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17.121T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 

18 mei 2018 
 

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

en beslist in de volgende samenstelling: 

 

de heer mr. P.A.J.Th. van Teeffelen, voorzitter, 

de heer M.M. Last, lid-beroepsgenoot, 

mevrouw D.J.E. de Graaf, lid-beroepsgenoot, 

 

over de door: 

 

[klaagster], hierna te noemen: klaagster, wonende te [plaatsnaam],  

 

ingediende klacht tegen: 

 

[beklaagde], hierna te noemen: beklaagde, werkzaam als [jeugdzorgwerker] bij [de GI]. 

 

Als secretaris is opgetreden mevrouw mr. J.I. Heuvelhorst.  

 

Klaagster wordt in deze zaak bijgestaan door haar gemachtigde [gemachtigde klaagster]. 

 

Beklaagde wordt in deze zaak bijgestaan door zijn gemachtigde mevrouw mr. E. Lam, advocaat te 

Amsterdam. 

 

1 Het verloop van de procedure  

1.1 Het College heeft kennisgenomen van: 

- het klaagschrift ontvangen op 13 oktober 2017, met de bijlagen; 

- het verweerschrift ontvangen op 15 december 2017, met de bijlagen; 

- de namens klaagster ter zitting overgelegde pleitnota. 

 
1.2 De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden op 23 maart 2018 in 

aanwezigheid van klaagster en de gemachtigde van klaagster. Als toehoorders van de zijde van 

klaagster zijn tijdens de mondelinge behandeling van de klacht aanwezig geweest [toehoorder 1] en 

[toehoorder 2]. Beklaagde is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen, en zijn gemachtigde 

evenmin. De gemachtigde van beklaagde heeft op 22 maart 2018 in een e-mailbericht aan het 

College bericht -kort gezegd- dat beklaagde om principiële redenen niet ter zitting zal verschijnen en 

dat hetzelfde geldt voor zijn gemachtigde.   

 

1.3. De voorzitter heeft bij aanvang van de mondelinge behandeling medegedeeld dat de voorzitter 

die blijkens de uitnodiging van 6 februari 2018 de zaak ter zitting zou behandelen, door overmacht 

daartoe niet in staat was. Ten behoeve van de voortgang heeft het College ervoor gekozen de zaak in 
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de huidige samenstelling te behandelen. Klaagster heeft hierop desgevraagd verklaard dat zij er geen 

bezwaar tegen heeft dat de voorzitter, die voorzitter is van het College van Beroep maar bij een 

eventueel beroep de onderhavige zaak niet zal behandelen, de onderhavige zaak behandelt. 

Klaagster heeft voorts verklaard dat de samenstelling van het College op zich genomen voor haar ook 

geen reden zal zijn in beroep te gaan van de uitspraak.  

 

1.4. Na afloop van de mondelinge behandeling heeft de voorzitter aan partijen medegedeeld dat de 

beslissing over acht weken verstuurd zal worden.  

 

2 De feiten  

Op grond van de stukken en van hetgeen tijdens de mondelinge behandeling naar voren is gebracht, 

gaat het College van de volgende feiten uit: 

 

2.1 Klaagster is moeder van de minderjarige [minderjarige], geboren op [geboortedatum]. 

 

2.2 [Minderjarige] is geboren uit de relatie van klaagster met de vader. Het ouderlijk gezag over 

[minderjarige] wordt uitgeoefend door klaagster. [Minderjarige] woonde bij klaagster, maar verblijft 

sinds [datum] 2017 niet meer thuis. Hij woont op een voor klaagster onbekende plaats, in een 

pleeggezin. 

 

2.3 Beklaagde is vanaf [datum] 2013 als [jeugdzorgwerker] bij het gezin van klaagster betrokken, 

aanvankelijk in het vrijwillig kader. 

 

2.4 Bij beschikking van de rechtbank [plaatsnaam] van [datum] 2017 is [minderjarige] voorlopig 

onder toezicht gesteld van [de GI] en is een spoedmachtiging tot uithuisplaatsing verleend van 

[minderjarige] in een pleeggezin voor de duur van twee weken.  

