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Wetenschap673

Waarheidsvinding in de 
jeugdbescherming
Een juridisch perspectief

Joost Huijer1

Lange tijd speelde het streven naar waarheidsvinding slechts een marginale rol in het jeugdbeschermingsrecht. 

Waarheidsvinding werd geassocieerd met publiekrechtelijke rechtsgebieden waarin de staat intervenieert in de 

rechten en vrijheden van burgers. Het jeugdbeschermingsrecht is weliswaar civielrechtelijk van aard, toch kan 

de overheid op dit gebied fors ingrijpen in het leven van burgers. Na alarmerende berichten over gebrekkige 

besluitvorming in het systeem van jeugdbescherming op basis van onjuiste of onvolledige informatie en een 

onderzoek van de Kinderombudsman dat op verschillende fronten forse kritiek levert op de wijze van 

 rapporteren in de keten jeugdzorg is nu via amendering in de Jeugdwet een plicht tot waarheidsvinding in de 

wet verankerd. Maar er is meer nodig om waarheidsvinding in de hele keten te internaliseren. Te beginnen met 

eenduidige rapportages waarin een onderscheid wordt aangebracht tussen feiten, visies en interpretaties.

Inleiding
De notie van waarheidsvinding speelt van oudsher een 
cruciale rol in publiekrechtelijk georiënteerde rechtsgebie-
den. In die geschillen waarin de staat intervenieert in de 
persoonlijke rechten en vrijheden van burgers vormt het 
streven naar waarheidsvinding een voorwaarde om deze 
inbreuk van een deugdelijke legitimatie te voorzien. Zo 
wordt in de strafrechtswetenschap het correct vaststellen 
van het werkelijke gebeurde (de materiële waarheid) als 
noodzakelijk streven gezien om te voldoen aan de hoofd-
doelstelling van het strafproces, te weten het correct 
 toepassen van het materiële strafrecht.2

In het jeugdbeschermingsrecht speelt het streven 
naar waarheidsvinding slechts een marginale rol, zo is 
lange tijd het uitgangspunt geweest. Deze stelling lijkt 
inmiddels achterhaald. In de media verschijnen regelma-
tig artikelen waarin de noodklok wordt geluid over 
besluitvorming in het systeem van jeugdbescherming op 
basis van onjuiste of onvolledige informatie.3 Gelijktijdig 
wordt in recente publicaties het belang van waarheidsvin-
ding in het civiele procesrecht benadrukt.4 Ook de Tweede 
Kamer heeft zich bewust getoond van voornoemde pro-
blematiek door bij de behandeling van de Jeugdwet via 
amendering een plicht tot waarheidsvinding in de wet te 
verankeren.5 Daarnaast is de Kinderombudsman verzocht 
onderzoek te doen naar de wijze waarop het feitenonder-
zoek in de jeugdzorgketen vorm krijgt.6 Het op 10 decem-

ber jl. gepubliceerde onderzoek levert op verschillende 
fronten forse kritiek op de wijze van rapporteren in de 
keten jeugdzorg, maar benadrukt tevens de complexe 
 werkelijkheid waar gezinsvoogden, hulpverleners en 
 raadsonderzoekers dagelijks mee te maken hebben.7 Die 
complexe werkelijkheid betekent dat doorgaans uit een 
wirwar van (tegenstrijdige) signalen de zorgen omtrent de 
minderjarige geconcretiseerd moeten worden, zonder dat 
de betrokken ketenpartners daarbij gebruik kunnen 
maken van vergaande (opsporings)middelen.

Het leidt echter geen twijfel dat het zo correct moge-
lijk vaststellen van de feiten en omstandigheden van 
groot belang is voor het nemen van een zorgvuldige, goed 
onderbouwde beslissing ten aanzien van het kind en zijn 
ouders/verzorgers. De wijze waarop de onderbouwing van 
deze inbreuken vorm krijgt verdient dan ook maximale 
aandacht.

In deze bijdrage wordt allereerst de achtergrond van 
de huidige discussie geschetst door een korte weergave 
van de belangrijkste standpunten zoals naar voren 
komend in de media, vakliteratuur en politiek. Daarbij 
wordt tevens aandacht besteed aan enkele conclusies en 
aanbevelingen uit het onderzoek van de Kinderombuds-
man. Vervolgens wordt echter gekozen voor een juridisch 
perspectief ten aanzien van het begrip waarheidsvinding 
en de implicaties voor het jeugdbeschermingsrecht. Daar-
na worden verschillende argumenten aangedragen waar-
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om juist in het systeem van jeugdbescherming waarheids-
vinding meer aandacht en gelding zou moeten krijgen, 
maar komen tevens enkele knelpunten aan bod. Tot slot 
worden enkele aanbevelingen gedaan die mogelijkerwijs 
kunnen bijdragen aan een verbetering van de objectieve 
bewijsgaring en toetsing in jeugdbeschermingszaken.

