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Beslissing van de wrakingskamer van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister 
Jeugd, hierna te noemen: SKJ in de zaak 16.005T 
 
De wrakingskamer van het College van Toezicht heeft het volgende overwogen en beslist 
naar aanleiding van het op 14 juni 2016 bij het College binnengekomen verzoek van: 
 
Mevrouw A. (hierna te noemen: klaagster),  
 
tot wraking van: 
 
mevrouw B.  
Voorzitter van het College van Toezicht ter zitting van 13 juni 2016 (hierna te noemen: 
voorzitter) 
 
 
1. Het verloop van de procedure 
1.1.  Klaagster heeft op 12 januari 2016 een klacht ingediend. Op 13 juni 2016 heeft de 

mondelinge behandeling van de klacht plaatsgevonden. 

1.2.  Klaagster heeft op 14 juni 2016 een verzoek gedaan tot wraking van de voorzitter. 

1.3.  Het wrakingsverzoek is ter zitting van de wrakingskamer van het College van 4 juli 
2016 behandeld. 

 
1.4.  Partijen zijn gevraagd om het verzoek en verweer ter zitting toe te lichten. Klaagster 

heeft desgevraagd aangegeven verhinderd te zijn. De voorzitter is verschenen. 

1.5.  De wrakingskamer van het College was ter zitting van 4 juli 2016 als volgt 
samengesteld:  
Mr. A.R.O. Mooy, voorzitter, mevrouw E. van Ek en de heer V. Toebosch, leden, met 
bijstand van mr. A.C. Veerman als secretaris. 

 
1.6.  Het College heeft kennis genomen van de volgende stukken: 

het wrakingsverzoek d.d. 14 juni 2016, de aanvulling d.d. 30 juni 2016 en een e-mail 
bericht van de voorzitter d.d. 30 juni 2016. 

 
2. Het verzoek om wraking 
Voor het wrakingsverzoek zijn de volgende gronden aangevoerd.  
 
Klaagster is geschrokken van de wijze waarop de voorzitter haar heeft bejegend en de felle 
houding van de voorzitter. 
 
De voorzitter wilde klaagster bij binnenkomst geen hand geven en zei bits 'dit doen wij hier 
niet'. Vervolgens werd klaagster stevig ondervraagd over geluidsopnames en moest zij haar 
telefoons uitdoen en op tafel leggen. De voorzitter was kort, strak en heeft zich intimiderend 
opgesteld. Beklaagde viel niet dezelfde ondervraging ten dele. 
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Klaagster is er niet in geslaagd om binnen de vijftien minuten spreektijd haar verhaal te doen 
en is door de voorzitter diverse malen bits afgekapt met opmerkingen als: 'ja ja, dat weten 
we al', 'dat staat in de klacht'. Klaagster heeft begrip voor het bewaken van de tijd maar 
vindt dat de bejegening niet juist is geweest. 
 
De voorzitter heeft haar ongenoegen laten merken met betrekking tot de afwezigheid van 
haar partner bij de hoorzitting en de procedure bij het Hof. De voorzitter heeft gezegd dat zij 
zich kan voorstellen dat het hof nog een zitting zou plannen om ook de partner te horen met 
de lading dat hij hierin zijn verantwoordelijkheid hoort te nemen, oftewel dat hij dat op dat 
moment niet zou doen. 
 
De kern van de klacht tegen beklaagde is in de hoofdzaak gelegen in het feit dat klaagster en 
klager in 1,5 jaar niet gehoord zijn, geen kans hebben gekregen te laten zien wie ze zijn en de 
wijze waarop het gezin functioneert. Klaagster rekende er op dat zij tijdens de hoorzitting op 
een open en onbevooroordeelde manier gehoord zou worden.  
 
Aan het einde van de hoorzitting heeft klaagster willen verduidelijken dat het haar er niet 
om ging om mensen aan te vallen. De voorzitter heeft klaagster in de rede gevallen met de 
opmerking dat klaagster beklaagde wel degelijk aanviel. Vervolgens heeft de voorzitter te 
kennen gegeven dat zij een ongelukkige term had gekozen en dat zij het niet zo bedoelde.  
 
Klaagster is van mening dat door het uitspreken van deze hiervoor genoemde uitlatingen en 
door de wijze van optreden tijdens de zitting de voorzitter bevooroordeeld is en dat 
klaagster geen open en eerlijke kans heeft gekregen om haar verhaal te doen. 
 
Klaagster stelt zich op het standpunt dat voldoende aannemelijk is dat zich feiten of 
omstandigheden hebben voorgedaan waardoor de onpartijdigheid schade zou kunnen 
leiden.  
 