In de beschikking is overwogen dat uit het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming, hierna te 

noemen: RvdK, van [datum] 2017 naar voren komt dat [minderjarige] ernstig wordt bedreigd in zijn 

ontwikkeling en dat er sprake is van ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen. [Minderjarige] is 

regelmatig slachtoffer geweest van geestelijke en emotionele mishandeling, met name als klaagster 

onder invloed van alcohol is. Daarnaast wordt hij geconfronteerd met huiselijk geweld tussen zijn 

ouders en heeft hij zelf aangegeven zich niet meer veilig te voelen bij ouders. De RvdK heeft ernstige 

zorgen over de gemoedstoestand van [minderjarige] aangezien hij auto-mutileert met een mes. 

Klaagster bagatelliseert de problemen en haar alcoholgebruik, zo leest de rechtbank in het rapport 

van de RvdK, en staat niet open voor hulp in de thuissituatie, ondanks dat de problemen al jarenlang 

spelen en [minderjarige] na een escalatie heeft aangegeven niet meer thuis te willen wonen. 

  

2.5 Bij beschikking van [datum] 2017 is [minderjarige] onder toezicht gesteld voor de duur van een 

jaar, en is de machtiging tot uithuisplaatsing van [minderjarige] in een pleeggezin verlengd tot 

[datum] 2017. 

 

2.6 Op [datum] 2017 heeft beklaagde een verzoekschrift tot verlenging van de machtiging 

uithuisplaatsing ingediend bij de rechtbank. 
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2.7 Bij beschikking van [datum] 2017 is de machtiging tot uithuisplaatsing van [minderjarige] in een 

voorziening voor pleegzorg, verlengd tot uiterlijk [datum] 2018. 

 

2.8 Op [datum] heeft beklaagde aangifte gedaan tegen klaagster van belediging. Vervolgens heeft 

ook de werkgever van beklaagde aangifte gedaan tegen klaagster van bedreiging van een 

medewerker. 

 

2.9 Beklaagde is sinds de ondertoezichtstelling van [minderjarige] belast met de uitvoering hiervan.  

 

2.10 Beklaagde is als jeugdzorgwerker sinds [datum] geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister 

Jeugd, hierna te noemen: SKJ.  

 

3 De klacht  

Klaagster verwijt beklaagde in de kern dat hij niet doet aan waarheidsvinding en de rechtbank onjuist 

informeert. Zij heeft deze klacht vertaald in een aantal klachtonderdelen. 

 

3.1 De ontvankelijkheid van de klacht 

3.1.1. Beklaagde stelt zich primair op het standpunt dat klaagster niet ontvankelijk dient te worden 

verklaard in haar klacht. Hij geeft aan dat er sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie op basis 

waarvan beklaagde meent dat het College in overweging zou moeten nemen of het redelijk is om 

klaagster nog de mogelijkheid te bieden voor het indienen van een tuchtklacht. Klaagster heeft zeer 

veel zeer grievende teksten jegens beklaagde geuit. Deze teksten waren zo ernstig dat beklaagde op 

[datum] aangifte heeft gedaan van smaad en laster. Klaagster blijft zich echter op ontoelaatbare 

wijze richting beklaagde uiten. Ook de werkgever van beklaagde heeft aangifte gedaan tegen 

klaagster van bedreiging van een medewerker. Onder deze omstandigheden kan volgens beklaagde 

niet van hem worden gevergd dat hij door klaagster in een tuchtprocedure wordt betrokken. Hij 

verwijst ter zake naar een groot aantal e-mailberichten met zeer grievende teksten, waaruit naar zijn 

mening blijkt dat klaagster is gericht op het doelbewust demoniseren van beklaagde.  

In het e-mailbericht van [datum] van klaagster, gericht aan onder meer [de minderjarige], met 

afschrift aan onder meer de leidinggevende van beklaagde, personen werkzaam bij de betrokken 

jeugdhulpaanbieder […], de [gemeentelijke ombudsman] en de middelbare school die [minderjarige] 

bezoekt, is onder meer vermeld:  

“[…]”. 

 

Bij dit e-mailbericht is een bijlage gevoegd met als documenttitel […] inhoudende een foto van 

beklaagde op een [poster]. 

In het e-mailbericht van klaagster van [datum] is vermeld: 

“[…]”. 

