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Kennis, kunde en toewijding. De belangrijkste ingrediënten om als jeugd(hulp)profes-
sional uw werk goed te kunnen doen. Er wordt tegenwoordig veel van u verwacht en de 
belangen van uw cliënt zijn groot. Bij die hoge verwachtingen, beperkte capaciteit en een 
variëteit aan regels is het noodzakelijk om de wettelijke kaders goed te kennen, omdat 
zorg en recht in het jeugdveld steeds meer samengaan en juridische kennis dus steeds 
belangrijker wordt. Dit boek draagt bij aan het versterken van uw positie als jeugd(hulp)
professional door uw deskundigheid op dit terrein te vergroten. 

Deze kenniswijzer geeft u inzicht in de vaak complexe juridische kanten van het vak. 
 Belangrijke rechtsbegrippen worden toegelicht en u wordt geïnformeerd over uiteen-
lopende onderwerpen binnen het werkterrein.

Met dit boek beschikt u over een compleet naslagwerk. Hierin worden onder meer het 
voeren van procedures in het jeugd(straf)recht, inzet van juridische middelen bij de 
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, de rechten van ouders (al dan niet met 
gezag), gedwongen zorg, het opbouwen van een dossier en het delen van informatie met 
inachtneming van de geheimhoudingsplicht en het recht op privacy, besproken. De onder-
werpen zijn op een begrijpelijke wijze uitgelegd en voorzien van tal van voorbeelden. 

Om het hele aandachtsterrein met betrekking tot jeugdigen te kunnen bedienen – denk 
bijvoorbeeld aan jeugdbescherming, gezondheidszorg, onderwijs, vreemdelingenketen, 
politie en talloze andere sectoren waarin beroepsmatig wordt gewerkt met jeugdigen – 
hebben negen auteurs hun specialistische kennis gebundeld in dit boek.

Naast de vele voorbeelden zijn in de uitgave ook een begrippenlijst en trefwoorden-
register opgenomen om het gebruiksgemak te vergroten. Op de productpagina, die u 
kunt benaderen door middel van de QR-code hierna, vindt u alle verwijzingen in het boek 
naar documenten en internetpagina’s, die met één klik benaderbaar zijn.
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Kinderen zijn niet de mensen van morgen, maar mensen van vandaag! 
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INLEIDING 

Voor u ligt de Juridische kenniswijzer voor de jeugd(hulp)professional; een compleet en 
bovenal praktisch en informatief juridisch naslagwerk. 
 Wie wij als gebruikers zoal op het oog hebben, blijkt met één blik op de inhoudsopgave: 
professionals die werkzaam zijn in de verschillende domeinen van het jeugdveld. Denk 
daarbij aan de gezondheidszorg, het onderwijs, de jeugdhulpverlening, het werk met 
migranten, politie en justitie, de overheid en vele anderen. Van al deze professionals wordt 
in toenemende mate verwacht dat zij ook de juridische kant van hun vak goed verstaan. Het 
(jeugd)recht is echter heel divers, omvangrijk én specialistisch. Zelfs het gros van de 
geschoolde juristen beschikt niet in de volle breedte over parate kennis om ieder juridisch 
vraagstuk binnen het jeugdrecht op te lossen. 
 Deze kenniswijzer biedt zowel de niet-juridisch geschoolde professional alsmede juristen en 
studenten een praktische ingang in de complexe wereld van het jeugdrecht. 
 Verwacht geen droge opsomming van wetsartikelen en jurisprudentie, maar een boek in be-
grijpelijke taal met tal van praktijkvoorbeelden die duidelijk maken hoe het zit. Ook degenen die 
zich niet dagelijks met het (jeugd)recht bezighouden, zullen veel profijt hebben van dit naslag-
werk. 
 Dit boek is geschreven door negen auteurs met ieder een eigen specialisme. De hoofdstukken 
zijn geschreven door mr. Demy Beimans (hoofdstukken 5 en 9), prof. mr. Kees 
Blankman (hoofdstuk 12), mr. dr. Jo Dorscheidt (hoofdstuk 11), mr. drs. Laura Kamphaus 
(hoofdstukken 2 en 6), drs. Suzanne Labadie LLB (hoofdstuk 14), mr. Willemijn van 
Oppenraaij (hoofdstukken 8 en 9) en mr. Sander Schuitemaker (hoofdstuk 13). Wij zijn hen 
zeer erkentelijk voor hun bijdragen. Daarnaast danken wij prof. dr. mr. Kalverboer voor het 
schrijven van het voorwoord. 
 De hoofdstukken 1, 3, 4, 7, 10 en 15 zijn door ons geschreven. Ook hebben wij de eindredactie 
voor onze rekening genomen. Met dit boek hopen wij te voorzien in de behoefte aan een goede 
uitleg van het recht voor de jeugd(hulp)praktijk. 
 Wij zijn benieuwd naar uw reacties die wij graag ontvangen via uitgeverij Iustitia Scripta om 
een volgende druk te verbeteren. De uitgever zal daarvoor een reactieformulier opnemen op de 
productpagina bij dit boek. Op deze pagina vindt u ook verwijzingen naar relevante documenten 
waarnaar verwezen wordt in de uitgave. De productpagina kunt u benaderen door middel van de 
QR-code op de achterzijde van de cover. 

