op Europees niveau wel een eigen rechtsingang kregen en krij-

gen.'3~

4. 6.2 Een uitsta~ije over dc greiis

In België heett de Senaat op 18 juli 2U02 drie wetsvoorstellen met betrekking tot
kinderen en justitie goedgekeurd en naar de Belgische Kamer van volksverte-
genwoordigers gezonden.'"' Het betreft de volgende drie voorstellen:

~ het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter;

~ eenjeugdadvocaatvoor minderjarigen;

. het recht van minderjarigen om door de rechter te worden ge-
hoord.';'

Deze wetsvoorstellen zijn ingediend door drie senatoren met als doel de toegang

tot justitie voor jongeren te vergemakkelijken, hen de gelegenheid te geven om

te worden gehoord en bijgestaan te worden door een gespecialiseerde advocaat.

De Belgische wetgeving wordt hiermee aangepast aan artikel 12 van het IVRK.

Ook in België zijn minderjarigen in principe handelings- en procesonbekwaam,

maar net als in Nederland verklaart de rechter de minderjarige soms toch ontvan-
kelíjk. De burgerlijke rechtbank in Gent oordeelde in dit kader dat een minderja-

rige procesbekwaatnheid heeft, voor zover hij beschikt over het nodige onder-
scheidingsverniogen, er een belangenconflict bestaat met zijn ouders en de vor-
dering een absoluut noodzakelijk karakter vertoont.5;'
Wanneer jongeren zelfstandig een rechtsingang zouden hebben, is de figuur van
de bijzondere curator niet langer nodig. Wel is het van belang dat de minderjari-
ge een goede advocaat heeft die gespecialiseerd is in het familie- en jeugdrecht en
bovendien een behoorlijke psychologische bagage heeft om met de kinderen op
hun niveau te kunnen praten. In Canada kent men al sinds lange tijd gespeciali-
seerde `kinderadvocaten'.5~3 [n België zou de inwerkingtreding van het wets-
voorstel aangaande de jeugdadvocaat een wettelijke erkenning van de specialisatie
jeugdadvocaat betekenen. Bij verscheidene balies bestaan namelijk reeds zoge-
naamde jeugdadvocaten. Op grond van een reeds bestaande wet is de bijstand
voor de jongere kosteloos.'~~ Ook in Nederland zou het naar mijn mening een

i39

s-~o
sai

ii3

Sd~i

Zie het door Nederland niet geratiticeerde Europees Verdrag inzake de uitoefening van

rechten van kinderen (EVRK) van 25 januari 1996 (European Treaty Series 160). Voor

een kritische beschouwing: Jansen 1996, p. 132-13H. Verder. Vervoort 1992-1993, para-

graaf 3.2.1.
Deze wetsvoorstellen zijn thans nog steeds aanhangig.
Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter, 19 juli

2Uq2, Parl. St., Kamer 2001-2002, nr. 1975; wetsvoorstel tot instelling van advocaten voor

minderjarigen, 19 juli 2092, Parl. St., Kamer 20U1-2002, nr. 1976 en wetsvoorstel tot wij-

ziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter

te worden gehoord, 25 juli 2002, Par1.St., Kamer 20(11-2UU2, nr. 1991.
Burgerlijke rechtbank Gent 16 mei 2U02, Redrtskundig u~eekblad 2002-20U3, nr. 28, p.
l l li)-1 t I 1.
13runing 2p111, p. 359.
Wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand, B.S. 22 december 1998, nr.
09936. Zie ook: Duijst 2U~2, p. 53.
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vernjking van de rechtsbescherming van jongeren zijn als zij kosteloos een spe-
ciale jeugd- of kinderadvocaat toegewezen krijgen die hun belangen optimaal
beschermt. llaarbij dient het indicatiebesluit voor de jongere hét toegangsbewijs
voor de rechter te zijn. In het hoorrecht is bijvoorbeeld een briefje van een jon-
gere onder de twaalf jaar aan de rechter al genoeg. Naar mijn mening zou de
toegang tot de rechter in alle zaken die mindetjarigen aangaan zo eenvoudig
moeten zijn.s~'
Ten aanzien van het horen van minderjarigen bepaalt het wetsvoorstel ten slotte
dat minderjarigen vanaf zeven jaar gehoord moeten worden. In Nederland be-
paalt artikel 809 Rv dat mindeLjarigen van 12 jaar en ouder opgeroepen moeten
worden. De rechter kan beslissen om een minderjarige die de leeftijd van twaalf
jaar nog niet heeft bereikt toch zijn mening kenbaar te laten maken op een door
hem te bepalen wijze (art. 809 Rv). In Nederland zijn al veel stemmen opgegaan
om deze leeftijdsgrens te verlagen of zelfs af te schaffen. Hierdoor zou betere
uitvoering worden gegeven aan artikel 12 IVRK. Dit artikel gaat namelijk uit
van een hoorrecht voor alle kinderen die in staat zijn een eigen mening te vor-
men.
Het in België van kracht worden van de drie wetten zou een enorme verbetering
betekenen van de rechtspositie van de minderjar-igen. Hopelijk zal Nederland
België hierin snel volgen.

5. Bezwaar en beroep

5.1 Inleiding

Bij de mogelijke uitgangspunten voor de betrokkene die in de tweede paragraaf
weergegeven zijn, is in de meeste gevallen bezwaar en beroep mogelijk tegen de
beslissing van Bureau jeugdzorg. Men dient hiertoe echter wel belanghebbende
te zijn.

5.2 Belanghebbende

Om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt moet het belang van de
verzoeker rechtstreeks bij het besluit betrokken zijn. Dit is bij het indicatiebesluit
van Bureau jeugdzorg vrijwel altijd aan de orde, omdat het indicatiebesluit be-
trekking heeft op een bepaalde cliënt die hiertoe in de meeste gevallen een aan-
vraag heeft ingediend.''~ Aan het indicatiebesluit dient in beginsel een aanvraag
ten grondslag te liggen. Indien de zorg echter betrekking heeft op een ander dan

sas Van den I3erg Sc Van de Sanden 2005, p. 3f17.
5~ De mogelijkheid bestaat dat de invulling van het begrip belanghebbende in de praktijk in

bepaalde gevallen een probleem op kan leveren. Met de nieuwe invulling van het cliënt-
begrip - zoals voorgesteld in hoofdstuk 4- lijkt mijns inziens aan de meeste onduidelijk-
heid een einde te komen.
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de aanvrager is de instemming van de cliënt waarop de aanvraag betrekking heeft,
,vereist.';

5.3 Bezwaar

Tegen een besluit van een bestuursorgaan - in dit geval Bureau jeugdzorg - staat
bezwaar open bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heett. lle terniijn
voor het indiencn van het bezwaarschrift bedraagt zes weken. Het bezwaar
schorst de werking van het besluit waartegen het is gericht niet, tenzij bij of
krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald (art. 6:16 Awb).
Sinds de inwerkingtreding van de Wet rechtstreeks beroeps~r` per 1 september
2U04, is het overigens mogelijk om als belanghebbende het bestuursorgaan te
verzoeken om in te stemmen met het overslaan van de bezwaarprocedure. Na
instemming wordt het bezwaarschrift doorgezonden aan de bevoegde rechter. In
de Awb zijn twee verhlichte afwijzingsgronden opgenomen. Een van de gronden
houdt in, dat het bestuursorgaan het verzoek in ieder geval afwijst, indien het
bezwaarschrift is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit (art. 7:1a lid
2 Awb).

Tegen u~el{ze beslissirrgen van Iret Brtreau jeragdzorg knn men bezwaar aarrtekenerr?
Bezwaar is mogelijk, indien:

~ een cliënt5~`' van mening is dat een ander type zorg dient te worden
ge'indiceerd en in het indicatiebesluit moet worden opgenomen. Bij-
voorbeeld jeugdhulp in plaats van verblijf;

. Bjz een negatief indicatiebesluit heeft afgegeven;
~ sprake is van een fictieve weigering doordat Bjz niet binnen de daar-

toe voorgeschreven tijd heefr gereageerd (art. 6:2 Awb);""
. Bjz een schriftelijke weigering heeft gestuurd om een besluit te nemen

(art. 6:2 Awb);
~ de zorg waarop aanspraak bestaat door het indicatiebesluit wordt be-

eindigd.

sa~
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Het instemmingvereiste is in paragraaf 3.2 van hoofdstuk 5 behandeld.
Wet van 13 mei 2004 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enige andere
wetten in verband met de mogelijkheid om de bezwaarschriftenprocedure met wederzijds
goedvinden buíten toepassing te laten (rechtstreeks beroep), Srb. 2004, 220. Deze wet is in
de periode februari tot eind 2005 geëvalueerd. Uit de evaluatie is gebleken, dat er van de
regeling nog maar weinig gebruik wordt gemaakt Knrnershikken 112005I06, 27 563, nr. 8.
In de bestuursrechtelijke rechtspraak is een regel gevormd dat ook de civielrechtelijk han-
delingsonbekwame (in dit geval een mindeqarige) procesbevoegd is, tenzij hij of zij niet in
staat moet worden geacht tot een redelijke waardering van zijn of haar belangen. Van
Wijk~Konijnenbelt á Van Male 2002, p. 550 en Schlbssels 2001, p. 33.
Om burgers een efiectiever rechtsmiddel te geven tegen te trage besluitvorming van een
bestuursorgaan is op 23 januari 20116 door de Minister van Justitie een wetsvoorstel getiteld
`l3eroep bij niet tijdig beslissen' bij de Tweede Kamer ingediend. Als dit wetsvoorstel wet
wordt zal dit betekenen, dat een burger bij het uitblijven van een beslissing van het be-
stuursorgaan - onder bepaalde voonvaarden - direct beroep in kan stellen bij de rechter.
Knrrrersrukken I12005~1)6, 30 435, nr. 2 en 3(MvT) en NJB 2006-6, p. 346 en 350-351.
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Tegen welke beslissingen van het Bnreau jeugdzorg kan men geen bezwaar aantekenen?
Bezwaar is niet mogelijk, indien:

~ Bjz een schriftelijke verwijzing afgeeft;
~ de beslissing vari Bjz in de bijlage van de Awb (de zogeheten negatie-

ve lijst) staat vermeld;
~ Bjz een second opinion - van de ten behoeve van het indicatiebesluit

gebruikte testgegevens van een gedragsdeskundig onderzoek - wei-
gert, omdat de hulp dringend nodig is en het belang van het kind zich
tegen een secoiid opitiion verzet. Dit betreft een beslissing inzake de
procedure ter voorbereiding van een besluit (art. 6:3 Awb).i51

5.4 Beroep

Na de bezwaartáse kan men in beroep tegen het besluit.'S'- De termijn voor het
indienen van het beroepschrift bedraagt zes weken (art. 6:7 Awb). Het verweer-
schrift van het bestuursorgaan moet binnen vier weken na de dag van verzending
van het beroepschrift aan het bestuursorgaan bij de rechtbank worden ingediend
(art. 8:42 Awb). Ook voor het beroep geldt dat het in beginsel niet de werking
van het besluit waartegen het is gericht, schorst (art. 6:16 Awb).

Normaliter gaat men tegen een besluit in beroep bij de bestuursrechter, maar de
wetgever heeft in de derde nota van wijziging de keuze gemaakt om in afwijking
van artikel 8:7 Awb voor beroepen op grond van de door het Bureau jeugdzorg
afgegeven beschikkingen de kinderrechter bevoegd te laten zijn (art. 5 lid 5 Wjz).
Volgens de toelichting bij de derde nota van wijziging zal de kinderrechter op
dezelfde wijze als de bestuursrechter aan de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur toetsen, hierdoor kan hij de beschikking slechts in stand houden of ver-
nietigen.55' Artikel 8:72 Awb bepaalt echter dat de rechter meer kan. Zo kan hij
oordelen dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit of het vernietigde
gedeelte daarvan geheel ofgedeeltelijk in stand blijven. Bovendien kan hij oorde-
len dat het bestuursorgaan (Bureau jeugdzorg) opnieuw een besluit neemt of een
andere handeling vemcht met inachtneming van haar uitspraak, dan wel kan de
rechtbank bepalen dat haar uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit
of het vernietigde gedeelte daarvan.
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn onder te verdelen in fornzele
en materiële beginselen. De forniele beginselen betret~en de totstandkoming van
het besluit. Voorbeelden hiervan zijn: het zorgvuldigheidsbeginsel, het beginsel
van fair play en het motiveringsbeginsel. De materiële beginselen zien op de
inhoud van het besluit. Voorbeelden hiervan zijn: het verbod van détournement
de pouvoir, het verbod van willekeur, het evenredigheidsbeginsel, het vertrou-
wensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel.5i`

ííl Zie voor een uitgebreid overzicht van de bezwaarmogelijkheden: Van den Berg 2004a, p.
266-270 en Van den L3erg A Vlaardingerbroek 20(15, p. ~}6-49.
Zie ook: Kok 2t104, p. 241-242.
Kamerstukke~i 11 21)U2~03, 28 168, nr. 10, p. 23.
Van den Brekel 8t I~Iiessen 2003, p. d8.

íí'
íí3
SSi
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Het onderscheid is van belang indien de rechter het besluit vernietigt. Indien de
vernietiging betrekking heeft op de schending van een formeel beginsel dan zal
het Bureau jeugdzorg een nieuw besluit moeten nemen. Het procedurele gebrek
kan soms worden hersteld zonder aantasting van de inhoud van het besluit. Bij
een schending van een materieel beginsel daarentegen zal wel altijd een inhoude-
lijke verandering plaatsvinden. Niet alle hiervoor genoemde beginselen van be-
hoorlijk bestuur zijn in de Awb gecodificeerd.55s

Wordt Iret belnng van het kind voldoetrdegetoetst?
Op basis van de beginselen van behoorlijk besttnir kan de rechter toetsen of het
belang van het kind bij de besluitvorming van Bureau jeugdzorg is afgewogen
(evenredigheidsbeginsel).556 De vraag die hierbij speelt is of de rechter bij zijn

beslissing ook nieuwe omstandigheden mee kan nemen. In dit kader is de uit-
spraak van de Hoge Raad van 26 september 2003 van belang. Het ging hierbij
om een andere situatie, namelijk de beëindiging van een uithuisplaatsing, maar de
rechtsoverwegingen 3.3.2. en 3.3.3, zijn mijns inziens van belang voor het be-
roep tegen een indicatiebesluit. De Hoge Raad heeft in deze uitspraak namelijk
overw-ogen dat de kinderrechter ook in een bestuursrechtelijke kwestie uit dient
te gaan van de feiten en omstandigheden ten tijde van zijn beslissing.5S7 Onder-
meer deze toetsing ex nunc bepaalt naar mijn mening, dat de kinderrechter het

belang van het kind zelfstandig moet ktmnen beoordelen en dit belang ten volle
bij zijn beslissing in aanmerkíng moet kunnen nemen. De opvatting dat de rech-

ter zijn controlerende taak niet marginaal mag opvatten, is volgens A-G Keus
bovendien in overeenstemming met de rechtspraak van het Europese Hof voor
de Rechten van de Mens.

5.5 Hoger beroep

Volgens de Kamerstukken dient hoger beroep tegen de beslissing van de kinder-

rechter in het kader van de Awb bij de Raad van State ingesteld te worden.5i8 Als

het derhalve gaat om het indicatiebesluit dan dient een cliënt in hoger beroep te

gaan bij de Raad van State. In alle andere gevallen is het Gerechtshof echter de
aangewezen beroepsinstantie. Deze versnippering leidt mijns inziens tot onnodige
verwarring. Bovendien strookt de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad
van State naar mijn mening niet met het belang van het kind. Ik pleit er dan ook
voor om het Gerechtshof in deze zaken competent te laten zijn.'S9 Hiervoor zijn

;;n

ss~
;,~
5ï9

Zie: Van Ballegooij 2001, p. 133-165 voor een overzicht van de wel en niet gecodificeer-

de beginselen van behoorlijk bestuur.
Uit de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS 9 mei
1996, AB 1997, 93) blijkt dat bij de toetsing van de belangafweging door het bestuursor-
gaan, terughoudendheid van de rechter geboden is. Er is sprake van een discretionaire be-

voegdheid van de rechter.
HR 26 september 2003, NJ 20Q4, 97.
Knrnerstukken I2003~04, 28 168, D, p. 13-14.
Het Gerechtshof in Amsterdam heeft op 16 december 1999 (NJ 2000, 282) geoordeeld dat
tegen een besluit in de zin van de Awb beroep open staat bij de kinderrechter en hoger
beroep bij het hof, die in zoverre optreden als administratieve rechter. Het ging in deze
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voor het overige dezelfde redenen aan te geven als voor de mogelijkheid van een
volle toetsing door de kinderrechter. Ik volsta dan ook verder met een verwijzing
naar de vorige paragraaf.

6. (Wrongful) aansprakelijkheid

6.1 Inleiding

Bij de verschillende uitgangspunten die in de tweede paragraaf zijn weergegeven,
bestaat de mogelijkheid dat een hulpverlener of het Bureau jeugdzorg niets of te
weinig onderneemt (dit is met name aan de orde bij kinderbeschenningsmaatre-
gelen).56" Daarnaast kan niet, niet snel (of adequaat) genoeg of juist te snel zijn
ingegrepen. Tevens kan de overheid (provincie) of bijvoorbeeld een tante nage-
laten hebben om in te grijpen. Het gevolg hiervan kan zijn dat de jongere en~of
de ouders schade lijden. Deze schade kan zich uiten in hoge medische kosten,
maar bijvoorbeeld ook in een post-traumatische stress stoornis. De vraag rijst of
een jongere en~of de ouder een claim in kan dienen voor het geleden leed. En
zo ja, wie hiervoor aansprakelijk is.

6.2 Mogelijk aansprakelijke personen en instanties

Wanneer een kind tijdens zijn jeugd ernstig mishandeld is en er niet of niet snel
genoeg is ingegrepen, kan dit een fout zijn van meerdere personen en instanties.
Hetzelfde geldt indien te snel ingegrepen is. Men kan mogelijk strafrechtelijk
vervolgd worden (zoals in de zaak Savanna), de vergunning kan bijvoorbeeld
worden ingetrokken en men kan civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. [n
het laatste geval kan aan de volgende personen en instanties gedacht worden:

~ de ottders;
~ de hulpverlener en het Bureau jeugdzorg;
~ de overheid (provincie);
~ andere personen.

In het navolgende zal allereerst de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de bo-
venstaande personen en instanties belicht worden. Vervolgens komt de vergoe-

zaak om een beëindiging van een uithuisplaatsing door een gezinsvoogdij-instelling. llit
besluit staat op de negatieve ]ijst in de bijlage van de Awb. lle redenering van het hof dat
het betreffende besluit getoetst kon worden is derhalve in cassatie door de Hoge Raad on-
deruit gehaald (HR 3 nuvember 2000, ISJ 2001, 41~. Niettemin blijft het eerste deel van
de overweging staan.
Een treurigmakend voorbeeld uit de praktijk wordt door Vlaardingerbroek in zijn artikel
uiteengezet. Het ging hierbij om een zaak waarin de ouders een OTS voor hun dertienja-
rige dochter hadden gevraagd omdat zij zich zorgen maakten om haar omgang met oudere
jongens en bang waren dat zij in handen van `loverboys' zou vallen. ]n het jaar dat de OTS
liep was echter niet eenmaal een hulpverlener op bezoek geweest. Vlaardingerbroek 2U115,
p. 127.

jhl I
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ding van de schade aan de orde en tot slot worden argumenten tegen en voor
aansprakelijkheidstelling uiteengezet.