Problematiek
De huidige discussie omtrent het nut en de noodzaak van 
het streven naar waarheidsvinding in de procedure van 
jeugdbescherming is met name ingegeven door aanhou-
dende kritiek vanuit maatschappelijke hoek. Met enige 
regelmaat verschijnen in de media artikelen waarin wordt 
gewezen op (vermeende) onzorgvuldige besluitvorming 
van de zijde van Bureau Jeugdzorg.8 De kritiek richt zich 
voornamelijk op de matige kwaliteit van rapporteren, 
waardoor, zo is het verwijt, besluitvorming geregeld 
plaatsvindt op basis van lacuneuze informatie.9 Meer spe-
cifiek richt de kritiek zich op het gebrek aan onderscheid 
in de rapportage tussen feiten en meningen waardoor 
ouders zich machteloos voelen om de visie van de betrok-
ken gezinsvoogd, die als feitelijke weergave wordt gepre-
senteerd, te weerleggen. Zo wordt gesteld dat informatie 
soms jarenlang blijft terugkomen in dossiers ook als 
inmiddels is aangetoond dat deze informatie onjuist of 
gedateerd is.10 Uiteindelijk wordt in voornoemde artikelen 
geconcludeerd dat in het systeem van jeugdzorg niet, of 
niet voldoende aan waarheidsvinding wordt gedaan, een 
zienswijze die de betreffende ketenpartners overigens 
geruime tijd ook zelf hebben ondersteund. Naar aanlei-
ding van voornoemde berichtgeving beaamt de branche-
organisatie Jeugdzorg Nederland dat ten aanzien van de 
kwaliteit van de rapportages nog grote vooruitgang moet 
worden geboekt.11

De vele klachten omtrent het handelen van de 
Bureaus Jeugdzorg heeft de Nationale Ombudsman ertoe 
gebracht middels een artikel in het Tijdschrift- voor 
 Familie- en Jeugdrecht een pleidooi te houden waarin hij 
benadrukt dat waarheidsvinding in de jeugdzorg van het 
grootste belang moet worden geacht. In zijn ogen moet 
het begrip waarheidsvinding binnen de jeugdzorg niet 
worden gezien als een absolute plicht om de materiële 
waarheid te achterhalen, zoals in het strafrecht, maar veel 

meer als een aansporing om binnen redelijke grenzen te 
streven naar het achterhalen van de juiste informatie.12

Tot slot zij gewezen op de aandacht die het onder-
werp waarheidsvinding vanuit de politiek krijgt. Bij 
behandeling van de Jeugdwet in de Tweede Kamer is mid-
dels amendering opgenomen dat de Raad voor de Kinder-
bescherming en gecertificeerde instellingen verplicht 
 worden de van belang zijnde feiten volledig en naar waar-
heid aan te voeren.13 Daarnaast heeft de Tweede Kamer de 
Kinderombudsman verzocht de rol van waarheidsvinding 
in het systeem van jeugdzorg te onderzoeken.14 In het 
onderzoek is het besluitvormingsproces onderzocht van 
de eerste zorgmelding tot aan de uitspraak van de kinder-
rechter, door met de verschillende ketenpartners en 
betrokkenen te spreken en indicatief dossieronderzoek te 
verrichten. In algemene zin wordt geconcludeerd dat het 
AMK, Bureau Jeugdzorg en de Raad deskundig en professi-
oneel te werk gaan, maar dat fouten ‘met enige regelmaat’ 

voorkomen.15 Deze conclusie – kennelijk gebaseerd op de 
zienswijze van ouders dat er vaak fouten worden gemaakt 
en de zienswijze van de ketenpartners dat er soms fouten 
worden gemaakt –16 is mager onderbouwd. De daaropvol-
gende conclusie dat de foutmarges omlaag moeten kent 
dan ook eenzelfde manco als wat de ketenpartners wordt 
verweten; de beschikbare onderzoekgegevens zijn niet 
 voldoende concreet om deze conclusie te dragen. Deson-
danks bevat het onderzoek interessante elementen die bij-
dragen aan het inzichtelijk maken van de wijze waarop 
informatieverzameling- en normering plaatsvindt in de 
keten van jeugdzorg. Daarnaast worden enkele waardevol-
le aanbevelingen gedaan die toezien op het onderscheid 
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tussen feiten en meningen, het standaard toepassen van 
hoor en wederhoor in de rapportages, het duidelijk en 
navolgbaar wegen van de beschikbare informatie en het 
bijvoegen van eventuele externe rapportages van deskun-
digen.17 Verschillende van deze aanbevelingen zullen later 
in deze bijdrage nog  worden besproken.

