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Voorwoord 

In deze notitie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het klachtrecht 
voor jeugdigen in de justitiele rijksinrichtingen, dat in opdracht van de 
afdeling Juridische Zalcen van de Dienst Justitiele Inrichtingen is uitgevoerd. 
Dit onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de medewerking van 
een groot aantal mensen. Allereerst zijn wij de leden van de klachtencom-
missies van de commissies van toezicht dank verschuldigd voor hun mede-
werking aan de interviews. Daarnaast willen wij de directeuren van de be-
treffende inrichtingen bedanken voor het verstrekken van de nodige informa-
tie. Onze dank gaat tevens uit naar de heer Kooij, landelijke secretaris van 
de klachtencommissies, voor zijn bijdrage aan het geheel en naar mevrouw 
Wurzer-Leenhouts voor het beschikbaar stellen van de beschiklcingen van 
1995. 
Verder zijn wij de heer Ten Siethoff, secretaris van het College van advies, 
erkentelijk voor zijn medewerking. De heer Imkamp, voorzitter van de 
commissie van toezicht van De Hunnerberg, bedanken wij hierbij voor zijn 
zinvolle adviezen naar aanleiding van het concept van deze notitie. Een 
woord van dank aan de heren Cozijn en Sabee van het WODC voor hun 
computertechnische hulp mag hier niet ontbreken. En dank zij de op- en , 
aanmerkingen van de mensen uit de leescommissie hebben wij de puntjes op 
de i kunnen zetten. 
Tot slot willen wij onze projectleider Leonieke Boendermaker bedanken 
voor haar goede en plezierige begeleiding. Zij heeft een belangrijke bijdrage 
aan het onderzoek geleverd. 
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lnleiding 

Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 
Op verzoek van de afdeling Juridische Zaken van de Dienst Justitiele 
Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie heeft het WODC een 
onderzoek gedaan naar het klachtrecht in de rijksinrichtingen voor 
jeugdigen. De behoefte aan dit onderzoek is ontstaan op grond van de 
verwachting dat - met de mogelijkheid tot langer straffen in het nieuwe 
jeugdstrafrecht en de uitbreiding van het aantal plaatsen in de inrichtingen - 
meer gebruik gemaakt zal worden van het klachtrecht. Om de rechtspositie 
van de jongeren die in de inrichtingen verblijven te waarborgen, is een goed 
klachtrecht noodzakelijk. Tegen die achtergrond bestaat bij de DJI de 
behoefte meer inzicht te lcrijgen in de wijze waarop in de praktijk aan het 
klachtrecht uitvoering wordt gegeven. 
Hoewel er naast rijks- ook particuliere jeugdinrichtingen bestaan, is op 
verzoek van de DJI het onderzoek expliciet gericht op het klachtrecht voor 
de rijksinrichtingen, omdat voor deze inrichtingen al sinds 1984 een 
uitgewerkte klachtregeling geldt. Deze is niet van toepassing op de 
particuliere inrichtingen. In 1992 is - per circulaire - de particuliere 
jeugdinrichtingen verzocht zelf een klachtregeling op te stellen op grond van 
het Besluit regels inrichtingen voor justitiele kinderbescherming (zie 
hoofdstuk 1). Een wettelijk geregelde klachtprocedure is voor de particuliere 
inrichtingen (nog) niet aanwezig. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe 
Beginselenwet justitiele jeugdinrichtingen - gebaseerd op het bestaande 
klachtrecht voor de rijksinrichtingen - waarmee het klachtrecht voor zowel 
de rijks- als de particuliere inrichtingen zal veranderen. 
Dit onderzoek dient allereerst om inzicht te bieden in de huidige toepassing 
van het klachtrecht voor de rijksinrichtingen. Aan de hand hiervan zal 
bekeken worden of het eventueel nodig is maatregelen te treffen teneinde de 
kwaliteit van het klachtrecht te waarborgen. 

lndeling notitie 
Vanwege het complexe juridische begrippenkader, wordt allereerst in 
hoofdstuk 1 een weergave gegeven van de wettelijke bepalingen omtrent het 
klachtrecht voor jeugdigen in de rijksinrichtingen. Hoofdstuk 2 bevat 
vervolgens de centrale onderzoeksvragen en de gehanteerde opzet van het 
onderzoek. Hoofdstuk 3 bevat een weergave van de aard van de in 1995 
behandelde klachten, de 'instanties' die de klachten hebben behandeld en de 
beslissingen die zijn genomen. In hoofdstuk 4 wordt de werkwijze van de 
klachtencommissies beschreven. Hoofdstuk 5 geeft een antwoord op de 
vraag hoe de beklagrechters en -commissies tot een uitspraak komen. In 
hoofdstuk 6 wordt de toetsingsprocedure van de beklagrechters beschreven, 
aan de hand van een aantal juridische beginselen. Hoofdstuk 7 ten slotte 
bevat de samenvatting, conclusies en discussie van het onderzoek. 



1 Wettelijk kader van het 

klachtrecht 

Het klachtrecht voor jeugdigen in de justitiele rijksinrichtingen is in vier 
wettelijke regelingen beschreven. Deze regelingen, te weten de Wet op de 
jeugdhulpverlening, het Besluit regels inrichtingen voor justitiele kinderbe-
scherming, het Besluit College van advies voor de justitiele kinderbescher-
ming en het Reglement betreffende de rechtspositie van hen die in de 
rijksinrichtingen voor de kinderbescherming zijn opgenomen, worden in dit 
hoofdstuk toegelicht. 

1.1 	Wet op de jeugdhulpverlening (Wjhv) 

Sinds 1 april 1984 is het klachtrecht ten behoeve van de jeugdigen in de 
rijksinrichtingen voor kinderbescherming van kracht. Deze regeling is 
destijds opgenomen in de artikelen 26a tot en met 26k van de Beginselenwet 
voor de Kinderbescherming. Toen deze wet door invoering van de Wet op 
de jeugdhulpverlening op 1 juli 1989 werd ingetrokken, is het klachtrecht 
praktisch ongewijzigd overgenomen in de artikelen 70 tot en met 80 van de 
Wet op de jeugdhulpverlening. In deze artikelen wordt de gang van zaken 
omtrent het klachtrecht in de rijksinrichtingen nader toegeliche 
In de Wet op de jeugdhulpverlening wordt bepaald dat elke rijksinrichting 
een commissie van toezicht (CvT) heeft, waarvan de leden door de minister 
van Justitie benoemd en ontslagen worden (artikel 70 lid 1). Deze commis-
sie heeft verschillende taken, waarvan het behandelen van klachten van 
jeugdigen er een is. 
Een jeugdige kan bij de commissie een klacht indienen over een door of 
vanwege de directeur gegeven beslissing die zich tot hem persoonlijk richt, 
of waarbij wordt afgeweken van rechten die hij aan de in de inrichting 
geldende voorschriften kan ontlenen. Een beslissing van een lid van het 
personeel wordt geacht te zijn genomen namens de directeur, tenzij anders 
blijkt (artikel 70 lid 2). Indien een jeugdige een klacht wil indienen, moet 
hij dit schriftelijk doen en uiterlijk zeven dagen na de dag waarop hij van de 
beslissing kennis heeft genomen. Een klacht die na de genoemde termijn is 
ingecliend, is niettemin ontvankelijk als de jeugdige zijn klacht zo spoedig 
mogelijk heeft ingediend als redelijkerwijs van hem kon worden verlangd 
(artikel 70 lid 3). Om een klacht in behandeling te kunnen nemen, moet een 
klacht aan bovenstaande criteria voldoen. Voldoet een klacht hier aan, dan 
is deze ontvankelijk, oftewel vatbaar voor behandeling. 

1 	Zie ook de bijlage, figuur 1. 



De voorzitter van de commissie van toezicht of een door hem aangewezen 
lid van de commissie beoordeelt de ontvangen klacht. Hij kan de directeur 
en de jeugdige om inlichtingen vragen (artikel 71). Tevens kan de voorzitter 
of het lid de directeur het voorstel doen de verdere tenuitvoerlegging van de 
beslissing waarop de klacht betrekking heeft te schorsen. Indien de directeur 
van mening is dat hij het voorstel tot schorsing niet kan volgen, moet hij dit 
binnen een dag schriftelijk en met vermelding van de redenen meedelen aan 
de commissie. De voorzitter of het lid beslist vervolgens, na overleg met de 
directeur, over de schorsing. 

Eenvoudige en niet -eenvoudige ldachten 
De voorzitter of het door hem aangewezen lid beslist of een klacht eenvou-
dig dan wel niet-eenvoudig is. De memorie van antwoord op het wetsont-
werp met betrekking tot de klachtregeling vermeldt dat het bij zaken van 
eenvoudige aard gaat om zaken waarbij de relevante feiten en omstandighe-
den dusdanig duidelijk zijn dat enkelvoudig een verantwoorde beslissing kan 
worden gegeven, of zaken waarin een direct verband bestaat tussen de 
bestreden beslissing en de in de rijksinrichting van toepassing zijnde 
schriftelijke regels. 2  
Merkt de voorzitter of het lid de klacht als eenvoudig aan, dan neemt hij 
zelf Ms 'unus iudex' - verder unus genoemd - uiterlijk vijf dagen na het 
ontvangen van de klacht een met redenen omklede beslissing. Om tot een 
beslissing te komen worden de jeugdige en de directeur gehoord. Indien de 
klacht gegrond verldaard wordt, nodigt de voorzitter - of het lid - de 
directeur uit zijn beslissing te herzien. De directeur dient aan deze uitnodi-
ging gevolg te geven, tenzij hij tegen de beslissing in beroep gaat. Hoven-
dien moet hij aan de voorzitter of het lid meedelen tot welke herziene 
beslissing hij is gekomen (artikel 72). 
Indien de klacht naar het oordeel van de voorzitter of het lid niet-eenvoudig 
van aard is, dan verwijst hij deze binnen drie dagen ter behandeling naar 
een uit de commissie van toezicht samengestelde klachtencommissie (artikel 
73). 
De klachtencommissie behandelt niet alleen de klachten van niet-eenvoudige 
aard, maar is tevens de beroepsinstantie waarbij een jongere of een directeur 
tegen de beslissing van de unus in beroep kan gaan. Het beroep moet een 
week na ontvangst van de beslissing worden ingediend. Overschrijdt de 
jeugdige deze termijn, dan is het beroepschrift niettemin ontvankelijk, 
indien het beroep zo spoedig mogelijk Ms redelijkerwijs van hem kon 
worden verlangd is ingesteld (artikel 74). 

2 	Memorie van antwoord, TK 1980-1981, 15713, 6, p. 5. 
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Behandeling door de klachtencommissie 
De klachtencommissie houdt zitting met drie leden. De voorzitter is bij 
voorkeur een met rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht. Betreft 
het een beroep, dan neemt de unus tegen wiens beslissing het beroep zich 
richt niet aan de behandeling van de zaak door de klachtencommissie deel 
(artikel 75). 
De klachtencommissie hoort de jeugdige, de directeur en, indien gewenst, 
ook andere personen. De jeugdige kan zich laten bijstaan door een raads-
man, hetgeen volgens de memorie van toelichting eenieder is die het 
vertrouwen van de jeugdige geniet. Tevens kan de voorzitter van de klach-
tencommissie de jeugdige, al dan niet op eigen verzoek, een advocaat 
toevoegen (artikel 76). 
De klachtencommissie komt uiterlijk twee weken nadat de zaak bij haar 
aanhangig is gemaalct tot een met redenen omklede beslissing. Haar beslis-
sing bestaat eruit dat de klacht dan wel het beroep gegrond of ongegrond is. 
De klachtencommissie kan bij het behandelen van een beroep bepalen dat de 
oorspronkelijke klacht toch van niet-eenvoudige aard is (artikel 77). In dat 
geval beoordeelt de klachtencommissie de klacht als ware zij - en niet de 
unus - de eerste instantie die de klacht behandelt. 
Bij het geven van haar beslissing nodigt de klachtencommissie, voor zover 
daartoe aanleiding bestaat, de directeur uit zijn beslissing te herzien. De 
directeur dient aan deze uitnodiging gevolg te geven, tenzij hij in beroep 
gaat. Indien de klachtencommissie de klacht gegrond verklaart maar de 
gevolgen van de bestreden beslissing niet meer ongedaan gemaalct kunnen 
worden, kan de ldachtencommissie de directeur een voorstel doen de 
jeugdige compensatie te verlenen (artikel 78). Dit houdt in dat de jongere 
een vergoeding wordt geboden voor het feit dat zijn klacht gegrond is. 

Beroep bij het College van advies voor de justitiele kinderbescherming 
Tegen een beslissing die in eerste aanleg door de klachtencommissie is 
genomen, kunnen de jeugdige en de directeur bij het College van advies 
schriftelijk beroep indienen tot uiterlijk een week na ontvangst van de 
beslissing. Een na afloop van deze termijn door de jeugdige ingediend 
beroepschrift is niettemin ontvankelijk, indien blijkt dat hij het beroep zo 
spoedig mogelijk heeft ingesteld als redelijkerwijs van hem kon worden 
verlangd. Het college, of een uit zijn midden benoemde beroepscommissie, 
neemt een beslissing op het beroepschrift, met inachtneming van de wettelij-
ke voorschriften die ook voor de behandeling door de klachtencommissie 
gelden, zoals die betreffende het recht op rechtsbijstand en de compensatie-
regeling (artikel 79). 

Samenstelling en taken van het College van advies 
De artikelen 81 tot en met 84 van de Wet op de jeugdhulpverlening zijn 
gewijd aan het College van advies voor de justitiele kinderbescherming. 
Het college bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en ten 
minste negen andere leden, welke door de Kroon worden benoemd en 
ontslagen (artikel 82). 
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Het college vergadert wanneer de voorzitter of de minister van Justitie dit 
nodig vindt (artikel 83). Naast het behandelen van beroepschriften, heeft het 
college tot taak de minister van Justitie te adviseren over vraagstukken van 
algemeen beleid met betrekking tot de uitvoering van wettelijke bepalingen 
betreffende jeugdigen. 
In artikel 84 wordt bepaald dat, bij algemene maatregel van bestuur, nadere 
regels kunnen worden gesteld omtrent de benoeming en het ontslag van de 
leden van het college en omtrent zijn werkwijze. 

1.2 	Besluit College van advies voor de justitiele ldnderbescherming 

In het Besluit College van advies voor de justitiele kinderbescherming, dat 
op 1 juli 1989 in werking is getreden, worden de samenstelling en taken van 
het College van advies nader geregeld. 
In het college heeft ten minste een met rechtspraak belast lid van de rechter-
lijke macht zitting; dit is bij voorkeur de voorzitter van het college (artikel 
10). Van de andere leden maken bij voorkeur een deslcundige uit het maat-
schappelijk werk, een gedragswetenschapper en een advocaat deel uit. Bij de 
benoeming van de leden wordt rekening gehouden met de geestelijke stro-
mingen, zoals die in de bevolking in het algemeen aanwezig zijn (artikel 2). 
De leden worden voor de tijd van zes jaar benoemd, welke termijn eenmaal 
met nogmaals zes jaar verlengd kan worden. Zodra een lid de leeftijd van 
65 jaar heeft bereikt, wordt hem tussentijds ontslag verleend. Ontslag kan 
tevens op eigen verzoek plaats vinden (artikel 3). Door de minister van 
Justitie wordt aan het college een secretaris toegevoegd (artikel 6). Het 
college stelt een reglement van orde vast, waarin zijn werkwijze nader 
wordt geregeld (artikel 12). 
Het college heeft, zoals gezegd, verschillende taken. Het adviseert de 
minister van Justitie (artikel 9) en het behandelt de beroepschriften, zoals 
bedoeld in de Wet op de jeugdhulpverlening. De behandeling hiervan kan 
het college opdragen aan een, uit zijn midden benoemde, commissie van 
drie leden. Van de beslissingen op de beroepschriften stuurt de secretaris 
een afschrift aan de minister van Justitie (artikel 11). 