6.3 De aansprakelijkheid van de ouders

Ouders hebben ten opzichte van hun kind een zorgplicht.561 Het toekomstige
artike] 1:247 BW bepaalt iu dit kaders`'': "Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het
rec{tt vnn de ouder xijn miuderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Onder de verzor-
ging en opvoeding u~orderr rnede verstnnn de zorg en de verantu~oordelijkheid voor {ret gees-
telíjk en lichamelijk tvelziju en de vcihj'heid vnu het kind nlsnrede het bevorderen vnn de
ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passerr
de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of eníge arrdere vernederende beHarrdeling
toc. " Indien een kind door zijn moeder jarenlang ernstig mishandeld wordt, vol-
doet de moeder niet aan haar zorgplicht. [s zij op grond hiervan civielrechtelijk
aansprakelijk jegens het kind?
Drie uitspraken geven hierop een antwoord.s6~ In 1973 boog de rechtbank in
Arnhem zich over de vraag of een vader jegens zijn kinderen onrechtmatig had
gehandeld.sb~ De vader had namelijk een verkeersfout gemaakt, ~~~aardoor zijn
twee dochters die achterop de bromfiets zaten, gewond waren geraakt. De recht-
bank oordeelde, dat de vader in dit geval niet onrechtmatig had gehandeld. Ver-
der heeft de rechtbank overwogen: "dat over dit alles wellicht anders geoordeeld zou
moeten u~orden, inAeval sprnke zou zijn getueest van grove sc{nrld aan de zijde van de
vader, of indien de v~der ín redelijkheid niet tot het vervoeren van zijn kinderen per brom-
fiets zou 1lebben rnogen besluiten" (r.o. 11). Mutatis mutandis geldt dit ook bij kin-
dermishandeling.
De tweede uitspraak is van het hof Amsterdam en in 1975 uitgesproken.s6s Het
ging in deze zaak om ontucht met een 18jarige dochter. De vader was voor dit
misdrijf reeds strafrechtelijk veroordeeld. Het hof oordeelde in de civiele proce-

dure, als volgt: "het plegen van ontucht met zijn nrinderjnrig kind levert immers op eer~

rnisdrilf en als zodnrrig een onrechtrnatige daad (behoudens aamveztgheid vnn een recht-

vanrdigirrgsgrond, u~aarorntrerrtechter uiets ís gesteld ofAeblekerr), die tot vergoeding varr de

dnnrdoor ontstane rnateriële en imrnateriële schade verplicht, orrgeacht de vrnag of de ouder
al dan rriet nrisf~ruik heeft genrnnkt van enig ovenr~ic{rt uit de verdrouding ouder-kind voort-
vloeiend" (r.o. 5). De geldelijke schadevergoeding wordt uiteindelijk niet toege-
wezen, omdat het hof het in dit geval geen adequaat middel vond.
In 1989 diende de derde uitspraak voor de rechtbank van Utrecht.566 In deze
zaak stelt eet) man dat hij in zijn jeugd ernstig is mishandeld en dat hij daardoor
blijvend letsel heeft opgelopen. De rechtbank stelt dat er in beginsel geen plaats is

561

562

563

564
565
566

Zie in dit kader: Van llam 2000, p. 406-4p8 en Van Dam 1995, p. 85-88.
Artike] 1:247 BW zal worden aangepast om een bijdrage te leveren aan de preventie van
kindermishandeling. Kamerstukkerr 112005I06, 30316, nr. 3(MvT), p. 1.
Aangezien met betrekking tot het nieuwe artikel 1:247 BW nog geen jurisprudentie voor-

handen is, is aansluiting gezocht bij eerder gewezen uitspraken.
Rb. Amhem ] februari 1973, Nj 1973, 143.
HofAmsterdam 22 oktober 1975. NJ 1977, 282.
Rb. Utrecht, 5 april 1989, NJ ] 990, 183.
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voor een vordering uit onrechtmatige daad. Echter, "indien zich evenu~el de uitzorr-
derlijke sitnatie voordoet dat de gedragingen waarop de vordering tegen de ouders is geba-
seerd ook ten opzichte van een derde in ernstige mate onzorgvuldig zouden zijn, komt aan
een kind terzake van die gedragingen ook tegen zijn eigen ouders een vordering uit on-
rechtrnatige daad toe" (r.o. 5.2.). De ouders dienden bovendien een schadevergoe-
ding wegens immateriële schade te vergoeden.
De bovenstaande gedateerde uitspraken zijn - voorzover ik kon nagaan - de
enige die over deze materie zijn gewezen. Het lijkt derhalve dat de onrechana-
tigheidsvraag in dit kader in Nederland haast niet speelt. Wellicht komt hier door
de wijziging van artikel 1:247 BW in verband met het voorkomen van kinder-
mishandeling, enigszins verandering in.
In de Verenigde Staten speelt de onrechtmatigheidvraag al van oudsher. Sinds
1891 spreekt men namelijk over de `parental immunity'.567 Deze doctrine heeft
geen wettelijke grondslag, maar berust op een uitspraak van 1891 van het Supre-
me Court van Mississippi in de zaak Hewelette v. George.sb~ In deze zaak stelde
een minderjarig kind dat haar moeder haar onrechtmatig in een krankzinnigenge-
sticht had laten opsluiten. Het Supretne Court oordeelde:
"The peare of society, and of the .fnmilies cornposing society, and a sound public policy,
designed to subserve the repose offarnilíes and the best interests of society, forbíd the minor
child a right to appear ín court in t{~:e assertivn of a clai~n to civil redress jor personal injnries
suffered at t{le hands of the parent. "
Niet alle Staten hebben deze doctrine overgenomen (zoals Nevada en Vermont).
Sommige Staten hebben in eerste instanties de doctrine wel overgenomen en
deze later weer verworpen (California, Arizona, etc.).5~~ Daarnaast zijn er ook
Staten die nog steeds uitgaan van een zekere `parental immunity'. Een voorbeeld
hiervan is Alabama. De regel geldt echter niet bij seksueel misbruik en sinds de
uitspraak van het Supreme Court in 2003 in de zaak Newman v. Cole ook niet
meer bij een `wrongful death'.571
In de laatste zaak was door de tnoeder van Clinton Patterson Cole namens haar
zoon een wrongful death actie gestart tegen de vader van de jongen en zijn stief-
moeder. De 16jarige jongen was door zijn vader geslagen en daarna door toe-
doen van zijn vader en stiefmoeder gestikt. Het Supreme Court besliste in deze
zaak: "that an exception to the doctrine of parental írnnulnity exists for a civil wron~~l
death action by the persvnal representative oJ a child's estate agairat the claíld's parertt,
luhen it is shol~~n by clear and convencing evidence that a parent's willfiil and intentíonal
i~ jury caused the death of hís child. "
Intuïtief stel ik mij hierbij meteen de vraag of ook de biologische vader van Sa-
vanna in Nederland een wrongfiil death actie toekomt. Savanna is namelijk door
toedoen van haar moeder en stiefvader om het leven gekomen en daarniee is de
vader van Savanna schade berokkend.
Hoe het ook zij, duidelijk is dat de `parental immunity-doctrine' steeds meer aan
erosie onderhevig is. Dit is mijns inziens een goede tendens. Ik vind het onbe-

567 Schoordijk 1988, p. 143 en Broekhuijsen-Molenaar 1992, p. 134-137.
sb~ Hewellette v. George, 68 Miss. 703, So. 885 (1891).
569 Watson 2005.
no Newman v. Cole, 872 So.2d 138 (Ala. 2U03).
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grijpelijk dat een ouder bij een onrechtmatige gedraging jegens een kind civiel-
rechtelijk vrijuit kan gaan.

6.4 De aansprakelijkheid van de hulpverlener en het Bureau
jeugdzorg

6.4. 1 Dc juririísche,~roildsing

De jeugdzorg kent (vooralsnog) geen tuchtrecht. In het derde voortgangsbericht
over de jeugdzorg heeft de Staatssecretaris van VWS, mede namens de Minister

van Justitie, aangegeven dat de invoering van een wettelijk tuchtrecht voor de

jeugdzorg nog een brug te ver is. De Staatssecretaris geeft aan dat het toe te jui-

chen is, dat verschillende beroepsverenigingen al wel een beroepsregister en een
intern tuchtrecht hebben. De werkers in de jeugdzorg zijn echter maar zeer be-

perkt georganiseerd.s'~
Aangezien vooralsnog geen tuchtrecht van toepassing is, zal onderzocht worden
op welke grond in het aansprakelijkheidsrecht een hulpverlener aangesproken
kan worden op de door hem gemaakte fout.
In de jeugdzorg is sprake van een hulpverleningsplan. In geval van justitiële
jeugdbeschern~ing wordt dit plan door de gezinsvoogd opgesteld. Ook bij een

voogdijmaatregel wordt door de voogd een plan samengesteld. In het vrijwillige

kader wordt het hulpverleningsplan op basis van de indicatie door de zorgaanbie-

der vervaardigd.
Bij de justitiële jeugdbeschenníng staan in het hulpverleningsplan regels en nor-
men waaraan de ouders en de jongere zich moeten houden. Houdt men zich hier
niet aan dan kan de gezinsvoogd een schriftelijke aanwijzing geven (art. 1:258

BW). Het gedwongen karakter brengt met zich mee, dat ouders en jongeren zelf

geen voorwaarden kunnen bepalen of eisen kunnen stellen. Partijen zijn - met
andere woorden - niet gelijkwaardig.''' Ook in het vrijwillige kader bestaat geen
volledige gelijkwaardigheid. Indien een cliënt namelijk niet meewerkt, kan het
Bureau jeugdzorg de Raad voor de Kinderbescherming vragen om een onder-
zoek te verrichten. Mocht de Raad voor de Kinderbeschenning van oordeel zijn
dat er een emstige bedreiging voor de jongere bestaat, dan kan de Raad de rech-
ter verzoeken om een kinderbeschermingsmaatregel uit te spraken. De cliënt kan
hierdoor in het gedwongen kader terechtkornen.
Aansprakelijkheid vereist een wanprestatie of een onrechtmatige daad. De grond-

slag is derhalve contractueel, delictueel, of beide.s" Een contract gaat ervan uit

