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COLLEGE VAN BEROEP van de STICHTING KWALITEITSREGISTER JEUGD (SKJ) 

 

 

14.001B Uitspraak inzake het beroep tegen de uitspraak van het College van Toezicht (CvT) 

van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) van 24 oktober 2014 

(14.03T), verzonden op 24 oktober 2014. 

Klager in de behandeling in eerste aanleg gaat in beroep tegen deze uitspraak.  

  

A., hierna te noemen: appellant 

 

versus  

  

B., hierna te noemen: verweerder, 

vertegenwoordigd en bijgestaan door mr. N.R. Kasteel en mevrouw mr. E. Lam. 

 

Samenstelling van het College van Beroep SKJ  

De behandeling van het beroep heeft plaatsgevonden in de volgende samenstelling: 
mr. P.A.J.Th. van Teeffelen, voorzitter; 
mevrouw drs. S.J. Ephraïm, 

mevrouw drs. D. de Gelder, 

mr. A.P. van der Linden, 

E.A.J. Ouwerkerk, leden. 

 

1. Verloop van de procedure tot aan het beroep 

Bij klaagschriften van 28 februari, 14 maart, 20 maart en 28 april 2014 heeft appellant bij het 

College van Toezicht van de NVMW (hierna: CvT NVMW) een klacht ingediend over 

verweerder, jeugdzorgwerker bij Stichting Bureau Jeugdzorg […].  

Bij brief van 22 april 2014 heeft mr. N.R. Kasteel, advocaat in dienst van Stichting Bureau 

Jeugdzorg […], namens verweerder gereageerd op de door appellant ingediende klachten 

van 28 februari, 14 maart en 20 maart 2014. Bij brief van 4 juli 2014 heeft mevrouw mr. E. 

Lam, advocaat bij Keizerhof Advocaten te Amsterdam, namens verweerder gereageerd op 

de door appellant ingediende klacht van 28 april 2014.  

De klachten van appellant en de verweerschriften van verweerder zijn mondeling behandeld 

tijdens een hoorzitting op 1 oktober 2014. Het CvT NVMW heeft op 24 oktober 2014 

uitspraak gedaan. Het CvT NVMW oordeelde alle klachtonderdelen ongegrond.  

Appellant is van deze beslissing in hoger beroep gegaan. 

 

2. Ontvankelijkheid van het beroepschrift en van het beroep 

Het beroepschrift is binnengekomen binnen de daarvoor gestelde termijn na de dag van 

verzending van de uitspraak van het CvT NVMW. Het bevat de noodzakelijke gegevens en 

de gronden van het beroep. 

Het College van Beroep SKJ is door de ministeriële erkenning van SKJ per 17 november jl. 

bevoegd om klachten in beroep tegen jeugdzorgwerkers te behandelen, voor zover de 

registratie van de in beroep betrokken jeugdzorgwerker dateert van voor of vanaf 17 

november 2014. Verweerders registratie in het register SKJ dateert van 12 november 2013.  

Het college is derhalve ontvankelijk in het beroep. 

Het college verklaart het beroepschrift ontvankelijk. 

 

3. De procedure in beroep  

Bij beroepschrift van 20 november 2014 heeft appellant beroep aangetekend tegen de 

uitspraak van het CvT NVMW. Bij brief van 23 december 2014 heeft gemachtigde van 

verweerder gereageerd op het beroepschrift. 
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Het beroepschrift en het verweer in beroep worden geacht te zijn ingelast in deze procedure. 

Het College van Beroep SKJ, hierna: het college, heeft op 26 februari 2015 besloten om het 

beroep schriftelijk af te doen. Partijen zijn daarvan bij brief van 26 februari 2015 in kennis 

gesteld en hebben tegen de beslissing geen bezwaar gemaakt. 

 

4. De feiten 

Appellant heeft vier kinderen met zijn ex-echtgenote. Bij beschikking van 2 augustus 2011 

zijn de kinderen van appellant onder toezicht gesteld van Stichting Bureau Jeugdzorg […] 

voor de duur van één jaar. De kinderen hebben hun hoofdverblijf bij de ex-echtgenote van 

appellant. In december 2012 zijn de kinderen uit huis geplaatst en ondergebracht in een 

gezinshuis. Appellant heeft eenmaal per week, gedurende anderhalf uur, begeleide omgang 

met zijn kinderen. Verweerder is als gezinsvoogd belast met de uitvoering van de 

ondertoezichtstelling van de vier kinderen en de begeleiding van de omgangsregeling. De 

contacten tussen appellant en zijn kinderen worden gedurende de begeleide 

omgangsmomenten geobserveerd door verweerder. Van deze observaties worden 

aantekeningen gemaakt in de vorm van contactjournaals. De ondertoezichtstelling van de 

kinderen is bij beschikking van 29 juli 2013 verlengd tot 2 augustus 2014. Bij beschikking van 

19 april 2013 is de ex-echtgenote van appellant belast met het eenhoofdig gezag over de 

kinderen. 