1.3 	Besluit regels inrichtingen voor justitiele kinderbescherming 

De samenstelling en taken van de commissies van toezicht zijn nader 
uitgewerkt in het Besluit regels inrichtingen voor justitiele kinderbescher-
ming, dat op 1 januari 1990 in werking is getreden. Het besluit is onderver-
deeld in drie hoofdstukken; hoofdstuk III regelt de taken en samenstelling 
van de commissies van toezicht bij de rijksinrichtingen. 
Een commissie van toezicht bestaat uit ten minste zes en ten hoogste elf 
leden. Een van hen wordt door de minister van Justitie als voorzitter 
aangewezen. De leden worden voor een periode van zes jaar benoemd, 
welke termijn eenmaal met nogmaals zes jaar verlengd kan worden. Tussen-
tijds ontslag wordt verleend, wanneer een lid de leeftijd van 65 jaar heeft 
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bereikt. Bovendien is ontslag mogelijk op eigen verzoek of wegens belang-
rijke redenen. 
Bij voorkeur maakt ten minste den met rechtspraak belast lid van de rechter-
lijke macht deel uit van de commissie Daarnaast geniet de aanwezigheid 
van een deskundige uit het maatschappelijk werk, een gedragswetenschapper 
en een advocaat de voorkeur. De aanwezigheid van de genoemde disciplines 
wordt geacht bij te dragen aan een genuanceerde benadering van zaken. 
Iedere commissie wijst uit haar midden een secretaris aan (artikel 36) en 
stelt een reglement van orde vast voor haar werlczaamheden, welke zij 
meedeelt aan de minister van Justitie (artikel 44). 
Op grond van artikel 38 van het besluit, heeft de commissie tot taak toezicht 
te houden op de bejegening van de jeugdigen in de inrichting en de naleving 
van de, ten behoeve van de jeugdigen, vastgestelde voorschriften. Daarnaast 
brengt zij aan de minister van Justitie advies uit omtrent aangelegenheden 
die de inrichting betreffen. Bovendien stelt de commissie de directeur van 
haar mening op de hoogte en doet zij de directeur aanbevelingen. Om deze 
taken te kunnen uitvoeren, hebben de commissieleden te alien tijde toegang 
tot de inrichting en stellen de leden zich door persoonlijk contact met de 
jeugdigen op de hoogte van de onder hen levende wensen en gevoelens 
(artikel 39). Tevens ontvangen de leden van de directeur alle door hen 
gewenste inlichtingen en hebben zij het recht alle op de inrichting betrek-
king hebbende boeken en bescheiden in te zien. 
De commissies van toezicht vergaderen ten minste vier maal per jaar (artikel 
40). Deze vergaderingen worden bijgewoond door de directeur van de 
inrichting, die een algemeen verslag geeft omtrent de gang van zaken in de 
inrichting. Op de vergaderingen komen de door de unus en de klachtencom-
missie behandelde klaag- en beroepschriften aan de orde (artikel 41). 
Elke commissie van toezicht dient jaarlijks aan de minister van Justitie 
verslag uit te brengen van haar werkzaamheden. In dit verslag behoort de 
commissie in het bijzonder aandacht te besteden aan de beslissingen van de 
unus, de klachtencommissie en het College van advies (artikel 42). 4  
In het besluit wordt ook aandacht besteed aan het zogenaamde maandcom-
missariaat. Dit houdt in dat ten minste twee maal per maand een 'maand-
commissaris' in de inrichting spreekuur houdt, dat door de jeugdigen in de 
inrichting desgewenst bezocht kan worden. Elk van de leden treedt bij 
toerbeurt op als maandcommissaris. Van zijn werkzaamheden dient de 
maandcommissaris regelmatig verslag te doen aan de commissie van toezicht 
(artikel 39). 

3 	De nota van toelichting op het Besluit regels inrichtingen voor justitiEle kinderbescherming 
vermeldt dat "ten behoeve van de vervulling van het voorzitterschap van de klachtencommissie 
het gewenst is dat de comrnissie beschikt over ten minste Un met rechtspraak belast lid van de 
rechterlijke macht." 

4 	De nota van toelichting op het Besluit regels inrichtingen voor justitiele kinderbescherming 
geeft aan dat "het van belang is dat zoveel mogelijk inzicht wordt verkregen in de werkzaam-
heden van de idachtencommissies en de aard van de klaagschriften en beroepschriften die zij te 
behandelen lcrijgen." 



1.4 	Rechtspositiereglement 

5 	Reglement Rechtspositie, Nederlandse staatscourant, 1984, nr. 114. 

In het Reglement betreffende de rechtspositie van hen die in de rijksinrich-
tingen voor de kinderbescherming zijn opgenomen - ook aangehaald als 
rechtspositiereglement - zijn de rechten en plichten van de in de rijksinrich-
tingen verblijvende jongeren opgenomen.5  Dit reglement verschaft de 
jeugdigen duidelijIcheid over hun rechtspositie. 
In het reglement zijn onder andere bepalingen te vinden betreffende de 
medische, hygienische en materiele verzorging, de kamer van de jeugdige, 
ontspanning, luchten, briefwisseling, bezoek, het dagprogramma en zalcgeld. 
De directeur kan slechts van dit reglement afwijken, indien zich in de 
inrichting ernstige onregelmatigheden voordoen of dreigen voor te doen, Of 
indien de veiligheid of orde in de inrichting dit naar het oordeel van de 
directeur noodzakelijk maalct. 

1.5 	Voorontwerp Beginselenwet justitiele jeugdinrichtingen 

7 

In de loop van dit onderzoek werd het voorstel van wet betreffende de 
Beginselenwet justitiele jeugdinrichtingen openbaar. Bij invoering van deze 
wet zal het klachtrecht, zoals opgenomen in de Wet op de jeugdhulpverle-
ning, komen te vervallen en zal de regeling in de Beginselenwet omtrent 
klacht- en beroepszaken in werking treden. Deze regeling is van toepassing 
op zowel de rijks- als de particuliere justitiele jeugdinrichtingen. De 
belangrijkste wijzigingen die dit wetsvoorstel met zich meebrengt voor de 
rijksinrichtingen zullen aan de orde komen in hoofdstuk 7. 



2 Opzet van het onderzoek 

2.1 	Onderzoeksvragen 

Naar aanleiding van de vragen die vanuit de DJI zijn gesteld, is de volgende 
probleemstelling geformuleerd: hoe wordt in de rzjksinrichtingen voor 
jeugdigen het klachtrecht toegepast? 
Deze probleemstelling is opgesplitst in de volgende onderzoeksvragen : 
- Wat is de aard van de ingediende klachten en wat zijn de beslissingen 

van de beklagrechters op deze klachten? 
- Wat is de precieze werkwijze omtrent de klachtafhandeling? 
- Welk toetsingskader wordt gehanteerd bij de behandeling van de klach-

ten? 

Klachten en klaagschriften 
In het onderzoek wordt uitgegaan van formele klachten. Onder een formele 
klacht wordt in dit onderzoek verstaan: een uiting van ongenoegen die door 
een jeugdige schriftelijk bij de commissie van toezicht wordt ingediend naar 
aanleiding van een beslissing, handeling of situatie die door of vanwege de 
directeur van de instelling heeft plaatsgevonden. Deze richt zich tot de 
jeugdige persoonlijk en/of wijkt af van de rechten die hij aan de in de 
rijksinrichting geldende voorschriften kan ontlenen. Naast concrete beslis-
singen vallen dus ook handelingen of situaties binnen deze definitie van een 
klacht. De reden hiervoor is dat de term 'beslissing' in de praktijk ruim 
wordt gehanteerd, omdat niet alleen geklaagd wordt over concrete beslissin-
gen en maatregelen, maar ook over bepaalde situaties in de inrichting en 
handelingen van inrichtingswerkers. 
Een formele klacht onderscheidt zich van een klaagschrift (of klachtformu-
lier), omdat een klaagschrift meerdere klachten kan bevatten. Bij de behan-
deling van een klaagschrift kunnen daardoor meerdere klachtuitspraken 
worden gedaan. Een klacht wordt meestal ingediend door een jongere, maar 
het komt voor dat meerdere jongeren het klachtformulier ondertekenen. In 
zo'n geval spreken wij toch van een klacht; het betreft immers een en 
dezelfde klacht waarover den uitspraak wordt gedaan. 6  
Naast formele klachten komen in deze notitie ook klachten aan de orde die 
op een informele wijze worden afgehandeld, met name via de maandcom-
missaris (zie 4.2). 

6 	In dit onderzoek wordt uitgegaan van het aantal Idachtuitspraken, gedaan in het jaar 1995, en 
dus met het aantal klaagschriften. Hierdoor zullen de cijfers van dit onderzoek verschillen met 
die van andere jaaroverzichten, zoals verschenen in 'Penitentiaire Informatie', 'Delict en 
Delinquent' en 'Sancties', en van het jaarverslag van de landelijke secretaris van de klachten-
conunissies. 



2.2 	Gegevensverzameling 
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Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. In deze paragraaf wordt per 
onderdeel vermeld van welke methoden van gegevensverzameling gebruik is 
gemaakt. 

Onderzoeksvraag I 
Deze onderzoeksvraag betreft ten eerste de aard van de klachten. Ten 
tweede is onderzocht welke beslissingen de beklagrechters in 1995 hebben 
genomen. Hierbij gaat het am beslissingen omtrent de eenvoud, de ontvan-
kelijIcheid en de gegrondheid van de klachten. De beschrijving van de aard 
van de klachten en van de beslissingen op die klachten is gebaseerd op een 
analyse van de zittingsverslagen (beschikkingen) uit 1995 van de verschil-
lende klachtencommissies. 7  Deze verslagen zijn opgevraagd bij de landelij-
ke secretaris (zie 4.5). 
Voor dit onderzoek zijn alle verslagen gebruikt van zittingen die in de 
periode van januari 1995 tot en met december 1995 zijn gehouden. 8  In deze 
periode zijn 357 uitspraken gedaan. Het betreft enerzijds de uitspraken die 
door de klachtencommissies en de voorzitters en leden van de commissies 
van toezicht zijn gedaan naar aanleiding van ingediende klacht- en beroep-
schriften. Anderzijds betreft het de beroepsuitspraken van het landelijke 
College van advies. Van de 357 uitspraken zijn er zeventien gedaan naar 
aanleiding van ingediende beroepschriften; de avenge uitspraken betreffen 
klachten. 

Onderzoeksvraag II 
Vervolgens zijn de samenstelling en werkwijze in kaart gebracht van de 
instanties die zich met de uitvoering van het klachtrecht bezighouden: de 
maandcommissaris, de unus, de klachtencommissie van de commissie van 
toezicht, de landelijke secretaris en de beroepscommissie van het College 
van advies. 
De zittingsverslagen geven de Idachtafhandeling slechts beknopt en geforma-
liseerd weer en bieden daardoor geen volledig inzicht in de feitelijke 
afhandeling. Daarom zijn voor de beantwoording van deze onderzoeksvraag 
interviews gehouden met een aantal personen. In totaal is met elf personen 
gesproken. Van elke inrichtine is bij de voorzitter en/of een lid van de 
klachtencommissie een interview afgenomen. Aanvullend is gesproken met 
de landelijke secretaris van de klachtencommissies en met de secretaris van 
het College van advies. 

7 	De gegevens uit de zittingsverslagen zijn in de computer ingevoerd via het programma 
'Datatool' en verder verwerlct via 'SPSS/PC+'. 

8 	Enlcele van deze verslagen betreffen uitspraken die zijn gedaan naar aardeiding van klachten die 

in 1994 zijn ingediend. Daamaast zijn Cr ldachten die eind 1995 zijn ingediend, maar die begin 

1996 zijn beh.andeld; deze zaken zijn dus niet in ons onderzoek betrokIcen. 

9 	Behalve van Kralingen, daar dcze inrichting (voorlopig) gesloten is. Hiervan zijn dus wel de 
zittingsverslagen onderzocht, mar niet de toepassing van het beldagrecht. De klachtbe-
handeling in de Hartelborgt wordt evenwel door dezelfde mensen gedaan die zich er in 

Kralingen ook mee bezighielden. 



Ook is gebruik gemaalct van de reglementen van orde van de commissies 
van toezicht en de huisreglementen van de inrichtingen. 

Onderzoeksvraag 111 
Deze vraag betreft het toetsingskader dat bij de afhandeling van klachten 
wordt gehanteerd. De beklagrechters dienen te beoordelen of een klacht al 
dan niet eenvoudig van aard is, of de klacht ontvankelijk is en of de klacht 
gegrond is. In de wet staan geen concrete criteria vermeld voor de eenvoud 
en de gegrondheid van een klacht. Wel geeft de wet een richtlijn voor de 
ontvankelijkheid (zie 1.1). 
Voor de beantwoording van deze onderzoeksvraag, hebben we ten eerste 
onderzocht hoe men in de pralctijk tot een oordeel over deze drie aspecten 
komt (zie hoofdstuk 5) en ten tweede in hoeverre hierbij rekening wordt 
gehouden met een aantal procedurele aspecten die belangrijk zijn voor een 
goede rechtspleging (zie hoofdstuk 6). 
Voor deze onderzoeksvraag zijn via twee methoden gegevens verzameld. 
Enerzijds is gebruik gemaakt van de gegevens die de interviews met de 
beklagrechters hebben opgeleverd. Anderzijds is van de 357 zittingsversla-
gen uit 1995 een steekproef van 215 zittingsverslagen geanalyseerd. In deze 
steekproef zijn alle uitspraken op niet-eenvoudige klachten en beroepsuit-
spralcen, gedaan in 1995, opgenomen plus per inrichting de helft van de 
eenvoudige klachten.' Voor de opbouw van deze steekproef wordt verwe-
zen naar tabel 1 van de bijlage. 
Het tweede deel van de onderzoeksvraag, betreffende de wijze van rechts-
pleging, is beantwoord aan de hand van een aantal juridische beginselen die 
belangrijk zijn voor een juiste en rechtvaardige klachtbehandeling. Hierbij 
hebben de 'beginselen van behoorlijk bestuur' en de 'beginselen van 
behoorlijke rechtspleging' als uitgangspunt gediend." 
De beginselen van behoorlijk bestuur betreffen onder meer de redelijkheid, 
evenredigheid, rechtszekerheid, zorgvuldigheid en de motivering van de 
beslissing van de directeur. Ook dient de directeur de jongeren te behande-
len conform het vertrouwens- en het gelijkheidsbeginsel. In dit onderzoek is 
bekeken in hoeverre in de zittingsverslagen aan deze begrippen inhoud 
wordt gegeven. De beginselen van behoorlijke rechtspleging lcunnen worden 
toegepast op de beslissingsprocedure van de beklagrechters zelf. Aan de 
hand van deze beginselen is onderzocht in hoeverre men tijdens de klachtzit-
ting rekening houdt met de wettelijke termijnen, met de verdediging van 
beide partijen, met een onpartijdige en zorgvuldige rechtspraalc en met een 
juiste motivering. De beginselen worden nader uitgewerkt in hoofdstuk 5 en 
6. 

10 

10 Met uitzondering van Den Hey-Acker en ICralingen, daar deze inrichtingen in 1995 slechts een 
respectievelijk elf eenvoudige klachten hebben behandeld. Deze twaalf klachten zijn allemaal in 
de steekproef-analyse opgenomen. 

11 Nicolai et al, Bestuursrecht, Amsterdam, uitgeverij Factotum, 1993, respectievelijk 
De Waard, Beginselen van behoorlijke rechtspleging, met name in het administratief proces-
recht, Zwolle, Tjeenk Willis*, 1987. 
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De acht rijksinrichtingen voor jeugdigen van 1995 die in dit onderzoek zijn 
betrokken zijn: 't Nieuwe Lloyd te Amsterdam, Den Hey-Acker te Breda, 
Den Engh te Den Dolder, De Hunnerberg te Nijmegen, Overberg te Ame-
rongen, Eikenstein-De Lindenhorst te Zeist, Kralingen te Rotterdam en de 
Hartelborgt te Spijkenisse.n 

12 De Hunnerberg is in april 1995 geopend, als opvolger van rijksinrichting De Hunerberg. 
Macho juli 1995 is iCralingen gesloten; de jongeren zijn toen ondergebracht in de nieuwe 
rijksinriehting de Hartelborgt, welke venal juni 1995 in gebruik is. 
Eikenstein-De Lindenhorst bested uit twee 'units': in Eikenstein verblijven alleen jongens, in 
De Lindenhorat alleen meisjes. Voor beide imichtingen is echter 66n directie en Mn commissie 
van toezicht. De overige rijlcsinrichtingen zijn alleen voor jongens bestemd. 