3. Toelichting voorzitter 
De voorzitter heeft op 30 juni 2016 schriftelijk medegedeeld dat zij zich niet zal verschonen 
als voorzitter en heeft tijdens de mondelinge behandeling, kort samengevat en zakelijk in de 
kern aangegeven, het volgende naar voren gebracht. 
 
Tijdens de mondelinge behandeling van de klacht heeft zich een incident voorgedaan. Uit 
het dossier bleek dat niet uitgesloten kon worden dat klaagster geluidsopnames zou maken 
tijdens de zitting. Er mogen geen geluidsopnames worden gemaakt. De voorzitter heeft 
klaagster daarom gevraagd om haar telefoon uit te zetten. Op de vraag of er nog een 
telefoon was, heeft klaagster bevestigend geantwoord en ook deze telefoon op tafel gelegd. 
Klaagster heeft op dat moment zonder protest en zonder weerwoord aan het verzoek 
voldaan. Aan de hand van het dossier was er geen aanleiding om hetzelfde aan beklaagde te 
vragen. 
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Desgevraagd heeft de voorzitter te kennen gegeven dat klaagster enkele dagen voor de 
zitting aan de secretaris heeft gevraagd of zij schriftelijk op het verweerschrift van beklaagde 
kon reageren. In verband met de termijnen en het gegeven dat de zitting eerder is verplaatst 
vanwege het niet tijdig doorsturen van het verweerschrift van beklaagde aan klaagster, is de 
voorzitter niet op het verzoek van klaagster ingegaan. Als dit verzoek van klaagster was 
toegewezen, had de zitting van 13 juni opnieuw geen doorgang kunnen vinden. 

De secretaris heeft klaagster een aantal dagen voor de zitting namens het College per e-mail 
bericht dat klaagster 15 minuten spreektijd had. De zitting is tijdelijk geschorst omdat 
klaagster een pleitnota had van 27 pagina's. De secretaris heeft van deze pleitnota kopieën 
gemaakt voor het College en beklaagde. De voorzitter heeft klaagster gevraagd of zij zich tot 
de hoofdzaak wilde beperken. Na tien minuten heeft de voorzitter klaagster onderbroken 
door haar op de tijd te wijzen. Na dertig minuten heeft de voorzitter aan beklaagde het 
woord gegeven nadat klaagster de kern van haar betoog heeft kunnen voordragen. De 
gemachtigde van beklaagde heeft een pleitnota voorgedragen en het College heeft vragen 
gesteld aan beide partijen. 

Beklaagde raakte geëmotioneerd tijdens de hoorzitting en werd door klaagster vier tot vijf 
keer onderbroken. De voorzitter heeft klaagster hierop aangesproken en gezegd dat 
klaagster later in de gelegenheid zou worden gesteld om te reageren. Klaagster heeft  
gezegd dat zij er niet op uit was om iemand aan te vallen. De voorzitter heeft daarop 
gereageerd door te zeggen dat klaagster wel degelijk beklaagde aanviel. Het was een 
vervelende situatie en het spijt de voorzitter dat zij deze woorden uitgesproken heeft, zij 
schrok echter van de reactie van klaagster. Het staat klaagster vrij om een klacht in te dienen 
en haar standpunten naar voren te brengen maar het gaat ook om de manier waarop deze 
worden geuit.  

De voorzitter heeft geconstateerd dat haar begrip voor het Hof om opnieuw een zitting te 
plannen door klaagster anders is uitgelegd hetgeen zij jammer vindt. Met haar opmerking 
heeft de voorzitter slechts empathie willen uitdrukken. De voorzitter begrijpt dat zittingen 
beladen en emotioneel zijn, zij heeft met haar handelen beide partijen aan het woord willen 
laten. De mondelinge behandeling heeft in totaal ongeveer vijf kwartier geduurd. 

Er zijn naar de mening van de voorzitter geen feiten en omstandigheden die zouden kunnen 
leiden tot toewijzing van het wrakingsverzoek. 

4. Beoordeling van het verzoek 
Op grond van artikel 4.12 van het Tuchtreglement kunnen de leden van de colleges door  
partijen worden gewraakt als zich feiten en omstandigheden voordoen waardoor hun  
onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.  
 