Mr. dr. Veronica Smits en mr. Renee Heerkens 
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LIJST VAN AFKORTINGEN 

ABRVS Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
AMHK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld 
Amv alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
APV Algemene plaatselijke verordening 
AVG Algemene Verordening gegevensbescherming 
AVIM Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel 
AVOR Aanwijzing vaststelling Omgangsregeling 
Awb Algemene Wet bestuursrecht 
AZC Asielzoekerscentrum 

BIG Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
BJJ Besluit Justitiële Jeugdinrichtingen 
BRON Basisregistratie Onderwijs 
Brp Basisregistratie Personen 
BSO Buitenschoolse Opvang 
BW Burgerlijk Wetboek  
Bzed Besluit zorg en dwang 

Ca Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden 
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg 
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin 
CJIB Centraal Justitieel Incasso Bureau 
COA Centraal orgaan opvang asielzoekers 

DD JGZ Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 
D.I.A.L. Vereniging van Internationale Kinderontvoeringsadvocaten (Dutch International 

Abduction lawyers) 
DIZ Divisie Individuele Zaken 
DJI Dienst Justitiele Inrichtingen 
DT&V Dienst Terugkeer en Vertrek 
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 
DUT Dadelijke tenuitvoerlegging 

EHG Europees Handvest van de Grondrechten 
EHRM Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
ESP Ernstige seksuele problematiek 
EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

FOBA Forensische observatie en begeleidingsafdeling 
ForCa Forensische observatie 

GBM Gezagsbeëindigende maatregel 
GC General Comment 
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Meryem zit in groep 4 van het regulier basisonderwijs. Op school gaat het, ondanks extra 
begeleiding in de klas, niet goed. Zij heeft concentratieproblemen, moeite met sociale con-
tacten, is in zichzelf gekeerd en op sommige momenten angstig. De ouders besluiten om 
Meryem psychologisch te laten onderzoeken. Het besluit om een persoonlijkheidsonder-
zoek te laten verrichten, is een gezagsbeslissing van ouders. 

In deze voorbeelden zijn ouders het met elkaar eens over de gezagsbeslissing. Er doen zich ook si-
tuaties voor waarin ouders niet op één lijn zitten. In dat geval kunnen zij gebruikmaken van de ge-
schillenregeling (zie: paragraaf 4.15). 

4.4.2. Beheer van het vermogen van het kind 

Op basis van dit onderdeel van het gezag hebben ouders de taak om de bezittingen en eventuele 
schulden van het kind te beheren. Ouders zijn verplicht om dat zorgvuldig te doen. Indien ouders 
dat nalaten, kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daardoor ontstaat.  