dat mensen in vrijwilligheid afspraken maken en zich daaraan houden. Het ka-
rakter van de jeugdzorg verenigt zich hier niet mee. Een vordering op basis van
wanprestatie ligt derhalve niet voor de hand. Een vordering op grond van on-
rechtmatige daad wel.

~~~ Knntcrcrukken 112005~06, 29 815, nr. 47, p. 10.
5~z Van Nijnatten 2002, p. 14.
57; Buijsen 2005, p. 838.
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6. 4.2 Tii~cc sihinties

Niet in alle gevallen heeft de ouder zich onrechtmatig gedragen, de schade kan
ook veroorzaakt zijn door een fout van het Bjz of een hulpverlener. Een voor-
beeld ter verduidelijking. Stel Bjorn vraagt om jeugdzorg bij Bjz. Bjz accepteert
hem als cliënt en stelt na onderzoek dat er van alles mis is in de opvoeding. [n
werkelijkheid zo blijkt achteraf, lijdt Bjorn echter aan een psychische stoornis.
De diagnose en de daarop gebaseerde indicatie van Bjz zijn derhalve verkeerd.
Door deze fout lijdt Bjom, maar lijden ook zijn ouders schade.
Naast dit geval kan het ook zo zijn, dat de ouders zich wel onrechtmatig hebben
gedragen, maar dat de schade bij het kind mede het gevolg is van een fout van
Bjz of een hulpverlener. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ouders die
de hulpverlening lange tijd hebben gefrustreerd en een Bjz die daar niet adequaat
op heeft gereageerd.

Bij deze twee situaties dient de aansprakelijkheid op vetschillende manieren be-
keken te worden. In het eerste geval ligt de fout met name bij de hulpverlener en
is hij derhalve verantwoordelijk. In het tweede geval zijn de ouders de primaire
daders en is het Bjz of de hulpverlener meer secundair verantwoordelijk. In het
navolgende zullen beide situaties worden uitgewerkt.

Situatie 1: wrongful childhood en wrongful parenthood
Het indienen van een claim voor geleden schade door een fout van een hulpver-
lener is niet nieuw. De afgelopen jaren is in de medische context door de Hoge
Raad een aantal zeer belangrijke uitspraken gedaan. Deze uitspraken wrongful
birth [ en II en wrongfiil life genaamdS~~, zijn mijns inziens bepalend voor de
mogelijkheid van een `wrongful-claitn' in de jeugdzorg door een fout van een
hulpverlener.
In de twee wrongfitl birth zaken ging het om een vordering waarbij de ouder(s)
de arts aansprakelijk stelden omdat de vrouw door het niet herplaatsen van een
spiraaltje respectievelijk een mislukte sterilisatie, zwanger was geraakt en bevallen
van een gezond kind, terwijl zij geen kinderwens meer had. De onrechtmatig-
heid zit in deze gevallen in het feit dat de vrouw zwanger is geraakt. I3uijsen
s reekt derhalve in dit kader van wron ul re nanc 57' Er is nameli k vol ensp ~ P g Y.- J g
hem alleen sprake van een wrongful birth indien het kind met een handicap
geboren is.
De uitspraak van de Hoge Raad van 18 maart 2005 is tot wrongful-life zaak ge-
doopt, omdat de ouders voor zichzelf (wrongful birth) en namens hun gehandi-
capte kind (wrongful life) een vordering hebben ingesteld. De verloskundige in
dienst van het ziekenhuis waarmee de moeder een behandelingsovereenkomst
had gesloten, had nagelaten om een noodzakelijk prenataal onderzoek te verrich-
ten. Vaststond, dat een juiste familieanamnese en daarop gevolgde cotisultatie van

s~~ HR 21 februari 1997, IVJ 1999, 145 (wrougful birth I); HR 9 augustus 2002, NJ 2002, 132
(wrongful birth II) en HR 18 maart 2UU5, RndW 2005, 42 (wrongful life).

s~s Naast een wrongtul pregnancy kan ook sprake zijn van een wrongful conception. Dit
laatste is het geval indien anticonceptie de zwangerschap niet heeft kunnen voorkonien.
Buijsen 20115, p. 835.
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een klinisch geneticus tot nader onderzoek zouden hebben geleid waardoor de
chromosomale afwijking van de vrucht aan het licht zou zijn gekomen, naar
aanleiding waarvan de moeder in overleg met de vader - zeer waarschijnlijk - tot
afbreking van haar zwangerschap zou hebben besloten (r.o. 4.4). Door de fout
van de verloskundige is echter geen abortus gepleegd en is de zwaar gehandicapte
Kelly geboren. De ouders vorderen voor henzelf en voor Kelly vergoeding van
de materiële en immateriële schade die zij door de geboorte van de gehandicapte
Kelly lijden.
De bovenstaande zaken maken duidelijk dat een arts of verloskundige aansprake-
lijk kan worden gesteld voor een door hem of haar gernaakte fout. In alle drie de
zaken zijn de vorderingen toegewezen.'"'
Naar mijn mening kan de lijn van de `wrongfirl' jurisprudentie naar de jeugdzorg
doorgetrokken worden indien er door een hulpverlener een fout is gemaakt
waardoor een ouder of een kind schade lijdt. In het geval van een vordering door
een kind is de verhouding het meest zuiver indien de htilpverlener als voogd
optreedt, omdat de ouders van het ouderlijk gezag ontheven of ontzet zijn en
dientengevolge niet meer als `ruisveroorzakende' derde op kunnen treden. Bij
een meer indirecte relatie dient naar mijn mening voor het kind echter ook de
mogelijkheid te bestaan om een `wrongfiil' vordering in te stellen. Ik verwijs
voor deze mogelijkheid naar de wrongfiil life zaak waarin Kelly ondanks dat er
geen directe relatie tussen de verloskundige en haarzelf bestond toch - vertegen-
woordigd door haar ouders - schadevergoeding heeft gevorderd.
De wrongfiil birth en de wrongful life vordering zijn - zoals reeds eerder gesteld
- te onderscheiden, doordat vanuit een ander perspectief naar de materie geke-
ken wordt, namelijk vanuit de ouders respectievelijk het kind. Ook in de jeugd-
zorg is dit onderscheid mijns inziens te maken. In het geval dat een voogd een
fout heeft gemaakt ten aanzieri van een jongere kan naar mijn mening sprake zijn
van een `wrongful childhood' claim. Ten aanzien van de ouders kan sprake zijn
van `wrongtiil parenthood'. Een voorbeeld hiervan is een ouder die door een
verkeerde indicatie, geen aanspraak op jeugdhulp heeft gekregen en daardoor de
voor hem noodzakelijke opvoedcursus niet heeft kunnen volgen.

Situatie 2: afgeleide aansprakelijkheid
In het tweede geval, is de htilpverlener of het Bjz niet primair verantwoordelijk,
maar meer secundair. lle primaire daad - het slaan - wordt door de ouders be-
gaan. De hulpverlener kan vervolgens verweten worden dat hij schade heeft laten
aanrichten door de jongere bijvoorbeeld te lang in de thuissituatie te laten ver-
blijven of anderszins niet adequaat gereageerd te hebben.'"

576 Er is reeds veel over de `wrongful' claim geschreven. Zie onder meer: Hartlief 2005a, p.

232-248; I3uijsen 2005, p. 835-R40, Sieburgh 2U(15, p. 755-762; Schoordijk 2001, p. 212-

218 en Vranken 2(H)1, p. 752-755 (wrongful life). Lindenbergh 2003, p. 365-374; Kort-
mann 8t Hamel 2004 (wrongfu] birth en wrongful litè) en Buijssen 2003, p. 63-69 (wrong-

fiil binh).
s~~ lle Volkskrant berichtte begin 2006 nog van het feit dat kinderen soms nog een jaar in een

huishouden blijven zitten als het AMK heeft geconstateerd dat er een probleem is. Douwes
20U6. p. 2.
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Waarom zal een jongere naast zijn ouders echter ook de hulpverlener of het
Bureau jeugdzorg aansprakelijk stellen? De belangrijkste reden die Giesen hier-
voor geeft is, dat de secundaire dader vaak solvabel is waar de primaire dader dat
niet of in onvoldoende mate is.s'~ In de jeugdzorg speelt mijns inziens boven-
dien, dat kinderen vaak een grote loyaliteit ten opzichte van hun ouders hebben
die dikwijls ook bij mishandeling blijft bestaan. Het aansprakelijk stellen van de
eigen ouders is derhalve vaak een te grote stap.
De secundaire aansprakelijkheid wordt ook wel afgeleide aansprakelijkheid ge-
noemd.57y Afgeleid, omdat naast de aangesproken partij een primaire dader staat.
Het gegeven dat de aansprakelijkheid afgeleid is, wíl overigens niet zeggen dat de
secundaire dader niet aansprakelijk zou zijn in verband met de aanwezigheid van
een primaire dader.5s" Ook een beperking van de aansprakelijkheid is zeer on-
waarschijnlijk.s~' Voor het antwoord op de vraag of de secundaire dader aanspra-
kelijk is, dienen de gewone regels van het aansprakelijkheidsrecht te worden
toegepast. In het navolgende zullen deze regels worden getoetst.
De vordering op grond van onrechtmatige daad strekt tot nakoming dan wel
vergoeding van de schade die het gevolg is van een fout. De hulpverlener of het
Bureau jeugdzorg heeft nagelaten om in te grijpens~' of heeft veel te laat ingegre-
pen. Daarnaast kan, zoals bij Kimberly Venema5~3, te snel zijn ingegrepen. Bij de
onderstaande toetsing wordt ervan uitgegaan dat (een cnedewerker van) Bureau
jeugdzorg bij het gezin betrokken is.
Het foutieve handelen van de hulpverlener of Bureau jeugdzorg is in veel geval-
len onrechtmatig wegens inbreuk op een persoonlijkheidsrecht (recht op licha-
melijke integriteit) van de jongere. Een gedraging is echter niet onrechttnatig om
de enkele reden dat zij letsel als voorzienbaar gevolg heett. Het verdient voor de
benadeelde derhalve aanbeveling om subsidiair te stellen dat gehandeld is in strijd
met de maatschappelijke zorgvuldigheid.'~`{ Met de Kelderluikcriteria, ontwik-

576
579

Giesen 2005a, p. 40.
In een aantal uitspraken van de Hoge Raad komt deze atigeleide aansprakelijkheid terug.
Zie onder meer. HR 7 mei 2004, RvrlW 2004, 67 (Duwbak Linda) en HR 28 mei 2004,
Rvd [~' 2004, 78.
Giesen 2005a, p. 38.
Giesen 2005a, p. 41-45.
Dat een nalaten tot een onrechtmatige daad of wanprestatie kan leiden, blijkt wel uit het
wrongrtul birth [ arrest (nalaten van het herplaatsen van een spiraaltje) en het wrongful life
arrest (nalaten prenatale diagnostiek te verrichten). Er dient echter een onderscheid ge-
maakt te worden tussen `zuiver' nalaten en `gewoon' nalaten. `Zuiver' nalaten ziet daarbij
op de gevallen waarin de aangesprokene geen bijdrage heeft geleverd aan het ontstaan van
het gevaar of de risico's die uiteindelijk de schade hebben doen intreden, maar enkel de re-
alisering van dat gevaar of risico niet heeft tegengehouden of er niet voor heeft gewaar-
schuwd. Giesen 2004, p. 6. Deze vorni van nalaten zal terugkornen bij de behandeling van
de aansprakelijkheid van andere personen (j 6.6).
EHRM, Venema v. Nederland, t7 december 2002, NJ 2004, 632. In deze zaak ging het
om een noodmaatregel. Voor een nadere uiteenzetting wordt verwezen naar noot 595.
Nieuwenhuis e.a. 2003, p. 2218.

580
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;n~
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keld in het Kelderluikarrest5"5 heeft de rechter een toets in handen om het begrip
maatschappelijke zorgvuldigheid invulling te geven.sx~ Een jongere loopt schade
(bijvoorbeeld door fysieke mishandeling) op, doordat de hulpverlener of Bureau
jeugdzorg heeft nagelaten om (op tijd) in te grijpen. Er kan in het algemeen van
jongeren geen bijzondere oplettendheid worden vereist ter vermijding van ge-
vaar. Verder is het een feit van algemene bekendheid dat onder bepaalde omstan-
digheden zeer ernstige schade aan het kind kan ontstaan. Er zijn eveneens geen
overtuigende argumenten te noemen op grond waarvan de hulpverlener of het
Bureau jeugdzorg er niet voor zou hoeven te zorgen dat de jongere op tijd de
juiste zorg krijgt. Ten slotte is de hulpverlener of het Bureau jeugdzorg op de
hoogte van de gevaarlijke situatie waarin de jongere zich bevindt, of behoort hij
dat te zijn en dient hij et}èctieve maatregelen te nemen, teneinde het kind te
beschermen.'~" In de Europese jurisprudentie komt dit vereiste terug. Zo oor-
deelde het Europese Hof in de zaak Z. and others v. The United Kingdom (r.o.
73) en de zaak E and others v. The United Kingdom (r.o. 88):
`Tl~iese nlensiires should provide effective protectio~i, i~i particular, of children nnd other
vulnernble persora a~td ir~chsde reas~nable steps to prevent ill-treat~nent of i~~{iicli the au-
tkorities had or ougf~it to kave had knowledge (see, mutatis r~iutar~tdis, Osr~m~~i v. tlte
United King~lo~r~, judgernent oJ28 October 1998, Reyorts 1998-VIII, Pp. 3159-60, Si
116), „xx

Alleen als de hulpverlenende instantie echt niet op de hoogte kon zijn van bij-
voorbeeld vermeend seksueel misbruik kan een rechtvaardigingsgrond bestaan
voor het niet-ingrijpen. Dit was het geval in de zaak D.P ~ f.C. v. The United
Kingdom.'"`' Een dergelijke rechtvaardigingsgrond wordt echter niet snel aanwe-
zig geacht.

snr~

SM7

;n.

HR 5 november 1965, lvJ 1966, 136. De in het kelderluíkarrest neergelegde nonn is meer
recent nog door de Hoge Raad herhaald in HR 26 september 2003, 1~J 20113, 6611 en HR
28 mei 2Q04, NJ 2005, 105.
Verheij 2005, p. 48. Vergelijkbaar met de Kelderluikcriteria is de Hand-formtde die in de
rechtseconomie wordt gehanteerd. De Hand-formule maakt duidelijk dat er aansprakelijk-
heid is wanneer de kosten van voorzorgsmaatregelen (vgl. Kelderluikcriterium 4) lager zijn
dan de verwachte schade (vgl. Kelderluikcriteria 1 t~m 3). Kanning 8t Kerkmeester 2~0~1,
p. 187 en 189. Zie ook: Visscher 2005, p. 1003.
Zie in het kader van de onrechtmatige daad ten aanzien van de Wjz: Van den Berg St Van
de Sanden 2005, p. 303-304.
EHRM, Z and others v. The United Kingdom, ]0 mei 2001, appl. no. 29392~95 en
EHkM, E and others v. The United Kingdom, 26 november 20U2, appl. no. 33218~96.
[n beide zaken ging het om vier kinderen die jarenlang op mensonterende wijze door hun

ouders behandeld waren respectievelijk seksueel misbruikt waren, zonder dat de 13ritse
overheid had ingegrepen. Zie voor een beschouwing over het eerste arrest: De Bruijn-
Luckers 2002, p. 2-4.
EHRM, D.P. 8r J.C. v. The United Kingdom, lU oktober 2002, appl. no. 38719197. In
deze zaak ging het om twee kinderen die tijdens hun jeugd jarenlang seksueel misbruikt
waren. Naar hun zeggen was de Britse overheíd op de hoogte geweest van het (vermeen-
de) misbruik en had men dientengevolge in moeten grijpen. Het hof besliste echter dat de
overheid hiervan niet op de hoogte had kunnen en moeten zijn.
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Ten aanzien van de toerekenbaarheid dient een vergelijking te worden gemaakt
met de redelijk handelende en vakbekwame beroepsgenoot.59f Een hulpverlener
die niet handelt als een redelijk bekwaam hulpverlener, handelt onzorgvuldig.
Toerekening aan de hulpverlener is in dit geval te rechtvaardigen. Hij heeft zich
namelijk niet gedragen zoals van een goed hulpverlener mag worden verwacht.
Tussen het niet (tijdig) ingrijpen van de hulpverlener en de schade die de jongere
heeft geleden dient een causaal verband te bestaan. Vaak zal de vraag worden
opgeworpen of de schade ook niet zou zijn ontstaan indien wel (tijdig) was inge-
grepen. De Hoge IZaad heeft in het wrongful birth [-arrest bepaald, dat voor
toerekening reeds voldoende is dat door de fout een risico is geschapen, dat zich
vervolgens heeft verwezenlijkt (r.o. 3.7). Buijsen geeft in dit kader aan, dat het in
deze zaak om een echte medische kunstfout ging, waardoor de relatie tussen de
fout en de schade aanmerkelijk directer is, maar dat de Hoge Raad zich reeds
meerdere malen in positieve zin heeft uitgelaten over de aanwezigheid van oor-
zakelijk verband bij informatie- en toestemmingsfouten.591 In de jeugdzorg is ook
sprake van een meer indirecte relatie tussen de fout en de schade. Een jongere
wordt, zoals reeds vernield niet direct door een hulpverlener mishandeld, maar
we] indirect doordat de hulpverlener een inschattings- of beoordelingsfout heeft
gemaakt waardoor de (verdere) mishandeling plaats heeft kunnen vinden.
De schade die de jongere lijdt, kan zeer divers zijn. Deze kan bijvoorbeeld be-
staan uit hoge medische kosten of verniogensschade in de vorm van inkomsten-
derving. Daarnaast kan de jongere aan een gevoel van onveiligheid of een post-
traumatische stress stoornis lijden.
Ten aanzien van de htilpverlener in de jeugdzorg kan aangenomen worden dat
hij w~eet w~at het belang van de jongere bij een goede bescherming is en dat in
verband hiermee van hem gevergd kan worden anders te handelen dan is gedaan.
Stel bijvoorbeeld dat een hulpverlener een kind in een pleeggezin heeft geplaatst
en dat hij later het verrnoeden krijgt dat de man des huizes pedofiele neigingen
heeft. ln plaats van een onderzoek in te stellen en het kind uit het pleeggezin te
halen doet de hulpverlener niets, omdat hij door de wachtlijsten niet weet waar
hij met het kind naar toe moet. Deze handelswijze is zeker niet zoals van een
redelijk bekwaam hulpverlener mag worden verwacht. De hulpverlener kan
derhalve verweten worden, dat de jongere door zijn onjuist handelen schade
heelt geleden.

6.5 De aansprakelijkheid van de overheid (provincie)

Naast de htilpverlener of het Bureau jeugdzorg is er nog een secundaire dader
aan te wijzen, namelijk de overheid. In het kader van de jeugdzorg betreft dit
veelal de decentrale overheid in de vorm van de provincie. In paragraaf 4.4.1 van
dit hoofdstuk is de zorgplicht van de provincie aan de orde gekomen. Deze

'`x' Deze toetsing is mogelijk doordat in de Memorie van Toelichting bij de Wet op de jeugd-
zorg is bepaald, dat de regeling omtrent het hulpverleningsplan een analoge constructie is
als gerealiseerd wordt met de geneeskundige behandelingsovereenkomst in de gezond-
heidszorg. Knrnerstukken II20pl~112, 28 168, nr. 3, p. 27 (MvT).

'''~ 13uijsen 2005, p. 839.
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zorgplicht strekt ertoe dat zij ervoor zorg dient te dragen dat cliënten hun aan-
spraak op jeugdzorg tot gelding kunnen brengen. De schade die een jongere
geleden heeft, kan zijn grondslag hebben in een door de wachdijsten te laat out-
vangen van de noodzakelijke zorg. Het kan zelfs voorkomen dat een jongere
hierdoor te lang thuis heeft moeten wonen.
Ten aanzien van de overheid valt verder in de jurisprudentie van het Europese
hof te lezen dat er op de overheid een positieve ver-plichting rust om maatregelen
te tret~en die waarborgen dat personen binnen hun jurisdictie niet onderworpen
worden aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen. Dit
geldt ook voor mishandeling door particuliere personen.sy' De maatregelen tnoe-
ten effectieve beschernling bieden, in het bijzonder wanneer het kinderen en
andere kwetsbare personen betreft. Uit het Osman-arrest volgt, dat de positieve
verplichting alleen geldt indien autoriteiten wisten of behoorden te weten dat
een werkelijke en onmiddellijke dreiging jegens een bepaalde persoon of perso-
nen bestond, en zij hebben nagelaten om binnen de kring van hun bevoegdhe-
den maatregelen te nemen welke dit risico in redelijkheid hadden kunnen voor-
komen.'`'3 Deze verplichting komt in het kader van de jeugdzorg verder uitdruk-
kelijk naar voren in - de reeds eerder aangehaalde zaken - Z and others v. The
United Kingdom en E and others v. The United Kingdom.5`"
In de bovenstaande zaken had de overheid niet de maatregelen getrot~èn die
effectieve bescherming boden. Het komt echter ook voor dat de overheid te snel
of te drastisch heeft ingegrepen. Dit laatste was onder meer het geval bij de zaak
Venema v. The Netherlands en ten opzichte van het jongste kind in de zaak K.
en T. v. Finland.'`'s

svz

5')3

s„

,v,

EHRM, A. v. The United Kingdom, 23 septeolber 1998, appL no. 100I1997~88~~1U96.
hi deze zaak was een jongen jarenlang mishandeld door zijn stiefvader. De Britse overheid
bleek gezien de omstandigheden niet adequaat te hebben ingegrepen.
Deze criteria zijn door het hof weergegeven in: EHRM, Osman v. The Uníted Kingdom,

28 oktober 1998, .NJ 20O0, 134 en onder meer toegepast bij risico's voortvloeiend uit een
nulieurechtelijke kwestie in de zaak Óneryildiz v. Turkey I, 18 mei 2U02, N~l3 2U112, 38
en Oneryildiz v. Turkey II, 30 november 2U04, NJ 2005, 27Q [n de zaken rust de positie-
ve verplichting van de Staat op artikel 2 EVRM.
EHRM, Z and others v. The United Kingdom, ]U mei 21101, appl. no. 29393~95 en
EHRM, E and others v. The United Kingdom, 26 november 2002, appl. no. 33218~96.