 

5. De klachten 

5.1 De eerste klacht van appellant heeft betrekking op de gegevensverstrekking door 

verweerder aan appellant. Volgens appellant weigert verweerder te reageren op zijn 

verzoeken om kenbaar te maken welke gegevens en informatie hij met betrekking tot 

appellant in de dossiers van de vier kinderen registreert. Tevens weigert verweerder om 

deze gegevens en informatie kenbaar te maken aan appellant.  

5.2 Appellant verwijt verweerder dat hij zich niet als een waardig en professioneel 

gezinsvoogd gedraagt en dat geen sprake is van een constructieve samenwerking. 

Verweerder zou geen transparante, bekwame, zorgvuldige en integere jeugdzorgwerker zijn.  

5.3 De derde klacht van appellant houdt in dat verweerder geen plan van aanpak met 

betrekking tot de ondertoezichtstelling en de thans geldende omgangsregeling heeft 

opgesteld. Appellant is er niet van op de hoogte of er een plan van aanpak is opgesteld. Als 

er een plan van aanpak is opgesteld, wenst hij daarin inzage.  

5.4 De vierde klacht van appellant houdt verband met het feit dat verweerder stelselmatig 

zou proberen om verkapte (schriftelijke) aanwijzingen aan appellant te geven, terwijl in 

rechte is bepaald dat aanwijzingen aan appellant geen juridische werking meer hebben. Met 

het begrip aanwijzing wordt volgens appellant bedoeld een instructie of mondelinge duiding 

van verweerder, temeer wanneer daaraan voorwaarden worden verbonden of gevolgen 

worden verbonden zodra een aanwijzing niet wordt nageleefd door appellant. 

 

6. Beoordeling van het beroep  

Overwegingen: 

6.1 De eerste klacht van appellant heeft, conform de samenvatting onder 5.1, betrekking op 
de gegevensverstrekking door verweerder aan appellant. Volgens appellant weigert 
verweerder te reageren op zijn verzoeken om kenbaar te maken welke gegevens en 
informatie hij met betrekking tot appellant in de dossiers van de vier kinderen registreert. 
Tevens weigert verweerder om deze gegevens en informatie kenbaar te maken aan 
appellant. 
Ook in de derde klacht beklaagt appellant zich over het feit dat, als door verweerder 
daadwerkelijk een plan van aanpak is gemaakt, hij daaruit geen informatie krijgt over de 
gegevens die op zijn persoon betrekking hebben. 
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6.2 Volgens het CvT NVMW ontbeert appellant het recht op informatie op de door hem 
bedoelde dossiers omdat hij geen gezag heeft over zijn kinderen en omdat zijn ex-
echtgenote geen toestemming geeft voor inzage in de dossiers. 
In hoger beroep heeft appellant uitdrukkelijk naar voren gebracht dat hij conform de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (WBP) recht heeft op informatie over gegevens die zijn 
verwerkt in bedoelde (kinderbeschermings)dossiers en die direct betrekking hebben op zijn 
persoon. 
Het gaat dus om een andere vraag dan zoals het CvT NVMW die kennelijk heeft opgevat. Dit 
college vatte de vraag van appellant kennelijk op als een vraag om inzage in c.q. informatie 
betreffende het gehele dossier, waarin ook informatie omtrent anderen dan appellant is 
opgenomen. 
 
6.3. Bij een verzoek om inzage dient onderscheid te worden gemaakt tussen een verzoek 
om inzage in de eigen (persoons)gegevens en een verzoek om inzage in bescheiden die 
(mede) betrekking hebben op een ander. 
Een verzoek om inzage in de eigen (persoons)gegevens dient, ook in de opvatting van 
verweerder, te worden gehonoreerd. 
Het correct omgaan met privacygevoelige gegevens betreffende personen, die bovendien 
afhankelijk zijn van het correcte optreden van functionarissen van het (voormalige) Bureau 
Jeugdzorg, behoort tot de beroepscode van verweerder. 
Naar aanleiding van de hoorzitting in eerste aanleg bij het CvT heeft verweerder naar eigen 
zeggen navraag gedaan of appellant verzoeken om inzage in de contactjournaals had 
ingediend en wat er met die verzoeken is gedaan. Verweerder heeft vervolgens gesteld, zo 
blijkt uit punt 9 van het verweerschrift van verweerder in beroep, dat een en ander ertoe 
heeft geleid dat appellant eind oktober 2014 inzage heeft gekregen in contactjournaals en 
beslisjournaals van de afgelopen anderhalf jaar die betrekking hebben op appellant zelf. 
Tevens ontvangt appellant nu elke maand de contactjournaals die betrekking op hem 
hebben. 
 