Dit e-mailbericht van [datum] is gericht aan onder meer [minderjarige], beklaagde, de leidinggevende 

van beklaagde, personen werkzaam bij de commissie […], [advocaat], de betrokken 

jeugdhulpaanbieder en pleegzorgorganisatie […], de middelbare school van [minderjarige], en in 
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afschrift gezonden aan onder meer de kinderombudsman, diverse Tweede Kamerleden, [jeugdzorg 

forum] en diverse onderzoeksjournalistieke televisieprogramma’s. 

Daarnaast verwijst beklaagde ter adstructie van zijn primaire verweer naar het proces-verbaal van 

[datum] van zijn aangifte tegen klaagster. In dit proces-verbaal van aangifte is vermeld dat beklaagde 

stelt dat de incidenten plaatsvonden tussen [datum] en de datum van aangifte, en dat klaagster zich 

schuldig maakt aan belediging en smaad en laster door e-mailberichten te sturen naar beklaagde. In 

deze e-mailberichten noemt zij beklaagde infantiel, pedofiel, sadist, ontvoerder en 

machtswellusteling, brengt zij zijn [geaardheid] in verband met de omgang met [minderjarige], en 

geeft klaagster aan dat zij hoopt dat beklaagde dood neervalt. Voorts stelt beklaagde blijkens 

genoemd proces-verbaal dat klaagster op internetforums ook allerlei zaken verspreidt die niet waar 

zijn.  

In het proces-verbaal van aangifte zijn twee e-mailberichten van klaagster van respectievelijk 

[datum] en [datum] opgenomen. Eerstgenoemd e-mailbericht is door klaagster in afschrift gezonden 

aan beklaagde en diverse andere personen waaronder Tweede Kamerleden en 

onderzoeksjournalistieke televisieprogramma’s van diverse omroepen. Het tweede e-mailbericht is 

gericht aan onder meer beklaagde en in afschrift gezonden aan personen werkzaam op de school van 

[minderjarige], bij de betrokken jeugdhulp- en pleegzorgaanbieder [….], en Tweede Kamerleden. In 

deze e-mailberichten is respectievelijk onder meer het volgende vermeld:  

“[…]”. 

 

Beklaagde stelt dat gezien de verschillende e-mailberichten van klaagster over een zekere periode, 

niet anders dan kan worden vastgesteld dat zij weloverwogen bezig is om hem aan de schandpaal te 

nagelen en ten minste forse reputatieschade toe te brengen. Beklaagde stelt dat hij een stevige 

jeugdprofessional is en in zijn werk wel wat gewend, maar dat klaagster met haar, enkel op de 

persoon gerichte, acties voor hem een grens is overgegaan. Het effect van de handelwijze van 

klaagster op beklaagde is groot. Misschien nog wel erger is volgens beklaagde dat klaagster ook de 

belangen van [minderjarige] hiermee schaadt. Beklaagde heeft al verschillende malen overwogen om 

zich uit dit dossier terug te trekken: niet alleen vanwege de onwerkbare situatie met klaagster, maar 

ook ter bescherming van [de minderjarige]. [Minderjarige] blijft echter aangeven dat hij dat niet wil. 

[Minderjarige] vertrouwt beklaagde en voelt zich door hem beschermd, maar bovenal wordt 

[minderjarige] door beklaagde adequaat geholpen, ondersteund en bijgestaan.      

Beklaagde verzoekt klaagster primair niet-ontvankelijk te verklaren in haar klacht, en subsidiair de 

klacht ongegrond te verklaren. 

 

3.1.2 Klaagster heeft hiertegen ingebracht dat zij een klacht heeft ingediend over de handelwijze van 

beklaagde en dat het niet gebruikelijk is dat beklaagde dan probeert de klacht weg te vegen door 

naar klaagster te wijzen en die te betichten van allerlei erge dingen. Zij verzoekt dan ook de 

correspondentie die niet rechtstreeks aan de klacht is gerelateerd, terzijde te leggen.  

