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16.173T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna 

te noemen: SKJ 
 

Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd 

en beslist in de volgende samenstelling: 

 

de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter; 

de heer E.A.J. Ouwerkerk, lid-beroepsgenoot; 

mevrouw M. Bijnoe, lid-beroepsgenoot. 

 

Als secretaris is opgetreden mevrouw mr. N.S. Willems Ettori-Oort.  

 

Het College heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de door:  

  

[klaagster], hierna te noemen: klaagster, wonende te [woonplaats], ingediende klacht tegen: 

 

[beklaagde], hierna te noemen: beklaagde, werkzaam als jeugdbeschermer/ gezinsvoogd bij [GI], 

locatie Zwolle, hierna te noemen: [GI]. 

 

Beklaagde wordt in deze zaak bijgestaan door mevrouw mr. E. Lam, werkzaam bij Suez Advocaten te 

Amsterdam. 

 

1 Het verloop van de procedure  

1.1 Het College heeft kennis genomen van: 

- het klaagschrift van 31 december 2016, met de bijlagen en bijbehorende aanvullingen; 

- het verweerschrift van 17 maart 2017, met bijlagen; 

- de door de klaagster tijdens de mondelinge behandeling overlegde aantekeningen. 

 

1.2 De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden op  18 mei 2017 in aanwezigheid 

van klaagster, beklaagde en zijn gemachtigde zoals voornoemd.  

 

1.3 Na afloop van de hoorzitting heeft de voorzitter aan partijen medegedeeld dat de beslissing over 

acht weken zal volgen.  

 

2 De feiten  

Op grond van de stukken en van hetgeen ter zitting heeft plaatsgevonden, gaat het College van de 
volgende feiten uit: 
 
2.1 Klaagster is moeder van het minderjarige kind: [naam zoon], geboren op [geboortedatum] 2011. 
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2.2 Klaagster en haar ex-partner, de vader van [zoon], zijn gescheiden. Bij beschikking van [datum] 
2013 is klaagster samen met vader met het ouderlijk gezag belast en is een verdeling van de zorgtaken 
vastgesteld, waarbij [zoon] eens per twee weken van zaterdagochtend 10.00 uur tot maandagochtend 
bij vader verblijft. [Zoon] heeft tot 13 juni 2016 bij klaagster gewoond. [naam dochter], de dochter van 
klaagster uit een andere relatie, woont eveneens bij klaagster. 
 
2.3 In november 2013 is [zoon] door ouders aangemeld voor speltherapie, omdat klaagster zich zorgen 
maakte over bepaald gedrag van [zoon].  
 
2.4 Na een omgangsweekend eind januari 2014 is klaagster ervan overtuigd geraakt dat [zoon] in het 
huis van zijn vader seksueel misbruikt zou worden. Door klaagster is hiervan aangifte gedaan bij de 
politie. De politie heeft laten weten dat zij naar aanleiding van de informatie van klaagster niet het 
vermoeden had dat [zoon] seksueel misbruikt zou worden. Een strafrechtelijk onderzoek heeft 
derhalve niet plaatsgevonden. 
 
2.5 [GI] heeft op 30 september 2014 een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de 
Raad) gedaan, vanwege de moeizame relatie tussen klaagster en vader, vermoedens van klaagster van 
grensoverschrijdend gedrag door vader jegens [zoon] en omdat het niet lukte om hierin met behulp 
van hulpverlening verandering te brengen.  
 
2.6 In het rapport van 11 december 2014 heeft de Raad geconcludeerd dat de gronden voor een 
Ondertoezichtstelling (hierna: OTS) aanwezig zijn. De Raad maakte zich zorgen over het ontbreken van 
vertrouwen tussen ouders onderling en de uitwerking die dat heeft op de manier waarop zij met elkaar 
communiceren. Ten aanzien van de zorgen over seksueel misbruik heeft de Raad geschreven dat uit 
observaties van een speltherapeute en gastouders alsmede uit een lichamelijk onderzoek bij [zoon] 
door een kinderarts geen aanwijzingen zijn gevonden voor seksueel misbruik. De Raad achtte de inzet 
van een gezinsvoogd noodzakelijk.  
 
2.7 Bij beschikking van 22 december 2014 is [zoon] onder toezicht gesteld van [GI] voor de duur van 
een half jaar en is een collega van beklaagde als jeugdbeschermer toegewezen. Klaagster en vader zijn 
kort na aanvang van de OTS gestart met intensieve therapie bij [praktijk voor hulpverlening] (hierna: 
praktijk voor hulpverlening), gericht op het toewerken naar een stabiele situatie voor [zoon] 
 
2.8 Op verzoek van [GI] is de OTS voor de duur van een half jaar verlengd, te weten tot 22 december 
2015, omdat het traject bij [praktijk voor de hulpverlening] nog niet was afgerond. Het traject bij 
[praktijk voor de hulpverlening] is in september 2015 geëindigd.  
 