Waarheidsvinding als juridisch concept
Het meest opvallende aan de tot nu toe gevoerde discus-
sie is dat nog nauwelijks aandacht is besteed aan het 
begrip waarheidsvinding in de juridische context. Ook het 
onderzoek van de Kinderombudsman zwijgt over de 
invloed van het civiele recht op de aard en omvang van 
het begrip waarheidsvinding. Mogelijk is dit een bron van 
onduidelijkheid waardoor de suggestie kan ontstaan dat 
waarheidsvinding slechts een rol in het strafrecht zou spe-
len.18 Niets is echter minder waar. Waarheidsvinding is 
nauw verbonden met rechtsgebiedoverschrijdende noties 
als rechtvaardigheid, wetmatigheid en behoorlijkheid.19 
Als wordt gesproken over ‘de waarheid’ in het kader van 

een rechtsstrijd dan betreft dit altijd een geconstrueerde 
werkelijkheid; dat wil zeggen een waarheid die is vormge-
geven binnen een zeker juridisch perspectief.20 De inhou-
delijke bepaling van het begrip waarheidsvinding is dan 
ook overwegend gekoppeld aan de gevoerde rechtsstrijd. 
Hier ligt waarschijnlijk de oorsprong van het hardnekkige 
misverstand dat in het straf- of bestuursrecht wordt 
gestreefd naar het achterhalen van de materiële waarheid 
en in het civiele recht slechts de formele of relatieve waar-
heid heeft te gelden.21 Met materiële waarheid wordt 
bedoeld het achterhalen van hetgeen werkelijk is gebeurd. 
De formele waarheid daarentegen betreft de waarheid 
zoals deze binnen de begrenzingen van het proces is vast 
komen te staan, wat dus niet per definitie het ‘werkelijk’ 
gebeurde hoeft te zijn.

In het civiele recht vindt de begrenzing van het 
geschil doorgaans plaats aan de hand van hetgeen door 
partijen naar voren wordt gebracht, maar ook binnen het 
strafrecht en bestuursrecht vindt begrenzing van het waar-
heidsbegrip plaats, bijvoorbeeld door de tenlastelegging of 
het oorspronkelijke besluit van een bestuursorgaan. Het is 
derhalve onjuist om beide waarheidsbegrippen tegenover 
elkaar te plaatsen met de vaststelling dat in het civiele pro-
cesrecht slechts de formele waarheid heeft te gelden. Hoog-
stens kan worden betoogd dat het rechtsgebied naar keuze 
van invloed is op de aard en omvang van het begrip. Het 
publiekrechtelijke karakter van het strafrecht stimuleert 
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materiële waarheidsvinding en vormt zelfs een voorwaarde 
ter legitimatie van het overheidsingrijpen. Het civiele pro-
ces is van nature minder geëquipeerd voor het streven 
naar materiële waarheidsvinding hetgeen zijn oorsprong 
vindt in de geldende partijautonomie en daaraan verbon-
den lijdelijkheid van de civiele rechter. De lijdelijkheid van 
de civiele rechter (vergelijk artikel 24 Rv) geldt echter niet, 
of in veel mindere mate voor zaken waarin het rechtsge-
volg niet ter vrije beschikking van partijen staat, zoals in 
het jeugdbeschermingsrecht.22

Asser benadrukt daarnaast ten aanzien van het ver-
schil tussen beide waarheidsbegrippen dat een beroep op 
de lijdelijkheid van de rechter en daarmee op de begrenzin-
gen van het geschil, nooit een excuus mogen vormen om 
onverschillig te staan tegenover het streven om de ‘werke-
lijke’ waarheid te achterhalen.23 Uiteindelijk moet dus 
 ongeacht het rechtsgebied waarbinnen de rechtsstrijd vorm 
krijgt de doelstelling zijn om de formele waarheid – de 
waarheid die in het proces vast komt te staan – zo min 
mogelijk af te laten wijken van de materiële waarheid.

