Samenvatting advies ‘Het perspectiefbesluit in de
jeugdbescherming’
Kan het uit huis geplaatste kind weer thuis wonen en verder opgroeien bij zijn ouders? Of
ligt dit perspectief van het kind elders? Hierover neemt de Gecertificeerde Instelling, die
de uithuisplaatsing uitvoert, een zogeheten perspectiefbesluit. Het perspectiefbesluit is
een interne aangelegenheid van de Gecertificeerde Instelling. Indien de Gecertificeerde
Instelling besluit dat het perspectief niet bij de ouders ligt, heeft dit ingrijpende gevolgen
voor het gezin: ouders en kind worden (blijvend) van elkaar gescheiden. De Raad voor
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (hierna: RSJ) signaleert drie knelpunten bij
het perspectiefbesluit:
•

Ouders en kind beschikken niet over een rechtsmiddel om het perspectiefbesluit te
laten toetsen door de kinderrechter. In de praktijk kan het maanden duren voordat het
perspectiefbesluit op een zitting bij de kinderrechter over de verlenging van de
ondertoezichtstelling en/of de uithuisplaatsing wordt besproken. Intussen heeft het
perspectiefbesluit tot ingrijpende wijzigingen (in de hulpverlening) geleid.

•

Ouders en kind worden soms wel, maar soms ook onvoldoende betrokken en gehoord
over het (te nemen) perspectiefbesluit. Ouders en kind lijken onvoldoende op de
hoogte van het genomen perspectiefbesluit en de consequenties van dit besluit.

•

Na een perspectiefbesluit waarin wordt besloten dat het kind niet meer terug naar huis
kan, wordt niet altijd overgegaan tot (het verzoeken van) de maatregel tot
gezagsbeëindiging. Dit is problematisch omdat het doel van de maatregelen van
ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, namelijk het werken aan thuisplaatsing door
hulp en steun te bieden aan ouder en kind, niet meer wordt nagestreefd, terwijl deze
maatregelen in de praktijk wel worden gecontinueerd.

De RSJ acht het van belang dat een perspectiefbesluit, vanwege de verstrekkende
gevolgen voor het privéleven en familie- en gezinsleven van ouders en kind, met
rechtswaarborgen is omkleed. Op dit moment ontbreekt een adequate
rechtspositieregeling voor betrokkenen. Daarom dient het perspectiefbesluit een formele
(wettelijke) status te krijgen waaraan een procedure bij de kinderrechter is gekoppeld.
Dan kan ook geregeld worden door wie het besluit wordt genomen, hoe het moet worden
gemotiveerd, op welke wijze ouders en kind hierbij betrokken worden en hoe het aan hen
wordt medegedeeld.
Aanbevelingen
De RSJ doet de volgende aanbevelingen over de totstandkoming en de toetsing van het
perspectiefbesluit:
•

Realiseer een rechtspositieregeling voor ouders en kind.
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•

Leg wettelijk vast dat het perspectiefbesluit binnen drie maanden ter toetsing wordt
voorgelegd aan de kinderrechter.

•

Voorzie het perspectiefbesluit van een motivering, waarbij de belangen van ouders en
kind zorgvuldig zijn afgewogen. Waarborg in de procedure het recht van de ouders en
het kind om gehoord te worden.

Het advies kunt u raadplegen op de RSJ website.