2.9 Op 5 november 2015 is het besluit tot het niet verlengen van de OTS voorgelegd aan de Raad. Bij 
brief van 9 november 2015 heeft de Raad bericht zich niet tegen het beëindigen van de OTS te 
verzetten. De OTS is op 21 december 2015 geëindigd.  
 
2.10 Door vader is op 9 maart 2016 een spoedverzoek bij de rechtbank ingediend tot wijziging van het 
hoofdverblijf van [zoon]. Klaagster heeft verweer gevoerd tegen het verzoek en eveneens verzoeken 
ingediend. 
 
2.11 Op 11 maart 2016 is door [praktijk voor de hulpverlening] een melding gedaan bij [GI2]. Aanleiding 
was een filmpje van [zoon], gemaakt door moeder. Het nog lopende mediation traject is door [praktijk 
voor de hulpverlening] stopgezet. De melding is door [GI2] overgedragen aan de Raad en [GI]. 



        Beslissing College van Toezicht | zaaknummer 16.173T| Pagina 3 van 11               

2.12 De verzoeken van vader en klaagster zijn op 23 maart 2016 ter zitting behandeld. De Raad heeft 
ter zitting verzocht om een voorlopige (nieuwe) OTS van [zoon], omdat het de Raad op de zitting 
duidelijk werd dat ouders het nooit met elkaar eens zijn en elkaar over en weer beschuldigen van de 
jaren-lange impasse. De Raad acht dit een zorgelijke ontwikkeling voor [zoon] Ter zitting is de 
voorlopige OTS van [zoon] uitgesproken (tot 23 juni 2016) en heeft de rechtbank de Raad verzocht een 
onderzoek te doen en te adviseren over de meest wenselijke hoofdverblijfplaats en gezagsvoorziening 
van [zoon]. 
 
2.13 Bij beschikking van de rechtbank van 6 april 2016 is de omgangsregeling, zoals bepaald in de 
beschikking van 2 oktober 2013, geschorst en bepaald dat vader en [zoon] eens per twee weken op 
zondag van 10.00 uur tot 18.00 uur in het bijzijn van zijn partner omgang met [zoon] heeft, welke 
regeling op het moment dat daarvoor mogelijkheden worden gezien door de jeugdbeschermer zal 
worden uitgebreid naar een regeling die hem passend voorkomt uitgaande van het belang van [zoon]. 
De partner van vader heeft beklaagde laten weten dat zij niet betrokken wil worden in de omgang.  
 
2.14 Op 11 april 2016 heeft een kennismakingsgesprek tussen klaagster en beklaagde plaatsgevonden, 
in aanwezigheid van [zoon]. Het tweede gesprek heeft plaatsgevonden op 20 april 2016 en het derde 
gesprek op 29 april 2016. 
 
2.15 Op 17 mei 2016 is door [GI] een schriftelijke aanwijzing aan klaagster gegeven, inhoudende dat 
er een door beklaagde begeleide omgangsregeling tussen [zoon] en vader op het adres van vader moet 
plaatsvinden. [GI] heeft de kinderrechter verzocht deze schriftelijke aanwijzing te bekrachtigen. Bij 
beschikking van 31 mei 2016 is dit gebeurd. 
 
2.16 Bij beschikking van eveneens 31 mei 2016 is de in de beschikking van 6 april 2016 vastgestelde 
omgangsregeling gewijzigd en is een voorlopige regeling bepaald waarbij [zoon] ook bij vader 
overnacht.  
 
2.17 Op 13 juni 2016 heeft [GI] een verzoek voor een spoedmachtiging tot uithuisplaatsing ingediend 
bij de rechtbank ten behoeve van de plaatsing van [zoon] bij vader. Bij beschikking van diezelfde datum 
heeft de rechtbank een spoedmachtiging verleend voor de duur van 14 tot en met 22 juni 2016. 
 
2.18 In het rapport van 17 juni 2016 heeft de Raad geconcludeerd dat de hoofdverblijfplaats van [zoon] 
bij vader dient te worden bepaald en dat de gronden voor een OTS aanwezig zijn. 
 
2.19 Bij beschikking van 22 juni 2016 is [naam zoon] voor de duur van een jaar, met ingang van 23 juni 
2016 tot 23 juni 2017, onder toezicht gesteld van [GI].  
 