De vraag blijft echter op welke manier inhoudelijk 
invulling kan worden gegeven aan de notie van waarheids-
vinding. Cleiren beschrijft drie sterk verweven componen-
ten die tezamen het begrip juridische waarheidsvinding 
binnen het strafproces omvatten: naast feitenvaststelling 
volgens logische, empirische en ervaringsgerichte weten-
schappen, omvat juridische waarheidsvinding tevens een 
materiële en een processuele component.24 Ook voor het 
jeugdbeschermingsrecht kan deze onderverdeling in drie 
componenten verhelderend werken:

1. De feitenvaststelling in het besluitvormingsproces 
vindt plaats vanaf de eerste zorgmelding (doorgaans bij 
het AMK). Daarna dient verificatie van de feiten uitge-
voerd te worden door Bureau Jeugdzorg en tenslotte de 
Raad voor de Kinderbescherming in het initiële raadson-
derzoek, hetgeen kan leiden tot een verzoek om een 
jeugdbeschermingsmaatregel. Is de maatregel eenmaal 
toegewezen door de kinderrechter dan komt de verant-
woordelijkheid ten aanzien van de feitenverzameling bij 
de Bureaus Jeugdzorg te liggen en heeft de Raad voor de 
Kinderbescherming nog slechts een controlerende taak.

2. De materiële component ziet toe op het wettelijk 
kader dat van toepassing is op jeugdbeschermingszaken, 
dus primair de regelingen in boek 1, titel 14, afdeling 4 
BW, de Wet op de Jeugdzorg en aanverwante regelgeving. 
Ten aanzien van het toepasselijk wettelijk kader staan 
wetswijzigingen op stapel die tevens belangrijke implica-
ties kunnen hebben voor de rol van waarheidsvinding in 
de jeugdbeschermingsprocedure.25

3. De processuele component is in beginsel geba-
seerd op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 
maar wordt tevens sterk beïnvloed door het in artikel 6 
EVRM vervatte recht op een fair trial, de participatiever-
eisten met betrekking tot de minderjarige die onder 
 andere voortvloeien uit artikel 12 IVRK en fundamentele 
procesrechtelijke beginselen zoals het beginsel van hoor- 
en wederhoor. Kort gezegd omvat het processuele aspect 
alle relevante vereisten binnen de jeugdbeschermingspro-
cedure die toezien op de verkrijging en normering van 
bewijsmateriaal en de rechtspositie van de minderjarige 
en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). Dit betekent 
ook dat binnen de processuele component wordt gekeken 
naar de mate waarin betrokkenen inspraak hebben tijdens 
de feitenverzameling en in hoeverre zij binnen de proce-
dure in staat worden gesteld om zich effectief te verweren 
tegen de aangedragen informatie.

De kinderrechter speelt in alle drie de genoemde 
componenten een centrale rol. Immers, waar het gaat om 
feitenvaststelling is het uiteindelijk de rechter die beslist 
welke aangedragen feiten en visies relevant zijn en of op 
basis hiervan de veronderstelde ontwikkelingsbedreiging 
voldoende aannemelijk kan worden gemaakt. Processuele 
en materiële vereisten normeren daarbij de aard en 
omvang van waarheidsvinding door de kinderrechter. Het 
voornoemde onderscheid en de centrale rol die de rechter 
hierin speelt komen later in deze bijdrage nog aan bod.

Waarheidsvinding in de jeugdbescherming: 
noodzakelijk streven of onhaalbare  
doelstelling?
Er zijn vanuit juridisch perspectief verschillende argumen-
ten aan te voeren waarom het systeem van jeugdbescher-
ming gebaat is bij het streven naar waarheidsvinding. Een 
eerste argument kan worden gevonden in de aard van het 
jeugdbeschermingsrecht. Het jeugdbeschermingsrecht 
onderscheidt zich in verschillende opzichten van andere 
terreinen binnen het civiele recht. Het civiele recht regu-
leert primair de verhouding tussen burgers onderling. In 
beginsel zijn de procesrechtelijke regels zoals neergelegd in 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering onvermin-
derd van toepassing op jeugdbeschermingszaken. Zo is het 
verzoek tot een maatregel van jeugdbescherming geba-
seerd op de normale verzoekschriftprocedure zoals neerge-
legd in artikel 261 Rv e.v. Belangrijke aanvullingen met 
betrekking tot het jeugdbeschermingsrecht zijn terug te 
vinden in de artikelen 798 t/m 813 Rv waarin de belang-
rijkste procesrechtelijke regels naar voren komen inzake 
rechtspleging betreffende het personen- en familierecht. 
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Het voornaamste verschil is gelegen in de verhouding tus-
sen de procesdeelnemers in de jeugdbeschermingsprocedu-
re. De specifieke verhouding tussen de procesdeelnemers 
heeft invloed op de functie van waarheidsvinding in het 
licht van de betekenis van rechtsgebieden, op het belang 
van feiten, op de rol van partijen bij het vinden of het aan-
dragen van de waarheid, op het belang van normering van 
de methoden van waarheidsvinding en op de toetsing van 
zowel het aangedragen bewijsmateriaal als de wijze van 
verkrijging daarvan.26