3 De klachtzaken

In dit hoofdstuk worden enerzijds de aard van de formele klachten en beroe

pen weergegeven en anderzijds de beslissingen die de beklagrechters hebben
genomen in die klacht- en beroepszaken. Dit betreft de eerste onderzoeks
vraag.

3.1 Aantal klachten en beroepen

In 1995 zijn 357 uitspraken gedaan, naar aanleiding van 340 ingediende
klachten en 17 ingediende beroepschriften. Van de laatste is in 12 gevallen
de directeur in beroep gegaan tegen de beslissing van de unus of de klach
tencommissie en in 5 gevallen is de jongere in beroep gegaan (zie tabel 1).

De 357 klachten zijn verspreid over 311 klaagschriften; de meeste klaag
schriften bevatten slechts één klacht.
Er zijn 21 klaagschriften door meer dan één jongere ingediend (gemiddeld 5
jongeren per klaagschrift), maar over het algemeen (in 93%) is een klaag
schrift door één jongere ingediend.
De in 1995 behandelde klachten zijn ingediend door 406 jongeren. In dit

jaar hebben in totaal 1672 jongeren in één van de rijksinrichtingen gezeten.

Dat betekent dat nog geen kwart van de jongeren gebruik heeft gemaakt van

het klachtrecht.13

Spreiding
Er is een grote spreiding te zien in het aantal klachten per inrichting. Opval
lend is ten eerste het relatief grote aantal klachten in De Hunnerberg en ten
tweede het relatief kleine aantal klachten in Den Hey-Acker.
Voor het grote aantal klachten dat in De Hunnerberg is ingediend zijn

verschillende redenen te geven. Allereerst kan dit aantal worden verklaard

door startproblemen, die altijd in het eerste jaar van een nieuwe inrichting
aanwezig blijken te zijn (gebrekkige regelgeving en procedures, technische
mankementen, personeelstekort). Vanwege het feit dat het op organisatorisch

vlak nog niet vlekkeloos verliep in 1995, wat samenging met een gespannen
sfeer tussen de jongeren en het personeel, waren er relatief veel problemen,

zoals een agressieve en gewelddadige houding van de jongeren jegens het

personeel. Deze hebben invloed gehad op het aantal klachten.

13 Het werkelijke percentage is kleiner dan een kwart, daar sommige jongeren verspreid over

1995 meerdere klaagschriften hebben ingediend. Vanwege de anoniem gemaakte zittingsversla

gen die wij hebben geanalyseerd is niet vast te stellen hoeveel jongeren dit betreft en hoe groot

het precieze percentage is.



Tabel 1: Aantal Mack- en beroepsuitspraken per inrichting in 199514 

Inrichting 	 lUacht Beroep 	Beroep 	Total 	Per 10 

directeur jongere 	 jongeren 

De Hunnerberg 	 101 	6 	 1 	 108 	16,1 

Den Engh 	 51 	- 	 1 	 52 	5,5 

Hartelborgt 	 58 	2" 	- 	 60 	2,9 

Overberg 	 26 	- 	 - 	 26 	2,5 

't Nieuwe Lloyd 	 51 	3 	 2 	56 	2,0 

Kralingen 	 12 	- 	 - 	 12 	1,7 

Eikenstein-De Lindenhorst 	38 	1 	 1 	 40 	0,9" 

Den Hey-Acker 	 3 	- 	 - 	3 	 0,08 

Total 	 340 	12 	5 	 357 	2,1 

13 

Een andere oorzaak die werd genoemd, is het feit dat de jongeren in de 
behande/inrichting De Hunnerberg problematischer van aard zijn en langer 
in de inrichting verblijven, dan in de oude opvanginrichting De Hunerberg 
het geval was. Daarbij heeft de discrepantie tussen de (ingrijpende) behan-
delingsmethoden en -regels enerzijds en de rechtspositie van de jongeren 
anderzijds een grote rot gespeeld. 
Omdat men vermoedde dat door bovengenoemde factoren de klachten 
complexer zouden worden, heeft de commissie van toezicht besloten in de 
nieuwe inrichting de klachten formed) te behandelen en niet meer, zoals in 
de oude inrichting, via de maandcommissaris. Dit heeft geleid tot een meer 
gejuridiseerde vorm van klachtbehandeling. 
Het kleine aantal klachten in Den Hey-Acker is veroorzaakt doordat de 
commissie van toezicht van deze inrichting van mening is dat de klachten zo 
simpel zijn, dat het niet nodig is gebruik te maken van de wettelijke klacht-
regeling. Deze zou vertragend en minder effectief werken dan de informele 

14 De uitspraken in De Hunnerberg zijn gedaan in de 'estate negen maanden van 1995, omdat 
deze inrichting pas in april 1995 is geopend. De uitspraken in 1Cralingen gelden voor de eerste 
zes maanden van 1995, omdat deze inrichting medic juli 1995 is gesloten. De uitspraken in de 
Hartelborgt gelden voor de laatste zeven maanden van 1995, omdat den inrichting pas in juni 

1995 is geopend. 

15 De= beroepszaken zijn in januari 1996 behandeld. Toch zijn ze bij het onderzoek betroldcen, 
omdat enders van de Hartelborgt geen meervoudige zittingen in de analyse zouden zijn 

vertegenwoordigd. 
16 Het acute van 40 klachten is vrijwel geheel door jongens uit 'Eikenstein' ingediend; de meisjes 

uit 'De Lindenhorst' dienen zelden formele Idachten in. Gerelateerd aan de bezetting in 1995 

van alleen 'Eikenstein' komt het aantal Idacht- en beroepszaken per 10 jongens op 1,1. 



weg via de spreekuren van het maandcommissariaat en de directeur. Op 
deze - praktische - manier zegt men vrijwel alle problemen op te lossen. 

3.2 	Aard van de klachten 

De onderwerpen van de klachten die de jongeren hebben ingediend zijn 
uiteenlopend. In tabel 2 zijn deze in tien groepen onderverdeeld." Voor 
een meer specifieke verdeling van de klachten kan worden verwezen naar 
tabel 2 en 3 van de bijlage. 
Uit tabel 2 blijkt dat een kwart van de in 1995 behandelde klachten plaat-
sing van de jongere buiten de groep betreft. Hieronder worden klachten 
verstaan waarbij een jongere voor een bepaalde tijd op zijn eigen kamer, in 
de opvang of in de afzonderingsruimte is geplaatst. Daar een verblijf binnen 
de groep uitgangspunt is in het beleid van de inrichtingen en de jongeren 
recht hebben op activiteiten met de groep (zoals scholing), zijn hierover 
veel klachten ingediend. 

Tabel 2: Aantal uitspraken gedaan in 1995, onderverdeeld naar soort klacht 

Soort klacht 	 Frequentie Percentage 

plaatsing buiten de groep 

geld/eigendom/schade 

bejegening door Personeel 

behandel-/dagprogramma 

briefwisseling/bezoek/telefoon 

voeding 

kamer-/urinecontrole/fouilleren/visiteren 

klachtafhandeling 

medische verzorging 

luchten 

overig 

Totaal 

92 

75 

41 

33 

27 

22 

11 

8 

6 

6 

36 

357 	100% 

17 Van de beroepszaken is uitgegaan van de soort klachten waarop de beroepschriften betrelcking 
hebben, daar beroepschriften met worden ingediend op grond van een klacht, maar op g,rond 
van een beslissing van de beklagre,chter of -commissie naar aanleiding van een klacht. 

25,8% 

21% 

11,5% 

9,2% 

7,6% 

6,2% 

3,1% 

2,2% 

1,7% 

1,7% 

11,5% 

14 



lets minder klachten hebben betrekking op de geldbesteding en (vermissing 
van en schade aan) eigendommen van de jongeren. Op de derde plaats staan 
klachten die zijn gericht tegen gedragingen of handelingen van inrichtings-
werkers jegens de jongeren. Hieronder worden zowel fysieke als verbale 
gedragingen verstaan. Ondanks dat dit geen feitelijke beslissingen door of 
namens de directeur betreffen, zijn zulke klachten toch regelmatig ingediend 
door de jeugdigen. 
De klachten die bij 'overig' horen in tabel 2, gaan over onderwerpen als de 
privacy, de verlofregeling en de regeling omtrent televisie, radio en muziek 
binnen de inrichting (zie ook tabel 2 en 3 van de bijlage). 

3.3 	Afhandeling van de Idachten 

In deze paragraaf wordt weergegeven door welke personen en instanties de 
klacht- en beroepschriften in 1995 zijn behandeld. Voor een onderverdeling 
hiervan per inrichting kan worden verwezen naar tabel 4 van de bijlage. 

Tabel 3: Personen die de klacht- en beroepsuitspraken hebben gedaan in 1995 

Door wie behandeld? Eenv. 	Niet-eenv. Beroep 	Total 

klacht 	klacht 

lid CvT 	 257 	- 	 - 	257 (72%) 

voorzitter CvT 	 40 	- 	 - 	40 (11,2%) 

Idachtencommissie CvT 	 - 	43 	11 	54 (15,1%) 

beroepscominissie CvA 	 - 	- 	 6 	6 (1,7%)  

Total 	 297 	43 	17 	357 (100%) 
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In tabel 3 is te lezen dat van alle klachten het merendeel als eenvoudig is 
aangemerkt. Dit zijn zaken die op het eerste gezicht als duidelijk en niet-
complex worden beoordeeld en om die reden door een beklagrechter, de 
unus, worden behandeld. Meestal is dit een lid van de commissie van toe-
zicht. Relatief weinig klachten zijn door de voorzitter van de commissie van 
toezicht zelf afgehandeld. 
Ruim een tiende van de klachten is in 1995 als niet-eenvoudig beoordeeld en 
om die reden doorverwezen naar de klachtencommissie. Dit zijn zalcen 
waarbij de unus van mening was niet verantwoord een beslissing te kunnen 
nemen, vanwege de complexe, ingrijpende of onduidelijke aard van de 
klacht. Klachten die in 1995 als niet-eenvoudig zijn beoordeeld hebben op 
verschillende onderwerpen betrekking, waarvan klachten over (zak)geld/ei-
gendom, plaatsing buiten de groep, het dag-/behandelprogramma en de 
bejegening het grootste aandeel vormen. 



Slechts weinig uitspraken leidden tot een beroepschrift van de directeur of 
de jongere. In 1995 zijn in totaal 17 beroepsuitspraken gedaan (zie ook noot 
15). Hiervan zijn er 11 — door de klachtencommissie van de commissie van 
toezicht — gedaan naar aanleiding van een uitspraak van de unus. Naar 
aanleiding van een uitspraalc van de klachtencommissie zijn 6 verschillende 
beroepen ingediend, welke door de beroepscommissie van het College van 
advies zijn behandeld. 

3.4 	Oordeel van de beklagrechter(s) 

De beslissingen van de beklagrechters zijn weergegeven in tabel 4 en 5. 
Tabel 4 betreft de ontvankelijkheid van de klachten; tabel 5 betreft de 
gegrondheid van de ontvankelijk verklaarde klachten. In de tabellen 5 en 6 
van de bijlage worden per inrichting de verschillende beslissingen weergege-
ven. 
Zoals uit tabel 4 is af te lezen, is het gros van de klachten en beroepen 
ontvankelijk verklaard. Dit is, zo blijkt uit de interviews, het uitgangspunt 
voor de meeste beklagrechters. Als een klacht niet-ontvankelijk wordt 
verklaard, wordt meestal als reden hiervoor gegeven dat het duidelijk geen 
beslissing door of namens de directeur betreft die tot de jongere persoonlijk 
is gericht, of dat de indieningstermijn te ver is overschreden (zie verder 
5.2). Uitspraken tot niet-ontvankelijkheid betroffen in 1995 met name de 
bejegening door inrichtingswerkers en de voeding. 

Tabel 4: Ontvankelijkheid van de in 1995 behandelde klachten en beroepen 

Ontvankelijkheid 	 Klacht 	Beroep 	Beroep 	Totaal 

jeugdige 	directeur 

ontvankelijk 	 289 (85%) 	5 (100%) 	10 (83,3%) 	304 (85,2%) 

niet-ontvankelijk 	 51(15%) 	- 	 1(8,3%) 	52 (14,6%) 

deels ontvankelijk 	 - 	 - 	 1(8,3%) 	1 (0,28%)  

Totaal 	 340 (100%) 	5 (100%) 	12 (100%) 	357 (100%) 
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De meeste van de ontvankelijke klachten zijn vervolgens ongegrond ver-
klaard (zie tabel 5). Van de beroepschriften die door jongeren zijn ingediend 
is ook het merendeel ongegrond verklaard; van de beroepschriften van de 
directeuren zijn de meeste echter gegrond verklaard. 
De redenen die voor de (on)gegrondheid van de klachten zijn aangedragen 
door de beklagrechters worden uitgebreid in 5.3 beschreven. Meestal is als 
argument voor de ongegrondheid van een klacht gegeven, dat men de 
beslissing door of namens de directeur redelijk vond. Daarnaast is vaak als 
reden genoemd dat de beslissing door/namens de directeur in redelijke 
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verhouding stond tot de aanleiding ervan en ten slotte dat de beslissing 
conform een wetsartikel of huisregel was genomen. 
Van de uitspraken uit 1995 die ongegrond zijn verklaard, betreft een derde 
plaatsing buiten de groep. De overige ongegrond verklaarde klachten gaan 
over verschillende onderwerpen, waaronder voornamelijk geld/eigen-
dom/schade, briefwisseling/bezoek/telefoon, het dag-/behandelprogramma en 
de bejegening door de inrichtingswerkers. 

Tabel 5: Gegrondheid van de (deels) ontvankelijke klachten en beroepen uit 1995 

Gegrondheid 	 lUacht 	Beroep 	Beroep 	Totaal 

jeugdige 	directeur 

ongegrond 	 175 (60,6%) 4 (80%) 	2 (18,2%) 	181 (59,3%) 

gegrond 	 109 (37,7%) 1(20%) 	6 (54,5%) 	116 (38%) 

deels  gegrond 	 5 (1,7%) 	- 	 3 (27,3%) 	8 (2,6%)  

Total 	 289 (100%) 	5 (100%) 	11(100%) 	305 (100%) 

Herziening en compensatie 
Als een ldacht (deels) gegrond is verklaard, kan de beklagrechter of -com-
missie de directeur voorstellen zijn beslissing terug te draaien, oftewel te 
herzien. Omdat dit vaak niet meer mogelijk is, kan men de directeur vragen 
de onjuiste beslissing of handeling jegens de jongere te compenseren. Dit 
gebeurt in de vorm van bijvoorbeeld een extra telefoongesprek of een 
geldelijke schadevergoeding (zie 5.3). 
In 1995 is door de beklagrechters slechts 17 keer aan de directeur voorge-
steld zijn beslissing te herzien. Dit betreft allemaal klachtuitspralcen; bij de 
beroepsuitspraken is niet om herziening gevraagd. Bij 41 uitspraken is de 
directeur geadviseerd de jongere compensatie te verlenen. Hiervan betreffen 
er 39 klachtuitspraken en slechts 2 beroepsuitspraken. 