2.20 De hoofdverblijfplaats van [zoon] is bij beschikking van 6 juli 2016 bij vader bepaald. Voorts is 
daarin bepaald dat er contact tussen [zoon] en zijn moeder dient te zijn onder regie van [GI]. Tevens is 
de Raad verzocht nader te rapporteren en te adviseren over het ouderlijk gezag en over de zorg- en 
contact-regeling. Klaagster is tegen deze beschikking in beroep gegaan, maar het gerechtshof heeft 
daarin nog geen uitspraak gedaan. Tevens heeft klaagster door middel van een kort geding getracht te 
voorkomen dat [zoon] zijn hoofdverblijfplaats bij vader zou krijgen. De vorderingen zijn afgewezen. 
 
2.21 In een procedure tussen ouders inzake de toestemming voor de inschrijving van [zoon] op een 
school in de buurt van vader is bij beschikking van 22 augustus 2016 aan vader vervangende 
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toestemming verleend voor de wijziging van de school en inschrijving op een nieuwe school. Klaagster 
is tegen deze uitspraak in beroep gegaan, maar heeft dit beroep nadien ingetrokken. 
 
2.22 Op 7 september 2016 is de uitvoering van de OTS overgedragen aan een collega van beklaagde; 
klaagster had meermalen verzocht om een andere gezinsvoogd. Op 1 november 2016 heeft een 
bemiddelingsgesprek met klaagster plaatsgevonden. 
 
2.23 Door de Raad is tevens onderzoek gedaan naar de opvoedsituatie van [dochter] In dit onderzoek 
heeft de Raad geconcludeerd dat er geen gronden aanwezig zijn voor een OTS.  
 
2.24 Beklaagde is geregistreerd bij SKJ sinds 24 december 2013. 
 

3 De klacht 

3.1 Het College verwijst voor de volledige weergave van de klacht naar het klaagschrift, waarvan de 
inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd. Samengevat en zakelijk weergegeven, verwijt 
klaagster beklaagde het volgende: 
 

I (spoeduithuisplaatsing) 
Beklaagde heeft de begeleiding door [praktijk voor hulpverlening] genegeerd/stopgezet en beklaagde 
is partijdig, niet onafhankelijk van vader, nu de wensen van vader één op één door beklaagde worden 
gevolgd. Klaagster heeft hierbij nog de volgende punten genoemd:  
- informeel vooroverleg;  
- intimiderend naar moeder;  
- vader is (waarnemend) deken bij de orde van advocaten; 
- geen hoor en wederhoor; 
- vader en zijn nieuwe partner oproepen als getuigen. 
 
II (machtsmisbruik) 
Beklaagde heeft de schriftelijke aanwijzing laten bekrachtigen door de rechter om klaagster in een 
slecht daglicht te zetten bij de rechtbank. 
 
III (enige referent opvoedingsproblemen) 
Beklaagde heeft geconcludeerd dat sprake zou zijn van ernstige opvoedingsproblemen bij klaagster en 
beklaagde is door de Raad als enige referent gebruikt. Klaagster heeft hierbij nog de volgende punten 
genoemd: 
- niet onderzoeken van de zorgmelding; 
- geen NIFP erkend onderzoek laten uitvoeren; 
- bepaalde stukken ten voordele van klaagster niet in het dossier opnemen; 
- bagatelliseren van de deskundigheid van de BIG geregistreerd GZ psychologe [naam psychologe] 

en haar oordeel negeren; 
- geen onderzoek door een gecertificeerde orthopedagoog uit laten voeren; 
- negeren van het oordeel van [naam medewerkster] van [GI2]. 
 
IV (hulpverlening niet gericht op vechtscheiding) 
De hulpverlening van [GI] is niet gericht geweest op de-escalatie van de vechtscheiding. Klaagster heeft 
aangevoerd dat er helemaal geen hulpverlening tot stand is gekomen en dat er geen plan van aanpak 
is gemaakt. 
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V (geen opvoedingsproblemen) 
Na de uithuisplaatsing van [zoon] heeft ook [GI] geconstateerd dat bij klaagster geen sprake is van 
opvoedingsproblemen. 
 
VI (belangen kinderen ondergeschikt) 
Beklaagde heeft de belangen van de kinderen ([dochter] en [zoon]) ondergeschikt gemaakt aan de 
wensen van vader. 
 
VII (historie vader negeren) 
Beklaagde heeft de historie van vader met betrekking tot een eerdere vechtscheiding, de zorgen over 
de andere kinderen en de mislukte mediation trajecten genegeerd. 
 