VOORBEELD GEZAGSUITOEFENING AANGAANDE HET VERMOGEN 

Rifka (8) erft uit de nalatenschap van haar oma een appartement in Amsterdam. In verband 
met het werk van de vader van Rifka verhuist het gezin in hetzelfde jaar naar het buitenland. 
Vanwege de grote afstand tussen de beide landen, is het voor de ouders van Rifka ingewik-
keld om het appartement in Amsterdam te verhuren aan betrouwbare huurders. Zij beslui-
ten daarom om het appartement te verkopen. Als goed bewindvoerders zullen zij ervoor 
moeten zorgen dat zij het appartement voor een marktconforme prijs verkopen, zodat het 
vermogen van Rifka in stand blijft, dan wel wordt vergroot. Zij moeten de opbrengst van 
het appartement beheren en mogen dat alleen ten behoeve van Rifka gebruiken. De kan-
tonrechter houdt toezicht en moet in dat geval toestemming geven. 

4.4.3. Vertegenwoordiging van het kind 

Een derde onderdeel van het gezag vormt de vertegenwoordiging van het kind, in en buiten 
rechte. Als gevolg van zijn minderjarigheid, is een kind beperkt handelingsbekwaam, zowel in ma-
teriële zin als in formele zin. Dat betekent dat het kind in de meeste gevallen afhankelijk is van zijn 
wettelijk vertegenwoordiger(s) voor het verrichten van rechtshandelingen en het voeren van pro-
cedures. Wat dit in de praktijk betekent, lichten we hierna toe. 

4.4.3.1. Vertegenwoordiging buiten rechte en materiële handelings(on)bekwaamheid van het kind 

Kinderen zijn slechts beperkt bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen. Voorbeelden van 
rechtshandelingen zijn: het sluiten van een koopovereenkomst, het afsluiten van een telefoon- of 
sportschoolabonnement en het openen van een bankrekening. Een kind is zelfstandig bevoegd tot 
het verrichten van een rechtshandeling in de volgende gevallen: 

1. Indien hij handelt met toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger. Het is niet
noodzakelijk dat beide wettelijke vertegenwoordigers het kind toestemming geven. Als
niet blijkt dat de andere ouder/voogd bezwaar heeft tegen de rechtshandeling, dan

4.4.2
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VOORBEELD 

Day (28) en Jorg (29) wonen samen. Zij zijn niet getrouwd en hebben ook geen geregistreerd 
partnerschap. Op 29 november 2022 wordt hun zoon Jess geboren. Jorg heeft het kindje al 
voor de geboorte erkend. Nu de erkenning heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2023 is de 
Wet erkenning en gezag in deze situatie niet van toepassing. Jorg heeft dus niet automatisch 
het ouderlijk gezag over Jess verkregen door de erkenning. Indien Day en Jorg het gezag 
gezamenlijk willen uitoefenen, dan kunnen zij via hun Digid verzoeken om het gezamenlijk 
ouderlijk gezag in het gezagsregister te laten aantekenen. Zodra de griffier de aantekening 
heeft geplaatst, oefenen zij het ouderlijk gezag voortaan samen uit.  