4 Uitvoering van het klachtrecht 

In hoofdstuk 1 is reeds aangegeven hoe het klachtrecht in de wet is gere-
geld. In dit hoofdstuk komt de praktijk van het klachtrecht aan de orde. Op 
grond van de informatie uit de interviews met leden van de commissies van 
toezicht worden de samenstelling en werkwijze van de verschillende 'instan-
ties' beschreven. Indien er tussen de inrichtingen verschillen zijn, worden 
deze nader aangegeven. 
Voor het indienen van een klacht kan een jeugdige zowel de informele weg 
als de formele weg behandelen. De informele weg betekent dat een jeugdige 
met zijn klacht naar de maandcommissaris gaat. De maandcommissaris kan 
deze vervolgens zelf afhandelen, of de jongere doorverwijzen naar de 
formele procedure van het klachtrecht. Zodra jeugdigen gebruik maken van 
de klachtprocedure zoals opgenomen in de Wet op de jeugdhulpverlening, 
wordt gesproken van een formele klachtprocedure. 

4.1 	De commissie van toezicht 

.4). • 

Samenstelling 
De commissie van toezicht bestaat gemiddeld uit tien personen. De leden 
komen uit verschillende geledingen van de maatschappij. Zoals gezegd in 
hoofdstuk 1, maken van de commissies bij voorkeur ten minste een met 
rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht, een deskundige uit de kring 
van het maatschappelijk werk, een deskundige op het gebied van de ge-
dragswetenschappen en een advocaat deel uit. In de commissies van toezicht 
van De Hunnerberg, Den Hey-Acker, de Hartelborgt en Overberg is aan 
deze voorkeur voldaan. Verder is bij alle zeven commissies iemand van de 
rechterlijke macht lid. Het aantal juristen in de commissies is groot; dit 
geldt vooral voor de commissie van toezicht van Overberg. In de commissie 
van toezicht van 't Nieuwe Lloyd ontbreken een advocaat en een maatschap-
pelijk werker. In de meeste commissies is tevens iemand uit het bedrijfsle-
ven en iemand uit de medische sector vertegenwoordigd. 
In de praktijk maken de leden twee keer zes jaar — de wettelijke termijn — 
deel uit van de commissie. Leden kunnen eerder opstappen, maar doen dit 
dan uit persoonlijke overwegingen. Binnen de commissie van toezicht van 't 
Nieuwe Lloyd zijn recentelijk geluiden te horen dat men deze termijn wat 
lang vindt, hoewel ook aangegeven wordt dat men tijd nodig heeft zich in te 
werken. 
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Vergaderingen 
De commissies van toezicht vergaderen gemiddeld eien keer in de anderhalve 
maand, zo blijkt uit de interviews. Deze bijeenkomsten vinden in de inrich-
ting plaats en worden door de directeur bijgewoond. Tijdens de vergaderin-
gen van elke commissie van toezicht komen de verslagen van de maandcom-
missaris, de unus en de klachtencommissie aan de orde. Hierdoor hebben 
ook de commissieleden die geen klachten hebben behandeld zicht op de 
klachtafhandeling. 
In de commissies van toezicht van zowel 't Nieuwe Lloyd als De Runner-
berg wordt pas inhoudelijk over een klacht gesproken nadat deze door de 
unus of klachtencommissie helemaal afgehandeld is. Zo hoopt men mogelij-
ke beinvloeding van de beklagrechter door de andere leden tegen te gaan. In 
de commissie van toezicht van Overberg krijgen alle leden van de voorzitter 
de beschikkingen van de in de inrichting behandelde klachten en van de 
beroepszalcen van het College van advies, waardoor kennis van voorgaande 
zaken bevorderd wordt. In de commissie van toezicht van Eikenstein-De 
Lindenhorst ontvangen de leden voor de vergadering de rapportage van de 
maandcommissaris. Zodoende kunnen alle leden van diens werkzaamheden 
op de hoogte zijn en tijdens de vergadering aan bepaalde problemen speci-
fieke aandacht besteden. 

4.2 	De informele afhandeling 

De maandcommissaris 
De maandcommissaris houdt ten minste twee maal per maand spreekuur in 
de inrichting, in het kader van het toezicht op de bejegening van jeugdigen 
en de naleving van de voorschriften in de inrichting. In de meeste inrichtin-
gen is elk van de leden van de commissie van toezicht per toerbeurt maand-
commissaris; alleen Den Engh heeft twee vaste maandcommissarissen. 
De maandcommissaris heeft een bemiddelende rol. Volgens de geinterview-
de beklagrechters 'proeft' de maandcommissaris de sfeer binnen de groep, 
lost hij de kleinere problemen op een informele manier op en bespreekt hij 
bepaalde klachten met de directie. Een respondent noemde de maandcom-
missaris een soon 'doorgeefluik' tussen de jongeren en de inrichtingswer-
kers. Op deze manier worden kleine ongeregeldheden opgespoord en opge-
lost. Uit de interviews komt naar voren dat de maandcommissaris jongeren 
met ernstige klachten wel eens adviseert die klachten schriftelijk bij de 
commissie van toezicht in te dienen. Ook is uit de interviews gebleken, dat 
via de maandcommissaris achterhaald kan worden of aan de beslissingen van 
de unus of klachtencommissie gevolg wordt gegeven door de directeur. 

Spreekuur van de maandcommissaris 
Op het spreekuur van de maandcommissaris lcunnen de jeugdigen terecht 
met allerhande klachten, opmerkingen en problemen. Het spreekuur vindt op 
de unit zelf of in een ander zaaltje binnen de inrichting plaats; dit verschilt 
per inrichting. Als voordeel van het spreekuur op de unit wordt aangegeven 
dat zo de sfeer binnen de groep te 'proeven' is. Door Een beklagrechter is 
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opgemerkt dat in verband met de veiligheid van de commissieleden het 
spreelcuur in een ruimte plaatsvindt waar men zicht heeft op de jongere en 
de maandcommissaris. 
In de huisreglementen van de inrichtingen staat dat de maandcommissaris 
spreekuur houdt en dat bekend wordt gemaakt wanneer dit zal plaatsvinden. 
Gebruikelijk is dat door middel van een bericht op het mededelingenbord of 
via de groepsleiding bekend gemaakt wordt dat de maandcommissaris komt. 
De jeugdige die het spreekuur wit bezoeken, kan zich hiervoor van tevoren 
opgeven. In Overberg hanteert men de regel, dat als de jongere een maand-
commissaris wil spreken, hij van tevoren een briefje invult. Volgens de 
respondent mag dit briefje bij wijze van spreken vijf minuten voor het 
spreekuur worden ingeleverd. 
In de Hartelborgt dienen de jeugdigen hun vragen en klachten voor de 
maandcommissaris in via een door hun gekozen groepsvertegenwoordiger. 
De klachten van de jongeren van de opvanggroep bespreken de maand-
commissarissen hier met de groepsvertegenwoordigers, maar met de jonge-
ren van de behandelgroep wordt individueel gesproken. Als jongens afzon-
derlijk om een gesprek vragen, is daar ook de mogelijkheid toe. Ook in 
deze inrichting wordt ernaar gestreefd dat de vragen en klachten schriftelijk 
bij de maandcommissaris worden ingediend." 

Terugdringen van het aantal klachten 
Om het aantal formele klachten terug te dringen, heeft de directeur van de 
Hartelborgt een op- en aarunerkingenformulier ontworpen. Het streven is dat 
de jongeren daar de klachten opschrijven die niet zo ernstig zijn, welke 
vervolgens door de unit-directeur behandeld worden. Ook in De Hunnerberg 
probeert de directie de stroom van klachten in te dammen. Sinds kort heeft 
de directie een eigen directie-spreekuur, vlak voor het spreekuur van de 
maandcommissaris. 
Ook in andere inrichtingen worden sommige klachten behandeld door de 
groepsleiding of de directeur. Een jeugdige komt in die gevallen pas bij de 
commissie van toezicht terecht, indien zijn probleem eerder nog niet is 
opgelost. Een respondent merkte op dat je bij zo'n informele klachtenbe-
handeling wel moet oppassen dat deze niet als 'zed' werkt, waardoor de 
jeugdigen van het formele klachtrecht worden afgehouden. 

Informele versus formele afhandeling 
De meeste geinterviewde commissieleden waren van mening dat, indien een 
klacht op een informele manier naar ieders tevredenheid behandeld kan 
worden, dat de voorkeur geniet. "Als je op het niveau van de groep dingen 
kan oplossen, is dat het beste. Dan is het net zoals in een gezin." Bovendien 

18 In de Hartelborgt levert de maandcommissaris sinds kort de klachten van de jongeren op een 
diskette in bij de directie, die bier schriftelijk op reageert. Dit systeem is ingevoerd, opdat ook 
de andere leden van de conunissie inzicht lcrijgen in de zaken die zich voordoen. Hierbij dient 
wel te worden opgemerkt dat dit systeem nog niet optimaal werkt, aangezien de teruglcoppeling 
near de jongeren toe onvoldoende is. De jongeren blijken dilcwijls te lang op een reactie van de 
directie te moeten wachten. 



4.3 	De formele afhandeling 

4.3.1 Ha indienen van een klacht 
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is dat, volgens een beldagrechter, beter voor de relaties binnen de inrich-
ting. Een andere respondent zei dat als een klacht gegrond is verklaard, de 
zaalc vaalc nog niet is opgelost, terwijI een maandcommissaris daarentegen 
vaak praktisch wat voor de jongere kan regelen. 
Wet voegden de meeste genterviewden hieraan toe, dat het formele klacht-
recht belangrijk is voor zaken waarbij men op informele wijze niet tot een 
oplossing komt. "Als een jongen het niet op een informele manier wil, of je 
er niet uitkomt, is het uitstekend - ook voor de rechtsbescherming van zo'n 
jongere - dat je een klachtregeling hebt." Edn beklagrechter gaf als voordeel 
van de formele behandeling aan, dat de klacht serieuzer wordt aangepalct. 
"Als de uitspraalc er is, wordt daar rekening meegehouden; het heeft 
gewicht." De formele klachtenbehandeling werd "de laatste redding" en "het 
sluitstuk" genoemd. 
Opvallend is dat in Den Hey-Acker het merendeel van de zaken via de 
informele weg van de maandcommissaris wordt opgelost. Als reden hiervoor 
werd aangegeven dat de pupillen meer gebaat zijn bij een informele proce-
dure, waarbij de maandcommissaris wordt gezien als een gesprekspartner 
van buiten de inrichting. Bovendien werd gezegd dat op deze wijze vertra-
ging wordt tegengegaan welke met formalisering samengaat. Daarnaast is 
men van mening dat de terugkoppeling naar de jongeren toe sneller en 
effectiever verloopt dan bij de geformaliseerde schriftelijke klachtenbehan-
deling. 
In de volgende paragraaf komt de formele behandeling van klachten verder 
aan de orde. 

Een jeugdige kan, naast het maandcommissariaat, gebruik maken van het 
formele klachtrecht. In het laatste geval dient hij zijn klacht schriftelijk bij 
de commissie van toezicht in. Op welke wijze een jongere zijn klacht in de 
praktijk indient, wordt beschreven in 4.3.1. Hoe een jeugdige een klacht 
kan intrekken, wordt in 4.3.2 toegelicht. In 4.3.3 en 4.3.4 komen de werk-
wijzen van de unus en de klachtencommissie aan de orde. De zitting wordt 
nader toegelicht in 4.3.5. 

Voor het indienen van een klacht kunnen de jongeren gebruik maken van 
een klachtformulier. Deze formulieren zijn te verkrijgen bij de groepslei-
ders. De regel wordt gehanteerd dat indien de jongere naar een formulier 
vraagt, hem dit ter hand moet worden gesteld. Gebeurt dit niet terstond, 
maar bijvoorbeeld pas nadat een inrichtingswerker met de jeugdige over de 
zaak heefi gesproken, dan kan de jongere hierover een klacht indienen. 
De jeugdigen kunnen de formulieren in de daartoe bestemde 'klachtenbus-
sen' deponeren, of aan een inrichtingswerker geven die de klachten voor 
hen in de klachtenbus doet. De Idachtenbussen bevinden zich in de groeps-
ruimte, of staan buiten op het terrein, zoals het geval is bij den (open) 



inrichting. Uit de interviews blijkt dat iemand van de administratie de 
bussen regelmatig leegt en de formulieren vervolgens ongeopend doorstuurt 
naar de landelijke secretaris. Voor het verzenden van het klachtformulier 
worden de jongeren geen portokosten gerekend; zodoende hoeft geldgebrek 
geen belemmering te zijn van het klachtrecht gebruik te maken. 
Deze manier van klachten indienen is gebruikelijk in de meeste inrichtingen. 
In Overberg wordt een klacht echter niet rechtstreeks verstuurd naar de 
landelijke secretaris, maar gaat deze eerst naar de directeur die de klacht, na 
hem gelezen te hebben, naar de secretaris faxt. In Den Hey-Acker worden 
de klachten door een personeelslid direct naar de unus verstuurd en ontvangt 
de directeur een kopie. De unus van deze inrichting betrekt de landelijke 
secretaris op die manier niet bij de behandeling van klachten en tekent zelf 
de uitspraak op. In Eikenstein-De Lindenhorst leest een medewerker van de 
administratie de klachten alvorens ze naar de landelijke secretaris te sturen, 
zodat bij acuut belangrijke situaties de unus direct gebeld kan worden. 

4.3.2 Het intrekken van een klacht 

Een klacht kan zowel voor als tijdens de zitting worden ingetrokken door de 
jeugdige. Voor het intrekken van een klacht moet de jongere, indien 
mogelijk, zijn handtekening ter bevestiging zetten. 
Er zijn verschillende redenen waarom een jeugdige zijn klacht intrekt. Er is 
bijvoorbeeld informeel al tot een oplossing gekomen, of op de zitting blijkt 
de jongere de beslissing van de directie bij nader inzien toch te aanvaarden. 
Uzi beklagrechter merkte op dat het wel eens voorkomt dat een jongen heel 
boos is op het moment dat hij de klacht indient maar tijdens de zitting 
aangeeft dat het niet meer nodig is de klacht verder te behandelen. 
Ook kan een klacht door een jeugdige worden ingetrokken, omdat op het 
moment dat de klacht behandeld wordt de jeugdige de inrichting reeds 
verlaten heeft. In zo'n geval stuurt de landelijke secretaris de jongere een 
brief om te vragen of de klacht nog behandeld moet worden. Hierin wordt 
vermeld dat bij geen respons de klacht als ingetrokken wordt beschouwd. 
Van de ingetrokken klacht wordt geen beschikking gemaakt, wel wordt een 
kopie van de naar de jongen verstuurde brief in het archief van de landelijke 
secretaris bewaard. 

4.3.3 De unus 
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Indien een klacht eenvoudig van aard is, wordt de zaak behandeld door de 
unus. Bij de meeste inrichtingen fungeert een lid van de commissie van 
toezicht als vaste beklagrechter. Alleen de commissie van toezicht van 't 
Nieuwe Lloyd werIct met een rooster, waarbij alle leden om de beurt unus 
zijn. In vier van de zei inrichtingen waar met een vaste beklagrechter wordt 
gewerkt, wordt deze functie door een jurist bekleed. 
Indien een lid eerst als maandcommissaris een klacht informeel heeft 
behandeld, zal hij doorgaans over diezelfde klacht als unus niet kunnen 
beslissen, opdat de schijn van vooringenomenheid wordt voorkomen. In het 



reglement van orde van de commissie van toezicht van Den Engh is dit 
expliciet opgenomen. 
De unus bepaalt zelf of de klacht al dan niet eenvoudig van aard is en of de 
klacht ontvankelijk dan wet niet-ontvankelijk is; de unus heeft hierbij zijn 
eigen verantwoordelijkheid. Is de klacht niet-eenvoudig van aard, dan 
verwijst de beklagrechter deze ter behandeling door naar de klachtencom-
missie. 
Tussen de unus en de klachtencommissie vindt meestal geen overleg plaats 
over de afhandeling van klachten. Uit de interviews blijkt dat door middel 
van het verslag dat de unus op de vergaderingen van de commissie van 
toezicht doet, er zicht is op zijn werkzaamheden. 