3.2 Voor zover nodig wordt hierop bij de beoordeling van de klachtonderdelen verder ingegaan. 

 

4 Het verweer 

4.1 Beklaagde voert samengevat en zakelijke weergegeven het volgende aan:  
 

I  
Beklaagde wil in de eerste plaats opmerken dat hij begrijpt dat de (spoed)uithuisplaatsing van [zoon] 
voor klaagster een ingrijpende gebeurtenis is geweest en dat dit vanuit haar perspectief bezien en de 
zorgen die zij over de thuissituatie bij vader thuis heeft, een onbegrijpelijk besluit is.  
 
Beklaagde heeft in deze zaak echter met grote zorgvuldigheid gehandeld en steeds geprobeerd 
voldoende oor te hebben voor de zorgen van klaagster. De kern van het besluit van [GI], de Raad en 
de rechtbank om [zoon] bij vader te plaatsen is dat het ouders (dus zowel klaagster als vader) niet lukte 
om in het belang van [naam zoon] een manier te vinden om met elkaar te communiceren zonder [zoon] 
hiermee te belasten en dat klaagster in toenemende mate zorgen uitte over [zoon] en de situatie bij 
vader thuis en dat het patroon tussen de ouders doorbroken moest worden om de veiligheid van 
[zoon] zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.  
 
In mei 2016 is er meerdere malen tussen beklaagde en de Raad overleg geweest in verband met het 
onderzoek van de Raad over de hoofdverblijfplaats en het ouderlijk gezag. Beklaagde/[GI] en de Raad 
zijn het er over eens dat, als [zoon] bij zijn moeder blijft, er steeds stagnaties in de omgang zullen 
blijven, omdat zij een andere visie niet accepteert. De Raad heeft op dat moment het onderzoek nog 
niet afgerond, maar besproken wordt dat, mocht de Raad besluiten om de rechtbank te adviseren de 
hoofdverblijfplaats van [zoon] bij de vader te bepalen, er zorgen zijn over hoe klaagster, gezien de 
grote behoefte aan controle over de situatie en uitspraken die zij in het verleden heeft gedaan, hierop 
zal reageren en wat dat voor [zoon] zal betekenen. Reden waarom door beklaagde alvast een concept 
verzoekschrift voor een spoedmachtiging tot uithuisplaatsing is opgesteld. Klaagster en vader zijn 
gedurende de vakantie van beklaagde geïnformeerd over het advies van de Raad en [GI] heeft de 
rechtbank verzocht om een spoedmachtiging tot uithuisplaatsing. Dit verzoek is (mondeling) ingediend 
door een collega van beklaagde (en dus niet vanaf het vakantieadres van beklaagde verstuurd, zoals 
klaagster stelt) en mondeling aan de kinderrechter toegelicht. Bij de feitelijke uithuisplaatsing is 
beklaagde ook niet betrokken geweest. 
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II  
Beklaagde betwist dat hij de schriftelijke aanwijzing door de kinderrechter heeft laten bekrachtigen 
om klaagster in een slecht daglicht te stellen en dat hij een scene in gang heeft gezet om de omgang 
te saboteren. Duidelijk is dat klaagster en beklaagde een verschillende lezing hebben over het verloop 
en de reden van het niet verschijnen van [zoon] bij vader voor de omgangsregeling, maar dit 
rechtvaardigt niet de ernstige beschuldiging dat beklaagde iets in scene zou hebben gezet om de 
omgang te saboteren. Ten behoeve van de aanleiding tot de schriftelijke aanwijzing verwijst beklaagde 
naar de inhoud van de schriftelijke aanwijzing. 
 
Beklaagde merkte dat klaagster bij het vaststellen van data waarop er omgang zou plaatsvinden, daar 
haar eigen voorwaarden aan wilde stellen en verwees naar haar advocaat. Dit bemoeilijkte de 
samenwerking en [GI] vond het van belang om aan klaagster kenbaar te maken dat verwacht wordt 
dat ze meewerkt aan het tot stand laten komen van omgang tussen [zoon] en vader. Om die reden 
heeft [GI] ervoor gekozen om de rechtbank te verzoeken de schriftelijke aanwijzing te laten 
bekrachtigen. In deze procedure is klaagster bijgestaan door haar advocaat en de procedure heeft haar 
de mogelijkheid geboden ook haar visie aan de kinderrechter kenbaar te maken. De kinderrechter 
heeft geoordeeld dat beklaagde in redelijkheid tot de schriftelijke aanwijzing is gekomen. Beklaagde 
heeft met het verzoek aan de rechtbank gebruik gemaakt van een sinds 1 januari 2015 bestaande 
wettelijke bevoegdheid van de gecertificeerde instelling. Het is het goed recht van klaagster om het 
verzoek aan de rechtbank als machtsmisbruik te beschouwen, maar dat maakt niet dat daarmee ook 
gesteld kan worden dat beklaagde hiermee niet in lijn met de beroepscode heeft gehandeld. 
 