In deze zaken berust de positieve verplichting op artíkel 3 EVRM.
EHRM, Venema v. The Netherlands, 17 december 2002, NJ 20U4, 632 en EHRM, K. en
T. v. Fiiiland, 21 juli 20U1, appl no. 257~2~94. Iu de Venema zaak ging het om een
noodmaatregel. Hierdoor werd een 11 maanden oude baby - naar wat later bleek onte-

recht - met spoed uithuisgeplaatst. Naar het oordeel van het hof was er sprake van een

schending van art. 8 EVRM (family life), omdat de ouders niet (voldoende) bij de besluit-
vorming betrokken waren. Zie voor meer over dit arrest: De Bruijn-Luckers 20113, p. I l2-
] U en de noot van Wortmann bij de uitspraak in het NJCM-Bulletin 2003, p. 884-887.
In de zaak van K. en T. v, Firiland ging het eveneens om een noodmaatregel. Het kind

werd hierbij onmiddellijk na de geboorte uithuisgeplaatst. Ten aanzíen van deze nood-
maatregel oordeelde het hof eveneens dat sprake was van een schending van art. 8 EVRM.
Uit deze uitspraken blijkt, dat steeds de juiste balans moet worden gevonden tussen de po-
sitieve verplichting die uit artikel 3 EVRM voortvloeit en het recht op bescherming van

het gezinsleven zoals neergelegd in artikel 8 EVIiM. Zie ook: Bruning 2005, p. 1-1.
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In het verlengde van het bovenstaande ben ik van mening, dat op de overheid
tevens een positieve verplichting dient te rusten als jongeren niet (adequaat) ge-
holpen kunnen worden door het bestaan van wachtlijsten. De eerste zaak tegen
de Nederlandse overheid moet voorzover mij bekend echter nog bij het Hof
aanhangig worden gemaakt.

6.6 De aansprakelijkheid van andere personen

Als een kind mishandeld wordt, zijn soms meerdere mensen hiervan op de hoog-
te. Men ziet bijvoorbeeld dat een kind hard geslagen wordt of hoort het kind
enorm krijsen. Rust ook op deze mensen een afgeleide aansprakelijkheid? In dit
kader speelt de vraag of inen een verplichting heeft tot altruïstisch handelen. Met
andere woorden, dient men - met alle risico's vandien - de barmhartige Samari-
taan te spelen en dientengevolge de ander de helpende hand te bieden? In de
literatuur wordt in dit kader vaak de volgende gebeurtenis uit de jaren zestig
aangehaald. Op klaarlichte dag werd een vrouw, Kitry Genovese genaamd, in
New York voor een flat verkracht en vermoord, tertivijl achtendertig mensen
vanuit hun raam toekeken. Nientand deed iets om haar te helpen.'`"' Rust nu op
al deze mensen civielrechtelijk de verplichting om de vrouw te helpen? Deze
vraag is lastig te beantwoorden. Kortmann stelt in dit kader in zijn dissertatie naar
altruïsme in het Engelse recht:
"T71is is not ro sny thnt thc presellre of nthcr people hns no hcnring I~'{Intsoever on the rínty
o~ nn individual. DE:pendirlg on the circunlstnnces, n rensnnnble persorr rnay sornetirrles
refrnin frorn nctil~~ or Iinlít his~her actíorrs bernuse there nre other people w{ro are in n better
pocition to intcn~cnc tknn helske is. (...) However, i~ nnd u'{tert u'e decirle td}nt his or her
(~chnviol~r }I'ns unreasonnhle, thcre is no (qood) reason to deny n clnim agnirlst hím or her
rnerel}' becal~se snmeorle else Ivns eqlrally or evell rnvre culpnble. "~~'
Mijns inziens dient ook in Nederland op deze manier geredeneerd te worden.
Indien één ielnand of ineerdere mensen getuige zijn van een delict dient Inen in
te grijpen. Laat men dat achterwege dan moet bekeken worden of daar een goe-
de rechtvaardil,~ing voor bestaat. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te wor-
den tussen primair en secundair handelen. Primair handelen heeft betrekking op
de handeling op de plaats van de gebeurtenis. Secundair handelen is al het hande-
len buiten de plaats van het delict. Bij primair handelen zal door de toeschouwer
ingegrepen moeten worden, tenzij het risico dat hij loopt te groot is. Stel bij-
voorbeeld dat een vrouw op straat getuige is van een mishandeling van een man.
lle vrouw is in bel,rinsel verplicht om primair te handelen, echter haar risico om
tussenbeide te komen is dermate groot dat zij van ingrijpen afziet.s~" Dit neernt

19fi Zie: Schoordijk 19R7, p. 39 en Kortmann 2005, p. 17.
'`'~ Kortmann 211115, p. 17.
'''x Mensen maken bij de beoordeling van het risico dat zij lopen niet altijd de juiste inschat-

ting. Soms wordt namelijk aandacht besteed aan omstandigheden die men zou moeten ne-
geren en worden juist onrstandigheden genegeerd waar aandacht aan had moeten worden

besteed. Baron 20(10, p. ]25. Ue perceptie vau risico's is nogal subjeetief. Gieseu 2111)56, p.
S 1. Aan de rechter de moeilijke taak om achteraf aan de hand van bepaalde criteria, te be-
palen of gezien de omstandigheden een juiste inschatting is gemaakt.
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niet weg dat zij mijns inziens nog wel een verplichting tot secundair handelen
heeft. Een secundaire handeling kan bestaan uit het bellen van de politie met haar
mobiele telefoon. Voor de verplichting tot primair en secundair handelen geldt
echter wel, dat de ernst van het gevaar tot het bewustzijn van de vrouw nioet
zijn doorgedrongen.59'
Implementatie van het bovenstaande in het Nederlandse recht brengt - tenzij er
een goede rechtvaardigingsgrond bestaat - een verplichting tot altruïstisch hande-
len met zich mee. Wanneer men derhalve getuige is van mishandeling van een
kind, dient men in principe in te grijpen.`'"o Ik realiseer mij, dat de uitvoering van
deze verplichting enige problemen met zich meebrengt. Niet altijd bestaat `het
getuige zijn van' namelijk uit het aanwezig zijn op de plaats van het delict. Vaak

is men indirect getuige, wat neerkomt op het opvangen van diverse signalen

(zoals de aanwezigheid van veel blauwe plekken). Hierdoor is rnen niet in de
gelegenheid primair te handelen. Indien men echter signalen opvangt of dit rede-
lijkerwijs had moeten doen`'"~ (zoals een tante die bijna elke dag op de kot~ie
komt) dient mijns inziens echter wel secundair gehandeld te worden. Deze se-
cundaire handeling bestaat bijvoorbeeld uit een melding bij eeu instantie zoals
het AMK.
De verplichting tot handelen heeft bij kindermishandeling veel raakvlakken met
de in verschillende landen - zoals de Verenigde Staten, de Scandinavische landen

en Italië - reeds ingevoerde meldplicht.e~' In beide gevallen dient men namelijk
actief op te treden indien men getuige is van mishandeling van een kind. Een
verschil is echter, dat indien een algehele meldplicht in Nederland zou worden
ingevoerd, deze alleen ziet op de melding van het (vermoeden van) kindentiis-
handeling aan het AMK, terwijl de verplichting tot ingrijpen in het kader vau
altruïsme ook uit andersoortig ingrijpen - zoals de ouder verhinderen het kind te
slaan of het inschakelen van de politie - kan bestaan.

6.7 Schade

[n de inleiding bij deze paragraaf is reeds aangegeven dat de schade van de jonge-
re kan bestaan uit hoge medische kosten, maar bijvoorbeeld ook uit een post-
traumatische stress stoornis. Deze schade valt uiteen in materiële en immateriële

iy9 lle Hoge Raad heeft deze regel ten opzichte van `zuiver nalaten' (zie noot 582) bepaald in
het arrest van de struikelende broodbezorger. HR 22 uovember 1974, I`J 1975, 149. llit
arrest wordt onder meer besproken door. Van I~am 1995, p. 45; Giesen 2004, p. 17 en
Giesen 2005b, p. 29.
Indien er sprake is van een ` zuiver' nalaten bestaat een rechtsplicht tot handelen indien -
zoals reeds is aangegeven - de emst van het gevaar tot het bewustzijn van de waamemer is

doorgedrongen. Daarnaast bestaat in ieder geva] een rechtsplicht indien de aangesprokene
eeu speciale relatie met het slachtoffer of het plaats van de gebeurtenis heeft. Giesen 311U~},
p. 17.
Hierbij mogen zwaardere eisen worden gesteld aan personen die ook beroepsmatig met

jongeren te maken hebben. Een voorbeeld is een deskundige hulpverlener in de familie.
lloek 2f1U5 en Van Unen 1997. De meldplicht is een veel besproken onderwerp met de
nodige voor- en tegenstanders. Zie in dit kader. Doek 2U05.
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schade (smartengeld). Over vergoeding van de materiële schade is in paragraaf
6.4? al het nodige gezegd.
Voor vergoeding van de immateriële schade (zoals een post-traumatische stress
stoornis, een chronisch gevoel van onveiligheid, gebrek aan vertrouwen of een
aanhoudende depressie) op grond van artikel 6:95 BW dient in dit geval aan één
van de drie categorieën van artikel 6:106 lid 1 sub b BW te worden voldaan.
Deze categorieën zijn: lichamelijk letsel, in de eer of goede naam geschaad zijn of
op andere wijze in de persoon zijn aangetast. In veel gevallen is bij een jongere
sprake van aantoonbaar lichamelijk letstel. Dit is echter niet in alle situaties zo.
Neem bijvoorbeeld het geval van een jongere die psychisch mishandeld is. [n dit
geval kan sprake zijn van de derde categorie, namelijk `op andere wijze in zijn
persoon aangetast'. Tot voor kort was voor deze derde categorie louter een aan-
tasting van een persoonlijkheidsrecht (zoals het recht op lichamelijke integriteit)
niet voldoende en diende er ook aantoonbaar geestelijk letsel te zijn dat voldeed
aan een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. De Hoge Raad is echter van dit
laatste vereiste onder meer in zijn uitspraak naar aanleiding van de Oudejaarsrel-
len in Groningen afgestapt door als volgt te oordelen:h"'
"ToekenninA van eert naar bíllijkheid vast te stellen schadevergoedirtg is in~evol~e nrt.
6:106 líd 1, owrícr b, BW ruo~elijk bij het op andere wijze aantasten van de persoon vnrr
de bcuadeelde, u~aarorrder ook vallen errrstige inbreuken op de persoonl~ke levenssfeer ert
orrrechtnrcttiAe inbreuken op (andere) persoonlijkheidsrechten. Het bestaart vart psychiscl:e
schnrle isgeen uood~akelijke voonvaQrde" (r.o. 3.3).~0~
Het is zeker toe te juichen dat de Hoge Raad deze opening heeft gegeven en is
afgestapt van zijn uitspraken met betrekking tot het vóór 1 januari 1992 geldende
recht.`'"'

6.8 Argumenten contra en pro

Uit angst voor onder meer een forse oprekking van het aansprakelijkheidsrecht,
worden verschillende argttmenten tegen aansprakelijkheid gebezigd.
Een veel gehoord argument tegen aansprakelijkheid van in het bijzonder de
hulpverlener is, dat een hulpverlener uit vrees voor claims terughoudender kan
worden iu zijn handelen (defensive conduct).`'"`' In de jurisprudentie - op natio-
naal, Europees en internationaal niveau - komt dit argument veelvuldig tentg.

Verschillende auteurs hadden deze verruimde toepassing in het kader van de wrongful
birth arresten al te berde gebracht. Zie: Brunner in zijn noot bij het wrongfu] birth [-anest
en Buijssen in haar noot in het AVBtS bij het wrongftil birth I[-arrest. Buijssen 211(13, p.
63-69.
HR 9 juli 2004, NJ 2005, 391 (m.nt. JBMV). Ook in een latere uitspraak van ]8 maart
2005, RvdW 2005, 42 (Wrongfiil life) heeft de Hoge Raad in r.o. 4.8. overwogen dat `Een
zo ingrijpende aantasting als in dit geding aan de orde van een zo fundamenteel recht moet
worden aangemerkt als een aantasting in de penoon in de zin van art. 6:]06 lid 1, aanhef
en onder b, BW, zonder dat nodig is dat geestelijk letsel is vastgesteld'. Ovenveging 8.2. in
eeu later gedane uitspraak van de rechtbank Alkmaar is in dit kader achterhaald. Rb. Alk-
maar 1 U augustus 20p5, NJ 20p5, 461.
Lindenbergh 2003, p. 372.
Giesen 2004, p. 8 en 20.

r,ns
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Zo overwoog Lord Browne-Wilkinson in de zaak X and Others (Minors) v.
Bedfordshire County Council:
`(...) if a líability iu dnrnnges tnere to be itnpose~l, it rnigkt ivell be thnt local aut{torities
tvould ndopt a tt~ore anitiotis and defensive approncii to t{teir drtties'.e~"
Dat hulpverleners hun gedrag inderdaad gaan aanpassen uit vrees voor claims,
blijkt in Nederland onder meer na de dood van het meisje Savanna en de daar-
opvolgende (in dit geval) mogelijke strafrechtelijke vervolging, van de betrokken
hulpverlener. Er is namelijk een tendens waarneembaar dat gezinsvoogden kinde-
ren sneller uithuis plaatsen dan voorheen.b"a Er wordt in dit kader gesproken van
de periode vóór en de periode ná de dood van Savanna.b"' De Hoge Raad doet
het `defensive conduct~medicine' argument in het Wrongful life arrest af inet de
overweging, dat de aansprakelijkheid berust op het feit dat de verloskundige niet
heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend verlos-
kundige mocht worden verwacht.b~" Hetzelfde geldt voor de gezinsvoogd in de
zaak Savamia. Indien derhalve conform de gebntikelijk standaard zou zijn gehan-
deld, zou men niet aansprakelijk zijn gesteld. De gezinsvoogden zijn echter an-

ders gaan handelen omdat zij - wanneer Hartlief gevolgd wordt - de kern van de

beslissing niet kennen of daaromtrent een verkeerde perceptie hebben.e~ ~ Het is
derhalve van belang dat `het veld', nadat een dergelijke uitspraak is gedaan, goed
geïnformeerd wordt over de strekking ervan.
Een tweede policy-argument is het hellend vlak, de glijdende schaal of floodgate
(Amerikaanse toestandeti). Een `hellend vlak' inroepen komt er op neer dat men

bu' Lunney 13~ Oliphant 2U03, p. 478. De `House of Lords' heeft in deze zaak verschillende
policy-argumenten gebruikt om de zogenaamde duty of care te beperken. Deakin e.a

2003, p. 602. Het is interessant om te weten, dat de `hard-line approach' die in dit geval
gevolgd is, in latere zaken zoals in Barrett v. London Borough ofEntïeld - mede onder in-
vloed van de uitspraken van het Europese Hof en het van kracht worden van de Hunran
Rights Act - gematigd is. Lunney 8t Oliphant, p. 481. De zaak X and Others (Minors) v.
Bedfordshire County Council is door het Europese Hof behandeld onder de naam: Z and

others v. The United I{ingdom, EHRM ]0 mei 2001, appL no. 29392195. Het defeusive
conduct argu~nent komt in ~ 46 van de uitspraak van het EHRM terug.
Zie verder: HR 18 maart 2(105, RvdW 2005, á2 (wrongtul life), r.o. 4.17 en EHRM, Os-
mau v. The United Kingdom, 28 oktober 1998, N~ 2000, 134, ~ 141 (Defensive or over-
cautious policing).

bua Natuurlijk is niet alleen de dood van het meisje Savanna hier debet aan. Er zijn de afgelo-

pen tijd meer drama's geweest, zoals in Tolbert en Huissen. De dood van het meisje Sa-
vanna heeft `in het veld' echter de nreeste opschudding veroorzaakt, omdat in dit geval de
gezinsvoogd mogelijk strafrechtelijk wordt vervolgd. De toename van het aantal kinderen

dat uit huis wordt geplaatst, heeft zelfs mede geleid tot een extra impuls van ótl miljoen

euro voor hetjeugdbeleid in 201)6. Yersbericht Ministerraad van 16 september 2005.
61`' Dit kwam duidelijk naar voren in het live debat in het programma `Dilenuua's in de

jeugdzorg' dat op 6 oktober 2005 door de NCRV op Nederland 1 werd uitgezonden. Zie
ook: Salm 2005.

h~" De Regering heeft ín haar antwoord op de vragen die naar aanleiding van deze uitspraak
door de Tweede Kamer zijn gesteld, aangegeven dat door een dergelijke uitspraak de aan-
dacht van beroepsbeoefenaars weer extra gevestigd wordt op het belang van een goede di-
agnostiek, hetgeen een positieve uitwerking heeft op de kwaliteit van de beroepsbeoefe-
ning. Kamerstrikken I12004~05, 29 323, nr. 11, p. 2.

611 Hartlief2005a, p. 245.
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be~~~eert, dat als A gebeurt de kans wordt verhoogd dat ook (het meestal onge-
wenste) B gebeurt. llit argument komt ook in het wrongfiil life arrest aan de
orde. De vrees werd namelijk geuit, dat nu gehandicapt geboren kinderen de
verloskundige aansprakelijk kunnen stellen, zij ook hun ouders aansprakelijk gaan
stellen omdat zij door hun nalaten gehandicapt ter wereld zijn gekomen.`'1z Mijns
inziens wordt met deze redenering de consequentie van A(aansprakelijkheid van
de verloskundige) schromelijk overdreven. Dit blijkt onder meer uit paragraaf 6.3
waarin is gebleken, dat de onrechtmatigheidsvraag in de ouder-kind relatie in
Nederland haast niet speelt. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat burgers he-
lemaal niet zo claimbelust zijn.`'" Bovendien wordt een hulpverlener in het kader
van de dood van het meisje Savanna mogelijk strafrechtelijk vervolgd, waarom
zou een civielrechtelijke aansprakelijkheid in dit kader dan een stap te ver kun-
nen zijn?
Meer in het algemeen geldt overigens, dat een hellend vlak argtrment - in som-
tnige gevallen niet meer dan een drogreden - vaak op geen enkel deugdelijk feit
is gebaseerd en derhalve buitengewoon speculatief te noemen is.h"

Naast de bovenstaande argumenten tegen aansprakelijkheid, wordt door sommige
auteurs tevens een positieve werking van het aansprakelijkheidsrecht betoogd.
Deze positieve werking uit zich in een prikkel tot zorgvuldig gedrag en heeft
dientengevolge meerwaarde op het punt van preventie`''s, veiligheid en kwaliteit.
Enige nuancering is hierbij op zijn plaats. Overheden, ondernemingen en banken
zullen zich namelijk sneller door het aansprakelijkheidsrecht laten prikkelen dan
natuurlijke personen.`'"'

6t2

nI~

De Hoge Raad heeft in de wrongful life uitspraak overigens aangegeven, dat de rechter,
door in het gegeven geval gebntik te maken van de hem in art. 6:97 13W gegeven be-
voegdheid, niet de mogelijkheid dichterbij brengt of zelfs creëert dat kínderen die iu de
positie van Kelly verkeren, ook hun ouders of althans hun moeder aansprakelijk kunnen
stellen voor hun bestaan (r.o. 4.16).
Huls 211(15, p. 2. In zijn bijdrage bespreekt hij het WODC-onderzoek `Geschilbeslech-
tiugsdelta 201)3. Over verloop en afloop van (potentiee]) juridische problemen van bur-
gers'. (Dit rapport is te downloaden op www.wodc.nl) Uit het onderzoek is gebleken dat
in ~1R ',~, van de gevallen partijen overeeustenrming weten te bereiken. Slecht in 4"~o van de
gevallen wordt het probleem met een gerechtelijke beslissing beëindígd. Bij 10 0~o van de
gevallen wordt zelfs niets onderoomen. Uit een onderzoek dat in de periode 1997-2[)00 bij
de rechtbanken is gehouden is eveneens gebleken, dat een stijging van het aantal claims
zich in de betreffende periode niet had voorgedaan. Bovendien bleek het aantal claims met
betrekking tot de onrechtmatige daad en de beroepsaansprakelijkheid in 2000 zelfs iets la-
ger te zijn dan in 1997. Wel was een sterke stijging van geclaimde bedragen waarneem-
baar. Eshuis 201:13, p. 2-4. (Ook dit rapport is te downloaden op www.wodc.nl)
AsserlVranken 2111)5, nr. 45 en Nieuwenhuis 2003.
Interessant in dit kader is, dat vanuit eronomisch perspectief de schadevergoeding uit
onrechtmatige daad preventie als voomaamste doelstelling heeft Kerkmeester venvoordt
dit als volgt: 'Aansprakelijkheidsrecht kan bijdragen aan preventie omdat dit regelt dat
schadeveroorzakets de schade moeten dragen. Dit vooruitzicht geeft hun een prikkel om
schade te voorkomen, bijvoorbeeld door meer uit te geven aan voorzorgsmaatregelen'.
Kanning A Kerkmeester 2U04, p. 183.
Hartlief 211(156, p. 83(1-834.
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De betaling van een schadevergoeding van 320.000 pond (voor materiele en
immateriële schade) zoals in de zaak Z. and others ten aanzien van de Engelse
Staat werd opgelegd, geeft in dit opzicht een duw(tje) in de goede richting.~"
Empirisch bewijs van het feit dat het aansprake}ijkheidsrecht een prikkelende
werking heeft, ontbreekt in de meeste gevallen (vooralsnog).6's Het verdient dan
ook aanbeveling dat hieromtrent nader onderzoek wordt verricht.
Zoals ik reeds in het kader van de provinciale aansprakelijkheid heb betoogd, ben

ik van mening dat schadeplichtigheid de provincie, maar zeker ook andere in-

stanties en personen stimuleert om ervoor te zorgen dat aan hun taak wordt vol-

daan.b'`' Een gezinsvoogd zal hierdoor het kind wellicht eerder uithuis p}aatsen

dan voorheen en minder kijken naar het belang van de ouders. Natuurlijk dient
hierbij een goede belangenafweging gemaakt te worden en dient niet `riick-