4.3.4 De klachtencommissie 
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Samenstelling 
De klachtencommissie bestaat uit drie leden van de commissie van toezicht. 
De voorzitter van de ldachtencommissie is in alle inrichtingen een met 
rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht. De andere twee leden van 
de klachtencommissie worden meestal ad hoc uit de commissie van toezicht 
aangewezen. Daarbij blijkt vooral de beschikbaarheid van de leden op het 
moment van de zitting een rol te spelen. 
In de commissie van toezicht van de Hartelborgt hanteert men het criterium 
dat er niet meer dan twee juristen in de klachtencommissie zitting nemen. In 
de commissie van toezicht van Den Hey-Acker neemt naast de vaste voorzit-
ter, de secretaris van de commissie deel aan de klachtencommissie. De 
klachtencommissie van De Hunnerberg bestaat uit een vaste groep mensen, 
die in principe niet wisselt. 
Zoals in de wet is voorgeschreven, neemt een lid van de commissie van 
toezicht dat als unus een klacht reeds behandeld heeft, niet deel aan de 
behandeling door de klachtencommissie van het beroepschrift tegen zijn 
beslissing. Dit voorschrift wordt in de pralctijk strilct gehanteerd, met dien 
verstande dat een unus die de klacht slechts heeft doorverwezen - en zich 
dus niet inhoudelijk met de zaalc heeft beziggehouden - niet van zitting in 
de klachtencommissie wordt uitgesloten. 

Werkwifte 
Uit de interviews komt naar voren dat de behandeling door de klachtencom-
missie formeler verloopt dan die door de unus. Verschillende ginterviewde 
commissieleden waren van mening dat een zaak door de klachtencommissie 
ook zorgvuldiger behandeld wordt dan door de unus, omdat er meer tijd 
voor wordt uitgetroklcen en drie mensen overleg voeren. Eén beklagrechter 
stelde dat de behandeling door de klachtencommissie zwaarder aantikt. 
Over de behandeling van beroepschriften door de klachtencommissie is 
opgemerkt dat er meer - vaktechnische - aandacht aan wordt geschonken. 
Ook is gesteld dat bij beroepszaken de directeur zich beter voorbereidt. 
Slechts oen respondent was van mening dat bij beroepszaken niet dieper op 



de zaalc wordt ingegaan en dat de behandeling even zorgvuldig gebeurt bij 
zowel de unus als de klachtencommissie. 

4.3.5 De zitting 
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De zittingen van de unus en de klachtencommissie komen in grote lijnen 
overeen. In het algemeen beleggen de beklagrechters per klacht een zitting. 
Een beklagrechter zei niet altijd per zaak een zitting te beleggen. "Soms 
spaar ik het wel eens op. Dat moet kunnen met de tijd. Zeker als het om 
een verloren trainingspak gaat." Alleen in De Hunnerberg en in de Hartel-
borgt zijn er vaste zittingsdagen. 
De directeur en de jeugdige worden altijd voor de zitting opgeroepen. De 
secretaris stelt de directeur op de hoogte van de datum en tijdstip van de 
zitting en vraagt hem de jeugdige op de hoogte te stellen. 
Waar de zitting van de unus en de klachtencommissie gehouden wordt, 
verschilt per inrichting. In de meeste inrichtingen vindt de zitting plaats in 
een neutrale ruimte, zoals de kantine of vergaderzaal. Een unus maakt om 
veiligheidsredenen en in verband met de vluchtgevaarlijkheid van de 
jongeren gebruik van de kamer van de directeur. De respondent merkte 
hierover op: "We hebben eerst gezegd dat dat een te gekleurd terrein is, 
maar de jongens ervaren dat toch niet zo; dat hebben we een paar keer 
gevraagd." In een andere inrichting maakt alleen de klachtencommissie 
gebruik van de kamer van de directeur. 

Werkwzjze op de zitting 
Tijdens de zitting wordt meestal gebruik gemaalct van een vaste opstelling. 
Achter de tafel zitten de unus of de klachtencommissie en de secretaris; 
voor de tafel nemen de jongere, de directeur en eventueel andere personen, 
zoals een afdelingshoofd, plaats. Den Hey-Acker is de enige inrichting waar 
de landelijke secretaris ter zitting niet aanwezig is. Daar is de zitting "een 
soort twee-aan-tweegesprek" tussen de unus en de jeugdige. 
Een beklagrechter stelde dat de zitting formeel wordt gemaakt, zodat de 
jongere weet dat hij serieus wordt genomen. Een andere respondent zei 
daarentegen het jets huiselijker te doen, om de jongere op zijn gemak te 
stellen. Daarbij werd opgemerkt dat de zitting op een goede manier moet 
overkomen, zodat de jongere, zelfs als de klacht ongegrond wordt ver-
klaard, het idee heeft dat hem recht is gedaan. 
In een enkele inrichting let men erop dat de jeugdige en de directeur tegelijk 
binnenkomen om de schijn van partijdigheid tegen te gaan. Een beklagrech-
ter merkte hierbij op dat de directeur niet eerder dan de jeugdige zou 
moeten binnenkomen, maar dat dit wel gebeurt omdat het praktisch handiger 
is. 
In alle inrichtingen wordt allereerst de jeugdige verzocht zijn klacht toe te 
lichten. Vervolgens is het woord aan de directeur. In plaats van de direc-
teur, verschijnt regelmatig de plaatsvervangend directeur om inlichtingen te 
geven. De - plaatsvervangend - directeur mag reageren op hetgeen de 
jeugdige naar voren heeft gebracht. Een enkele keer wordt een afdelings- 



19 Artikel 76 lid 2 Wet op de jeugdhulpverlening. 
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hoofd of een inrichtingswerker gehoord. Eon respondent vertelde: "De 
inrichtingswerkers hebben eraan moeten wennen dat je ondervraagd kan 
worden en dat je op je vingers getikt kan worden." Ook worden zalcen wel 
eens aangehouden om mensen nog nader te horen. 
Uit de analyse van de uitspraken kwam naar voren, dat een jongere ter 
zitting wel eens wordt doorverwezen naar de maandcommissaris. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld indien de klachtencommissie of unus geen uitspraak 
kan doen, omdat de klacht niet is gericht tegen een beslissing van de 
directeur of omdat geen inbreuk is gemaalct op een recht van de jeugdige. 

Raadsman op de zitting 
Bij de behandeling van een zaak door de unus wordt in de Wet op de jeugd-
hulpverlening niet vermeld dat de jeugdige zich door een advocaat of andere 
vertrouwenspersoon kan laten bijstaan. Bij de behandeling door de klachten-
commissie is wel uitdrulckelijk in de wet opgenomen dat de jeugdige zich 
kan laten bijstaan door een raadsman." Uit de interviews komt echter naar 
voren dat indien een zaak daartoe aanleiding zou bieden, ook de unus een 
jeugdige zou laten bijstaan door een raadsman. Hiertoe wordt echter weinig 
overgegaan. 
In de praktijk wordt van een raadsman echter zelden gebruik gemaakt. Len 
beklagrechter stelde: "Er is nog nooit bij ons een druk op de knop geweest, 
dat een zaak zo ernstig was dat een jongen een advocaat moest hebben. 
Achteraf denk ik dat er zich wet situaties hebben voorgedaan, waarbij we 
beter wet een advocaat hadden kunnen zoeken." Bovendien merkte den res-
pondent op dat het de vraag is of de jongeren wet op de hoogte zijn van de 
mogelijkheid tot een vertrouwenspersoon of advocaat. 

De uitspraak 
Uit de interviews blijkt, dat bij de behandeling van een klacht door de unus 
ernaar wordt gestreefd zoveel mogelijk direct mondeling ter zitting een 
uitspraak te doen. De jongere en de directeur verlaten dan de ruimte, 
waarna de unus met de secretaris overlegt. Vervolgens worden de directeur 
en de jeugdige naar binnen gehaald en wordt hen de uitspraak meegedeeld. 
Naderhand krijgen beiden de schriftelijke beslissing toegezonden. Een 
beklagrechter voegde hieraan toe zelf wel eens de inrichting in te lopen om 
een jeugdige de beslissing nader uit te leggen. 
In het algemeen doet de klachtencommissie na de zitting schrtftelijk uit-
spraak. Gezien de aard van de zalcen is namelijk overleg tussen de leden 
nodig. Indien er tijd voor is, beraadslagen de leden direct na de zitting. 
Lukt dit niet, dan hebben zij naderhand nog contact, waarna de beschikking 
wordt opgesteld. 



4.4 	Het College van advies voor de justitiele kinderbescherming 
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Het College van advies bestaat momenteel uit tien leden. Zoals beschreven 
in hoofdstuk 1, maakt van het college tenminste den met rechtspraak belast 
lid van de rechterlijke macht uit. Het college bevat bij voorkeur een deskun-
dige uit de kring van het maatschappelijk werk, een deskundige op het 
gebied van de gedragswetenschappen en een advocaat. Aan deze voorkeur 
wordt in de praktijk voldaan. Opvallend is dat alle leden werkzaam zijn op 
het gebied van jeugdzalcen, zoals een chef jeugd- en zedenpolitie, een 
universitair docent jeugdrecht, een jeugdpsychiater en een kinderrechter. 
Aan het college is door de minister van Justitie een secretaris toegevoegd. 
Zoals reeds aan de orde is gekomen in hoofdstuk 1, heeft het College van 
advies tot taalc de minister van Justitie van advies te dienen omtrent vraag-
stukken van algemeen beleid met betrekking tot jeugdigen. Daarnaast is het 
college het centrale beroepsorgaan waarbij de directeur en de jeugdige tegen 
een beslissing van een klachtencommissie in beroep kunnen gaan. 

De beroepscommissie van het College van advies 
De beroepscommissie wordt samengesteld uit de leden van het college en 
bestaat uit drie personen. Er zijn twee vaste leden die deel uitmaken van de 
beroepscommissie: de voorzitter van de beroepscommissie en een advocaat. 
De voorzitter is een met rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht. 
Het derde lid wisselt per beroepszaak. In de meeste gevallen is dit een lid 
dat deskundig is op het gebied van de gedragswetenschappen. 
Gebleken is dat de beroepscommissie alleen bijeenkomt wanneer er beroep 
is aangetekend tegen de beslissing van de klachtencommissie. V66r de 
zitting worden de relevante stukken - zoals het huisreglement, de verklarin-
gen van beide partijen en de beschikking van de klachtencommissie - opge-
vraagd bij de landelijke secretaris van de klachtencommissies. 
De beroepscommissie houdt zitting in de inrichting zelf. Dit gebeurt zowel 
in de kamer van de directeur als op neutraal terrein, zoals in de kantine, 
maar de voorkeur gaat uit naar een zitting op - voor de jongere - neutraal 
gebied. 
In de Wet op de jeugdhulpverlening wordt geen termijn genoemd waarbin-
nen het college tot een beslissing moet komen. In de praktijk streeft men 
naar een termijn van twee a drie weken, in elk geval binnen een maand. 

Indienen van een beroepschrift 
De jeugdige kan voor het indienen van een beroep bij het college gebruik 
maken van de klachtenbussen, zoals vermeld in 4.3.1. Een andere manier is 
dat de jeugdige zijn beroepschrift rechtstreeks aan het College van advies 
zendt. Ook kan een jongere door tussenkomst van zijn advocaat een beroep-
schrift indienen. 



Aantal beroepszaken bij het College van ad vies 
In 1995 zijn slechts enkele beroepschriften bij het College van advies 
ingediend. Over de redenen hiervoor zijn verschillende meningen gehoord. 
Iemand stelde dat het lijkt of er in de inrichtingen een soon 'ontmoedigings-
beleid' is met betrekking tot de mogelijkheid van beroep bij het college. 
Hoewel het college van mening is dat er meer beroepszaken bij hen terecht 
zouden moeten komen, stimuleert het college dit niet, aangezien "het 
vertrouwt op de commissies van toezicht en de directies." 
Uit de interviews met de leden van de commissies van toezicht blijkt dat 
sommige leden het als een goed teken zien dat slechts een beperkt aantal 
zalcen bij het college terechtkomt, aangezien dat volgens hen inhoudt dat de 
behandeling door de klachtencommissies goed werkt. Twee respondenten 
waren van mening dat de aard van de klachten zo eenvoudig is, dat het niet 
verwonderlijk is dat er zo weinig zalcen bij het college komen. Tevens is 
opgemerkt dat het korte verblijf in de inrichting er debet aan kan zijn; na 
vertrek uit de inrichting is namelijk het belang van een beslissing voor de 
jongeren verdwenen. Bovendien is het aantal klachten dat door de klachten-
commissie behandeld wordt al niet hoog; een logisch gevolg hiervan is dat 
er niet veel beroepszaken bij het college terechtkomen. 
Sommige respondenten vinden het echter jammer dat er zo weinig zaken bij 
het college terechtkomen, want "het zou goed zijn als het college een 
bepaalde richting kon geven; het college heeft ook meer gezag." Ook is 
opgemerkt, dat als alle beroepschriften door de landelijke instantie behan-
deld zouden worden, jurisprudentievorming mogelijk is en verschillen in 
behandeling tussen de inrichtingen worden geminimaliseerd. Een ander 
argument dat werd gehoord, is dat het college een meer afstandelijke en 
onafhankelijke instantie is dan de commissies van toezicht. 

4.5 	De rol van de landelijke secretaris 
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Bij de invoering van het klachtrecht in april 1984 is een landelijke secretaris 
aangesteld. De secretaris gaat per klacht naar de inrichtingen om de corn-
missies van toezicht van ambtelijke bijstand te voorzien. De ldachten van de 
jeugdigen bereiken de meeste commissies via de secretaris. Zoals beschre-
ven in 4.3.1, deponeren de jeugdigen hun klachten in de daartoe bestemde 
bussen, welke vervolgens worden doorgestuurd naar de landelijke secretaris. 
Deze neemt contact op met de unus om een afspraak voor een zitting te 
malcen. De secretaris neemt contact op met de directeur over de datum en 
tijd van de zitting. Door de unus wordt - al dan niet na overleg met de 
secretaris - bekeken of de klacht eenvoudig van aard is, of voor doorverwij-
zing naar de klachtencommissie in aanmerking komt. 
Tijdens de zitting maalct de secretaris aantekeningen die hij, in overeenstem-
ming met de aanwijzingen van het rechtsprekende lid, uitwerkt tot een 
beschikking, waarin hij aangeeft op welke gronden de beklagrechter tot zijn 
oordeel is gekomen. De secretaris stuun de beschiklcing vervolgens ter 
goedkeuring naar degene die de beslissing genomen heeft, zodat deze het 
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geschrift kan ondertekenen. Kopieen hiervan worden aan de klager en de 
directeur verzonden; het origineel blijft bewaard in het archief. 
De landelijke secretaris wordt in zijn taak bijgestaan door plaatsvervangers. 
Momenteel zijn dit er twee, maar dit aantal is wisselend. In 1995 zijn de 
meeste uitspraken door de secretaris zelf opgetekend. 

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop de jeugdigen van het bestaan 
van het klachtrecht en de commissie van toezicht op de hoogte worden 
gebracht. Bij binnenkomst in de inrichting ontvangen de jongeren een 
boekje, waarin onder andere het klachtrecht en de mogelijkheden ervan 
staan beschreven. Daarnaast hangen op de afdelingen bussen voor de 
klachten en wordt het spreekuur van de maandcommissaris op de groepen 
aangekondigd. Maar bovenal blijken de jongeren elkaar in te lichten, met 
name nadat over een klacht een uitspraak is gedaan. 
Het klachtrecht lijkt over het algemeen bekend te zijn bij de jongeren. In de 
meisjesinrichting De Lindenhorst leeft bij de klachtencommissie echter het 
idee dat het klachtrecht meer onder de aandacht van de jeugdigen zou 
moeten worden gebracht. Problemen blijken hier veelal door middel van 
informele groepsgesprekken te worden opgelost, aangezien men het uitpra-
ten van problemen meer in de aard van meisjes vindt liggen dan het indie-
nen van formele klachten. Het formele klachtrecht blijkt hier dan ook 
nauwelijks te worden gestimuleerd. 
In hoeverre de folders over het klachtrecht die de jongeren bij binnenkomst 
in de inrichting ontvangen begrijpelijk zijn voor de jongeren, is ons niet 
geheel duidelijk geworden, aangezien niet met de jongeren zelf is gespro-
ken. Uit de interviews met de commissieleden komt wel naar voren dat de 
jongeren over het algemeen op de hoogte zijn van het bestaan van het 
klachtrecht, maar dat niet altijd duidelijk is waarover geklaagd kan worden. 
Wat onder een beslissing door of vanwege de directeur valt blijkt dikwijls 
niet duidelijk te zijn, ook niet voor het personeel. Een van de genterview-
den merkte op, dat daarom mondelinge toelichting voor jongeren erg 
belangrijk is. Ook de informatieverstrekking aan het personeel zou beter 
kunnen, door hen bijvoorbeeld eens in de zoveel tijd voorlichting te geven. 



