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Oproe� va� ee� groeiend� secto�: Gezinshuisoude�� pleite�
voo� ee� beter� rechtsp�siti� va� kindere� i� gezinshuize�
Alle kinderen hebben recht op bescherming van het gezinsleven. Dit geldt ook voor

kinderen in gezinshuizen. Gezinshuisouders zien in de dagelijkse praktijk dat de

rechtspositie van kinderen in hun gezinshuizen kwetsbaar is en beter beschermd zou

moeten worden.

Kinderrechte� voo� áll� kindere�
Kinderen hebben het recht om bij hun ouders op te groeien. Wanneer dit om welke reden

dan ook niet mogelijk is dan is uithuisplaatsing in een pleeggezin of gezinshuis de eerste

overweging. Sinds 2015 is deze visie in de Jeugdwet verankerd (art 2.3 lid 6 Jeugdwet).

Gezinshuiszorg is een groeiende sector die nauw aansluit bij de doelstellingen van de

Jeugdwet. Nederland heeft intussen zo’n 1100 gezinshuizen.

Voor kinderen in pleeggezinnen geldt dat zij standaard het recht op bescherming van

gezinsleven (family life) verkrijgen wanneer zij voor langere tijd in een pleeggezin

wonen. Zowel het kind als de pleegouders verkrijgen hiermee verschillende juridische

mogelijkheden (Gommans et al, 2022)
1
:  Een pleegouder die langer dan een jaar voor een

jeugdige zorgt, wordt standaard als belanghebbende aangemerkt in procedures met

betrekking tot de ondertoezichtstelling en voogdijmaatregel. Daarnaast kan het verblijf

van een pleegkind dat langer dan een jaar in een pleeggezin woont in het kader van een

OTS alleen na een rechterlijke toets worden gewijzigd. Wanneer het pleegkind binnen

een voogdijmaatregel in het pleeggezin verblijft dan kan de GI alleen met toestemming

van de rechter de plaatsing in het pleeggezin beëindigen (blokkaderecht). Voor kinderen

in een gezinshuis zijn deze rechten niet op eenzelfde manier geborgd.

Eindevaluati� We� He�zienin� Kinderbeschermin�smaatregele�2

De Eindevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen is unaniem helder

over dit verschil in rechtspositie van kinderen:

“Schandalig dat dit niet geldt voor kinderen in een gezinshuis” (rechter).

2tk-bijlage-eindrapport-wetsevaluatie-herziening-kinderbeschermingsmaatregelen (1).pdf

1 Gommans, M., Höfte, S.J.C., & de Boer, R. (2022). Recht doen aan gezinshuiskinderen. Tijdschrift
voor Jeugdrecht, 2022 (1), 20-26.
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Gezinshuiskinderen bouwen family life op een soortgelijke manier op in een pleeggezin

als in een gezinshuis; het aangaan van een onvoorwaardelijke (vertrouwens)band door

een of twee vaste professionele opvoeders is een van de grootste krachten en werkzame

factoren in een gezinshuis.

Gezinshuizen juichen het dan ook toe dat in de Eindevaluatie Wet Herziening

Kinderbeschermingsmaatregelen duidelijke aanbevelingen worden gedaan omtrent de

rechtspositie van kinderen in een gezinshuis:

1: introduceer een mogelijkheid waarmee het blokkaderecht in het kader van voogdij ook

van toepassing is op gezinshuizen (aanbeveling 8.10.3.1)

2: bepaal in artikel 1:265i BW dat de verplichte toetsing van over- of terugplaatsingen na

verblijf van een jaar of langer ook van toepassing is bij uithuisplaatsing in een

gezinshuis (aanbeveling 8.10.3.2)

3. Ook bij de andere aanbevelingen die zijn gedaan, zoals een rechterlijke toets van het

perspectiefbesluit, brengen wij de gelijkheid in rechtspositie van (uithuisgeplaatste)

kinderen onder de aandacht.

4. Betrek gezinshuisouders als belanghebbende, op een soortgelijke wijze als pleegouders

worden betrokken. Hiermee wordt recht gedaan aan het opgebouwde family life van

kinderen in een gezinshuis.

Wij brengen deze aanbevelingen nadrukkelijk onder uw aandacht en realiseren ons

tegelijkertijd dat het haperende jeugdbeschermingsstelsel momenteel een grote zorg

vormt. Graag denken we dan ook mee in het kader van het Plan van Aanpak Programma

verbetering rechtsbescherming in het kader van de Verbetering van de

Jeugdbeschermingsketen.

tk-kamerbrief-mbt-verbetering-van-de-jeugdbeschermingsketen.pdf (overheid.nl)

Datum: 20 november 2022

Ondergetekenden,

Organisati� Handtekenin�
Present 24x7:

dé beroepsvereniging voor en door

gezinshuisouders

B. Kroon

Interim Voorzitter (Bestuurder)

Gezinshuis.com

A. Keers

Directeur
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Elan: Coöperatie in kleinschalige woonzorg

Mascha en Mark de Vries

Bestuurders

Driestroom

Esther Nelissen

Raad van Bestuur Driestroom

Pactum

L. Heijting

Regiomanager

Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie

H. Rijkenberg

Directeur

Pluryn

A. van Kleef

Directeur

William Schrikker Gezinsvormen

C. Ruijten

Manager gezinshuizen
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Trias jeugdhulp

Jos Rosendahl

Manager zorg

Leger des Heils Midden Nederland - Jeugd-

& Opvoedhulp

A. Stam

Manager Gezinshuizen

's Heeren Loo, Gelderland-Midden

Rolien Schoneveld

Manager Zorg

Jeugdformaat

Richard Toussain

Manager Zorg Gezinshuizen

Ambiq

Dineke Werkman

Clustermanager

Gezinshuis de Schatkamer

Henny en Wim Veneman

Gezinshuisouders

Gezinshuis Ubuntu

Avalon de Bruijn, Gerard van der Waal en Tineke

Regeling

Gezinshuisouders

Gezinshuis Runaway Bay

Katja van den Eijnden

Gezinshuisouder, beleidsmedewerker Present

24x7 en niet uitvoerend bestuurder van de

coöperatie zorgondernemers Driestroom
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Gezinshuis Kroon

Bouko en Tinneke Kroon

Gezinshuisouders

Gezinshuis Verde

Marc Mulder en Mais Essink

Gezinshuisouders

Gezinshuis Windmee

Marcel en Daphne Godefroij

Gezinshuisouders

Gezinshuis Manoah

Anne Marie Boon- Rozendaal

Gezinshuisouder

Project Bok

Willem en Marian Bok

Gezinshuisouders

Gezinshuis inZet!

Alex en Majorie Jaspers

Gezinshuisouders

Gezinshuis Alas

Janneke van Beelen

Gezinshuisouder

Gezinshuis Meerplaats

Corné en Jantine Broere

Gezinshuisouders
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Gezinshuis De Grote Geer

Wim Diepeveen en Anja Reijersen van Buuren

Gezinshuisouders

Gezinshuis Almekinders

Hans en Gerdien Daudey

Gezinshuisouders

Gezinshuis Schoonderwoert

Wilma Schoonderwoert

Gezinshuisouder (in loondienst)

geen logo

Gezinshuis de Hoven

Jeanette Westerveld

Gezinshuisouder

Gezinshuis JEballon

Janneke van der Schaaff en Erik Slierendregt

Gezinshuisouders
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