Ad 5. Gezamenlijk ouderlijk gezag door een beslissing van de rechtbank 

Gezamenlijk ouderlijk gezag kan ook tot stand komen door een beslissing van de rechtbank. De 
ouder die het gezag nooit eerder uitoefende met de moeder van het kind (denk aan de ouder die 
het kind heeft erkend of wiens ouderschap gerechtelijk is vastgesteld, maar waarbij het gezag nooit 
is aangetekend in het gezagsregister), kan de rechtbank verzoeken om de ouders gezamenlijk met 
het ouderlijk gezag over het kind te belasten. Dit verzoek zal pas aan de orde zijn als een van de 
ouders niet meewerkt aan een aantekening in het gezagsregister. 
 Regelmatig blijken ouders na de geboorte van het kind te zijn vergeten om het gezamenlijk ou-
derlijk gezag te laten aantekenen of waren zij niet op de hoogte van die mogelijkheid. Het komt 
ook voor dat ouders ervan zijn uitgegaan dat het gezamenlijk ouderlijk gezag automatisch is ont-
staan bij de erkenning. Ten aanzien van erkenningen die plaatsvonden voor 1 januari 2023 (de da-
tum waarop de Wet erkenning en gezag in werking is getreden), is dat een misvatting. De discus-
sie over het gezamenlijk ouderlijk gezag ontstaat meestal op het moment dat de relatie tussen ou-
ders eindigt. De vader of duomoeder ervaart dan vaak pas de gevolgen van het ontbreken van het 
gezamenlijk ouderlijk gezag. Indien de ouders er niet uitkomen, kan degene die het gezag samen 
met de andere ouder wenst uit te oefenen, de rechtbank verzoeken om de ouders gezamenlijk met 
het gezag te belasten.  
 Uitgangspunt van de wetgever is dat ouders het gezag gezamenlijk uitoefenen. Als de moeder 
daarmee niet instemt, wordt het verzoek van de vader of duomoeder alleen afgewezen: 

 Als er een onaanvaardbaar risico is dat het kind daardoor klem of verloren zou raken
tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende
verbetering zal komen, of

 Afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Deze (afwijzings)gronden spelen ook een rol bij de beoordeling van een verzoek om het gezamen-
lijk ouderlijk gezag, dat is ontstaan door het huwelijk na echtscheiding te beëindigen. Deze (afwij-
zings)gronden worden daarom nader besproken in paragraaf 4.12. 

VOORBEELD 

Anneke en Dave hebben een informele relatie waaruit in 2016 en 2018 twee zonen zijn ge-
boren (Bas en Luc). Zij hebben nooit het gezamenlijk ouderlijk gezag laten aantekenen in 
het gezagsregister. Het ouderlijk gezag berust daarom alleen bij Anneke. Als de relatie ein-
digt en Anneke met de kinderen naar een andere stad verhuist, beseft Dave pas dat hij geen 

4.5.1.1
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voor welke handelingen toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s) vereist is. Dit hoofd-
stuk wordt afgesloten met een korte casus en tien bijbehorende vragen. 

CASUS 

Freek (43) en Bernice (39) zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. 
Zij wonen wel samen. Uit hun relatie is dochter Isabella geboren. Freek heeft Isabella voor 
de geboorte en voordat de Wet erkenning en gezag in werking trad, erkend. Als Isabella 11 
jaar oud is, gaan partijen uit elkaar. 

1. Wie oefent het gezag uit over Isabella?

Bernice is eenhoofdig met het ouderlijk gezag over Isabella belast. Zij was meerderjarig toen 
Isabella werd geboren en uit de casus blijkt niet dat er sprake is van een van de andere on-
bevoegdheidsgronden zoals een curatele, geestelijke stoornis of mentorschap. Bernice is dus 
bevoegd om het gezag uit te oefenen. Bernice en Freek zijn niet getrouwd en hebben ook 
geen geregistreerd partnerschap. Er is daarom geen automatisch gezamenlijk ouderlijk ge-
zag ontstaan.  

2. Hoe kan Freek het gezag over Isabella verkrijgen?

Freek heeft Isabella al voor de geboorte erkend. Hij is daarom de juridische vader van Isa-
bella. Freek kan het ouderlijk gezag samen met Bernice verkrijgen door samen een verzoek 
te doen tot aantekening van het gezamenlijk ouderlijk gezag in het gezagsregister. Als Ber-
nice daarvoor geen toestemming geeft, heeft Freek de mogelijkheid om met een advocaat 
een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank met het verzoek om de ouders gezamenlijk 
met het ouderlijk gezag te belasten, dan wel hem met het eenhoofdig gezag te belasten. 