5 Hoe komt men tot een 

uitspraak? 

In hoofdstuk 4 is beschreven dat door de unus allereerst wordt beoordeeld - 
aan de hand van het klachtformulier dat de jongere heeft ingediend - of de 
klacht al dan niet van eenvoudige aard is. Vervolgens wordt - ter zitting - 
overwogen of de klacht ontvankelijk is voor verdere behandeling. Is een 
klacht of beroep niet-ontvankelijk, dan wordt de klachtprocedure beeindigd, 
tenzij ofwel de jongere ofwel de directeur in beroep gaat tegen deze beslis-
sing. Bij een ontvankelijke klacht of beroep wordt ten slotte vastgesteld of 
deze gegrond of ongegrond is. Wordt een klacht of beroep van de jongere 
gegrond verklaard, dan kan tegelijkertijd aan de directeur een voorstel 
worden gedaan zijn beslissing te herzien dan wel te compenseren voor de 
jongere. 
In dit hoofdstuk wordt - ter beantwoording van de tweede onderzoeksvraag 
- beschreven aan de hand van welke criteria men in de praktijk deze 
beslissingen neemt. De gegevens voor dit hoofdstuk zijn verkregen uit de 
interviews en uit de analyse van de steekproef van 215 zittingsverslagen uit 
1995. 

5.1 	Richtlijnen voor een eenvoudige Idacht 

In de wet staat niet vermeld wat onder een eenvoudige respectievelijk niet-
eenvoudige klacht moet worden verstaan. Wel geeft de memorie van 
antwoord op het wetsontwerp betreffende de klachtregeling voor rijksjeugd-
inrichtingen een toelichting bij het begrip 'van eenvoudige aard'. Deze luidt: 
"(...) zaken waarbij de relevante feiten en omstandigheden dusdanig duide-
lijk zijn dat enkelvoudig een verantwoorde beslissing kan worden gegeven 
en zaken waarin een direct verband bestaat tussen de bestreden beslissing en 
de in de rijksinrichting van toepassing zijnde schriftelijke regels.'" 
In de praktijk wordt de beoordeling van de eenvoud van een ldacht, zo blijkt 
uit de interviews, onder meer bepaald door "wat de klachtencommissie heeft 
afgesproken", door "de kleur die de commissie eraan geeft" en "uit de losse 
pols." In de interviews werd genoemd als eenvoudig: de "huis-, tuin- en 
keukenzaken", de "letterlijk heel eenvoudige dingen", "jets waar de unus 
zonder meer uit kan komen" en "als de casus simpel en niet complex is." 
Klachten over plaatsing op de eigen kamer worden doorgaans ook hiertoe 
gerekend, omdat kamerplaatsingen zo vaalc voorkomen dat men ze bij de 
eenvoudige zaken vindt horen. 

20 Zie de memorie van antwoord, TK 1980-1981, 15 713, 6, p. 5. 
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Klachten waarvan men vindt dat overleg binnen een meervoudige commissie 
nodig is, betreffen zalcen waarvan de feiten ingrtjpend, juridisch complex, 
principieel, en:sag en/of moeilijk bewtjsbaar zijn. 
Hiertoe worden onder meer gerekend klachten: 
- over plaatsing in de afzonderings- en opvangruimte; 
- over gebruik van geweld door het personeel (bijvoorbeeld tijdens het 

wegbrengen van een jongere naar een cel); 
- over intimidatie en pressie van het personeel; 
- die voor het beleid van de inrichting(en) vergaande consequenties 

hebben; 
- die expliciet tegen een regeling van de inrichting zijn gericht; 
- over beslissingen van de directeur die op grond van bepaalde behande-

lingsargumenten zijn genomen, maar die tegelijkertijd afbreuk doen aan 
de rechtspositie van de jongeren. 

Ingrtjpende en principiele zalcen 
Gebleken is dat de criteria niet eenduidig worden- gehanteerd. Zo stelden 
twee respondenten dat als de feiten duidelijk zijn, klachten die voor de 
jongeren ingrijpend zijn niet door een meervoudige commissie hoeven te 
worden beoordeeld; ook deze klachten vallen volgens hen onder de verant-
woordelijlcheid van de unus. Een andere beklagrechter deelde deze mening 
niet; ingrijpende beslissingen zouden wel meervoudig moeten worden 
genomen, ook als ze geen moeilijke kwestie betreffen. Hieraan werd echter 
toegevoegd dat zo'n klacht doorgaans toch door de unus wordt behandeld, 
omdat het zo moeilijk is op korte termijn drie commissieleden bij elkaar te 
krijgen. Een vergelijkbaar verhaal werd gehouden door een beklagrechter 
die stelde dat ingrijpende zaken niet altijd verwezen worden, omdat dat niet 
gebruikelijk is in de inrichting: "een cultuur is moeilijk te veranderen." 
Wat betreft principiele klachtzaken, die invloed hebben op het beleid van de 
inrichting, was 66n beklagrechter van mening dat zulke klachten meervoudig 
moeten worden behandeld, tenzij de beklagrechter ervan overtuigd is dat het 
inrichtingsbeleid in strijd is met de wet. Twee andere geinterviewden waren 
echter van mening dat principiele kwesties altijd niet-eenvoudig moeten 
worden verklaard, ook als de feiten malckelijk zijn vast te stellen en de 
uitspraak voorspelbaar is. "Met drie mensen is immers grondig overleg 
mogelijk, hetgeen de unus niet kan." Een andere beklagrechter zei dat 
principiele kwesties in eerste instantie niet door een unus moeten worden 
behandeld, maar komt zo'n zelfde kwestie later nog eens voor, dan kan wel 
volstaan worden met een uitspraak van de unus. Daar had een andere 
respondent echter een tegenovergestelde mening over, door te stellen dat als 
zo'n klacht 66n keer voorkomt en de feiten duidelijk zijn, deze door de unus 
kan worden afgedaan. Maar als zo'n klacht herhaaldelijk voorkomt, zou het 
meervoudig moeten geschieden. 
Kortom, over de gronden voor de eenvoud van een klacht wordt verschil-
lend gedacht. 
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Het bepalen van de eenvoud 
Alle respondenten vonden dat de eenvoud van een klacht over het algemeen 
snel is vast te stellen. Redenen die hiervoor werden gegeven zijn: "bijna alle 
klachten zijn eenvoudig" en "door je ervaring is een zaak goed in te schat-
ten." Bij twijfel gebeurt het regelmatig dat zij met de landelijke secretaris 
overleggen over de keuze tussen enkelvoudige en meervoudige afhandeling. 
De klachten komen, zoals in 4.5 is gezegd, grotendeels rechtstreeks bij de 
landelijke secretaris binnen; hij neemt vervolgens contact op met degene die 
als unus de klachten behandelt. Als den van beiden tijdens dat telefoonge-
sprek opmerkt dat de ldacht vrij ingewikkeld is, vindt overleg plaats of de 
zaak moet worden verwezen naar de klachtencommissie. De uiteindelijke 
beslissing ligt dan wel bij de unus. 
Net als bij het bepalen van de ontvankelijkheid, wordt voor het beoordelen 
van de eenvoud van een klacht niet expliciet gekeken naar andere klachtuit-
spraken. Iedereen zegt redelijk in het hoofd te hebben welke zaken binnen 
de inrichting doorgaans als eenvoudig respectievelijk niet-eenvoudig worden 
behandeld. 

5.2 	Richtlijnen voor de ontvankelijkheid 

De wet geeft niet expliciet aan wanneer een klacht ontvankelijk is. Er staat 
wel vermeld waarover een jeugdige schriftelijk kan klagen bij de commissie 
van toezicht (artikel 70 lid 2 Wjhv). In de pralctijk wordt dit als uitgangs-
punt voor de ontvankelijkheid gehanteerd. Om te beoordelen of een klacht 
klachtwaardig is, dient - volgens het wetsartikel - te worden nagegaan of 
het een beslissing door of vanwege de directeur betreft die tot de jeugdige 
persoonlijk is gericht of waarbij wordt afgeweken van de rechten die hij aan 
de in de rijksinrichting geldende voorschriften kan ontlenen. Een beslissing 
van een lid van het personeel wordt geacht te zijn genomen vanwege de 
directeur, tenzij anders blijkt. 
Daarnaast wordt de termijn van indiening van de klacht gehanteerd als 
ontvankelijkheidscriterium: "(...) een na afloop van deze termijn ingediend 
klaagschrift is niettemin ontvankelijk, indien blijkt dat de jeugdige het 
beklag zo spoedig mogelijk heeft gedaan als redelijkerwijs van hem kon 
worden verlangd" (artikel 70 lid 3 Wjhv). 
Er bestaan wettelijk dus vier criteria aan de hand waarvan de ontvankelijk-
heid kan worden bepaald: 
- de klacht moet zijn ingediend over een beslissing door of namens de 

directeur; 
- die beslissing moet tot de jongere persoonlijk zijn gericht, of 
- afwijken van een recht dat de jongere in de inrichting heeft; 
- de klacht moet tijdig zijn ingediend. 
Uit de interviews blijkt dat de beklagrechters onderling verschillen in de 
nadruk die zij op een van de ontvankelijkheidscriteria leggen. Voor de ene 
beklagrechter is de discussie vooral: "Is er wel of niet een recht van de 
jongere aan de orde?" De ander kijkt allereerst naar de termijn waarbinnen 



32 

een klacht is ingediend. Voor weer een ander moet de klacht duidelijk een 
beslissing van of namens de directeur betreffen. 

Beslissing door/namens de directeur 
In de steekproef van de 215 zittingsverslagen die voor dit onderzoek zijn 
bekeken, worden de begrippen 'beslissing', 'door of vanwege de directeur' 
en 'die tot de jongere persoonlijk is gericht' vrijwel altijd standaard ge-
noemd bij het motiveren van de ontvankelijkheid van een klacht. 
De begrippen 'beslissing' en 'door of vanwege de directeur' worden in de 
praktijk erg ruim gehanteerd. Een deel van de klachten betreft immers geen 
feitelijke beslissing door of namens de directeur, maar een (impulsieve) 
gedraging of handeling van een inrichtingswerker, of een bepaalde situatie 
in de inrichting. Van de uitspraken uit de steekproef van 215 betreft 60% 
een concrete beslissing of maatregel van/namens de directie en ruim een 
kwart betreft een gedraging, handelen of nalaten van een inrichtingswerker. 
De overige uitspraken hebben betrekking op een situatie in de inrichting, 
een beleidskwestie en - een enkele keer - een beslissing van derden. 
De geinterviewden waren unaniem van mening dat de bejegening van een 
jongere door een inrichtingswerker als ontvankelijk moet worden aange-
merkt, ondanks dat dit geen feitelijke beslissing is. Als men de wet strikt 
zou toepassen, dan zou een jongere namelijk niet kunnen klagen over 
bijvoorbeeld fysiek of verbaal geweld door een inrichtingswerker. 
Over andere klachten verschillen de meningen echter. Zo worden klachten 
over de kwaliteit van het eten nogal eens niet-ontvankelijk verklaard, omdat 
het geen beslissing van de directeur betreft. Een klacht over de hoeveelheid 
eten wordt door de een ook niet-ontvankelijk verklaard, maar door de ander 
wel ontvankelijk, omdat die vindt dat de jongeren recht hebben op vol-
doende voeding. 

Distantiering van de beslissing 
Het komt een enkele keer voor dat een directeur zich distantieert van de 
gedraging of beslissing van een inrichtingswerker, waartegen een klacht is 
ingediend. Op de vraag of de klacht in zo'n geval toch ontvankelijk moet 
worden verklaard, antwoordde een respondent: "Een gedraging van een 
inrichtingswerker is altijd ontvankelijk. Dat is dan jammer voor de direc-
teur." Een ander antwoordde: "Als de jongere ervan uit mocht gaan dat de 
inrichtingswerker namens de directeur optrad, dan is de klacht ontvanke-
lijk." Een derde gaf als antwoord: "Als het een handeling betreft die valt 
binnen de instructies, binnen het beleid van de directeur, clan blijft de 
directeur verantwoordelijk." Slechts eon respondent was van mening dat je 
in zo'n geval de klacht formeel niet-ontvanIcelijk moet verklaren. "Wel dient 
men de jongere goed uit te leggen waarom men tot deze beslissing is 
gekomen. Bovendien mag van de directeur verwacht worden dat hij maatre-
gelen neemt om te voorkomen dat het weer gebeurt, want het blijft wel zijn 
verantwoordelijkheid. Een tegemoetkoming jegens de jongere is niet on-
denkbaar." Op de vergadering van de commissie van toezicht zou dit 
volgens de respondent moeten terugkomen, zodat de commissie er zicht op 



houdt. "Verder kun je met het klachtrecht niet zo veel doen in zo'n situa- 
tie. 
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Beslissing van derden 
Over het algemeen vindt men dat een beslissing of handeling van een derde 
(bijvoorbeeld een beslissing tot overplaatsing naar een andere inrichting 
door Justitie of het handelen van een inrichtingsarts n) niet klachtwaardig 
is. Een respondent was van mening dat de jongere vervolgens wel dient te 
worden ingelicht waarom de commissie van toezicht niets kan doen en welke 
mogelijkheden er zijn om zijn klacht kenbaar te maken. Een andere beklag-
rechter dacht wel te kunnen oordelen over een beslissing van derden, indien 
die beslissing niet behoorlijk is genomen. Dan is de klacht - volgens de 
beklagrechter - toch ontvankelijk, zodat men naar de gegrondheid ervan kan 
kijken. 

Beleidskwesties 
Onduidelijkheid bestaat ook over de vraag of jongeren kunnen klagen over 
beleidskwesties. In het algemeen deelt men de mening dat tegen algemeen 
geldende huisregels niet geklaagd kan worden, want het betreft geen 
beslissing tegen de jongere persoonlijk gericht. Twee beklagrechters stelden 
dat het niet hun taalc is over beleidskwesties te oordelen. Twee andere 
respondenten voegden daar aan toe dat wel moet worden bekeken of zo'n 
regeling in strijd is met een hogere geschreven regel. 

De ternzijn 
In de zittingsverslagen wordt het gegeven dat de klacht tijdig is ingediend 
vrijwel altijd vermeld. Opmerkelijk is dat dit ook gebeurt als volgens de 
datering op de zittingsverslagen de jongere zich niet aan de wettelijke 
termijn heeft gehouden. Ook uit de interviews blijkt dat de termijn waarbin-
nen een jongere een klacht moet indienen niet strikt wordt gehanteerd. Dit 
blijkt uit uitspraken als: "Als de jongere te laat is, wordt zijn klacht niet 
direct niet-ontvankelijk verklaard." En: "Over een paar dagen doen we niet 
moeilijk" en: "Ik ben wel soepel in het hanteren van de termijn." 
Een reden hiervoor is, dat een ldacht vaak geen concrete beslissing op een 
bepaald tijdstip betreft, maar een situatie die al langer speelt. Het is dan 
onmogelijk te bepalen vanaf welk moment de termijn van zeven dagen in 
zou moeten gaan. Ook kan een jongere geprobeerd hebben eerst op een 
informele manier - via een groepsleider of de maandcommissaris - zijn 
klacht kenbaar te maken. Als later blijkt dat daar niets is uitgekomen, heeft 
de jongere volgens de leden van de klachtencommissies het recht zijn klacht 
alsnog formeel in te dienen; hierbij kan het voorkomen dat hij de wettelijke 
termijn overschrijdt. 