sichtslos' uit angst voor een claim gehandeld te worden, maar a}s de hulpverlener
handelt zoals van een redelijk bekwaam hulpverlener mag worden verwacht, zal

dit zeker niet het geval zijn.

7. Conclusie

Een cliënt die de derde fase ingaat met een aanspraak op jeugdzorg denkt de

jackpot gewonnen te hebben. Eindelijk na lang wachten zal er jeugdzorg komen.

Maar helaas, in veel gevallen eindigt hier `the success story' met een kater. Men
loopt name}ijk tegen de wachtlijsten op. Zolang deze wachtlijsten bestaan, is en

blijft de aanspraak op jeugdzorg mijns inziens een lege huls en komen cliënten
niet tot hun recht. De problematiek neemt in de tussentijd door het uitblijven

van een (adequate) behandeling alleen nog maar toe. De provincie dient ingevol-

ge de Wet op de jeugdzorg ervoor zorg te dragen dat cliënten hun aanspraak op

jeugdzorg tot gelding kunnen brengen. De cliënt die op de wachtlijst is geplaatst

rest derhalve nog slechts de mogelijkheid om zijn aanspraak op jeugdzorg bij de

rechter af te dwingen. Hopelijk verkrijgt de jongere daarbij een eigen rechtsin-

gang.
Doordat een jongere door de wachtlijsten de noodzake}ijke zorg te laat heett
ontvangen, kan hij de provincie verwijten dat hij onnodig lang schade heeft ge-
leden. De provincie is echter niet de enige instantie die dit verweten kan wor-
den. Ook Bureau jeugdzorg, de hulpverlener, de ouders of anderen die hiervan
op de hoogte zijn, zoals een tante, kunnen hier debet aan zijn. Mijns inziens
moeten zij hiervoor civielrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Deze

617

bls
61y

Z and others v. The United Kingdom, 10 mei 2001, appl. no. 29392195, r.o. 127 en r.o.
131.
AsserlVranken 2005, nr. 45.
Van den Berg ~ Van de Sanden 2Q05, p. 306. Waarbij het artikel van Hartlief in het NJ13

20U5 wordt aangehaald, waarin hij ervoor pleit dat er meer geclaimd dieut te worden om

daamiee de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht beter te benutten. llit in
tegenstelling tot `Peter paul'en `Duwbak Linda'waarin Amerikaanse toestanden voorkomen
moeten worden ( noot van Widdershoven bij Hof van Justitie 72 oktober 2004, AB 21)05,
17).
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aansprakelijkheid geldt ook indien het Bureau jeugdzorg onterecht niet heeft
ingegrepen, door bijvoorbeeld geen indicatiebesluit met een aanspraak op jeugd-
zorg af te geven, terwijl dit wel kenbaar had moeten gebeuren.
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8 Een nieuwe kijk op de jeugdzorg

1. Inleiding
In de voorafgaande hoofdstukken is onderzocht hoe de rechtspositie van de (po-

tentiële) cliënt onder de Wet op de jeugdzorg geregeld is en of deze verbetering

behoeft. Hierbij zijn de begrippen aanspraak en recht nader verklaard, is het be-

grip cliënt onder de loep genornen en is de positie van de (potentiële) cliënt in

drie fasen - de fase voor de indicering, de fase van indicering en de fase daarna -

bij het Bureau jeugdzorg uiteengezet. Tijdens de analyse van de tweede fase is

het model van de huidige situatie van de jeugdzorg weergegeven. Dit model kent

tevens randvoorwaarden. De randvoorwaarden, zoals het klachtrecht en de mo-

gelijkhcid van bezwaar en beroep vormen een essentieel onderdeel van het pro-

ces en zullen zodoende overzichtelijk worden weergegeven.
Het proces kent verder overwegend sterke, maar ook zwakke punten. De zwak-
ke punten vornien veelal een belemmering voor de cliënt. Zo brengen bijvoor-

beeld de wachtlijsten met zich mee, dat de aanspraak op jeugdzorg niet altijd
geëfhectueerd kan worden. Deze sítuatie is verre van ideaal. Het onderzoek be-
oogt dan ook om door middel van een kr-itische analyse van het model en de
randvoorwaarden tot het optimale resultaat voor de (potentiële) cliënt te komen.
ln dit hoofdstuk zullen hiertoe stapsgewijs de drie vragen van de probleemstelling
worden beantwoord. Allereerst wordt het huidige model met randvoorwaarden
weergegeven en toegelicht. Vervolgens zal het proces geanalyseerd worden om
de sterke en zwakke punten te doorgronden. Daarna zal op basis van een sterk-
te~zwakte analyse worden onderzocht of het model en de randvoorwaarden
vanuit het perspectief van de cliënt bezien, verbeteringen behoeven, en zo ja, wat
deze verbeteringen inhouden. Tot slot wordt een algehele conclusie getrokken
en zullen op grond van het onderzoek aanbevelingen worden gedaan.
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2. Het huidige model met randvoorwaarden

2.1 Het model

Zoals in de inleiding van het onderzoek reeds is weergegeven, bestaat de pro-
bleemstelling uit een drietal samenhangende vragen. In deze paragraaf zal de
eerste vraag aan bod komen, deze luidt:
6~Y'elk model met bíjbellorende ra~tdvoonvaarden vloeit voort liit de beschouunng vnll het
complexe proces van de jel~gdzorg?

In het vijfde hoofdstuk is het model van de jeugdzorg reeds gepresenteerd. Dit
model is op de huidige situatie oiider de Wet op de jeugdzorg gebaseerd en
brengt de complexiteit van het proces in beeld. Het model ziet er als volgt uit.

Figuur 15: Het model van de jeugdzorg
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Uit het model blijkt dat er één centrale toegang tot de jeugdzorg is: het Bureau

jeugdzorg. Er geldt een beperkt aantal uitzonderingen. Zo is de (huis)arts be-

voegd om cliënten rechtstreeks en dus zonder indicatie van Bjz naar de zorgaan-

bieders te verwijzen. Deze bevoegdheid bestaat alleen indien de (huis)arts een

ernstige psychische stoornis vaststelt, die een psychiatrische aanpak vergt. Een

onderzoek door Bjz zou in dergelijke gevallen een overbodig loket betekenen.

De verwijzende (huis)arts dient wel aan het Bjz een kopie van de verwijsbrief te

sturen waarop staat welke stoornis hij vermoedt dat aanwezig is en waarop gemo-
tiveerd staat dat er een redelijk vermoeden bestaat dat de jongere aan een psychi-
sche stoornis lijdt. Ook voor de Raad voor de Kinderbescherming geldt een

uitzondering. In principe is de Raad een tweedelijns voorziening. Echter, in

geval een cliënt of een instantie bij de Raad aanklopt en sprake is van een acute

en ernstige bedreigende situatie, dan mag de Raad zonder tussenkomst van Bjz

een onderzoek instellen.
Het model geeft verder weer, dat het Bureau jeugdzorg uit vier verschillende
onderdelen bestaat, namelijk de toegang, de jeugdbescherming, de jeugdreclasse-
ring en het AMK. Het eerste onderdeel van Bjz - de vrijwillige toegang - loopt

via de Bureaudienst van het Bjz. Deze dienst vemcht de eerste schifting en on-

derzoekt of de betrokkene een hulpvraag heeft met betrekking tot jeugdzorg.

Indien meteen duidelijk is dat er een voor een jongere bedreigende situatie be-

staat, doet de bureaudienst een melding bij de Raad voor de Kinderbescherniing.

[n de meeste gevallen komt de hulpzoekende - na acceptatie - bij de toegang

terecht en volgt de fase van indicering (analyseren, opstellen diagnostisch beeld

en vaststellen benodigde zorg). In deze fase gaat een casemanager van Bjz met de
zaak aan de slag. De indiceringfase kan meerdere uitkomsten hebben, waaronder
een schriftelijke verwijzing of een positief indicatiebesluit. Een schriftelijke ver-

wijzing van Bjz geeft een verwijzing naar gemeentelijke voorzieningen, zoals het

schoolmaatschappelijk werk. Op zorg van deze lokale voorzieningen bestaat geen

aanspraak. Het indicatiebesluit daarentegen geeft de cliënt wel een aanspraak.

Men kan deze aanspraak bij een zorgaanbieder verzilveren. Bij een crisissituatie

geldt overigens dat een aanspraak op jeugdzorg bestaat zonder dat Bjz een indica-
tiebesluit genomen heeft. Deze aanspraak vervalt binnen vier weken of eerder
indien Bjz alsnog een indicatiebesluit heeft genomen (art. 14 Uitvbesl.).
Naast het vrijwillige kader, bestaat het gedwongen kader. De toegang tot de
jeugdzorg verloopt in dit geval via de rechter. Het kan zijn dat een cliënt reeds in

het vrijwillige kader is hinnengekomen, maar dat hij of zij niet meer mee wil
werken. Indien de zorg naar de mening van Bjz op grond van de emst van de

situatie wel noodzakelijk is, zal het Bjz de Raad voor de Kinderbeschetming
verzoeken om een onderzoek uit te voeren. In het geval dat de Raad van oordeel

is dat er een ernstig bedreigende situatie voor de jongere bestaat, kan de Raad
voor de Kinderbescherming de kinderrechter verzoeken om een kinderbescher-

mingsmaatregel uit te spreken. De noodzakelijke zorg kan dan via het gedwon-

gen kader (de jeugdbescherming) gecontinueerd worden.
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Het derde onderdeel van Bjz betreft de jeugdreclassering. Na een contact met
politie en justitie in verband met het plegen van een strafbaar feit, kan de jongere
bij de jeugdreclassering terechtkomen. De of~icier van fustitie of de rechter be-
paalt - meestal op advies van de Raad voor de Kinderbeschenning - dat begelei-
ding door de jeugdreclassering noodzakelijk is.
Ten aanzien van het vierde onderdeel geldt, dat personen die zich zorgen maken
over kinderen in zijn of haar omgeving en personen die beroepshalve met kinde-
ren te maken hebben bij het AMK advies kunnen vragen of een melding kunnen
doen. Het AMK is als onderdeel van Bureau jeugdzorg rechtstreeks toegankelijk
via een landelijk nummer. Beroepskrachten hebben een meldrecht. Dit betekent
dat ook personen met een geheimhoudingsplicht het recht hebben om een tnel-
ding bij het AMK te doen. Er geldt in Nederland (nog) geen algehele meld-
plicht.b''" Het AMK verleent zelf geen hulp, maar zorgt ervoor dat de noodzake-
lijke zorg in gang wordt gezet. In ernstige gevallen en indien vrijwillige hulp niet
mogelijk is, kan het AMK de kindermishandeling melden aan de Raad voor de
Kinderbescherming, waarna een kinderbeschenningsmaatregel met een eventuele
uithuisplaatsing kan volgen. Ook kan het AMK aangifte doen bij de politie als er
een vermoeden is van een ernstig strafbaar feit en het onderzoek van de politie
noodzakelijk is voor de veiligheid van het kind.621

2.2 De randvoorwaarden

Bij het model geldt een aantal randvoorwaarden. Randvoorwaarden zijn voor-
waarden die noodzakelijk zijn bij de bepaling binnen welk kader het proces zich
dient te ontwikkelen. Zij vloeien zoals reeds eerder gezegd, voort uit het beleid
dat met de inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg is ingezet.

Fi uur 16: Bestaande randvoorwaarden
Met betrekking tot hei algehele proces

Duidelijke toegang tot de jeugdzorg

Eén toegang tot de jeugdzorg

Cliënt ua acceptatie

Outreachende hulpverlening
Transparant indiceringproces

13ureaucratie

Met betrekking tot de specifieke rechten en plichten in het proces
Aanspraak op jeugdzorg

Second best option
Geclausuleerd recht op een second opinion

KJachtrecht
Medezeggenschap (cliëntenraad)

Vemouwenspersoon

ezu Van deu Berg 8~ Groenhuijseu 2005, p. 1(19.
6'i Van den Berg 2005b, p. 244-245.
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Recht op inzage

Geheirnhoudingsplicht

Bewaren en vemietigen van bescheiden

Kwaliteitseisen

Handhaving van de kwaliteitseisen

Toezicht op de kwaliteitseisen

Zorgplicht voor de provincie

Acceptatie- en meldplicht van de zorgaanbieders
Met betrekking tot de specifieke juridische mogelijkheden in het proces

Mogelijkheid aansprakelijk stellen van overheidsinstanties en particuliere personen

Bezwaar tegen indicatiebesluit

Beroep tegen indicatiebesluit bij de kinderrechter

Hoger beroep tegen indicatiebesluit bij de Raad van State

In de bovenstaande figuur zijn de randvoorwaarden in drie categorieën onder-
verdeeld. De eerste categorie betreft randvoorwaarden die inherent zijn aan het
algehele proces. Zo is bij de opstelling van de Wet op de jeugdzorg gekozen
voor één centrale toegang tot de jeugdzorg en is een hulpzoekende slechts cliënt
na acceptatie. De tweede categorie `specifieke rechten en plichten in het proces'
geeft de randvoorwaarden weer die de cliënt direct een betere rechtspositie die-
nen te geven. Het gaat hierbij onder meer om de aanspraak op jeugdzorg en de
zorgplicht van de provincie. De derde categorie bevat tot slot de randvoorwaar-
den die juridische mogelijkheden, zoals de beroepsmogelijkheid tegen het indica-
tiebesluit creëren. In deze paragraaf zal niet nader in worden gegaan op de in-
houd van de randvoorwaarden. Dit komt in de volgende paragrafen bij de be-
handeling van de tweede en derde vraag van de probleemstelling, uitgebreid aan
de orde.
Naast deze randvoorwaarden bleken er bij de start van het onderzoek - en ook
tijdens het onderzoek - factoren aanwezig te zijn die het jeugdzorgproces in
geringe of ernstiger mate belemmeren. Hierbij kan gedacht worden aan de
wachtlijsten en het gebrek aan vraagsturing. In de volgende paragraaf zullen deze
factoren in de sterkte~zwakte analyse zichtbaar worden.

3. Sterkte~zwakte analyse

[n deze paragraaf staat de tweede vraag van de probleemstelling centraal. Deze
luidt als volgt:
Wat zijn, vanuit het perspectief van de (potentiële) cliënt bezien, de sterke en
zwakke punten van het model en de bijbehorende randvoorwaarden?
Ter beantwoording van deze vraag heb ik een sterkte~zwakte analyse verricht.
Nortnaliter worden hiertoe de resultaten van een bepaald bedrijf afgezet tegen de
resultaten van de concurrent(en). In het geval van de jeugdzorg is dit niet moge-
lijk, omdat dit proces zo specifiek is dat het geen directe tegenhanger kent. Der-
halve is op basis van de gegevens van het voorafgaande onderzoek (hoofdstuk 2
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t~m 7) bepaald of een specifiek punt vanuit het perspectief van de (potentiële)
cliënt mijns inziens relatief sterk of zwak te noemen is.b" Hierbij wordt steeds de
vraag gesteld of een bepaald punt vanuit de cliënt bezien overwegend optimaal te
noemen is. Als een punt overwegend optimaal is en zodoende tegemoet komt
aan de rechtspositie van de cliënt, dan `voldoet' het en is het sterk te noemen. Als
het niet `voldoet', dan is het zwak en derhalve een verbeterpunt.

Figuur 17: Sterkte~zwakte analyse van het proces
sterk zwak

Met betrekkin tot het al ehele roces
Geen Minister voor eu dzaken x
Duideli kheid van de toe an oon tot de eu dzor ~ x ~
Eén toe an tot de ~eu dzor x
Cliëntbe ri x
Cliënt na acce tatie x
Outreachende hul verlenin x
Aandacht voor vroe si ~nalerin x
Trans arantheid van het indicerin roces x
Kinderontbudsman x
Kindeffectra orta e x
Bureaucratieb'-3 x
Vraa sturin x
Wachtli sten x
Met betrekking tot de specifieke rechten en plichten
in het roces
Aans raak o eu dzor x
Second best o tion x
Geclausuleerd recht o een second o iniou x
Klachtrecht x
Medeze enscha cliëntenraad x
Vertrouwens ersoon x
Recht o inza e x
Geheimhoudin s licht x
Recht op aanvulling, correctie of afscherming vau persoons-
~e ~evens

x

Recht o informatie x
Bewaren en vernieti en van bescheiden~ e evens x
Kwaliteitseisen x
Handhavin van de kwaliteitseisen door de rovincie x
Toezicht o de kwaliteitseiseu x
Zor licht rovincie x
Acce tatie en meld licht zor aanbieders x
Met betrekking tot de specifieke juridische mogelijk-
hedenin het roces
Mogelijkheid tot het opleggen van prenatale kinderbe-
schermin rsmaatre elen

x

S eciale eu dadvocantur x

6'-z Het geheel is vanuit een beschouwend perspectief geanalyseerd en beschreven.
bz3 Hieronder wordt bureaucratie als organisatiestructuur én bureaucratie in de negatieve zin

van het woord bedoeld.
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sterk zwak
Mogelijkheid aansprakelijk stellen van overheidsinstanties en
articuliere ersonen

x

Bezwaar te en indicatiebesluit x
Beroe te en índicatiebesluit bi de kinderrechter x
Ho er beroe te en indicatiebesluit bi~ de Raad van State x

De bovenstaande figuur geeft net als figuur 16, een verdeling in drie categorieën
weer. In het onderstaande zal de analyse per categorie van randvoorwaarden
uitgewerkt worden. Bij de bespreking van de randvoorwaarden is zoveel moge-
lijk de volgorde aangehouden zoals in de figuur is weergegeven.

Met betrekkíng tot Izet alge{~ele yroces
De aansturing van het jeugdbeleid op rijksniveau is erg versnipperd (hoofdstuk
2). Verschillende ministers en staatssecretarissen - zoals de Minister van Justitie,
de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en de Staatssecretaris van
VWS - hebben nu in meer of mindere mate de verantwoordelijkheid. Door deze
versnipperde aansturing worden bepaalde zaken dubbel gedaan of zijn er witte
vlekken. Daarnaast is in sommige gevallen de probleemeigenaar onbekend. Door
het gebrek aan één Minister voor jeugdzaken functioneert het systeem mijns
inziens inadequaat, hetgeen zeker geen optimale rechtspositie voor de cliënt met
zich meebrengt.
Onder de eerste categorie van randvoorwaarden valt verder de toegang tot de
jeugdzorg. Enerzijds vorn~t dit een sterk punt, omdat duidelijk is waar een hulp-
zoekende terecht kan. Anderzijds is tijdens het onderzoek (hoofdstuk 5) gebleken
dat het feit dat er slechts één toegang tot de jeugdzorg is ook tot problemen kan
leiden. Het Bureau jeugdzorg heeft namelijk een monopoliepositie. Deze mono-
poliepositie brengt nadelen met zich mee ten aanzien van de organisatie van Bjz
die hun weerslag hebben op de cliënt. Daarnaast zijn echter ook directe nadelen
voor de cliënt te benoemen. Zo bestaat onder meer het gevaar, dat een potentië-
le cliënt geheel van jeugdzorg wordt uitgesloten indien het betreiende Bjz van
mening is dat de situatie niet ernstig genoeg is. In het verlengde hiervan speelt
het vijfde punt: cliënt na acceptatie. Nu men pas cliënt is nadat Bjz de hulpzoe-
kende als cliënt heeft geaccepteerd, kan men rechtspositioneel gezien vrijwel
geen voet aan de grond krijgen. Als een hulpzoekende bijvoorbeeld van mening
is, dat een medewerker van Bjz hem onheus bejegend heeft, dan kan hij geen
klacht indienen omdat hij (nog) geen cliënt is.
Ten aanzien van het cliëntbegrip is in hoofdstuk 4 gebleken, dat het cliëntbegrip
wettelijk verduidelijkt en verruirrid zou moeten worden. Nu is bijvoorbeeld
geenszins duidelijk wie precies onder het begrip `ouder' valt. Is bijvoorbeeld de
vader van een kind dat opgroeit bij een lesbisch stel een `ouder' en dus een cli-
ent? Personen uit de leefomgeving van de minderjarige, zoals broers en zussen
maken - in tegenstelling tot in Vlaanderen - geen onderdeel uit van het cliënt-
begrip. Ik ben er voorstander van om personen bij wie de minderjarige in huis
woont of die met de minderjarige een bijzondere affectieve band hebben ook
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onder het cliëntbegrip te laten vallen.`''-; Daarnaast zouden naar mijn mening ook
ongeboren kinderen en aanstaande ouders cliënt moeten kunnen zijn.
Personen uit de leefomgeving van de jongere kunnen wel een signaal afgeven aan
Bureau jeugdzorg van ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Het Bjz dient hier
actief op te reageren (outreachende hulpverlening). Uit het onderzoek is naar
voren gekomen, dat het systeem van outreachende hulpverlening ontoereikend
is. De reden hiervoor is tweeërlei. Enerzijds vindt er namelijk geen terugkoppe-
ling plaats met degene die een signaal afgeeft en anderzijds blijkt dat in veel ge-
vallen sprake is van een passieve houding van hulpverleners, waar een meer ac-
tieve houding noodzakelijk zou moeten zijn.b'`'
Met betrekking tot het achtste punt kan worden gesteld, dat het indiceringproces
transparant is gebleken (hoofdstuk fi). Het kenmerkt zich echter door bureaucra-
tische elementen. Dit komt onder meer naar voren in het contact met de jonge-
ren of hun ouders en in de werkzaamheden van de medewerkers.`''6 De vermin-
dering van deze bureaucratie wordt in het kader van de Jeugdzorgbrigade en
Operatie Jong aangepakt. Bureaucratie heeft echter ook nog een andere beteke-
nis. Het kan namelijk ook gezien worden als een organisatiestructuur. Er zijn
twee typen bureaucratieën: de machinebureaucratie en de professionele bureau-