III  
Beklaagde heeft, anders dan klaagster stelt, niet geconcludeerd dat sprake zou zijn van ernstige 
opvoedingsproblemen bij klaagster, maar heeft tegen klaagster gezegd dat zij in toenemende mate 
zorgen uit over [zoon] en de situatie bij vader, maar dat deze zorgen door vader, [GI] en andere 
betrokken instanties in het heden en verleden niet worden bevestigd. Wel waren er zorgen over de 
opvoedomgeving van [zoon] vanwege de strijdende ouders. Klaagster geeft in het klaagschrift een 
aantal voorbeelden waaruit zou blijken dat beklaagde geen zorgen had over de opvoedingssituatie bij 
klaagster thuis, zoals een e-mail van hem van 19 april 2016 inhoudende dat hij positieve berichten van 
de school over [zoon] heeft gekregen. Dat is juist en dat is daarmee ook een voorbeeld waaruit blijkt 
dat de zorgen van klaagster niet worden bevestigd. Ten aanzien van de klacht over het Raadsrapport 
en dat beklaagde als enige referent zou hebben gefungeerd, merkt beklaagde op dat klaagster zich 
hiervoor tot de Raad dient te richten en niet valt in te zien wat hem hierin kan worden verweten. 
 

Beklaagde leest in het klaagschrift dat klaagster van mening is dat er allerlei onderzoeken gedaan 
moesten worden naar aanleiding van de zorgmelding van [GI2], maar de opdracht vanuit de rechtbank 
was dat er weer omgang moest komen tussen [zoon] en zijn vader. Beklaagde heeft deze omgang 
begeleid en geen signalen gezien die hem zorgen baarden. Het contact zag er goed en ontspannen uit 
en vader bood structuur aan [naam zoon] Beklaagde heeft bij [zoon] geen signalen van angst of 
belastingen jegens zijn vader kunnen waarnemen. Om die reden laat [GI] aan de rechtbank en de Raad 
weten geen belemmering te zien voor een uitbreiding van de contacten tussen [zoon] en zijn vader. 
Het is beklaagde duidelijk dat klaagster het met de bevindingen van beklaagde en het advies van [GI] 
niet eens is, maar dat maakt niet dat geconcludeerd kan worden dat beklaagde hierin onzorgvuldig 
heeft gehandeld. 
 
Voorts heeft klaagster de verwachting gehad dat beklaagde onderzoek zou doen naar haar 
vermoedens van misbruik van [zoon] en stelt dat beklaagde ten onrechte de melding van [praktijk voor 
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de hulpverlening] bij [GI2] terzijde heeft geschoven. [Zoon] was echter al eerder een aantal keer 
onderzocht en daarin konden de zorgen van klaagster niet worden bevestigd en overigens ook niet 
worden ontkend. Door de collega van beklaagde die bij de eerste OTS was betrokken, was aan klaagster 
het advies gegeven dat als zij zich zorgen maakt over misbruik ze dan meteen nadat ze dat constateert 
aangifte moet doen en naar de huisarts moet gaan. Dit heeft klaagster echter recent niet gedaan. 
Beklaagde heeft klaagster laten weten dat hij niet verwacht dat een onderzoek zinvol zal zijn omdat, 
als er al misbruik in het verleden heeft plaatsgevonden, dit niet meer vastgesteld zal kunnen worden. 
Het onderzoek zal belastend zijn voor [zoon], maar zal de zorgen bij klaagster niet kunnen wegnemen. 
Daarnaast is zowel door de Raad als door de rechtbank geconcludeerd dat er reeds voldoende 
onderzoeken hebben plaatsgevonden.  
 
Ten aanzien van de opmerkingen van beklaagde over het besluit van [GI] om een persoonlijkheids- 
onderzoek te laten uitvoeren bij het [naam instituut], merkt beklaagde op dat [GI] bij aanvang van de 
voorlopige OTS zoekende was naar welke stappen nog gezet konden worden. De optie van een 
persoonlijkheidsonderzoek is daarom genoemd en als voorbereiding hierop zijn onderzoeksvragen 
opgesteld. Besloten is echter van dit onderzoek af te zien omdat de Raad ook al onderzoek deed en de 
verwachting was dat als er een positief beeld van vader naar voren zou komen, dit voor klaagster 
aanleiding zou zijn om deze bevindingen te bestrijden waarmee de strijd weer verder zou toenemen. 
Overigens beweert klaagster dat beklaagde zou hebben gesteld dat er bij [zoon] sprake is een reactieve 
hechtingsstoornis. Beklaagde ontkent dit en is zich er goed van bewust dat hij niet over de juiste 
expertise beschikt om een dergelijke diagnose te kunnen stellen. 
 