21 In het huisreglement van 't Nieuwe Lloyd is expliciet vermeld in artikel 20.2 dat medische 
handelingen onder verantwoordelijkheid van de inrichtingsarts vallen en niet van de directeur. 
Voor klachten verwijst men de jongeren naar de regionale inspectie van de volksgezondheid of 
het Medisch Tuchtcollege. 
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Het kit dat overschrijding van de termijn door de jongeren niet snel tot 
niet-ontvankelijkheid leidt, worth bevestigd door de gegevens van de 
steekproef die in dit onderzoek is genomen. In de 215 zittingsverslagen 
wordt niet 66n keer als reden voor de niet-ontvankelijkheid van een klacht 
de termijn aangedragen. Bij de beroepszaken uit 1995 is het overschrijden 
van de termijn door de directeur 66n keer genoemd. De ontvankelijkheidsbe-
oordeling van ingediende beroepschriften geschiedt primair aan de hand van 
het termijn-criterium, omdat de klacht waarop het beroep is gericht immers 
in eerste aanleg al ontvankelijk is verklaard." 

Horen voor de ontvankelijkheid 
Alle respondenten waren van mening dat, ook al is de niet-ontvankelijkheid 
meteen al evident, de jongere in principe altijd gehoord dient te worden 
alvorens tot een uitspraak over de ontvankelijlcheid te komen. Soms wordt 
per zitting, als een jongere zijn verhaal doet, namelijk pas echt duidelijk wat 
er precies aan de hand is, daar het klachtformulier vaalc kort en onduidelijk 
is ingevuld door een jongere. 
In de Wet op de jeugdhulpverlening is dit niet vermeld. Hierin staat wel 
vermeld dat de beslissing van de beklagrechter(s) over de gegrondheid moet 
worden genomen nadat de directeur en de jeugdige zijn gehoord (artikel 72 
lid 1 en 76 lid 1). Over het horen alvorens tot een beslissing omtrent de 
ontvankelijkheid te komen, wordt echter niets gezegd. 
In 66n inrichting is het idee geopperd de jongeren niet meer standaard ter 
zitting te horen alvorens tot een niet-ontvankelijkheidsverklaring te komen, 
daar de niet-ontvankelijkheid volgens hen doorgaans meteen duidelijk is. 
Vooralsnog wordt ook in die inrichting elke jongere in principe gehoord. In 
een andere inrichting geldt de afspraak dat alleen bij uitzondering een klacht 
zonder zitting niet-ontvankelijk verklaard kan worden. In de overige inrich-
tingen geldt de regel dat in principe de jongere en de directeur worden ge-
hoord, alvorens te beslissen omtrent de ontvankelijkheid, hoewel de beslis-
sing vaak van tevoren al duidelijk is. 

Het bepalen van de ontvankelijkheid 
Over het algemeen wordt uitgegaan van de ontvankelijkheid van een klacht, 
tenzij een klacht overduidelijk niet-ontvankelijk is. Bij twijfel wordt een 
klacht door de ene beklagrechter toch ontvankelijk verldaard, de andere 
heeft de neiging niet alles ontvankelijk te verklaren, maar juist kritisch te 
zijn. Ook wordt de landelijke secretaris wet eens geraadpleegd, aangezien 
hij in de loop der jaren bij zeer veel klachtzittingen aanwezig is geweest en 
zicht heeft op de uitspralcen in andere zaken en inrichtingen. 
Zell hebben de leden van de klachtencommissies weinig zicht op de uitspra- 
ken van andere inrichtingen, met uitzondering van twee respondenten die 

22 In 1995 is Mn keer ten cmderdeel van ten beroepschrift van ten directeur niet-ontvankelijk 
beoordeeld, mndid dit gedeelte niet was gerkht tegen de beslissing van de Idachtencommissie 
op de (niet-eenvoudige) ldacht, tsar tegen de opmerking van de commissie dat de directeur de 
- door de vootzitter van de Iclachtencomrnissie - voorgestelde schorsing van zijn beslissing 

behoort te respecteren. 
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vergelijkingsmateriaal hebben, daar zij zelf over het klachtrecht voor 
jeugdigen schrijven. Bij het beoordelen van de ontvankelijkheid wordt dus 
niet echt gekeken naar uitspraken in andere klachtzalcen. Wel hebben de 
beklagrechters voorgaande uitspraken van de eigen inrichting min of meer 
"in het hoofd zitten", waar impliciet aan wordt gerefereerd. 
Van de ondervraagde beklagrechters zeiden de meesten dat het bij een 
beslissing tot niet-ontvankelijkheid belangrijk is dat de jongere wordt 
uitgelegd waarom tot die beslissing is gekomen, en eventueel wordt door-
verwezen naar een andere instantie die wel wat met de klacht kan doen. 
Zoals iemand verwoordde: "Op die manier heeft klagen altijd effect, want er 
is toch aandacht aan de jongere besteed en de directeur wordt in elk geval 
op de hoogte gebracht van de situatie." 

Conclusie 
In de praktijk worden de wettelijke gronden voor ontvankelijkheid dus als 
toetsingscriteria gehanteerd. De wet is uitgangspunt, deze geeft een zekere 
grens aan, maar blijkt wel ruim te worden geInterpreteerd. In de praktijk 
blijkt namelijk dat bij het strikt hanteren van de juridische ontvankelijkheid 
veel klachten niet-ontvankelijk zouden zijn, wat men niet altijd redelijk 
vindt en niet ten goede vindt komen aan de rechtspositie van de jongeren. 
Zij moeten immers kunnen klagen over zaken die zij belangrijk vinden. De 
ontvankelijkheid is dus een punt dat in de wet niet goed is geformuleerd; het 
zorgt voor rechtsonzekerheid en -ongelijkheid, doordat "het per geval een 
kwestie van aftasten blijft." 

In de wet staan geen criteria' vermeld voor de gegrondheid van een 
klacht. Uit de gesprekken met de beklagrechters is gebleken dat het bepalen 
van de gegrondheid per geval verschilt, afhankelijk van de feiten en omstan-
digheden. Er zijn geen speciale richtlijnen voor. "Je kijkt wat er feitelijk is 
gebeurd, of de maatregel terecht is genomen en dan beoordeel je of het een 
redelijke beslissing is." 
In de steekproef van de 215 zittingsverslagen uit 1995 is meestal gekeken 
naar de redelijkheid van de bestreden beslissing (bij 40% van de uitspra-
ken), de proportionaliteit van de bestreden beslissing (25%) en de wettelijke 
regelingen en (geschreven en ongeschreven) huisregels van de inrichting 
(15%). De overige redenen die zijn aangedragen door de beklagrechters, 
zijn opgenomen in de tabel 7 van de bijlage. 

23 Voor het gevangeniswezen is dit wel wettelijk vastgesteld: "(...) indien de beslissing in strijd is 
met een in het gesticht geldend voorschrift, dan wel indien die beslissing bij afweging van alle 
in aanmericing komende belangen en omstandigheden onredelijk of onbillijk moet worden 
geacht" (artikel 57 lid 1 Beginselenwet Gevangeniswezen). 
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Enkelvoudige en meervoudige afhandeling 
De beschikkingen van de meervoudige zittingen zijn over het algemeen 
uitgebreider en vollediger dan die van de enkelvoudige zittingen. Uit de 
interviews blijkt dan ook dat de beoordeling van de gegrondheid van een 
klacht in enkelvoudige zittingen enigszins verschilt van die in meervoudige 
zittingen. De mening van de respondenten was in het algemeen dat bij niet-
eenvoudige en beroepszaken aandachtiger en "vaktechnischer" wordt 
gekeken naar de feiten en de beslissingen zorgvuldiger tot stand komen. Dit 
zou worden veroorzaakt door het feit dat hierbij meer tijd voor een zitting 
wordt gereserveerd en meer mensen aanwezig zijn. Slechts een beklagrech-
ter was van mening dat bij enkelvoudige zittingen even diep en zorgvuldig 
op zaken wordt ingegaan en even veel tijd wordt uitgetrokken. 
Er blijkt ook enig verschil te bestaan tussen de klachtbehandeling door de 
klachtencommissies uit de commissies van toezicht en die door de beroeps-
commissie van het College van advies. Uit de interviews kwam naar voren, 
dat de unus en de klachtencommissie van de commissies van toezicht in het 
algemeen op grond van inhoudelijke en praktische overwegingen een 
beslissing nemen. Op die manier wordt bekeken of de beslissing van/namens 
de directeur begrijpelijk en redelijk is. Ook de beroepscommissie van het 
college onderzoekt of de beslissing en de aangedragen motivering - maar 
dan van de klachtencommissie van de commissie van toezicht - redelijk is. 
De beroepscommissie toetst zowel de inhoudelijke motivering van de 
beslissing van de klachtencommissie als de (volledigheid van de) gronden 
waarop deze beslissing is gebaseerd. De toetsing gebeurt meer aan de hand 
van juridische argumenten dan aan de hand van praktische overwegingen, 
zoals in de commissies van toezicht het geval is. Er wordt vaker ter zitting 
verwezen naar bepalingen in het huisreglement, het Besluit regels inrichtin-
gen en de Wet op de jeugdhulpverlening. Kortom, de toetsing blijkt "ver-
fijnder" en "met de wet in de hand" plaats te vinden. 

Gegrond of ongegrond? 
Sommige respondenten vertelden voorzichtig te zijn met het gegrond 
verklaren van een klacht die is gericht tegen het gedrag van een inrichtings-
werker, "omdat het zo gevoelig ligt in de inrichting, iedereen weet het 
dan." Wel zou volgens een respondent met zo'n ongegrond verklaarde 
klacht achteraf iets moeten gebeuren; de directeur zou ervan op de hoogte 
moeten zijn en er met de betreffende inrichtingswerker en jongere over 
moeten spreken, zodat het in de toekomst niet nog eens voorkomt. "Zonder 
dit zou zo'n situatie escaleren, dus in dat opzicht is ook een ongegronde 
klacht wet zinvol." 
Len andere respondent zei dat bij een ongegrond verklaarde klacht met de 
jongere altijd even gesproken wordt, om toch nog wat met zijn klacht te 
doen. "Dat is voor een jongen veel belangrijker dan een papiertje waarop 
staat dat zijn klacht ongegrond is", aldus de beklagrechter. 
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Herziening 
In artikel 72 lid 3 en artikel 78 lid 1 van de Wet op de jeugdhulpverlening 
staat geschreven dat als een klacht gegrond is verklaard, de voorzitter of het 
lid van de commissie van toezicht respectievelijk de klachtencommissie de 
directeur uitnodigt zijn beslissing te herzien, voor zover daartoe aanleiding 
bestaat. De directeur moet aan die uitnodiging gevolg geven, tenzij hij 
gebruik maakt van de beroepsmogelijkheid. 
Herziening komt in de praktijk maar zelden voor, omdat 'het kwaad' 
meestal al is geschied en er niets meer valt te herzien. Het is jets dat meer 
voor de toekomst geldt, zo blijkt uit de interviews. "Het is gebeurd, we 
kunnen het niet terugdraaien. Geef de jongen een vorm van compensatie en 
wijzig het beleid op dat punt." 

Tabel 6: Voorstellen tot herziening en compensatie per inrichting in 1995 

Inrichting 	 H erziening 	Cornpensatie 

De Hunnerberg 	 9 	 18 

Den Engh 	 - 	 8 

de Hartelborgt 	 5 	 2 

Eikenstein- 	 2 	 5 

De Lindenhorst 

't Nieuwe Lloyd 	 1 	 5 

Kralingen 	 - 	 2 

Overberg 	 - 	 1 

Den Hey-Acker 	 - 	 - 

Totaal 	 17 	41 

In de klachtzaken die in 1995 zijn behandeld, is het slechts 17 maal voorge-
komen dat een directeur werd verzocht zijn beslissing te herzien (zie tabel 
6). Van dit aantal hebben de meeste klachten betrekking op schade(vergoe-
ding) of (zak)geld. De overige hebben onder meer betrekking op voeding, 
plaatsing buiten de groep en het behandel-/dagprogramma. 
Omdat de directeur wettelijk verplicht is gehoor te geven aan de uitnodiging 
zijn beslissing te herzien, tenzij hij in beroep gaat, gaan de door ons 
gesproken beklagrechters ervan uit dat de directeur ingaat op de uitnodi-
ging. Uri beklagrechter vertelde dat een directeur een keer geen gehoor 
heeft gegeven aan de - mondelinge - uitnodiging, door - aan de hand van 
zorgvuldige rapportage - aan te geven dat hij de beslissing absoluut niet kon 
terugdraaien. De betreffende beklagrechter heeft dit standpunt toen geac-
cepteerd. "Had de directeur hiervoor eerst in beroep moeten gaan, dan was 
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er teveel tijd over heen gegaan en was het weinig effectief, omdat het op dat 
moment van belang was." 

Compensatie 
Het bieden van compensatie is wettelijk alleen geregeld voor de klachten-
commissie en niet voor de unus. Artikel 78 lid 2 van de wet luidt: "Indien 
het beklag gegrond wordt verklaard, maar de gevolgen van de bestreden 
beslissing niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden, kan de klachtencom-
missie de directeur een voorstel doen de jeugdige een compensatie te 
verlenen." Wettelijk gezien kan de unus dus geen compensatievoorstel doen, 
maar in de praktijk gebeurt het wel. In 1995 heeft de unus relatief even 
vaak een voorstel tot compensatie gedaan als de klachtencommissie (bij 
beiden in ruim 11% van de uitspraken). 
In 1995 is bij slechts 41 uitspraken een voorstel tot compensatie gedaan. 
Hiervan betroffen de meeste (12) een beslissing tot plaatsing buiten de 
groep, op de tweede plaats eigendom/schade(vergoeding)/geld en op de 
derde plaats het dag-/behandelprogramma. 
Hit de zittingsverslagen is niet op te maken wat de inhoud van de compensa-
ties is geweest. Soms is door de beklagrechter(s) een inhoudelijk voorstel 
gedaan, maar niet is vast te stellen of dit de uiteindelijke compensatie is 
geweest, daar de directeur immers de vrijheid heeft zelf de inhoud te 
bepalen. De voorgestelde compensaties betreffen: 
- schadevergoeding (3x); 
- compensatie voor de tijd die klager buiten de groep heeft doorgebracht 

(3x); 
- extra telefoneren (1x); 
- geen inhoudelijk voorstel gedaan (34x). 

Criteria voor compensatie 
Op de vraag in welke gevallen een voorstel tot compensatie wordt gedaan, 
luidden de antwoordden onder meer: "als een jongen echt nadeel heeft 
ondervonden", "als een jongen ten onrechte fang op z'n kamer heeft 
gezeten", "als iedereen het ermee eens is dat er door de inrichting onzorg-
vuldig is gehandeld" en "je kijkt wat je per geval redelijk vindt." Uri 
beklagrechter was van mening dat als een klacht op puur formele gronden 
gegrond is verklaard, er vaak geen aanleiding bestaat compensatie te 
verlenen. Dit zou het geval kunnen zijn, als een jongere in feite ongelijk 
heeft, maar de directeur een procedurele fout heeft gemaakt, of als de 
kwestie ondertussen al is rechtgezet met de jongere. "Maar als een jongen 
echt gelijk heeft en er is onterecht jegens hem gehandeld, dan heeft hij 
zonder meer recht op een compensatie." Een ander stelde dat als een 
jongere het er zelf naar gemaakt heeft, er geen reden bestaat compensatie te 
verlenen. 
De klachtencommissies verschillen in de behoefte compensatie voor te 
stellen. Sommige beklagrechters waren van mening dat van de gegronde 
klachten in veel gevallen compensatie wordt verleend. Anderen stelden 
echter dat compensatie niet zoveel voorkomt, omdat "het moeilijk is te 
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bepalen hoe je moet compenseren" en "het moeilijk is in te schatten." 
Omdat in Den Hey-Acker vrijwel alle klachten bij de maandcommissaris 
terechtkomen, die geen formele beslissingen neemt naar aanleiding van 
klachten, wordt in deze inrichting nooit compensatie verleend aan de 
jongeren. 