Anders dan in overige civiele zaken kenmerkt het 
jeugdbeschermingsrecht zich door een overwegend afhan-
kelijke situatie van burgers ten opzichte van publieke 
organen die bevoegd zijn om een maatregel te verzoe-
ken.27 De toekenning van verstrekkende bevoegdheden 
aan de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau 
 Jeugdzorg maakt dat het jeugdbeschermingsrecht primair 
toeziet op de verhouding tussen staat en burger en 
 daarmee sterke overeenkomsten vertoond met het 
bestuursrecht en het strafrecht. Waar een dergelijke 
machtsconcentratie aan overheidszijde zich aandient 
moeten ook vergaande eisen worden gesteld aan de pro-
cedure op basis waarvan de besluitvorming tot stand 
komt, teneinde de ‘zwakke’ partij te beschermen tegen 
 willekeur en ongerechtvaardigd ingrijpen.

Een tweede argument is direct verbonden met de 
toekenning van verstrekkende bevoegdheden aan Bureau 
Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming, name-
lijk de ingrijpendheid van de maatregelen waartoe zij 
kunnen verzoeken. Hoewel de maatregelen van jeugdbe-
scherming geen leedtoevoeging als doelstelling hebben, 
zoals in het strafrecht, kunnen zij wel degelijk leed veroor-
zaken bij degenen die met jeugdbeschermingsrecht te 
maken krijgen. Voor beide rechtsgebieden geldt dat het 
resultaat van een rechterlijke beslissing kan zijn dat wordt 
ingegrepen in de persoonlijke vrijheidsrechten die iedere 
burger toekomen, weliswaar bestraffend in het strafrecht 
en met een beschermende doelstelling in het jeugdbe-
schermingsrecht. De maatregelen van jeugdbescherming 
maken inbreuk op het recht van het kind en de ouders op 
een ongestoord gezinsleven zoals beschermd in artikel 8 
EVRM en artikel 9 IVRK. Volgens vaste rechtspraak van 
het Europees Hof is een vorm van gedwongen overheids-
ingrijpen in het gezinsleven slechts gerechtvaardigd in 
uitzonderlijke gevallen en mogen er tevens de nodige 
eisen worden gesteld aan de procedure die aan een derge-
lijke maatregel voorafgaat.28 Daar komt bij dat een mach-
tiging uithuisplaatsing in een instelling voor gesloten 
jeugdzorg een vorm van vrijheidsbeneming van minderja-
rigen betreft, hetgeen op basis van artikel 5 EVRM en arti-
kel 37 sub b IVRK slechts is toegestaan in uitzonderlijke 
gevallen en dan alleen onder zeer strikte voorwaarden. De 
inzet van een beschermingsmaatregel is dus een ultimum 
remedium net zoals de inzet van het strafrecht. Echter, 

anders dan in het strafrecht zijn de rechtsgronden van de 
jeugdbeschermingsmaatregelen aan te duiden als open 
normen, waardoor een gebrek aan legitimatie voor 
gedwongen overheidsingrijpen dreigt.29 Als dan het verza-
melde feitenmateriaal waarmee invulling wordt gegeven 
aan de rechtsgrond niet voldoende zorgvuldig tot stand is 
gekomen, ontstaat het risico op een totaal gebrek aan 
rechtszekerheid voor het kind en zijn ouders.