cratie. Het laatste rype bleek uiteindelijk het beste bij de jeugdzorg aan te sluiten.
Uit het onderzoek is voorts gebleken, dat bepaalde kenmerken die inherent zijn
aan de professionele bureaucratie - zoals de tussenkomst van een intermediair -
een belemmering vormen bij de door de wetgever beoogde vlotte omschakeling
van aanbodsturing naar vraagsturing. Ook de wachtlijsten zorgen ervoor dat op
dit moment geen sprake kan zijn van een vlotte omschakeling naar vraagsturing.
Een hulpzoekende kan bij het Bjz aankloppen als er problcrnen zijn of dreigen te
komen. Vroegsignalering en vroegtijdige interventie om de gezonde ontwikke-
ling van jongeren te bevorderen en problemen zoveel mogelijk te voorkomen
zijn mijns inziens nog belangrijker. Het is dan ook toe te juichen dat Operatie
Jong vroegsignalering als één van de twaalf speerpunten heeft gesteld.b''

De overige twee procesmatige randvoorwaarden zijn de kinderombudsman en de
kindefl~ectrapportage. Uit het onderzoek (hoofdstuk 6) is gebleken dat beide
punten in Nederland ontbreken. Dit is met name op het vlak van toezicht en
verantwoording als niet optimaal te bestempelen.

t~~a

626
627

Zoals reeds in hoofdstuk 4 is weergegeven, wordt hiermee aansluiting gezocht bij de juris-
prudentie in het kader van het criterium `nauwe persoonlijke betrekking'. 1)eze norm
speelt op meerdere terreinen van het familierecht een rol, zoals bij de vasdegging van eeu
omgangregelíng, zie bijvoorbeeld: EHRM 1 juni 200d, NJ 20l)4, 667 (waarin een vader
omgang wenst met een kind uit een niet-huwelijkse relatie) en de vaststelling van geza-
menlijk gezag van een ouder en een ander, zie: Hit 13 juli 20U1, NJ 2UU1, 51~1 (waarin
een met het ouderlijk gezag belaste ouder verzoekt om haar tezamen met haar echtgenoot,
die niet de vader is, met het gezamenlijk gezag te belasten).
Een voorbeeld hiervau is te vinden in het reeds eerder aangehaalde inspectierapport dat
naar aanleiding van de dood van de peuter Savanna venchenen is. [nspectie jeugdzorg
2005a.
Aanpak Jeugdzorgbrigade, p. 8.
Operatie Jong 21104b.
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Met betrekkíny rot de speciFeke rerhten err plic{ttert in Iret proces
In de praktijk worden de begrippen aanspraak en recht op jeugdzorg om de ha-
verklap door elkaar gebruikt. Hoofdstuk 3 heeft echter duidelijk gemaakt dat er
een verschil bestaat tussen beide begrippen. Hierdoor geeft een aanspraak op
jeugdzorg aan de cliënt in bepaalde situaties een minder sterke rechtspositie dan
een recht op jeugdzorg. Deze randvoorwaarde is derhalve als zwak aangeduid.
Daarnaast kan een cliënt aanspraak hebben op een vornl van zorg die - vaak ten
gevolge van de wachtlijsten - niet tijdig beschikbaar is. In dat geval kan het Bjz
vervangende zorg aandttiden: de second best option. De aanspraak op de eerst
aangewezen zorg blijft in stand en kan te allen tijde tot gelding worden gebracht.
De aanspraak op vervangende zorg vervalt zodra de eerst aangewezen zorg aan-
vangt of de dertien weken, waarin een aanspraak tot gelding moet zijn gebracht,
verstreken zijn.`''~ Naast de vraag of deze oplossing wel zo wenselijk is, speelt het
gegeven dat voor bijna alle zorg een wachtlijst bestaat. Het is mijns inziens alleen
zinvol om vervangende zorg aan te duiden als die zorg wel voorhanden is, anders
ontstaat het gevaar van wachtlijstvervuiling. Jongeren kunnen namelijk op twee
wachtlijsten kornen te staan, hetgeen een vertekend beeld van de wachtlijstpro-
blematiek geeft. Daarnaast kan het op de wachtlijst zetten van een jongere, voor
wie die zorg eigenlijk niet het meest aangewezen is, er toe leiden dat de jongere
die erna op de wachtlijst komt en waarvoor die bepaalde zorg mogelijk wel het
meest aangewezen is, onterecht langer moet wachten. Om wachtlijstvervuiling
tegen te gaan dient het Bjz naar het achterliggende aanbod te kijken. Dit kan
echter ten koste gaan van de vraagsturing.
Het recht op een second opinion geldt in de jeugdzorg slechts ten aanzien van
test- en onderzoeksgegevens die bij het opstellen van het indicatiebesluit gebruikt
zijn. Cliënten hebben dus niet de mogelijkheid om hun hulpvraag bij een ander
Bjz voor te leggen, hetgeen ten nadele komt van hun rechtspositie. Deze afhan-
kelijkheid van de cliënt ten opzichte van een specifiek Bjz benadrukt nogmaals
het gevaar van de monopoliepositie van Bjz.
Vele andere rechten en plichten, zoals het klachtrecht, het recht op inzage en de
zorgplicht van de provincie bleken tijdens het onderzoek (hoofdstuk 6) wel een
goede rechtspositie aan de cliënt te geven. Zij zijn derhalve als sterk aangemerkt.
Een aanta] rechten ontbreekt echter in de Wet op de jeugdzorg. Uit de boven-
staande figuur blijkt dit te gaan om het recht op aanvulling, correctie of afscher-
ming van persoonsgegevens en het recht op informatie. Deze rechten zijn be-
langrijk voor de rechtspositie van de (potentiële) cliënt. De afwezigheid van deze
rechten is vanuit de rechtspositie van de cliënt bezien, niet optimaal te noemen.
Tot slot de handhaving van de kwaliteitseisen. In hoofdstuk 6 is uiteengezet, dat
de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om Bjz een schriftelijke aanwijzing te
geven een vreemde constructie is. Gedeputeerde Staten zijn er namelijk voor
verantwoordelijk dat het Bjz binnen de provincie goed functioneert. Een goede
samenwerking en comrntrnicatie zijn daarbij van groot belang. Door de monopo-
liepositie van Bjz zijn Gedeputeerde Staten echter afhankelijk van één Bureau
jeugdzorg. Zij zijn derhalve gebaat bij een goede verstandhouding. Naar alle

bze Nota van Toelichting bij het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, p. 44.
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waarschijnlijk zullen zij dus slechts naar het middel van de schriftelijke aanwijzing
en de bestuursdwang grijpen als het echt niet meer anders kan. Doordat er geen
alternatief voor het Bjz bestaat zal Gedeputeerde Staten eerder een mindere kwa-
liteit van Bjz tolereren. Hierin schuilt een groot gevaar, omdat Bjz zoals uit
hoofdstuk 5 is gebleken, door de monopoliepositie toch al weinig prikkels tot
kwaliteitsverbetering heeft.

1L1et betrekking tot de syec~eke juridische nlogelijkheden in het pr~ces
Enkele kinderrechters hebben reeds - via de omweg van amkel 1:2 BW - een
voorlopige voogdij over een ongeboren kind en een prenatale ondertoezichtstel-
ling uitgesproken (hoofdstuk 4). In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan
prenatale kinderbeschermingsmaatregelen; de wet voorziet hier echter niet in.
[n het onderzoek (hoofdstuk 7) is verder naar voren gekomen, dat er mogelijk-
heden bestaan om overheidsinstanties en particuliere personen aansprakelijk te
stellen. Zo bestaat bijvoorbeeld voor de cliënt de mogelijkheid otn zijn aanspraak
op jeugdzorg bij de rechter af te dwingen door een aansprakelijkheidstelling van
de provincie.
In Nederland ontbreekt het - in tegenstelling tot sonnnige andere landen - aan
een speciale jeugdadvocatuur. Dit is een gemis, omdat een jeugdadvocaat als
voordeel heeft, dat hij naast een specialisatie in het familie- en jeugdrecht, een
behoorlijke psychologische bagage heeft om met kinderen op hun niveau te
kunnen praten. Hierop moet de desbetrefl~ende advocaat natuurlijk wel gescreend
zijn.
Het Bjz is een bestuursorgaan voorzover zij besluiten neemt in de zin van de
Awb. Dit houdt in dat voor de cliënt een bezwaar- en beroepsmogelijkheid
openstaat. Bezwaar wordt gemaakt bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft
genomen. Normaliter kan men hierna in beroep bij de bestuursrechter. In de
Wet op de jeugdzorg is echter bepaald dat de kinderrechter bevoegd is (art. 5
Wjz). In het kader van het hoger beroep dient men echter weer naar de Raad
van State te gaan.b"' Deze situatie is verre van optimaal. Tijdens het onderzoek is
namelijk naar voren gekomen dat hieraan een groot aantal bezwaren kleeft
(hoofdstuk 7).

4. Is het nodig verbeteringen aan te brengen?

4.1 Het model

In deze paragraaf zal de derde vraag van de probleemstelling beantwoord worden.

Is het tlodíg verbeteringen in het nlodel etl de bijbeblore~sde randvoon~~narden aan te bren-
geil? En zo ja, Ivel{Ze verbeteri~lgen?
Hiertoe zullen op basis van de voorafgaande sterkte~zwakte analyse het model en
de bijbehorende randvoorwaarden kritisch worden bekeken.

bw Ka~riersti~kken l2U03~2U04, 28 168, D, p. 13-14.
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Ten aanzien van het model is één van de naar voren gekoinen zwakke punten

van belang. Dit betreft de aandacht voor vroegsignalering. In hoofdstuk :i is ge-

bleken, dat naar deze vroegsignalering en vroegtijdige interventie om problenren

te voorkomen, steeds meer aandacht uitgaat. Deze mijns inziens goede tendens

dient dan ook in het model van de jeugdzorg tot uitdrukking te konreu door

vóór het Bjz waar men slechts met (dreigende) problemen terecht kan, de vroeg-

sígnalering en vroegtijdige interventie te positioneren. Dit kan bijvoorbeeld in de

vorm van een Centrum voor jeugd en gezin geschieden, zoals onlangs door

Staatssecretaris Ross is voorgesteld.631 Een goede stap in de richting van vroegsig-

nalering en vroegtijdige interventie is - mits toegankelijk voor Bjz - de invoering

van het elektronisch kinddossier jeugdgezondheidszorg op 1 januari 2UU7. In óet

dossier zal informatie worden opgenomen over het kind, de gezinssituatie en de
omgeving. Door dit dossier dat gekoppeld is aan het burgerservicenummer, kan
men sneller inzicht hebben in (dreigende) probleinen en kan dientengevolge
vroegtijdig(er) gesignaleerd en geïntervenieerd worden.d"
Het ideaal is dat er een glijdende schaal gaat ontstaan van preventief naar curatief
met als sluitstuk de justitíële jeugdbescherming.
Naast een extra blok voor het Bjz zal er aan het model niets veranderd worden.
Dit is een bewuste keuze. Ten eerste blijken uit de sterkte~zwakte analyse niet
meer punten die direct het model betreffen. Daarnaast heeft de ervaring geleerd,
dat een nieuw inodel steeds een vrij lange inrplementatietijd nodig heeft voordat
het naar behoren functioneert. Tot de tijd dat een model volledig geïmplenien-
teerd is, is er minder tijd over om aan het echte probleem aandacht te besteden.
Dat geldt ook voor de algehele rechtspositie van de cliënt, onr wie het nu een-
maal allemaal begonnen is.

ti}II

631
Knmersrukke~i 172i11)S~U6, 30 512, nr. 2, p. 11.
Zoals reeds in hoofdstuk 5 is weergegeven, is het EKll reeds aan kritiek onderhevig.

llesalniettemin ben ik van mening dat het EKll in het kader van de vroegsignalering en

vroegtijdige interventie een aanwinst zal zijn.
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Figuur 18: Het (nieuwe) model van de jeugdzorg
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4.2 De randvoorwaarden

De sterkte~zwakte analyse van figuur 17 maakt duidelijk dat het proces een aantal

zwakke punten kent die verbetering behoeven. Deze punten doen zich met na-

me in de randvoorwaarden voor. De betreffende randvoorwaarden ziillen weder-

om in drie categorieën uiteengezet worden. Na de schematische weergave volgt
een beschrijving van de nieuwe randvoorwaarden. In de onderstaande figuur zijn
de verbeteringen schuin gedrukt weergegeven.

Fi uur 19: Nieuwe randvoorwaarden
Met betrekking tot het algehele proces

Vruegsrgnnlering ert vroegtijdt;ye intetventie in het proces betrekken

Minister voor jeugdzaken
Duidelijke toegang tot de jeugdzorg

Ondervanging vatt hetgevaar van één toegang tot de jeugdzurg

L'erruintd en geëxpliciteerr! rliëntbe~n~
Cliënt bij aanruelding

Outreachenrle {tr4lpverlening

Transparant indiceringproces

t3ureaucratie

G'ernrinderiny van bureaurratie (in de negatieve zín van het rvoorrl)

Meer vraagsturirtg

Kinderontbudsntan
Kindeffertrapyurtage

[~erkleinínglop{te~n~,T van de wachtlijsten

Met betrekking tot de specifieke rechten en plichten in het proces

Recbt up jeugdzor~

On,qerlansuleerd reckt op een secortd opinion

Klachtrecht

Medezeggenschap (cliëntenraad)

Vertrouwenspersoon

Recht op inzage

Geheimhoudingsplicht

Rerht op aanvulling, rarrertie of afsrhermíng vmt persuons~egevens

Recht oy inforntatie

Bewaren en vernietigen van bescheiden

Kwaliteitseisen

Hartdltaving vart de kwaliteitseisen

Toezicht op de kwaliteitseisen
Zorgplicht voor de provincie
Acceptatie- en meldplicht van de zorgaanbieders

Met betrekking tot de specifieke juridische mogelijkheden in het proces

tllugelijkheid tut {rer uplegyen van prenatale kinderbeschermingsrnaatregelert

Mogelijkheid aansprakelijk stelleu van overheidsinstanties en particuliere personen

179



EEN NIEUVVE KIJK OP DE JEUGDZORG

Jeugdnrlvocaten

Bezwaar tegen indicatiebesluit

13eroep tegen indicatiebesluit bij de kinderrechter
Hoyer bernep tcgen inrlicntiebesluit bij her Gererhtsho(

Met betrekkir~g tot Izet nlgehele proces
De vroegsignalering en vroegtijdige interventie is bij de bespreking van het
nieuwe model reeds uitvoerig aan de orde gekomen; ik volsta dan ook met een
verwijzing naar de vorige paragraaf.
Om de versnippering in de aansturing van het jeugdbeleid op rijksniveau tegen te
gaan dient er mijns inziens een Minister voor jeugdzaken benoemd te worden.
Door de benoeming van één verantwoordelijke minister zal zoveel mogelijk
voorkomen worden dat zaken dubbel worden gedaan of er witte vlekken be-
staan. Bovendien kunnen verantwoordelijkheden niets steeds afgeschoven wor-
den, omdat de probleemeigenaar bekend is.
Teu aanzien van het derde ptmt van verbetering is naar voren gekomen, dat het
feit dat er in principe slechts één toegang tot de jeugdzorg is, een aantal gevaren
met zich meebrengt. Eén van deze gevaren - gehele uitsluiting van de mogelijk-
heid tot jeugdzorg - is reeds in paragraaf 3 weergegeven. Er bestaan meerdere
oplossingen om de gevaren te ondervangen. In hoofdstuk 5 zijn twee uiteenlo-
pende oplossingen uitgewerkt. Dit zijn: het inbrengen van concurrentie in de
markt en de invoering van de mogelijkheid van een second opinion voor de
cliënt.
Hulpzoekenden zijn nu pas na acceptatie cliënt, hetgeen rechtspositioneel gezien
een zwak punt gebleken is. Door een jongere of een ouder reeds bij aanmelding
als cliënt aan te merken, kan de rechtspositie versterkt worden. Een hulpzoeken-
de is door deze wijziging onder meer in de gelegenheid om een klacht in te die-
nen tegen een gedraging van een medewerker van Bjz en om bezwaar aan te
tekenen als het betrefl~ende Bjz geen indicatiebesluit wil nemen.
In de vonge paragraaf is reeds aangegeven, dat het cliëntbegríp te veel onduide-
]ijkheid met zich meebrengt en bovendien wettelijk verruimd zou dienen te
worden. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk wie nu precies onder het begrip `ou-
der' vallen. Duidelijkheid over het cliëntbegrip is mijns inziens van essentieel
belang. In de nieuwe randvoorwaarden dient derhalve duidelijkheid te zijn over
dit begrip en dienen meer personen onder het begrip te vallen.
De outreachende taak dient nader ingevuld te worden, zodat ook de jongeren en
ouders die niet actief contact zoeken met het Bureau, hulp zullen krijgen. Daar-
naast dient naar mijn rnening in de Wet op de jeugdzorg een verplichte terug-
koppeling van Bjz naar degene die een signaal afgeeft te wordeu vastgelegd.
De bureaucratie (in de negatieve zin van het woord) en de wachtlijsten vormen
een groot probleem in de huidige jeugdzorg. Aan de vermindering c.q. ophefling
van beide ptmten wordt hard gewerkt. Op provinciaal niveau, rnaar ook bij het
Rijk met de instelling van onder andere de Jeugdzorgbrigade.
Met de invoering van de Wet op de jeugdzorg heeft men een omslag willen
maken van een aanbodgestuurd, naar een vraaggestuurd stelsel van jeugdzorg. In
hoofdstuk 6 is naar voren gekomen, dat bepaalde factoren bij een vlotte omscha-
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keling een belemmering vormen. Hierdoor werkt de jeugdzorg momenteel niet
vraaggestuurd, maar vraaggericht. Op verschillende manieren kan echter wel
meer vraagsturing in het stelsel worden gebracht. Een eerste stap daarbij is - in
navolging van de AWBZ - de invoering van het persoonsgebonden budget
(PGB) voor bepaalde vormen van jeugdzorg.
lle randvoorwaarden behoeven procesmatig gezien tot slot nog twee verbeterin-
gen. Deze verbeteringen betreffen de kinderombudsman en de kindet}êctrappor-
tage. De kinderombudsman speelt met name ten aanzien van het toezicht op de
invoering~implementatie van het IVRK een grote rol. Hierbij kan gedacht wor-
den aan een verplichte toetsing door de kinderombudsman aan het 1V1ZK van elk
wetsvoorstel dat het belang van het kind raakt en het uitbrengen van een advies
hieromtrent. Dit advies dient complementair te zijn aan de kindet~ectrapportage
die door de indieners van een wetsvoorstel dient te worden opgemaakt, indien
het wetsvoorstel rechtstreeks het belang van het kind raakt.

Met betrekkirzg tot de specifiek rechten era plichten in het proces
Hoewel de aanspraak en het recht op jeugdzorg in de praktijk door elkaar wor-
den gebruikt is gebleken, dat een aanspraak op jeugdzorg een cliënt in bepaalde
gevallen een minder sterke rechtspositie geeft dan een recht op jeugdzorg. Het
hangt van de situatie af of dit inderdaad het geval is. Om te allen tijde de optima-
le rechtspositie voor de cliënt te bereiken is de aanspraak op jeugdzorg binnen de
nieuwe randvoorwaarden derhalve een recht geworden.
Daarnaast is de second best option komen te vervallen. Door de ophetPingwer-
kleining van de wachtlijsten is de grootste noodzaak voor deze optie weggeno-
men. Bovendien is gebleken dat bij de bepaling van de vervangende zorg door
het Bjz - wil men wachtlijstvervuiling tegengaan - naar het aanbod gekeken
moet wordeci, hetgeen de vraagsturing in de weg zit.
Een ongeclausuleerd recht op een second opinionó3' geeft de cliënt de mogelijk-
heid om - net als in de gezondheidszorg - een onafhankelijke beoordeling door
een andere deskundige te laten plaatsvinden. Hierdoor kan de cliënt meer infor-
matie en een frisse kijk op de feiten krijgen. [nvoering van dit ongeclausuleerde
recht is een belangrijke stap in de richting van het optimale resultaat voor de
(potentiële) cliënt.
Bij de bespreking van de rechten van de cliënt ten aanzien van zijn persoonlijke
gegevens is naar voren gekomen dat de Wet op de jeugdzorg zwijgt over een
recht op aanvulling, correctie of afscherming van persoonsgegevens. Wanneer
hiervoor aansluiting wordt gezocht bij de Wet bescherming persoonsgegevens,
waarin deze rechten wel gelden, blijken andere leettijdsgrenzen te gelden die
voor de jongeren in de jeugdzorg negatief uitpakken. In de nieuwe randvoor-
waarden dient derhalve ter verbetering van de rechtspositie van de cliënt, sprake
te zijn van een uit de Wet op de jeugdzorg voortvloeiend recht op aanvulling,
correctie of afscherming van persoonsgegevens. Jongeren vanaf twaalfjaar en hun
ouders díenen hier recht op te hebben.

6}'- Dit recht is reeds aan de orde gekomen als een van de mogelijke oplossingen om het ge-
vaar van één toegang tot de jeugdzorg te undervangen.
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Een ander recht dat in de jeugdzorg ontbreekt is het recht op infonnatie. Dit is
een belangrijk recht, dat in het gezondheidsrecht centraal staat in de rechten van
de patiënt.`'3; Het recht konu erop neer, dat de hulpverlener de patiënt op duide-
lijke wijze en desgevraagd schriftelijk moet inlichten. Vanuit de rechtspositie van
de cliënt bezien dient het recht op informatie in de jeugdzorg geïmplementeerd
te worden. Hierbij geldt anderzijds dat de hulpverlener - wil hij de cliënt goed
kunnen informeren - door de cliënt wel afdoende van alle belangrijke facetten
op de hoogte moet zijn gebracht.
De handhaving van de kwaliteitseisen bleek een heikel punt te zijn, omdat Ge-
deputeerde Staten door hun afhankelijkheid van een bepaald Bjz naar alle waar-