IV 
In de eerste plaats merkt beklaagde op dat de primaire verantwoordelijkheid voor het de-escaleren 
van de strijd tussen ouders bij de ouders zelf ligt. Helaas constateert beklaagde vaker dat, net als in 
het geval van klaagster, ouders niet altijd in staat zijn om naar hun eigen aandeel in de strijd te kijken 
en de verantwoordelijkheid voor de strijd buiten zichzelf neerleggen. 
 
Beklaagde heeft zowel intern als met ouders overleg gehad over de moeizame verstandhouding tussen 
ouders onderling. Klaagster wilde nogmaals een mediation traject proberen, maar vader zag hierin 
geen heil meer gezien de aanhoudende beschuldigingen van klaagster jegens hem en het recente 
traject bij [praktijk voor de hulpverlening]. Beklaagde heeft nog contact gezocht met [praktijk voor de 
hulpverlening] over verdere inzet, maar [praktijk voor de hulpverlening] liet weten niet de verwachting 
te hebben dat zij hierin nog iets konden betekenen. Mede gezien het standpunt van vader, het verzoek 
om wijziging van de hoofdverblijfplaats en het onderzoek door de Raad, achtte [GI] een nieuw 
mediaton traject in ieder geval op dat moment niet haalbaar. Overigens had klaagster de verwachting 
dat door een dergelijk traject en een onderzoek van [zoon] door een kinderpsycholoog duidelijk zou 
worden wat er was gebeurd met [zoon] Daarnaast heeft beklaagde hierover ook in een gesprek met 
klaagster gesproken. 
 
Beklaagde is in de tijd dat hij betrokken was vrijwel dagelijks en in ieder geval wekelijks met deze zaak 
bezig geweest, om af te stemmen tussen de ouders en de verschillende verwachtingen met daarbij de 
opdracht van de kinderrechter om de omgang tussen [zoon] en ouders te herstellen. Beklaagde heeft 
deze zaak ervaren als een zaak waarbij hij voor beide ouders zeer zorgvuldig diende te zijn op ieder 
detail. 
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V  

Beklaagde heeft, anders dan klaagster stelt, niet geconcludeerd dat sprake zou zijn van ernstige zorgen 
over de opvoedingssituatie bij klaagster thuis, maar er waren wel zorgen over de opvoedingssituatie 
van [zoon] door de strijd van ouders. 
 
Beklaagde wil nog het volgende opmerken over de wijziging van de school. De ouders met gezag 
bepalen naar welke school een kind gaat. Bij een uithuisplaatsing of wijziging van de hoofd-
verblijfplaats van een kind naar een andere plaats is het gebruikelijk dat er een wijziging van school 
plaatsvindt, reden waarom beklaagde de brief van 19 juli 2016 aan klaagster op deze manier heeft 
opgesteld. Klaagster heeft hier om haar moverende redenen niet aan willen meewerken, hetgeen tot 
een verzoek van vader aan de rechtbank heeft geleid om te bepalen dat klaagster hieraan moet 
meewerken dan wel vervangende toestemming te verlenen voor het inschrijven van [zoon] op de 
openbare basisschool te [vestigingsplaats]. Bij beschikking van 22 augustus 2016 is vervangende 
toestemming aan vader verleend door de kinderrechter. De kinderrechter heeft hierbij onder meer 
overwogen dat het afwachten van de uitkomst van een eventueel hoger beroep van klaagster tegen 
de wijziging van de hoofdverblijfplaats (hetgeen op dat moment nog niet aan de orde was) gelet op de 
mogelijk lange duur hiervan niet in het belang van [zoon] is. 
 

VI 

Beklaagde betwist dat sprake is geweest van het ondergeschikt maken van de belangen van de 
kinderen aan die van vader. Bij de uitvoering van de OTS en de besluiten die er zijn genomen, is steeds 
afgewogen wat voor [zoon] de beste beslissing is. Dat beklaagde het niet eens is met de beslissingen 
die zijn genomen is helder, maar niet dan wel onvoldoende is door haar aangetoond dat de belangen 
van vader leidend zouden zijn geweest. Overigens begrijpt beklaagde dat de overplaatsing van [zoon] 
naar vader ook voor de dochter van klaagster ingrijpend is. Helaas hebben de diverse instanties als ook 
vader geen andere mogelijkheid meer gezien om deze stap te kunnen voorkomen. 
 