Tevens dienen enkele knelpunten te worden bespro-
ken die toezien op de haalbaarheid van waarheidsvinding 
in jeugdbeschermingszaken en de mogelijk negatieve 
invloed op de veiligheid van het kind. Beide aangedragen 
punten zijn geen doorslaggevende argumenten om van 
het streven naar waarheidsvinding af te zien. Wat betreft 
de haalbaarheid is het belangrijk vast te stellen dat de kri-
tiek zich niet primair richt op het geheel ontbreken van 
feitelijke informatie in de rapportages, maar op een 
gebrek aan onderscheid tussen objectief en subjectief 
bronmateriaal. In plaats van het onhaalbare streven naar 
louter objectieve bewijslast moet de nadruk dus liggen op 
een correcte waardering van alle aangedragen informatie.

Een ander naar voren gebracht knelpunt is onlosma-
kelijk verbonden met de besluitvorming in het systeem 
van jeugdbescherming, namelijk de uiterst lastige afwe-
ging omtrent de veiligheid van het kind. Hoe verhoudt 
zich dit tot het streven naar waarheidsvinding? Waar-
heidsvinding in jeugdbeschermingszaken – zo is de 
angst – is dermate tijdrovend dat de veiligheid van het 
kind mogelijk in gevaar komt. Echter, een deugdelijk en 
zorgvuldig onderbouwd verzoek legitimeert het eigen 
handelen, vergroot de kans op acceptatie bij de betrokke-
nen en doet het meeste recht aan het welbevinden van 
het kind. Voor die spoedeisende situaties waarin onmid-
dellijk gevaar voor de veiligheid van het kind is te duch-
ten staat ons een aantal voorlopige maatregelen ter 
beschikking, waarbij de bewijsdrempel terecht ook aan-
zienlijk lager ligt.

Conclusie
De discussie omtrent waarheidsvinding is uiterst actueel 
gezien de recente maatschappelijke en politieke aandacht. 
Jeugdrechtadvocaten, kinderrechters, betrokkenen, maar 
ook de ketenpartners zelf laten zich met enige regelmaat 
kritisch uit over de kwaliteit van rapporteren in jeugdbe-
schermingszaken. Op basis van de afwegingen in voor-
gaande paragraaf oogt de noodzaak tot het streven naar 
waarheidsvinding in het systeem van jeugdbescherming 
evident. De publiekrechtelijke verhouding tussen de pro-
cesdeelnemers en het ingrijpende karakter van de jeugd-
beschermingsmaatregelen, vereisen een besluitvormings-
procedure waarin handelen op basis van deugdelijke en 
actuele informatie het uitgangspunt moet zijn. Het stre-
ven naar waarheidsvinding veronderstelt echter niet dat 
op een strafrechtelijke manier aan bewijsgaring moet wor-
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den gedaan. In de rapportage omtrent jeugdbescher-
mingszaken blijft de visie van betrokken professionals 
belangrijk, maar moet vooral nagedacht worden over 
manieren om deze visie en informatie die als feitelijk kan 
worden bestempeld beter van elkaar te onderscheiden.

Wanneer wordt gesproken over verbeteringen op het 
vlak van de rapportage ontkomt men niet aan een analyse 
van de kansen en beperkingen die het toepasselijk wette-
lijk kader biedt. Een van de hoofddoelstellingen van deze 
bijdrage is te laten zien dat de aard en omvang van de 
 feitenvergaring worden genormeerd middels materiële en 
processuele aspecten, alwaar zich belangwekkende ont-
wikkelingen voordoen met de op handen zijnde wets-
wijzigingen. Om dit te illustreren volgen enkele concrete 
aanbevelingen waarbij waarheidsvinding als juridisch 
concept wordt onderverdeeld in de drie eergenoemde 
componenten. Daarnaast wordt vanuit het perspectief van 
de kinderrechter nog een aanbeveling gedaan. Uiteinde-
lijk kunnen deze aspecten mogelijk bijdragen aan een 
effectievere procedure waarin meer rechtvaardigheid 
wordt ervaren door de betrokkenen hetgeen een positieve 
uitwerking kan hebben op de acceptatie van de verschil-
lende maatregelen en de overheid meer legitimatie 
 verschaft ten aanzien van de beslissing tot gedwongen 
ingrijpen in het gezinsleven.