schijnlijk slechts naar het middel van de schriftelijke aanwijzing en de bestuurs-
dwang zal grijpen als dat echt niet meer anders kan. Door de doorbreking van de
monopoliepositie van Bjz zal de afhankelijkheid echter afnemen en is er derhalve
sprake van een meer evenwichtige relatie.

Met betrekki~rg tot de specifieke jl~ridische rnogelijkheden in het proces
In het kader van het onderzoek naar het cliëntbegrip is naar voren gekomen, dat
de wet niet direct in de mogelijkheid voorziet om prenataal kinderbescher-
mingsmaatregelen uit te spreken. In de praktijk blijkt hier echter wel behoefte
aan te bestaan. In het BW dienen bijgevolg de bepalingen van de OTS, onthef-
fing en voogdij naar mijn mening te worden aangepast, zodat deze maatregelen
ook prenataal - ter bescherming van het ongeboren kind - door de rechter kun-
nen worden uitgesproken.
Uit het onderzoek is verder gebleken, dat het een vemjking voor de rechtspositie
en de rechtsbescherming van de jongeren is als zij kosteloos een speciale jeugdad-
vocaat toegewezen krijgen die hun belangen bij een conflict met Bjz of hun
ouders optimaal beschermt. Deze advocaat heeft als voordeel dat hij naast een
specialisatie in het familie- en jeugdrecht, een behoorlijke psychologische bagage
heeft om met kinderen op hun niveau te kunnen praten. Hiertoe moet uiteraard
een screening worden uitgevoerd.
Hoger beroep tegen de beslissing van de kinden-echter in het kader van de Awb
dient bij de Raad van State te worden ingesteld. Dit leidt tot versnippering en tot
onnodige verwarring. Als het namelijk gaat om een indicatiebesluit dan dient een
cliënt in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. In alle andere gevallen is het
Gerechtshof de aangewezen beroepsinstantie. De mogelijkheid van hoger beroep
bij de Raad van State strookt mijns inziens bovendien niet met het belang van
het kind. [n de nieuwe randvoorwaarden is het Gerechtshof in deze zaken der-
halve cotnpetent bevonden.

63' Leenen 8~ Gevers 211011, p. 191.
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5. Conclusie

Op I januari 2005 heeft de Wet op de jeugdzorg de Wet op de jeugdhulpverle-
ning vetvangen. Er gingen vele stuurgroepen, projectgroepen, commissies en
taskforces aan vooraf en ook in de Tweede Kamer zorgde de vernieuwing voor
vele antendementen en moties. Door een motie in de Eerste Kamer dient de
regering zelfs vanaf 2005 binnen twee jaar te rapporteren over de voortgang in de
organisatie en de kwaliteit van de jeugdzorg.
De inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg bracht vele veranderingen met
zich mee. Zo hebben cliënten een aanspraak op jeugdzorg gekregen. Deze aan-
spraak kan men verkrijgen door een positief indicatiebesluit van Bureau jeugd-
zorg. Dit Bureau jeugdzorg is de centrale toegangspoort tot de jeugdzorg en is
een bestuursorgaan voorzover zij besluiten neemt in de zin van de Awb. Dit
houdt in dat voor de cliënt een bezwaar- en beroepsmogelijkheid openstaat. Een
andere belangrijke verandering betreft de positie van de Raad voor de Kinderbe-
scherming. Door de Wjz is de Raad namelijk een tweedelijns voorziening ge-
worden. Dit houdt in dat de Raad in principe niet meer rechtstreeks toegankelijk
is. Echter, in geval een cliënt bij de Raad aanklopt en sprake is van een acute en
ernstige bedreigende situatie, dan mag de Raad zonder tussenkomst van Bjz een
onderzoek instellen. Ook ten aanzien van de rechten en plichten in het proces ís
het een en ander veranderd. De klachtencommissie is bijvoorbeeld extern ge-
worden. Door de invoering van de externe klachtencommissie en de introductie
van een klachtenjaarverslag, is de mogelijkheid van `hoger beroep' bij de provin-
ciale klachtenconunissie komen te vervallen. Niet elke verandering is helaas ook
een verbetering. Andere belangrijke wijzigingen in dit kader betreffen de intro-
ductie van de zorgplicht voor de provincie en de acceptatieplicht van de
zorgaanbieders. De zorgplicht houdt in, dat de provincie ingevolge de wet er-
voor dient te zorgen dat cliënten hun aanspraak op jeugdzorg tot geldiug kunnen
brengen. Er dient met andere woorden, een voldoende aanbod te zijn waardoor
cliënten die zorg kunnen ontvangen waarop zij aanspraak hebben. Met de accep-
tatieplicht hoopt men te voorkomen, dat jongeren met veelal een complexe pro-
blematiek, tussen zorgaanbieders heen en weer gestuurd worden. Een uitzonde-
ring op de acceptatieplicht bestaat indien de zorgaanbieder de cliënt kan aarlt0-
nen dat het verlenen van die zorg niet binnen de grenzen van de - aan de
zorgaanbieder verleende - subsidie mogelijk is.
De bovenstaande punten en overige bepalingen van de Wet op de jeugdzorg eu
de bijbehorende regelingen kunnen een positieve dan wel een negatieve uitwer-
king op de rechtspositie van de (potentiële) cliënt hebben. Deze uitwerking is in
dit onderzoek onder de loep genomen. Hiertoe is een model met bijbehorende
randvoorwaarden van het complexe proces van de jeugdzorg weergegeven en is
vanuit het perspectief van de (potentiële) cliënt een sterkte~zwakte analyse uitge-
voerd. Aan de hand van deze analyse is vervolgens beschouwd of het nodig is onr
verbeteringen in het model en de bijbehorende randvoorwaarden aan te brengen
en zo ja, welke verbeteringen.
Yunten van verbetering zijn er inderdaad. Deze zijn met name in de randvoor-
waarden gelegen en hebben onder meer betrekking op de verkleining van de
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wachtlijsten, de invoering van een kindeffectrapportage en de handhaving van de
kwaliteitseisen. Ten aanzien van het model is er bewust voor gekozen om slechts
één wijziging aan te brengen. Deze wijziging betreft de voegsignalering en
vroegtijdige interventie. Voor het overige blijven de lijnen staan zoals deze nu
staan, zodat men zich in de jeugdzorg eindelijk vol kan gaan richten op de hulp-
behoevende cliënt. Hopelijk worden hierdoor zoveel mogelijk drama's, zoals die
in IZoermond voorkomen.

6. Aanbevelingen

In het onderzoek is bekeken hoe voor de (potentiële) cliënt in de jeugdzorg het
optimale resultaat kan worden behaald. Daarbij is gebleken dat de (potentiële)
cliënt tegen een aantal hindernissen aanloopt. Deze hindernissen dienen zoveel
mogelijk weggenomen te worden, wil recht worden gedaan aan de rechtspositie
vau de (potentiële) cliënt. In dit kader kunnen aan meerdere partijen aanbevelin-
gen worden gedaan. Zoals aan de specifieke cliënt en zijn advocaat, in de zin van
`Volg de jurisprudentie omdat deze grondslagen biedt voor een actie tegen dege-
ne (bijvoorbeeld de provincie) die moet zorgen voor voldoende plaatsen'. Aan de
rechter, in de zin van `de jurisprudentie in het kader van de AWBZ heeft die
strekking, het verdient aanbeveling om te bekijken of dit toegepast kan worden
op de jeugdzorg'. En aan (een medewerker van) het Bureau jeugdzorg, in de zin
van `reageer adequaat op signalen, bepaalde jongeren vallen nog steeds tussen de
wal en het schip'. Deze aanbevelingen zijn heel nuttig, maar naar mijn mening te
specifiek en te snel situatie gebonden. Het past mijns inziens niet bij het vrij ab-
stracte niveau waarop het onderzoek verricht is. Dit neemt niet weg dat elke
advocaat, rechter of inedewerker van Bjz natuurlijk zijn voordeel kan doen met
bepaalde aspecten van het onderzoek.
In plaats van bovenstaande specifieke aanbevelingen te doen, heb ik ervoor geko-
zen om aanbevelingen te doen die betrekking hebben op de cliënt in het alge-
meen. Het gaat hierbij om aanbevelingen die bij kunnen dragen aan de verbete-
ring van de positie van alle (potentiële) cliënten. Degene die hiertoe benaderd
dient te worden is de overheid (op centraal en op decentraal niveau). De navol-
gende aanbevelingen ziillen derhalve tot de overheid gericht zijn.

Bij de beantwoording van de probleemstelling is naar voren gekomen, dat het
model van de jeugdzorg en de bijbehorende randvoorwaarden verbetering be-
hoeven. lleze verbeteringen zijn weergegeven in figuur 18 en 19. De ondervan-
ging van het gevaar van één toegang tot de jeugdzorg, de invoering van een
kinderombudsman en het recht op jeugdzorg zijn hierbij belangrijke speerpun-
ten. Vanuit de rechtspositie van de (potentiële) cliënt bezien, verdient het aanbe-
veling dat de gewijzigde randvoorwaarden zo spoedig mogelijk geïmplementeerd
zullen worden. Niet altijd is hiervoor een wetswijziging nodig; in sommige ge-
vallen kan een kleine beleidsverandering en het inzicht dat het afschuiven van
verannvoordelijkheden vaak niet ten goede komt aan de cliënt, wonderen doen.
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Jongeren krijgen in Nederland veelal pas vanaf hun twaalfde jaar bepaalde rech-
ten. Deze leeftijdsgrens is zeer subjectief en door de toegenomen iuondigheid
van jongeren past deze leeftijdsgrens mijns inziens niet meer in de huidige maat-
schappij. In het onderzoek is bij het instemmingvereiste met betrekking tot de
aanvraag tot jeugdzorg en het hLilpverleningsplan aangegeven, dat - in aansluiting
met het bestuursrecht - ook een minderjarige jonger dan twaalfjaar die in staat is

tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake, om zijn instemming ge-
vraagd moet worden. Mijns inziens is het aanbeveling~swaardig om deze regel ten
aanzien van alle rechten van jongeren door te voeren. llit is bovendien in over-
eenstemming met het IVIZK waarin geen directe leeftijdsgrenzen gesteld worden.

Meer in het algemeen verdient het aanbeveling dat empirisch onderzoek zal
worden verricht naar de mate waarin het aansprakelijkheidsrecht een prikkelende
werking heett. Nogal eens wordt namelijk gesteld, dat vanuit het aansprakelijk-
heidsrecht een prikkel tot zorgvuldig gedrag uitgaat, die meerwaarde heeft op het
punt van preventie, veiligheid en kwaliteit.

Medio 2006 zal het evaluatieonderzoek met betrekking tot de Wet op de jeugd-
zorg afgerond zijn. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie Soutendijk-
Van Appeldoorn c.s. Bovendien zal de Jeugdzorgbrigade met een eindrapportage
en Operatie Jong met een sturingsadvies komen. Hopelijk komen veel van de in
dit onderzoek gesignaleerde punten van verbetering ook uit deze stukken naar
voren en zullen de onderzoeken bijdragen tot posítieve ontwikkelingen ten aan-
zien van de rechtspositie van de cliënt. Zodat de ingang om de hoek een ingang
op elke hoek zal worden!
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Wet op de jeuQdzorg
Een aanspraak op jeugdzorg, één toegang tot de jeugdzorg in de vorm van een
Bureau jeugdzorg en een zorgplicht voor de provincie. Dit is een kleine greep uit
het arsenaal aan waarborgen en instrumenten die sinds 1 januari 2005 met de
inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg (Wjz) voor de jeugdzorg gelden.
De Wet op de jeugdzorg heeft de Wet op de jeugdhulpverlening vervangen.
De inwerkingtreding van de Wjz sluit een veranderingstraject van vele jaren af.
Aan dit traject nam een grote hoeveelheid aan projectgroepen, commissies en
taskforces deel. Het startpunt van het traject lag hierbij in 1993 met het vooron-
derzoek van Research voor Beleid naar de doelmatigheid van de jeugdhulpverle-
ning; het eindpunt - zoals reeds gezegd - in 2005.
De Wet op de jeugdzorg is een zogeheten kaderrvet en geeft derhalve regels voor
de algemene procedures, principes en verantwoordelijkheden. De nadere uitwer-
king geschiedt door besluiten en ministeriële regelingen, waarvan het Uitvoe-
ringsbesluit Wet op de jeugdzorg de voornaamste uitvoeringsregelingen bevat.

Wnt is jeugdzorg?
Jeugdzorg wordt in de wet gedefinieerd als: `Oridersteur~ing van en Jrulp aan jer~gdí-
gen, hurr ouders, stiefoi4ders oF nridereir, die een jeugdige als be{rorend tot hurt gezin ver-
zorgerr en opvoeden, bij opgroei- of opvoedproblenren of dreigeride zodnníge problemen'.
Uit deze definitie blijkt duidelijk de grens van de jeugdzorg. Jeugdzorg betreft
namelijk slechts hulp en steun bij (dreigende) prohlernen in de opgroei- en opvoe-
dingsfeer. Preventie valt in de Wet op de jeugdzorg derhalve niet onder het be-
grip jeugdzorg.
De primaire verantwoordelijkheid voor het preventieve beleid valt onder de
gemeenten. Hierop ziet de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze
wet is evenals de AWBZ, de ziekenfondswet (zoals die in werking was tot en
met decernber 2005), de Zorgverzekeringswet en andere sociale wetgeving zoals
de Wet Werk en Bijstand, meegenomen in de interne rechtsvergelijking van de
dissertatie. Naast deze interne rechtsvergelijking heeft er ook externe rechtsver-
gelijking plaatsgevonden met een aantal afzonderlijk Staten (Duitsland, België en
de Verenigde Staten) en Europese en internationale wetgeving (zoals het IVRK
en het EVRM).

Mvdel var~ de jeugdzorg en de bijbehorende rarldvooni~aarden
De jeugdzorg is een complex geheel, er zijn veel personen en instellingen die een
rol spelen. Om tot een goede weergave hiervan te komen is in deze dissenatie als
eerste doel gesteld om een model van de jeugdzorg te creëren en de bijbehoren-
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de randvoorwaarden in kaart te brengen. De wijze van onderzoek met modellen
en schema's geeft aan, dat de jeugdzorg op een vrij abstract niveau is bestudeerd.
De dissertatie bevat derhalve geen specifieke beschrijving van de Wet op de
jeugdzorg.
De randvoorwaarden zijn noodzakelijke voorwaarden bij de bepaling binnen
welk kader het proces zich dient te ontwikkelen. De randvoorwaarden vloeien
voort uit het beleid dat met de inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg is
ingezet.
Twee voorbeelden van randvoorwaarden betreffen de aanspraak op jeugdzorg en
het klachtrecht. Deze worden expliciet uitgewerkt.
De aanspraak is een nieuwigheid in de Wet op de jeugdzorg. Een cliënt kan deze
aanspraak op grond van een positief indicatiebesluit van Bureau jeugdzorg (Bjz)
verkrijgen. De aanspraak kent drie vormen: jeugdhulp, verblijf en observatiedia-
gnostiek. Hoewel de Wjz duidelijk over een aanspraak op jeugdzorg spreekt,
worden onder rneer in departementale stukken en handelingen van de Eerste en
Tweede Kamer, de begrippen aanspraak en recht door zowel Kamerleden als
bewindslieden om de haverklap door elkaar gebruikt. Men lijkt met beide be-
grippen hetzelfde te bedoelen. De vraag is echter ofbeide begr7ppen wel hetzelf-
de betekenen. Door bestudering van de theorie van Hohfeld over de mogelijke
interpretaties van het begrip recht en de theorieën van White, MacComiick en
Halpin over de betekenis van een aanspraak is gebleken dat de begripsverwarring
semantisch gezien niet zuiver is. Toepassing van de theorieën op de jeugdzorg
leert, dat slechts in bepaalde situaties de begrippen aanspraak en recht equivalent
(van gelijke waarde) zijn. [n de meeste gevallen lijkt een cliënt echter beter af te
zijn met een recht, bijvoorbeeld indien men nog geen indicatiebesluit heeft, maar
al wel een beroep wil doen op de jeugdzorg.
Het klachtrecht is evenzeer een randvoorwaarde. Betrokkenen kunnen een
klacht indienen over gedragingen van een Bureau jeugdzorg of een zorgaanbie-
der of van voor hen werkzame personen. Er wordt geen onderscheid gernaakt
naar de leeftijd van de cliënt. ledere jongere die in staat is om zelfstandig of inet
behulp van anderen een klacht te formuleren dient het recht te hebben deze
klacht in te dienen.

Perspectief van de (potentiële) cliënt
Het model en de randvoorwaarden kunnen vanuit verschillende perspectieven,
zoals dat van Bureau jeugdzorg of de politie beschouwd worden. In het onder-
zoek is er echter voor gekozen om het geheel vanuit het perspectief van de cliënt
te bezien. Een diënt is ingevolge de Wet op de jeugdzorg: `Een jeugdige, zijn
ouders of stiefouder of anderen die een jeugdige als beHorend tot blull gezin verzvrgen en
opvoeden'. Niet altijd wordt iemand die cliënt wenst te worden ook daadwerkelijk
cliënt - een voorbeeld betreft het geval waarin Bjz bepaalt dat de problematiek
niet ernstig genoeg is - derhalve is ook vanuit het perspectief van de potentiële
cliënt gekeken. Het tweede doel van het onderzoek komt hiermee in zicht. Dit
doel is orn door middel van een kritische analyse van het model van de jeugdzorg
en de randvoorwaarden tot het optimale resultaat ten aanzien van de rechtspositie
van de (potentiële) cliënt te komen. De focus is hierbij op het Bureau jeugdzorg

188



SAMENVATTING

gericht, omdat het Bjz de centrale toegang tot de jeugdzorg is en als zodanig het
model domineert.

Sterkte~zu~akte nnalyse
Uit de analyse van het model en de bijbehorende randvoorwaarden komen pun-
ten naar voren die een positieve dan wel een negatieve uitwerking op de rechts-
positie van de (potentiële) cliënt hebben. Hieronder zullen enkele punten kort
uitgewerkt worden. Deze lijst is niet limitatief; de gehele analyse is tenig te vin-
den in figuur 17 van deze dissertatie.

Sterke pnnten
Als een eerste overwegend sterk punt kan de acceptatieplicht van de zorgaanbie-
ders worden genoernd. Met deze acceptatieplicht hoopt men te voorkomen, dat
jongeren met veelal een complexe problematiek, tussen zorgaanbieders heen en
weer gestuurd worden. Er geldt echter één uitzondering op de acceptatieplicht:
de zorgaanbieder hoeft de cliënt niet te accepteren indien hij aan de cliënt kan
aantonen dat het verlenen van de betreffende zorg niet binnen de grenzen van de
- aan de zorgaanbieder verleende - subsidie mogelijk is.
Een ander overwegend sterk punt betreft de zorgplicht van de provincie. Deze
zorgplicht houdt in, dat de provincie ervoor zorg dient te dragen dat cliënten
hun aanspraak op jeugdzorg tot gelding kunnen brengen. Deze regeling is geënt
op de AWBZ. De uit de wet voortvloeiende zorgverplichting is in het kader van
verschillende AWBZ-procedures door de rechter als resultaatsverbintenis gekwa-
lificeerd. De zorgverzekeraar (AWBZ) of provincie (Wjz) kan slechts met een

geslaagd beroep op overmacht onder de resultaatsverplichting uitkomen.
Een laatste overwegend sterk punt betreft de mogelijkheid van bezwaar tegen het
indicatiebesluit van Bureau jeugdzorg. Een cliënt kan bijvoorbeeld bezwaar aan-
tekenen indien hij van mening is dat een ander type zorg (jeugdhulp in plaats van
verblijf) dient te worden geïndiceerd en ín het indicatiebesluit moet worden
opgenomen. Na de bezwaarfase kan men in beroep tegen het besluit. Normaliter
gaat men tegen een besluit in beroep bij de bestuursrechter. In de Wjz is hierop
echter een uitzondering gemaakt: niet de bestuursrechter, rnaar de kinderrechter
is bevoegd over het besluit te oordelen.
De bovenstaande sterke punten van het model van de jeugdzorg en de bijbeho-
rende randvoorwaarden komen zeker ten goede aan de rechtspositie van de cli-
ent. Het model met de bijbehorende randvoorwaarden wordt echter ook door
zwakke punten gekenmerkt.

Z~nakke punten
Een eerste geconstateerd zwak punt betreft de versnipperde aansturing van het
jeugdbeleid op rijksniveau. Verschillende ministers en staatssecretarissen - zoals
de Minister van Justitie, de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en
de Staatssecretaris van VWS - zijn in meer of mindere mate verantwoordelijk
voor het jeugdbeleid. Deze versnippering werkt zeer inefficiënt doordat hierdoor
bepaalde zaken dubbel (kunnen) worden gedaan. Om onder meer het efficiëntie-
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probleem te kunnen ondervangen dient mijns inziens één Minister voor jeugd-
(en gezins)zaken te worden aangesteld.
In de Wet op de jeugdzorg staat globaal aangegeven wie onder het cliëntbegrip
valt. Door deze globale aanduiding is echter allerminst duidelijk wie nu precies
cliënt zijn. Is bijvoorbeeld de vader van een kind dat opgroeit bij een lesbisch stel
een cliënt? En valt een ongeboren kind ook al onder het begrip jeugdige? In het
onderzoek is zowel de positie van het (ongeboren) kind als de positie van de
personen uit diens leefomgeving onder de loep genomen en is gebleken dat het