Uitgangspunt van de tuchtrechtspraak is dat de beoordeling van de onpartijdigheid in de  
eerste plaats bij de voorzitter (en de leden) van het College zelf ligt en dat zij zich zelf ervan  
moeten vergewissen of zij in verband daarmee vrij staan aan de behandeling van een zaak  
deel te nemen.  
Wanneer de voorzitter en/of leden van het College zich niet verschonen, moet in beginsel  
van hun onpartijdigheid worden uitgegaan, tenzij door een betrokkene in de procedure  
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bijzondere omstandigheden worden aangevoerd, die een aanknopingspunt opleveren om de  
onpartijdigheid in twijfel te trekken (subjectieve partijdigheid). 

Onder omstandigheden kan worden gewraakt, als geheel afgezien van de persoonlijke 

opstelling van de rechter in een onderhavige zaak de bij een partij bestaande vrees voor 

partijdigheid van die rechter objectief gerechtvaardigd is, waarbij rekening moet worden 

gehouden met uiterlijke schijn (objectieve partijdigheid). Het subjectieve oordeel van 

klaagster is niet doorslaggevend. 

 

Aan de orde is dan ook slechts de vraag of sprake is van feiten en omstandigheden die 

klaagster een objectief te rechtvaardigen grond geven voor de vrees dat het de voorzitter 

aan onpartijdigheid heeft ontbroken. De wrakingskamer oordeelt hierover als volgt. 

Zoals de wrakingskamer is gebleken, is volgens klaagster de vrees voor partijdigheid gelegen 

in de wijze waarop de voorzitter klaagster heeft bejegend. 

Het College heeft geconstateerd dat het wrakingsverzoek een optelsom is van verschillende  
incidenten die tijdens de mondelinge behandeling op 13 juni 2016 hebben 
plaatsgevonden. De uitgestoken hand van klaagster is afgeslagen, klaagster heeft haar 
telefoons op tafel moeten leggen, haar is uitdrukkelijk gevraagd of geluidsapparatuur aan  
staat maar aan beklaagde is geen vraag gesteld over geluidsapparatuur, de pleitnota kon  
niet geheel worden uitgesproken door klaagster en de voorzitter heeft een opmerking  
gemaakt over het aanvallen van beklaagde door klaagster.  
Het College kan zich voorstellen dat klaagster zich ten opzichte van beklaagde minder 
gehoord voelt. De voorzitter heeft gemotiveerd toegelicht op welke wijze de zitting verlopen 
is en hoe de communicatie met klaagster is verlopen.  

Het weigeren van een uitgestoken hand is naar het oordeel van de wrakingskamer geen 
reden om aan te nemen dat er sprake is van partijdigheid. Voorts staat het een voorzitter 
van het College vrij om te benoemen dat klaagster beklaagde aanvalt in het geval een klacht 
is ingediend. Onder omstandigheden kan een voorzitter vragen naar geluidsopnames als het 
dossier daar aanleiding toe geeft. 

De wrakingskamer weegt ook mee dat klaagster door de voorzitter in de gelegenheid is 
gesteld haar pleitnota voor te dragen. De voorzitter heeft bij aanvang klaagster reeds 
gewezen op de omvang van de pleitnota en de 15 minuten spreektijd. Uiteindelijk heeft 
klaagster een half uur de tijd gekregen om haar pleitnota voor te dragen. De pleitnota is aan 
het College overgelegd en maakt deel uit van het dossier. 

De voorzitter heeft vervolgens beklaagde de gelegenheid gegeven om het woord te doen. 
Klaagster heeft daarna de gelegenheid gekregen om op beklaagde te reageren. 

Hoewel het College zich kan voorstellen dat de hiervoor genoemde incidenten hebben geleid 
tot een gevoel van ontevredenheid bij klaagster, is het echter van oordeel dat het niet tot de 
conclusie kan leiden dat er een objectieve grond is van partijdigheid van de voorzitter. 

Het wrakingsverzoek wordt dan ook afgewezen. 
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5. Beslissing 
De wrakingskamer van het College: 

 wijst het verzoek tot wraking van de voorzitter af. 
 
Aldus gedaan op 4 juli 2016 en verstuurd aan partijen op 21 juli 2016 door mr. A.R.O. Mooy, 
mevrouw E. van Eck en de heer V. Toebosch en ondertekend door de voorzitter en 
secretaris. 
 
 
 

De heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter 
 
 
 
 
Mevrouw mr. A.C. Veerman, secretaris 

 
 
 
Deze beslissing is in afschrift op 21 juli 2016 per aangetekende brief verzonden aan: 

 

 Klaagster 

 Mr. B. 

 De gemachtigde van beklaagde met zaaknummer 16.005T. 

 

Tegen deze beslissing kan geen hoger beroep worden ingesteld. 