6.4. Verweerder stelt verder dat door Bureau Jeugdzorg wel degelijk voor alle vier de 
kinderen een plan van aanpak is opgesteld, dat appellant als ouder zonder gezag niet 
betrokken is bij het plan van aanpak, dat hij geen recht heeft op inzage hiervan en dat het 
plan ook niet met hem besproken is. De passages in de plannen van aanpak, die betrekking 
hebben op appellant, zijn niet veranderd in de nieuwe plannen gegeven het feit dat de 
situatie van appellant niet veranderd is. De stukken uit het nieuwe plan van aanpak die 
betrekking hebben op appellant zijn niet toegestuurd aan appellant, omdat hij deze reeds in 
zijn bezit had vanuit de periode dat hij nog wel met het ouderlijk gezag was belast. 
 
6.5. Het vorenstaande betekent dat klachten 1 en 3 terecht zijn voorgedragen. In zoverre 
slaagt het beroep van appellant. Inmiddels is echter door verweerder - naar het college 
begrijpt - voldoende tegemoet gekomen aan de door appellant terecht gedane verzoeken. 
Ten aanzien van het huidige plan van aanpak was het van de zijde van verweerder overigens 
correct geweest indien de mededeling dat er in de situatie bij appellant niets was veranderd 
schriftelijk was gedaan. 
De bespreking van de overige grieven van klachten 1 en 3 hebben door het slagen van beide 
klachten geen zelfstandige betekenis meer en behoeven mitsdien geen bespreking. 
 
6.6. De tweede klacht heeft betrekking op het verwijt dat verweerder zich niet als een 
waardig en professioneel gezinsvoogd heeft gedragen en dat geen sprake is van een 
constructieve samenwerking met appellant. 
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Daarover heeft het CvT NVMW geoordeeld dat de diverse kwalificaties niet worden 
onderbouwd met feiten en objectiveerbare gronden. 
Het college deelt dit oordeel, ook na kennisneming van het beroepschrift. 
In de eerste plaats merkt het college op dat het handelen van verweerder niet getoetst 
behoort te worden aan criteria van de Inspectie Jeugdzorg of aanbevelingen 
Kinderombudsman; getoetst dient te worden of verweerder zich aan de Beroepscode voor de 
Jeugdzorgwerker heeft gehouden. 
In de tweede plaats hebben volgens het college veel klachten en verwijten betrekking op de 
wijze waarop appellant de zaken subjectief ervaart. Voorts is een constructieve 
samenwerking voor verweerder geen eenvoudige opgave, indien appellant naar voren brengt 
dat aan het handelen van verweerder mogelijk een ernstige psychiatrische stoornis ten 
grondslag zou liggen en dat door toedoen van verweerder zijn vier zonen de rest van hun 
leven een jeugd met afgrijselijke jeugdherinneringen meetorsen. Verweerder stelt zich naar 
eigen zeggen echter steeds constructief op. 
Daarmee faalt deze klacht. 
 
6.7. De vierde klacht van appellant heeft betrekking op zijn stelling dat verweerder 
stelselmatig zou proberen om (verkapte) schriftelijke aanwijzingen aan appellant te geven 
terwijl schriftelijke aanwijzingen als bedoeld in artikel (oud) 1: 258 lid 1 BW alleen gelden 
voor de minderjarige(n) en de met het gezag belaste ouder. 
Zowel appellant als verweerder is er van op de hoogte dat verweerder aan appellant, die niet 
meer is belast met het ouderlijk gezag, geen schriftelijke aanwijzingen als bedoeld in de wet 
kan geven. 
Volgens verweerder hebben de in de verslagen genoemde ”doel, actie en evaluatie” 
betrekking op adviezen/aandachtspunten met betrekking tot de omgangsregeling tussen 
appellant en zijn kinderen. Het streven van het (voormalige) Bureau Jeugdzorg is er op 
gericht om de omgangsregeling voor zowel appellant als de kinderen op een prettige wijze te 
laten verlopen. 
Voor zover hieromtrent in deze procedure stukken zijn overgelegd kan het college daaruit 
niet afleiden dat een andere bedoeling aan deze stukken ten grondslag ligt. 
Daarmee faalt deze klacht. 
 

Uitspraak  

Het College komt na bovenstaande overwegingen tot de volgende uitspraak. 

De klachten 1 en 3 slagen, de klachten 2 en 4 falen. 

Aangezien verweerder nog voor het indienen van het beroepschrift voldoende tegemoet is 

gekomen aan de door appellant terecht gedane verzoeken, ten grondslag liggend aan de 

klachten 1 en 3, ziet het college aanleiding om af te zien van oplegging van enige maatregel. 

 

Uitspraak aldus gedaan op 10 maart 2015 in de genoemde samenstelling.  

 

i.o.  

 

 

mr. P.A.J.Th. van Teeffelen, voorzitter  mevrouw mr. C. Abbing, secretaris 