VII  

Klaagster heeft zorgen geuit over de omstandigheid dat vader al eerder in een vechtscheiding terecht 
is gekomen en dat er ook zorgen zijn over de kinderen uit zijn vorige relatie en een zoon van de nieuwe 
partner van vader. Beklaagde heeft met vader gesproken over zijn vorige relatie en vader ontkent dat 
sprake is van een vechtscheiding. Nog los van het gegeven dat [GI], naast die van klaagster, geen 
zorgsignalen over de andere kinderen heeft gekregen, heeft ook vader bij beklaagde aangegeven dat 
de moeder van deze kinderen duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat zij niet wil dat haar kinderen 
betrokken worden in de OTS van [naam zoon]. Voor [GI] is er geen aanleiding geweest om hier verder 
onderzoek naar te doen.  
 

Conclusie  

Beklaagde concludeert dat klaagster hem de nodige verwijten maakt, maar dat niet dan wel 
onvoldoende is onderbouwd en gebleken dat beklaagde niet in lijn met de gedragscode heeft 
gehandeld. Dit betekent niet dat beklaagde het niet betreurt dat bij klaagster onvrede bestaat over de 
samenwerking met hem en dat hij niet heeft gereflecteerd op zijn handelen. Beklaagde heeft er voor 
zijn gevoel alles aan gedaan om klaagster gehoord te laten voelen en haar zorgen serieus te nemen. 
Maar gezien de huidige situatie waarbij [zoon] bij vader woont en verschil van visie over de noodzaak 
van nog een onderzoek naar [zoon], kan beklaagde zich voorstellen dat klaagster zich desondanks niet 
gehoord voelt in haar zorgen. Beklaagde hoopt dat het klaagster en vader zal gaan lukken om tot een 
betere onderlinge verstandhouding te komen zodat [zoon] met beide ouders een onbelemmerd 
contact kan hebben. 
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Gelet op hetgeen hiervoor door beklaagde is gesteld en naar voren is gebracht, dient geconcludeerd te 
worden dat beklaagde in overeenstemming met de beroepscode en wettelijke bepalingen heeft 
gehandeld en dat hem geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Gezien het gegeven dat de 
klachten (grotendeels] niet nader worden onderbouwd en geen betrekking hebben op het handelen 
van beklaagde, dient geconcludeerd te worden dat de klachten (deels) niet-ontvankelijk dan wel 
ongegrond dienen te worden verklaard. 
 
4.2 Voor zover nodig wordt hierop bij de beoordeling van de klachtonderdelen verder ingegaan. 

 

5 De beoordeling van de klachtonderdelen 

5.1 Het College wijst allereerst op het volgende: 

 

5.1.1 Bij de tuchtrechtelijke toetsing van professioneel handelen gaat het er niet om of dat handelen 

beter had gekund. Het gaat om een beantwoording van de vraag of de beroepsbeoefenaar bij het 

beroepsmatig handelen is gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroeps-uitoefening. 

Hierbij wordt rekening gehouden met hetgeen ten tijde van het klachtwaardig handelen in de 

beroepsgroep als norm of standaard was aanvaard. 

 

5.1.2 Het College toetst het beroepsmatig handelen van de bij SKJ geregistreerde professional aan de 

algemene tuchtnorm. Het College is niet bevoegd om klachten over het handelen en nalaten van 

andere personen of van de instelling te toetsen.  

 

5.2 Het College oordeelt als volgt: 
 
I 
Beklaagde heeft uitvoerig uitleg gegeven over de (spoed)uithuisplaatsing van [zoon] en al hetgeen 
daarbij kwam kijken, alsmede over hoe hij in dat kader hoor en wederhoor heeft toegepast. Het College 
staat daar achter. Beklaagde heeft wat dat betreft gehandeld conform de professionele normen die 
van hem mochten worden verwacht. 
 
Hoewel klaagster heeft gesteld dat beklaagde zich intimiderend jegens haar heeft opgesteld, is dit niet 
gebleken. Het College betrekt daarbij ook de omstandigheid dat beklaagde, als gevolg op dat door 
klaagster geuite verwijt, heeft getracht om de daarop volgende gesprekken met moeder te voeren in 
aanwezigheid van een collega van beklaagde en de vertrouwenspersoon van moeder. Daaruit volgt dat 
beklaagde de gevoelens van klaagster wel serieus heeft genomen. 
 