Aanbevelingen
Rapportage
Waar het gaat om de feitenvergaring ten aanzien van de 
rapportage door de verschillende ketenpartners ligt het 
voor de hand om de manier waarop de informatie nu 
wordt verzameld en geselecteerd kritisch en diepgaand te 
analyseren. Het onderzoek van de Kinderombudsman 
geeft slechts een globale indicatie over de prevalentie van 
fouten in de rapportage. Daarbij lijkt het op basis van zijn 
onderzoek en de maatschappelijke kritiek met name van 
belang om de kwaliteit van rapporteren bij de Bureaus 
Jeugdzorg scherp onder de loep te nemen. Hier lijkt de 
urgentie van de problematiek nog niet voldoende door-
gedrongen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een goed 
onderbouwd antwoord op de vraag die nog steeds open 
ligt: hoe vaak worden fouten gesignaleerd in de jeugdbe-
schermingsrapportage en nog belangrijker, in hoeverre 
heeft dit een negatieve invloed op de besluitvorming 
omtrent het kind?

Één element verdient in dit licht extra aandacht. 
Voor men een oordeel kan geven over het onderscheid 
 tussen feiten en meningen moet duidelijk zijn welke 
informatie als feitelijk kan worden bestempeld. De familie-

kamer van de Rechtbank Amsterdam geeft in dit verband 
een belangrijke aanzet. Zij laat in een brief aan Bjz en de 
Raad weten voortaan scherper te toetsen of het verzoek 
tot een maatregel middels concrete en toetsbare feiten is 
onderbouwd.30 Concreet en toetsbaar betekent met name 
dat de aangedragen informatie waar mogelijk kan worden 
gestaafd met documenten.31 Voorbeelden zijn het bijvoe-
gen van justitiële documentatie in het geval dat naar een 
strafblad wordt verwezen, een verslag van een hulpverle-
ningsinstelling indien wordt gesteld dat vrijwillige 
 hulpverlening heeft gefaald, of een bijgevoegd persoonlijk-
heidsonderzoek indien een stoornis wordt vermeld.32

Materiële component
Met betrekking tot de materiële component van waar-
heidsvinding kan worden gewezen op ontwikkelingen die 
samenhangen met de invoering van de Jeugdwet en de 
wettelijke herziening kinderbeschermingsmaatregelen. 
Zoals eerder genoemd voorziet de Jeugdwet in een ‘waar-
heidsplicht’ hetgeen betekent dat rapportages en verzoek-
schriften van de Raad en Bureau Jeugdzorg volledig en 
naar waarheid onderbouwd dienen te worden, waarbij 
 specifieke aandacht moet worden geschonken aan het 
onderscheid tussen feiten, visies en interpretaties.33 
 Hoewel de noodzaak tot onderscheid tussen feiten en 
meningen reeds terugkomt in het beleidskader van de 
ketenpartners, lijkt extra nadruk op het belang van waar-
heidsvinding geen overbodige luxe. Of het voorstel in de 
praktijk ook toegevoegde waarde heeft is echter in zijn 
geheel afhankelijk van de specifieke invulling en conse-
quenties wanneer niet wordt gehandeld overeenkomstig 
de ‘waarheidsplicht’. Ten aanzien van de consequenties 
wordt aansluiting gezocht bij het reeds op jeugdbescher-
mingszaken toepasselijke artikel 21 Rv, waarin staat dat 
de rechter bij niet-naleving de gevolgtrekking kan maken 
die hij geraden acht.

Een tweede ontwikkeling op materieelrechtelijk vlak 
hangt samen met de wettelijke herziening kinderbescher-
mingsmaatregelen. Met de wetswijziging wordt voorzien 
in een vergemakkelijking van de gegevensuitwisseling 
met betrekking tot onder toezicht gestelde kinderen. Dit 
veronderstelt dat betrokken professionals, zoals medici of 
psychologen, ongeacht hun beroepsgeheim, informatie 
over het kind of de ouders of verzorgers op verzoek van 
de gezinsvoogd moeten delen met Bureau Jeugdzorg, 
indien dit noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering 
van de ondertoezichtstelling.34 Toestemming door de 
ouder of verzorger met gezag is hiervoor niet meer nood-
zakelijk. De doelstelling om op deze manier meer zicht te 
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breekt de betrokken gezinsvoogd op zitting dan is iedere 
vorm van discussie bij voorbaat onmogelijk en kan slechts 
worden verwezen naar de rapportage. Zoals genoegzaam 
is gebleken is nu juist de kwaliteit van rapporteren aan 
zware kritiek onderhevig. Uiteindelijk kunnen in zo’n 
 situatie dus grote vraagtekens worden gezet bij de mate 
waarin betrokkenen effectief in staat worden gesteld om 
verweer te voeren. Eventuele praktische bezwaren wegen 
in dit geval niet op tegen het fundamentele recht om 
 feiten en omstandigheden aangevoerd door de verzoeken-
de partij ter discussie te stellen.