cliëntbegrip verduidelijking en verruiming behoeft.
Het in deze dissertatie gecreëerde model van de jeugdzorg (zie figuur 11) maakt
inzichtelijk, dat er een grote rol voor het Bjz is weggelegd. Het Bureau jeugd-
zorg maakt onder meer uit of een jongere~ouder wel of geen cliënt van de
jeugdzorg wordt. Deze rol is zo dominant dat van een monopoliepositie gespro-
ken kan worden. Deze positie brengt bepaalde gevaren met zich mee die een
negatieve uitwerking kunnen hebben voor de (potentiële) cliënt. Indien het
bevoegde Bjz bijvoorbeeld bepaalt dat geen behoefte bestaat aan jeugdzorg, dan
bestaat er geen mogelijkheid van een second opinion bij een ander Bjz en kan
een jongere of ouder voor een gesloten deur komen te staan. Ook wanneer men
al eerder cliënt is geweest bij een bepaald Bjz, maar door slechte ervaringen gete-
kend is, bestaat niet de mogelijkheid om naar een ander Bjz te stappen. In dit
geval is sprake van gedwongen winkelnering. Het openstellen van de provincie-
grenzen voor deze groep van cliënten zou wellicht een uitkomst kunnen bieden.
Om het shoppen van cliënten tussen de verschillende Bjz's te voorkomen dient
echter wel een deugdelijk landelijk registratiesysteem te worden ingevoerd.
De uitkomst van het indiceringproces bij Bjz dient volgens de wetgever vraagge-
stuurd te zijn. Dit aspect is in het onderzoek vanuit een econotnische invalshoek
bekeken. Hieruit is gebleken, dat de vraagsturing eigenlijk vraaggericht is en dat
door de inbouw van bepaalde aspecten zoals een persoonsvolgend budget, in de
jeugdzorg meer vraaggestuurd gewerkt kan worden. De organisatiestructuur van
Bjz, namelijk een professionele bureaucratie, brengt echter met zich mee dat de
jeugdzorg in de huidige vorm nooit volkomen vraaggestuurd zal kunnen wor-
den.
Een vierde zwak punt betreft de wachtlijsten. Door de wachtlijstproblematiek
kunnen veel cliënten vooralsnog hun aanspraak op jeugdzorg niet goed tot gel-
ding brengen. Het einde van de wachtlijstproblematiek is helaas nog niet in zicht.
Jongeren (en daarmee ook hun ouders) blijven genoodzaakt om lang te wachten.
De cliënt heeft in dit geval een keuze uit twee opties. Hij of zij kan er voor kie-
zen oin degene jegens wie de aanspraak bestaat aan te spreken (provincie, groot-
stedelijke regio, zorgverzekeraar of het Ministerie van Justitie (tot begin 2007
daarna wordt de verantwoordelijkheid overgenomen door het Ministerie van
VWS) of hij of zij kan ook tijdelijk inet andere, zij het minder adequate, zorg
genoegen nemen: de zogenaamde `second best option'. De problematiek neemt
in de tussentijd door het uitblijven van een (adequate) behandeling echter toe.
Een groot gedeelte van de wachtlijstproblematiek zou naar mijn mening opgelost
kunnen worden door vroegtijdiger problemen te signaleren waardoor vroegtijdig
opvoedingshulp geboden en zo nodig geïntervenieerd kan worden. Hierdoor kan
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voorkomen worden dat problemen ontstaan of verergeren. Het vroegtijdig signa-
leren van opvoedingsproblemen krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Zo zal in
elke stad en dorp een Centnun voor Jeugd en Gezin komen, waarin alle instel-
lingen die zich met jeugdzorg bezighouden, samenwerken.
Een laatste zwak ptmt betreft het feit dat het recht op een second opinion onder
de Wet op de jeugdzorg geclausuleerd is. Het recht op een second opinion be-
staat thans alleen maar ten aanzien van de door Bjz gebruikte test- en onder-
zoeksgegevens. Een cliënt kan echter ook in andere gevallen behoefte hebben
aan een onafhankelijke beoordeling door een andere deskundige. In de gezond-
heidszorg mag in principe altijd om een second opinion worden gevraagd, in de
jeugdzorg ontbreekt een dergelijk recht echter vooralsnog.

Noodzakclijke u~ijzigingen
Uit de opbouw van het model met de bijbehorende randvoorwaarden en de
vervolgens in deze dissertatie uitgevoerde sterkte~zwakte analyse is gebleken dat
het model enige verandering behoeft. In tegenstelling tot de veranderingen in de
randvoorwaarden is deze wijziging echter zeer summier. Ten aanzien van het
model is namelijk slechts één van de naar voren gekomen zwakke punten van
belang. Dit betreft de aandacht voor vroegsignalering. Deze vroegsignalering en
vroegtijdige interventie is in het model van de jeugdzorg voor het Bjz gepositio-
neerd (zie figuur 18). Dit kan bijvoorbeeld in de vomi van een Centrum voor
Jeugd en Gezin geschieden. Verder wordt er niets aan het model van de jeugd-
zorg veranderd. Dit is een bewuste keuze. De ervaring leert namelijk, dat een
nieuw model steeds een vrij lange implementatietijd nodig heeft voordat het naar
behoren functioneert. Tot de tijd dat een model volledig geïmplementeerd is, is
er minder tijd over om aan het echte probleetn aandacht te besteden. Zo ook aan
de hulpbehoevende cliënt. De meeste veranderingen zijn - zoals reeds gesteld -
in de randvoorwaarden terug te vinden. Zo bestaat er onder de nieuwe rand-
voorwaarden één Minister voor jeugd- (en gezins)zaken, zal de aanspraak op
jeugdzorg een recht zijn, is het cliëntbegrip verruimd en geëxpliceerd en geldt er
in de jeugdzorg een ongeclausuleerd recht op een second opinion. Dit betreft
een kleine greep uit de nieuwe randvoorwaarden. Het totale overzicht is terug te
vinden in figuur 19 van deze dissertatie.

Het onderzoek is afgesloten met een aantal specifiek aan de overheid (centraal en
decentraal) gerichte aanbevelingen. Het gaat hierbij om aanbevelingen die -
samen met de uitkomsten van het evaluatieonderzoek van de Wet op de jeugd-
zorg, het sturingsadvies van Operatie Jong en het rapport van de Jeugdzorgbriga-
de - hopelijk bij kunnen dragen aan de verbetering van de rechtspositie van de
(potentiële) cliënt.
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71re Youth Care Act
An entitlement to youth care (aanspraak op jeuyrizorQ), a youth care agency (Bureau
jeuAdzorg), and a duty of care for the province: this is a random choice from the
various guarantees and instruments which took effect on 1 January 2005 with the
entering into force of the llutch Youth Care Act (Wet op de jeugdzorQ), replacing
the Youth Assistance Act (Wet op de jeu~d{rulpverlening). The entry into force of
the Youth Care Act concluded a long period of change with a large number of
project groups, commissions, and taskforces. This period of change started in
1993 with a preliminary study of the eEfectiveness of the youth assistance, com-
missioned by the then Minister of Health, Welfare, and Sport and the State Sec-
retary of Justice. The Youth Care Act is a so-called framework acr. it provides
only general rules for procedures, principles, and duties. The more detailed
elaboration is set out in decrees and ministerial regulations, of which the most
important one is the Youth Care Act (Implementation) Decree.

What is yoat{i care?
In the Youth Care Act, youth care is defined as `support of and assistance to
young people, their parents, stepparents or others who care for and bring up a
young person as a member of their family, who encounter or are at risk of en-
countering development and parenting problems'. This definition clearly repre-
sents the botmdaries of youth care. Youth care is only support and assistance in
the case of (the threat of) problerns in the care and upbringing of a young person,
in other words, the definition of youth care does not include prevention. The
primary responsibiliry for prevention policy rests with the municipalities. The
responsibiliry in this field derives from the Social Support Act (Wet maatschappeli-
jke onderster~ning). In addition to this statute, the comparative law study in this
dissertation also covers the Exceptional Medical Expenses Act (AlRemene Wet
Bijzondere Ziektekosten), the Compulsory Health Insurance Act (Ziekenfondswet, in
force until December 2005), the new Health Insurance Act (Zorgverzekeringsrnet),
and other social security laws. Besides the comparative study of Dutch (social
security) law, this dissertation contains an external comparative law study with
the relevant legislation in a number of other countries (Gerniany, Belgium, and
the United States), and European and ínternational legislation (the Convention
on the Rights of the Child and the European Convention on Human Rights).

'71ie Dutch youth rare rnodel anr! its preconditions
The youth care in the Netherlands is complex because many people and institu-
tions are involved. ln order to give a clear picture of this situation, the first goal
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of this dissertation was to map the Dutch youth care system and to identify the
preconditions for its effective functioning. The way of study with models and
schemes shows that youth care is studied on an abstract level. Therefore, this
dissertation does not contain a specific description of the Youth Care Act. The
preconditions are conditions that are essential in determining the scope in which
the youth care process needs to develop. The preconditions are determined by
the policy that was initiated with the entry into force of the Youth Care Act.
Two examples of preconditions are the entitlement to youth care and the com-
plaints procedure.
The entitlement to youth care is a novelty in the Youth Care Act. The client has
this claim on the basis of a referral document by the youth care agency. There are
three fonns of the entitlement to youth care: youth assistance (jeugdhulp), resi-
dence (verbli~, and diagnostic observation (observntiediagnostiek). Although the
Youth Care Act clearly speaks about a claim to youth care, the members of the
Parliament and other members of the government use the concept of claim and
right continuously as synonyms. The question arises whether the two concepts
have the same meaning. Studying Hohfeld's theory about the possible interpreta-
tions of the concept ofright and the theories of White, MacCormick, and Halpin
about the notion of a claim shows that the concepts have in fact not the same
meaning. Application of the theories to the youth care context shows that these
concepts are equivalent only in a few situations. In most cases, a client seems to
have a better position with a right, for example, if he wants youth care but does
not yet have a referral document.
The right to complain is also a precondition. The parties concerned have the
possibility to submit complaints about certain actions of a youth care agency or a
care provider or their employees. Every client, no matter what his or her age is,
who is able to formulate a complaint, independently or with some help, has the
right to lodge a complaint.

The perspective oJthe (prospective) dient
The youth care model and the preconditions can be considered from dif)'erent
perspectives, for example, that of the youth care agency or the police. In this
study, the choice was made to look at the perspective of the client. In Section 1
of the Youth Care Act, a client is defined as `a young person, his parent or step-
parent or other person who cares for and brings up the young person as a mem-
ber of his family'. Someone who wants to become a client not always actually
becomes one, so the study also looked at the perspective of the prospective cli-
ent. The second goal of the study was to achieve the optimum result for the legal
position of the (prospective) client by means of a critical analysis of the youth
care model and the preconditions. The focus was on the youth care agency, be-
cause this agency provides access to the youth care system and, as such, domi-
nates the model.

Annlysis oJstrengths ayid weaknesses
From the analysis of the youth care model and the preconditions, subjects
emerged that have a positive or a negative efl~ect on the legal position of the (pro-
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spective) client. The whole analysis can be found in Figure 17 of this dissertation.
1 will now briefly discuss a selection of these strengths and weaknesses.

Strengths
A first important strength is the obligation of a care provider contracted by a
province to accept any client referred to it, unless the care provider can show the
client that providing the necessary care is not possible within the constraints of
the subsidy made available to the care provider. The goal of this obligation to
accept a client is to prevent that young persons with complex problems will con-
stantly be sent from one care provider to another without receiving any help.
Another important strength is the duty of care of the province. This dury, which
is based on the Exceptional Medical Expenses Act, entails that the province has
to provide the circumstances in which clients can effect their entitlement to
youth care. In various proceedings on the basis of this statute, the courts have
qualified this duty as an obligation to guarantee a certain result. The care insurer
or the province can only be relieved of this obligation by pleading.force majeure.
The third important strength is the possibility to lodge an objection against the
referral document of the yotrth care agency. For example, a client has the possi-
bility to lodge an objection when, in his opinion, a different type of care needs to
be indicated by the youth care agency. After the procedure for lodging an objec-
tion, the client has the possibility to appeal against the referral document. Nor-
mally, the administrative court is competent, but an exception is made in the
Youth Care Act: appeal lies to the juvenile court.

Weaknesses
Apart from these strengths, the youth care model and the preconditions are also
characterized by weaknesses. A first weakness is the government's fragmented
youth care policy. Different Ministers and State Secretaries, e.g., the Minister of
justice, the Minister of Immigration and [ntegration, and the State Secretary of
Health, Welfare, and Sport are all more or less responsible for the youth policy.
This fragmented approach is very inefhicient because it sometimes results in over-
lap. In order to solve the efl'iciency problem, in my opinion, there should be one
Minister for Youth (and Family) Affairs.
Because the concept of `client' is only roughly defined in the Youth Care Act, it
is not always clear who the client is. For example, is the father of a child that is
living with a lesbian couple a client? And does an unborn child already fall under
the concept of a young person? In this study, the position of the (ttnborn) child
and that of the persons in its daily living environment is studied. The conclusion
is that the client concept needs fiirther explanation and extension.
The youth care model sketched in this dissertation (see Figure 11) shows that the
youth care agency plays a crucial role. The agency decides, for example, whether
a young person~parent can be a client. This role is so dominant that it amounts
to a monopoly position. This position carries certain risks which can have a nega-
tive effect on the legal position of the (prospective) client. For example, if the
competent youth care agency decides that there is no need for youth care, there
is no possibility to obtain a second opinion from another agency. In this case,
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young persons or their parents will not get any help. Even if people were for-
merly clients of a certain youth care agency with which they had bad experi-
ences, there is not a possibility to go to a different agency. [n other words, clients
have no choice in where they buy their care. The opening of the province
boundaries for this group of clients can perhaps ofl~er a solution. To prevent cli-
ents from agency shopping, a national registration system should be introduced.
The outcome of the indication process of the youth care agency should be de-
mand-driven (vranggestuurcr7. This aspect was studied from an economic perspec-
tive. The study shows that the demand-driven policy (demand determines sup-
ply) is in fact demand-oriented (supply mainly determines demand but the de-
mand is taken into account in the decision of what is offered by way of care).
However, certain instruments, for example, a client-linked budget, can make
youth care more demand-dnven. Nevertheless, the organisational structure of the
youth care agency, a professional bureaucracy, entails that the youth care system
as it stands will never be completely demand-driven.
A fourth weakness concerns the waiting list. The consequence of the waiting list
is that many clients cannot eflèct their claim to youth care. Unfortunately, there
is no adequate solution to this problem yet. Young people and their parents still
need to wait a very long time. In such cases, two options are open to clients.
Firstly, they can sue the organisation that has the duty to help them: the prov-
ince, the major urban regions (Amsterdam, Rotterdam, and The Hague), the
health insurer, or the Ministry ofJustice (until 2007; after that, the responsibility
lies with the Ministry of Health, Welfare, and Sport). The alternative for clients is
that they temporarily accept other, often less adequate, care: the so-called sec-
ond-best option. In the meantime, there is a risk that, in the absence of (effec-
tive) care, the problems will increase.
A large part of the problems with the waiting list can be solved by identifying the
problems at an early stage, offering pedagogical advice and intervening, if neces-
sary. Fortunately, the early identification of problems is getting more and more
attention. [n every city and village, for example, a Centre for Youth and Family
will be established, in which all youth care institutions cooperate.
A weakness is the fact that the right to a second opinion is restricted in youth
care. It only exists with regard to the test and research data which are used by the
youth care agency. However, a client may also want to consult the independent
judgement of another expert for other reasons. In tnedical care, it is almost al-
ways possible to ask for a second opinion; in youth care, this right is nevertheless
absent.

Necessary cl~anges
The mapping of the Dutch youth care rystetn, the identifying of the precondi-
tions, and the strength~weakness analysis made it clear that the mode] needs some
change. In contrast to the changes in the preconditions, this change is limited.
With regard to the model, only one of the weaknesses is important, namely, the
attention for early identification of problems. [n the youth care model, early
observation and intervention take place at an early stage to prevent people from
having to go to a youth care agency (see Figure 18). One possibility is a Youth
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and Family Centre. No further changes need to be made to the model, because
experience has taught that a new model takes a long time to implement, precious
time that cannot be spent on tackling the real problems which at~èct the legal
status of the client.
The rest of the necessary changes suggested by the study will be made to the

preconditions. kn the new preconditions, there will be one Ministry for Youth

(and Family) Atfairs, the claim to youth care will be a tight, the concept of a

client will be broader and clearer, and there will be a possibiliry to obtain a sec-

ond opinion without atry special stipulations. This is a random selection of the

new preconditions. The coniplete overview can be found in Figure 19.

The study is concluded with several specific recotnmendations to the govern-
ment. Hopefitlly, these recomtnendations - together with the outcomes of the
evaluation report of the Youth Care Act and other reports - can contribute to
the improvement of the legal position of the (prospective) clients in youth care.
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