Met betrekking tot het als getuigen oproepen van vader en diens nieuwe partner, merkt het College 
nog op dat het niet de taak van beklaagde is om de partner van vader bij de (spoed)uithuisplaatsing te 
betrekken, te meer nu zij daarin zelf niet betrokken wilde worden. Beklaagde behoefde daarin dan ook 
geen actie te ondernemen. 
 

Het klachtonderdeel is ongegrond. 
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II 
Reeds omdat klaagster tijdens de zitting bij de rechtbank werd bijgestaan door een advocaat en tijdens 
de behandeling het woord kon voeren en derhalve alles kon inbrengen wat zij van belang achtte, is het 
College van oordeel dat niet is gebleken dat sprake was van machtsmisbruik door beklaagde.  
 
Het klachtonderdeel is ongegrond. 
 
III 
De kern van het door beklaagde ervaren opvoedingsprobleem was gelegen in de tweestrijd tussen 
vader en klaagster. Anders dan klaagster stelt, heeft beklaagde niet geconcludeerd dat sprake was van 
ernstige opvoedingsproblemen bij klaagster. Integendeel, beklaagde heeft klaagster juist 
gecomplimenteerd en ook aangegeven wat goed ging in de opvoeding. 
 
Met betrekking tot de klacht dat er geen gedegen onderzoek heeft plaatsgevonden, overweegt het 
College dat beklaagde voldoende duidelijk heeft gemaakt dat daartoe voor hem geen aanleiding was 
en dat hij voorts geen aanleiding zag om vader in dat kader een schriftelijke aanwijzing te geven nu hij 
daarvoor geen toestemming wilde verlenen. Daarbij merkt het College nog op dat niet is gebleken van 
personen die de visie van klaagster, dat sprake zou zijn was van seksueel grensoverschrijdend gedrag 
van vader jegens [naam zoon], zouden kunnen bevestigen. Ten slotte merkt het College nog op dat 
beklaagde terecht aan klaagster heeft medegedeeld welke stappen zij zelf zou kunnen ondernemen in 
geval van nieuwe zorgen, zoals het doen van aangifte bij de politie. Klaagster heeft zelf besloten zulks 
niet te doen, omdat zij dat niet in het belang van [zoon] achtte.   
 
Het klachtonderdeel is ongegrond. 
 
IV 
Anders dan klaagster heeft gesteld, blijkt uit het gehele dossier dat de hulpverlening juist was gericht 
op het de-escaleren van de strijd tussen ouders onderling, in het belang van [zoon]. Op enig moment 
is daarom ook de OTS verzocht en door de rechter uitgesproken. 
 
Het klachtonderdeel is ongegrond. 
 
V 
Het College vermag niet in te zien hoe hetgeen door klaagster in dit onderdeel is gesteld het handelen 
van beklaagde raakt.  
 
Het klachtonderdeel is ongegrond. 
 
VI 
Hoewel gesteld, is niet gebleken dat beklaagde de belangen van de kinderen ondergeschikt heeft 
gemaakt aan de wensen van vader. De door klaagster genoemde voorbeelden zijn onvoldoende om 
tot die conclusie te kunnen komen. 
 
Het klachtonderdeel is ongegrond. 
 
VII 
In de kern ziet de klacht niet zozeer op het negeren van de historie van vader met betrekking tot een 
eerdere vechtscheiding, de zorgen over de andere kinderen en de mislukte mediation trajecten, maar 
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op de omstandigheid dat beklaagde deze onderwerpen niet relevant heeft geacht bij de door hem te 
nemen beslissingen. Nu het College niet weet wat de grondslag is van de eerdere vecht-scheiding van 
vader, de zorgen over de andere kinderen en de mislukte mediation trajecten, kan het College 
daarover ook geen uitspraak doen. 
 
Het klachtonderdeel is ongegrond. 
 
5.3  Conclusie: 

 
Het College komt tot de slotsom dat beklaagde in lijn met de beroepscode heeft gehandeld en dat 
beklaagde geen enkel tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.  
 

6. Beslissing  
 
Dit alles overwegende komt het College van Toezicht tot de volgende beslissing: 

 

     verklaart de klacht in al zijn onderdelen ongegrond. 
 

Aldus gedaan door het College van Toezicht en op 13 juli 2017 aan partijen toegezonden. 

 

 

 

    

 

de heer de heer mr. A.R.O. Mooy mevrouw mr. N.S. Willems Ettori-Oort 

voorzitter secretaris 