Rechterlijke motivering
Tot slot een laatste aanbeveling die zich specifiek richt op 
de positie van de kinderrechter. Al decennialang wordt 
gewezen op de vaak summiere rechterlijke motivering in 
jeugdbeschermingszaken.37 Het gebruik van standaardfor-
muleringen zonder inhoudelijke toelichting lijkt zich 
moeizaam te verhouden met de voor vonnissen, arresten 
en beschikkingen geldende motiveringsplicht.38 Hoewel 
deze gang van zaken in de literatuur en tijdens parlemen-
taire behandelingen geregeld naar voren is gebracht, lijkt 
er op dit vlak, zeker ten aanzien van jeugdbeschermings-
zaken in eerste aanleg, nog onvoldoende veranderd.39 Met 
de herziening kinderbeschermingsmaatregelen wordt de 
kinderrechter verplicht de concrete bedreigingen in de 
ontwikkeling van de minderjarige alsmede de daarop 
afgestemde duur van de ondertoezichtstelling te vermel-
den (concept artikel 1:255 lid 5 BW). Dit veronderstelt dat 
het slechts herhalen van de rechtsgrond in de nieuwe 
 situatie niet meer voldoende is. Doek stelt daarnaast dat 
artikel 12 IVRK vereist dat in de rechterlijke beschikking 
ook expliciet wordt ingegaan op het belang dat aan de 
opvatting van het kind is toegekend, zeker waar het een 
kind van twaalf jaar of ouder betreft.40

Een uitgebreide rechterlijke motivering waarin aan-
dacht wordt besteed aan de concrete bedreiging maar 
tevens aan de zienswijze van het kind kan een belangrijke 
stap voorwaarts betekenen, er van uitgaande dat een 
belangrijke functie van de rechterlijke motiveringsplicht 
kwaliteitsbevordering is. Een diepgaande motivatie dwingt 
de rechter immers om alle relevante aspecten kritisch en 
zorgvuldig te overwegen, hetgeen nauw verbonden is met 
de notie van waarheidsvinding. Een constante kritische blik 
oogt noodzakelijk om de ingezette veranderingen te stimu-
leren en het stemt dan ook positief dat de Rechtbank 
Amsterdam hiertoe het initiatief lijkt te hebben genomen. 

krijgen op de thuissituatie en daarmee op de veiligheid 
van het kind brengt ook met zich mee dat de gezinsvoogd 
minder afhankelijk wordt van eigen waarnemingen. In 
potentie kan dit de kwaliteit van de rapportages verbete-
ren hoewel er tevens grote risico’s aan kleven. Meer 
 informatie betekent (nog) meer verantwoordelijkheid. 
Alles hangt dus af van de zorgvuldigheid waarmee met de 
beschikbare informatie wordt omgegaan. Momenteel zijn 
er nog grote zorgen over de gevolgen van een vereenvou-
digde gegevensuitwisseling op het gebied van rechtsbe-
scherming en de privacy van betrokkenen.35

Processuele vereisten
Ten aanzien van de processuele component van waar-
heidsvinding kan gewezen worden op de verschillende 
vereisten die voortvloeien uit het in artikel 19 Rv neerge-
legde beginsel van hoor- en wederhoor. Ook de Kinderom-
budsman benadrukt in zijn onderzoek het belang van 
hoor- en wederhoor in de jeugdbeschermingsprocedure. 
Ten aanzien van de ketenpartners veronderstelt dit meer 
dan alleen het weergeven van de visie van betrokkenen in 
de rapportage, maar ook laten zien of en hoe de visie is 
meegewogen. De Raad voor de Kinderbescherming wijst 
in dit verband zelf op de mogelijkheid voor cliënten om 
gegevens die terugkomen in de rapportage aan te mogen 
vullen en/of te wijzigen.36

Een ander problematisch element in dit licht is de 
praktijk op zitting waarbij met enige regelmaat niet de 
betrokken gezinsvoogd maar een andere (juridische) ver-
tegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg aanwezig is. Juist 
omdat de persoonlijke visie van de gezinsvoogd vaak een 
wezenlijk onderdeel uitmaakt van de rapportage, moeten 
de betrokkenen middels hun advocaat in de gelegenheid 
worden gesteld deze visie aan de kaak te stellen. Ont-
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