3. Moeten Freek en Bernice een ouderschapsplan opstellen als zij uit elkaar gaan?

Als Bernice nog eenhoofdig met het gezag is belast op het moment dat de relatie eindigt, 
zijn zij daartoe niet verplicht. Indien zij het gezamenlijk ouderlijk gezag wel voor de verbre-
king van de relatie zouden hebben laten aantekenen in het gezagsregister, zijn zij wel ver-
plicht om bij het uiteengaan een ouderschapsplan op te stellen. Die verplichting geldt voor 
alle ouders die gezamenlijk het gezag over een kind uitoefenen op het moment van uiteen-
gaan. 

4. Wat kunnen Freek en Bernice regelen voor na hun overlijden?

Zolang Bernice het gezag eenhoofdig uitoefent, kan alleen zij één of twee voogd(en) benoe-
men in haar testament of via een (digitale) aanwijzing in het gezagsregister. Zodra Freek 
mede met het ouderlijk gezag belast is, beschikt hij over dezelfde mogelijkheden. Mocht 
Freek een voogd benoemen op het moment dat hij nog geen gezag heeft, dan heeft die be-
noeming geen gevolg. 

5. Wat gebeurt er als Freek en Bernice overlijden zonder dat zij een voogd hebben
aangewezen?

Casus
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BEGRIPPENLIJST 

Aanvaardbare termijn Termijn waarbinnen moet worden beslist waar 
het kind zal opgroeien 

Aanverwanten Bloedverwanten van een echtgenoot of geregi-
streerde partner 

Aanwijzing vaststelling omgangsregeling Schriftelijke beslissing van de gecertificeerde in-
stelling waarin staat welke contactregeling geldt 
tussen de ouder(s) met gezag en het uit huis ge-
plaatste kind 

Adoptie Ontstaan van een nieuwe afstammingsrelatietus-
sen het kind en de adoptieouder(s) 

Adviesrecht gemeenten De gemeente adviseert de rechter of een inwoner 
het beste kan worden geholpen door voortzetting 
van het bewind of door een lichtere vorm van  
gemeentelijke ondersteuning  

Afstamming Ontstaan van een familierechtelijke relatie tussen 
(familie van de) ouder en kind 

Afstammingsvoorlichting Uitleg aan een kind over zijn biologische ouders 
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Gemeenteambtenaar voornamelijk belast met het 

opmaken en aanvullen van akten die zien op 
familierechtelijke aangelegenheden, zoals ge- 

 boortes, huwelijken en geregistreerde partner-
schappen.  Daarnaast verstrekt hij uittreksels en 
afschriften uit het register van de burgerlijke 
stand.   

Ambtshalve Zonder uitdrukkelijk verzoek 
Asielaanvraag Het verzoek dat een asielzoeker indient bij de 

Nederlandse autoriteiten om een verblijfsver- 
 gunning te krijgen omdat hij in eigen land vervol-

ging vreest en meent te voldoen aan de daarvoor 
geldende criteria op grond van het Vluchtelin-
genverdrag 

Beheershandelingen Handelingen die verricht moeten worden voor 
een normaal gebruik van de onder bewind 
gestelde goederen 

Bekrachtiging schriftelijke aanwijzing Kinderrechter bevestigt de schriftelijke aan- 
 wijzing van de GI 
Belanghebbende Persoon van wie zijn rechten direct geraakt 

worden door een uitspraak van de rechter 
Bepaling jeugdhulp Beslissing van de gemeente of GI waarin staat 

welke vorm van jeugdhulp nodig is  

Begrippen: A - B



499 

JURIDISCHE KENNISWIJZER VOOR DE JEUGD(HULP)PROFESSIONAL 

TREFWOORDENREGISTER 

12-minner par. 9.17 

Aanhouding strafrecht par. 9.18 
Aanhouding zitting par. 9.5.2   
Aanmelding bij onderwijsinstelling par. 7.5.4.1 
Aanvaardbare termijn par. 7.3.1, 7.8.1 
Adolescentenstrafrecht  par. 8.3.3 
Adoptie par. 3.3.2.3, 3.5.3.4, 3.6.3, 3.6.4 
Adviesrecht gemeenten par. 12.4.2 
Audiovisuele registratie par. 9.18.1 