 

3.1.3 Het College overweegt als volgt: 

Het College ziet geen aanleiding om de door beklaagde overgelegde e-mailberichten van klaagster, 

alsmede het proces-verbaal van aangifte tegen klaagster, terzijde te leggen, zoals door klaagster is 

verzocht. Deze stukken dienen immers ter ondersteuning van het primaire verweer van beklaagde. 
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Bovendien geeft de aard van deze stukken daartoe evenmin aanleiding. Nu klaagster niet betwist dat 

zij genoemde e-mailberichten heeft verzonden en dat beklaagde aangifte tegen haar heeft gedaan, 

neemt het College deze stukken mee in haar beoordeling.  

Op grond van bedoelde stukken is vast komen te staan dat klaagster in de periode vanaf de 

uithuisplaatsing van [minderjarige] veelvuldig e-mailberichten heeft verzonden met zeer grievende 

teksten aangaande de persoon van beklaagde. Deze e-mailberichten zijn niet alleen aan beklaagde 

zelf en zijn werkgever gezonden, maar ook (in afschrift) aan vele andere personen en instellingen, 

waaronder personen werkzaam bij ketenpartners, op de school van [minderjarige], Tweede 

Kamerleden en media. Het College heeft aan de hand van bedoelde stukken de stellige overtuiging 

bekomen dat klaagster gedurende een lange periode structureel, en met een zeer groot 

verspreidingsgebied heeft getracht beklaagde persoonlijk, maar ook in de door hem uitgeoefende 

functie publiekelijk te beschadigen. Daardoor is beklaagde in een situatie gebracht, waarin in 

redelijkheid van hem niet meer kan worden verwacht, dat hij zijn functie nog naar behoren en 

enigermate onbevangen kan uitoefenen. Naar het oordeel van het College heeft klaagster door aldus 

te handelen haar recht verspeeld een tuchtklacht in te dienen tegen beklaagde in zijn hoedanigheid 

van gezinsmanager.   

Een van de doelstellingen van het tuchtrecht is dat een geregistreerde professional kan worden 

beoordeeld op zijn professionele handelen, en dat de jeugdprofessional hiervan kan leren. Ook kan 

de hele beroepsgroep van deze toetsing leren en zichzelf verbeteren, waardoor de kwaliteit van de 

dienstverlening verbetert. Het College is echter van oordeel dat van beklaagde onder 

bovengenoemde bijzondere omstandigheden in redelijkheid niet meer gevergd kan worden dat hij 

zich tuchtrechtelijk verantwoordt voor zijn professionele handelen.  

 

3.2 Ten overvloede  

 

Ten overvloede overweegt het College dat hij geen onregelmatigheid in het handelen van beklaagde 

in de onderhavige zaak heeft kunnen ontdekken. Integendeel, het College heeft de indruk gekregen 

dat beklaagde klaagster regelmatig en op zorgvuldige wijze op de hoogte heeft gehouden van de 

noodzakelijke stappen in het kader van de uithuisplaatsing van [minderjarige]. Het College vermag 

evenmin in te zien dat beklaagde niet aan waarheidsvinding heeft gedaan dan wel de rechtbank 

onjuist zou hebben geïnformeerd, nog afgezien van het feit dat klaagster niet concreet heeft 

aangegeven op welke punten beklaagde de feiten niet volledig en naar waarheid heeft aangevoerd. 

Het College is van oordeel dat beklaagde adequaat heeft gereageerd op de door klaagster 

publiekelijk verspreide zeer ernstige aantijgingen jegens hem door aangifte te doen tegen klaagster.    

Het College is tot slot van oordeel dat beklaagde in de uitoefening van zijn beroep meer dan 

gemiddeld oog heeft gehouden voor de belangen van [minderjarige], door zichzelf ondergeschikt te 

maken aan diens belangen en ondanks de herhaalde, wijd verspreide aanvallen van klaagster op zijn 

persoon, conform de uitdrukkelijke wens van [minderjarige] zijn [jeugdzorgwerker] te blijven.   
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4 De beslissing 

Dit alles overwegende komt het College tot de volgende beslissing: 

 

- verklaart klaagster niet-ontvankelijk.  

 

Aldus gedaan door het College en op 18 mei 2018 aan partijen toegezonden. 

 

 

   

 

de heer mr. P.A.J.Th. van Teeffelen  mevrouw mr. J.I. Heuvelhorst  

voorzitter secretaris 