Beheershandelingen par. 12.4.3 
Belang kind par. 1.2.1.1, 1.2.3, 13.5.2 
Belanghebbende  par. 9.4.1 
Bescherming meerderjarigen: 

Bewind par. 12.4 
Curatele par. 12.5 
Curatele- en bewindregister par. 12.4.1, 12.4.5., 12.5.7 
Mentorschap par. 12.3 
Provisioneel bewind par. 12.5.1 

Bescherming ongeboren kind par. 7.9.3 
(Jeugd)beschermingstafel par. 2.4.2.1, 6.3.2, 7.2, 10.4.1 
Beschikkingshandelingen par. 12.4.3 
Bewaring par. 9.18.3  
Bijzondere curator: 

Afstammingszaken par. 3.4 
Bij partnerdoding par. 5.4.3 
Kinderontvoering  par. 14.4.1.2 
Tegengesteld belang kind-wettelijk vertegenwoordiger par. 4.17 

Blokkaderecht  par. 3.2.4.2.1, 7.6.7 
Boedelbeschrijving par. 12.4.4, 12.5.4 

Cassatie  par. 9.8 
Centrum voor Jeugd en Gezin par. 2.2.1 
Consultatiebijstand par. 9.18.1 
Consultatieregeling ouders par. 5.6 
Contact buitenwereld par. 7.7.4.4, 8.9.2 

Trefwoorden: A - C
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Kennis, kunde en toewijding. De belangrijkste ingrediënten om als jeugd(hulp)profes-
sional uw werk goed te kunnen doen. Er wordt tegenwoordig veel van u verwacht en de 
belangen van uw cliënt zijn groot. Bij die hoge verwachtingen, beperkte capaciteit en een 
variëteit aan regels is het noodzakelijk om de wettelijke kaders goed te kennen, omdat 
zorg en recht in het jeugdveld steeds meer samengaan en juridische kennis dus steeds 
belangrijker wordt. Dit boek draagt bij aan het versterken van uw positie als jeugd(hulp)
professional door uw deskundigheid op dit terrein te vergroten. 

Deze kenniswijzer geeft u inzicht in de vaak complexe juridische kanten van het vak. 
 Belangrijke rechtsbegrippen worden toegelicht en u wordt geïnformeerd over uiteen-
lopende onderwerpen binnen het werkterrein.

Met dit boek beschikt u over een compleet naslagwerk. Hierin worden onder meer het 
voeren van procedures in het jeugd(straf)recht, inzet van juridische middelen bij de 
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, de rechten van ouders (al dan niet met 
gezag), gedwongen zorg, het opbouwen van een dossier en het delen van informatie met 
inachtneming van de geheimhoudingsplicht en het recht op privacy, besproken. De onder-
werpen zijn op een begrijpelijke wijze uitgelegd en voorzien van tal van voorbeelden. 

Om het hele aandachtsterrein met betrekking tot jeugdigen te kunnen bedienen – denk 
bijvoorbeeld aan jeugdbescherming, gezondheidszorg, onderwijs, vreemdelingenketen, 
politie en talloze andere sectoren waarin beroepsmatig wordt gewerkt met jeugdigen – 
hebben negen auteurs hun specialistische kennis gebundeld in dit boek.

Naast de vele voorbeelden zijn in de uitgave ook een begrippenlijst en trefwoorden-
register opgenomen om het gebruiksgemak te vergroten. Op de productpagina, die u 
kunt benaderen door middel van de QR-code hierna, vindt u alle verwijzingen in het boek 
naar documenten en internetpagina’s, die met één klik benaderbaar zijn.
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