Vile bepaalt de compensatie? 
Wettelijk gezien bepaalt de directeur zelf de inhoud van de compensatie. In 
de praktijk blijkt dit echter vaalc in overleg te gaan met de beklagrechter(s). 
Meestal komt achteraf, na de zitting, nog even aan de orde wat de directeur 
van plan is te compenseren. Dan geven sommige beklagrechters ook aan wat 
zij redelijk zouden vinden. Anderen laten het liever aan de directeur over, 
bijvoorbeeld "omdat er zo weinig compensatiemogelijkheden zijn; de 
directeur weet eerder jets om te compenseren waar de jongere wat aan 
heeft." En: "Je moet wel erg goed in de inrichting zitten wil je als commis-
sie de compensatie kunnen vaststellen." 
Andere argumenten die werden genoemd om de directeur de compensatie te 
laten bepalen zijn: "Je kunt als beldagrechter niet in het beleid van de 
directeur treden, anders word je in een oneigenlijke rol gedrukt." En: "Het 
is een interne inrichtingskwestie, dus dat moet je tussen de directeur en de 
jongere laten. Is de compensatie niet goed, dan dient de jongere toch wel 
weer een klacht in." De betreffende beklagrechter zag het bovendien niet 
zitten moeizaam overleg te gaan voeren over de compensatie met de direc-
teur, wanneer deze het volstrekt oneens zou zijn met de beslissing van de 
ldachtencommissie. 
Deze mensen zijn het dus eens met de huidige wettelijke regeling, dat de 
directeur de compensatie verleent. Er zijn echter ook tegenstanders van deze 
regeling. Gehoorde argumenten zijn dat het compensatievoorstel nu vrijblij-
vend en niet bindend is voor de directeur; dat het principieel juister is dat 
de beklagrechter, in het kader van de rechtspraak, zelf compensatie verleent 
en dat het nuttig is zelf compensatie te verlenen in gevallen waarbij je het 
niet eens bent met het beleid van de inrichting. an respondent merkte op 
dat dit wel in overleg met de directeur dient te gebeuren, omdat er prakti-
sche mogelijkheden in de inrichting moeten zijn om compensatie te kunnen 
verlenen. "Een extra telefoongesprek is te doen, maar een extra bezoekuur 
wordt al moeilijker." 

Wordt het compensatievoorstel opgevolgd? 
De ondervraagde leden van de commissies van toezicht waren alien van 
mening dat de directeur hun voorstel tot compensatie over het algemeen 
opvolgt. In drie van de zeven inrichtingen komt de compensatie later 
standaard aan de orde in de vergadering van de commissie, waarbij ook de 
directeur aanwezig is. De beklagrechters van de overige inrichtingen zeiden 
weinig zicht te hebben op de directeur, wat betreft het verlenen van com-
pensatie. an van hen had de indruk dat de directeur het compensatievoor-
stel wel opvolgt, omdat de jongeren anders wel een klacht hadden inge-
diend. Voor een ander was het een kwestie van vertrouwen: "Ik ga ervan uit 
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dat als hij het niet doet, hij dat zal laten weten." Een derde vertelde de 
directeur er soms, maar niet structureel, naar te vragen en voegde daaraan 
toe dat het vreemd is dat er - in tegenstelling tot het gevangeniswezen - 
geen aparte beschikking bestaat voor de beslissing van compensatie. 

Tot slot 
Samengevat is de richtlijn voor een niet-eenvoudige zaalc in het algemeen de 
vraag of de idacht (juridisch) ingewiklceld, ingrijpend, principieel, ernstig, 
moeilijk te bewijzen en/of in strijd met een recht is en/of vergaande conse-
quenties heeft. Voor de ontvankelijkheid wordt doorgaans gekeken naar de 
vier - impliciet - in de wet genoemde gronden. Voor de gegrondheid ten 
slotte wordt beoordeeld of de beslissing of handeling door of namens de 
directeur redelijk, proportioneel en conform de wet en de huisregels is. 
In het volgende hoofdstuk wordt besproken waaraan de beklagrechters bij 
het nemen van hun beslissing (omtrent de drie bovengenoemde aspecten) 
toetsen en in hoeverre men bij deze toetsing rekening houdt met een aantal 
juridische beginselen die van belang zijn voor een juiste rechtspleging. 



6 De beklagrechter als 

rechtsprekend orgaan 

Dit hoofdstuk betreft de beantwoording van de derde onderzoeksvraag en 
bestaat uit twee delen. In het eerste deel, paragraaf 6.1, wordt beschreven 
op welke manier de beklagrechters de bestreden beslissing van of namens de 
directeur toetsen. Ten eerste wordt gekeken in hoeverre zij in hun oordeel 
rekening houden met de beginselen van behoorlijk bestuur, die van 
toepassing zijn op het handelen van de directeur. Ten tweede is onderzocht 
of zij daarnaast de bestreden beslissing toetsen aan wettelijke regels. En ten 
derde is gekeken of de beklagrechters bij hun toetsing gebruik maken van 
andere klachtuitspraken (jurisprudentie). 
In deel twee van dit hoofdstuk, paragraaf 6.2, wordt belicht in hoeverre de 
beklagrechters zelf rekening houden met een aantal juridische beginselen die 
gelden voor een rechtvaardige rechtspraak: de beginselen van behoorlijke 
rechtspleging. 
De onderzoeksbevindingen die in dit hoofdstuk worden besproken, zijn 
gebaseerd op het interviewmateriaal en de steekproef van 215 zittingsversla-
gen uit 1995. 

6.1 	De toetsingsprocedure van de beldagrechters 

Uit het vorige hoofdstuk, de interviews en de analyse van de 215 zittings-
verslagen blijkt dat de beklagrechters niet zuiver juridisch toetsen, maar 
eerder vanuit een 'praktische' invalshoek. Door middel van een afweging 
van de betrokken belangen toetst men of de directeur of inrichtingswerker in 
redelificheid tot de bestreden beslissing of handeling heeft kunnen komen. 
Zoals 6en van de beklagrechters het verwoordde: "Je kijkt gewoon wat er 
feitelijk is gebeurd en dan beoordeel je of het een redelijke beslissing is. 
Een vrij grondige marginale toetsing, maar je gaat niet zelf pedagoogje 
spelen." 
Hoe de toetsing precies plaatsvindt kan worden beschreven aan de hand van 
de beginselen van behoorlijk bestuur', waarmee de directeur rekening 
dient te houden bij het nemen van beslissingen jegens de jongeren. Van 
belang voor onze vraagstelling zijn zeven beginselen: het redelijkheidsbegin-
sel, het evenredigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het zorgvul-
digheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het 
gelijkheidsbeginsel. Het is niet zo dat in de zittingsverslagen bijvoorbeeld te 
lezen is dat "de directeur in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel heeft 
gehandeld." Wel zijn zinnen te lezen als: "niet is gebleken van enig onzorg- 

24 Nicolaii et al, Bestuursrecht, Amsterdam, uitgeverij Factotum, 1993. 
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vuldig handelen of nalatigheid van de inrichting", "de directeur heeft in 
redelijkheid tot zijn beslissing lcunnen komen", "klager mocht vertrouwen 
op eerder gemaalcte afspraken" en "de maatregel staat niet in verhouding tot 

In deze paragraaf wordt allereerst nagegaan in hoeverre in de beschiklcingen 
melding wordt gemaakt van deze juridische beginselen bij de beoordeling 
van de beslissing van of namens de directeur. Vervolgens wordt beschreven 
in hoeverre ter zitting wordt getoetst aan de wet en aan bestaande jurispru-
dentie. 

Het redelijkheidsbeginsel 
Ten eerste is bekeken of tijdens de klachtzittingen wordt nagegaan of de 
bestreden beslissing van/narnens de directeur voldoet aan de eisen van de 
redelijkheid en billijkheir. Aileen het begrip 'redelijkheid' komt in de 
zittingsverslagen naar voren; over 'billijkheid' wordt niet gesproken. Van de 
215 zittingsverslagen is bij 40% door de beklagrechter(s) aangegeven dat de 
bestreden beslissing door/namens de directeur wel of niet redelijk is. 

Het evenredigheidsbeginsel 
Met dit beginsel kan de vraag worden gesteld of de beslissing van/namens 
de directeur proportioned is volgens de beklagrechter(s), oftewel zich 
redelijk verhoudt tot de situatie of het gedrag van de jongere. Bij een kwart 
van de klachten uit de steekproef wordt inderdaad vermeld dat de bestreden 
beslissing wel of niet in redelijke verhouding staat tot de ernst van de 
aanleiding van die beslissing (bijvoorbeeld het gedrag van de jongere). 

Het rechtszekerheidsbeginsel 
Ten derde hebben we naar het rechtszekerheidsbeginsel gekeken: heeft de 
directeur volgens de beklagrechter(s) het geldende recht toegepast? Uit 15% 
van de 215 zittingsverslagen komt naar voren dat de belclagrechter of - 
commissie tot een uitspraalc is gekomen na te hebben geconstateerd dat de 
bestreden beslissing van de directeur al dan niet in strijd met de wet, het 
huisreglement of het beleid van de inrichting was. 
Daarnaast is in 6% van de 215 zittingen melding gemaakt van een recht van 
de jongere dat door de bestreden beslissing al dan niet is geschonden. 

25 "Bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijIcheid eisen, meet rekening warden gehouden 
met algemeen erkende reehtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en 
met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het gegeven geval zijn betroldcen" 
(artikel 12 (3.1.1.13) boek 3 Burgerlijk Wetboek). 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel 
Het vierde beginsel, dat van de zorgvuldigheid, kan worden gehanteerd om 
te beoordelen of de directeur zijn beslissing met de nodige zorgvuldigheid 
heeft overwogen en genomen. In 6% van de uitspraken van de steekproef is 
als argument genoemd dat de inrichting zorgvuldig heeft gehandeld dan wel 
onzorgvuldigheid kan worden verweten. 
Tot dit beginsel moet ook de mededelingsplicht van de directeur aan de 
jongere worden gerekend. Deze houdt in dat bij het buiten de groep plaatsen 
van een jongere en bij het weigeren van bezoek of het ontvangen van post, 
de jongere dit binnen 24 uur en schriftelijk gemotiveerd dient te worden 
meegedeeld.' Slechts twee keer is in het zittingsverslag vermeld dat de 
jongere ten tijde van de bestreden beslissing geen mededeling heeft ontvan-
gen over de redenen van die beslissing (wat tot gegrondverklaring van de 
klacht heeft geleid). 

Het motiveringsbeginsel 
Het vijfde beginsel van behoorlijk bestuur is dat van de draagkrachtige 
motivering: draagt de directeur volgens de beklagrechter(s) aanvaardbare 
gronden aan om zijn beslissing te motiveren? Slechts in vier gevallen van de 
215 wordt in het zittingsverslag aangegeven dat de directeur (on)voldoende 
gronden heeft aangegeven om zijn beslissing aannemelijk te maken. In vier 
- andere - zittingsverslagen is vermeld dat de beklagrechter of -commissie 
het al dan niet eens is met de motivering van de directeur. 
Vermeld dient te worden dat den beklagrechter tijdens het interview op-
merkte dat het wel eens voorkomt dat de directeur in eerste aanleg, tijdens 
de klachtzitting, een bepaald argument gebruikt om zijn beslissing te 
motiveren. Tijdens de beroepszitting van die zaak gebruikt de directeur 
vervolgens een heel ander argument, dat door de beroepscommissie wordt 
meegenomen in de beoordeling. Dit tweede argument zou volgens de 
betreffende respondent buiten beschouwing moeten worden gelaten, omdat 
het niet eerlijk is tegenover de jongere. Deze kan immers niet nog eens in 
beroep gaan, als op grond van het tweede argument de directeur in z'n 
gelijk wordt gesteld. Het is dus belangrijk dat de beroepscommissie erop 
toeziet dat de aangedragen motivering van de directeur in tweede aanleg 
dezelfde is als die in eerste aanleg. 

Het vertrouwensbeginsel 
Het vertrouwensbeginsel verlangt dat de directeur gewekt vertrouwen niet 
mag beschamen. Als een jongere ter zitting aangeeft op goede gronden te 
hebben vertrouwd op een (beleids)regel, gewoonte of afspraak in de inrich-
ting, moet hij door dit beginsel worden beschermd. In slechts twee gevallen 
van de steekproef is in het zittingsverslag melding gemaalct van het feit dat 
"klager mocht vertrouwen dat ... ." Bovendien staat slechts een keer 

26 Besluit regels inrichtingen voor justitiele lcinderbeschenning, artikel 19 lid 1 en 2, artikel 23 en 
artikel 26 lid 3. 



27 Wel staat standaard in elk zittingsverslag venneld: "gelet op de artikelen 70 lid 2 en 3, 71 lid 

1 en 72 lid 1 en 2 van de Wet op de jeugdhulpverlening, wordt als volgt beslisti... ." 
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geschreven dat de bestreden beslissing in strijd is met een met de jongere 
gemaakte afspraalc. 
Dit beginsel is daarnaast onderzocht door te bekijken of de jongere ter 
zitting meldde dat ten tijde van de bestreden beslissing de directeur/inrich-
tingswerker heeft afgeweken van een belofte, afspraalc of regel in de 
inrichting. Dit was bij 32 zittingsverslagen (15%) het geval. Dit gegeven 
dient, volgens het vertrouwensbeginsel, vervolgens door de beklagrechter(s) 
expliciet te worden meegenomen in de besluitvorming. Dit is in achttien van 
de gevallen gebeurd; in veertien gevallen heeft men dit gegeven - voor 
zover dit is af te lezen van de zittingsverslagen - echter niet expliciet 
meegewogen in de besluitvorming. 

Het gelijkheidsbeginsel 
Het gelijkheidsbeginsel tot slot stelt dat gelijke gevallen gelijk behandeld 
moeten worden. Slechts 66n keer veroordeelde de beklagrechter de beslis-
sing van de directeur, omdat de jongere niet gelijk behandeld zou zijn in 
vergelijking met groepsgenoten. 
Volgens elf zittingsverslagen meldde de jongere ter zitting dat hij ten tijde 
van de bestreden beslissing ongelijk was behandeld in vergelijking met 
groepsgenoten. Dit gegeven werd in acht van deze gevallen door de beklag-
rechter(s) expliciet meegenomen in de besluitvorming, maar in de drie 
overige gevallen niet. 

6.1.2 Toetsing win de wet 

Uit de analyse van de zittingsverslagen uit de steekproef is gebleken dat in 
een aantal verslagen wordt verwezen naar een - al dan niet specifiek ge-
noemd - artikel of reglement uit de wet. In de meeste zittingen gebeurt dit 
echter niet.' 
Meestal wordt niet getoetst of de beslissing of handeling door/namens de 
directeur conform de wet of het huisreglement is genomen, maar wordt 
overwogen of de beslissing/handeling te begrijpen is, redelijk is, aanvaard-
baar is en/of in verhouding staat tot de aanleiding ervan (zie 5.3). 
In de zittingsverslagen wordt meestal (151 van de 215 verslagen) niet 
verwezen naar een wetsartikel of huisreglement. Bij een klein deel (46 
verslagen) wordt wel verwezen naar een specifiek artikel, namelijk uit het 
Rechtspositiereglement (18 keer), uit het Besluit regels inrichtingen voor 
justitiele kinderbescherming (13 keer), uit het huisreglement van de betref-
fende inrichting (8 keer), uit de Wet op de jeugdhulpverlening (6 keer) en 
een enkele keer naar een circulaire van het ministerie van Justitie. 
Soms wordt impliciet melding gemaakt van een in de inrichting geldende 
regel (in 29 verslagen). Dit is op te maken uit zinnen als: "Het is regel dat 
...", "de jongere heeft het recht ..., "in de kledingregeling staat dat ...", 
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"uit de wet blijkt ...", "het beleid stelt dat ...", "in beginsel geldt dat ..." 
en "het is verboden 	." 
Opmerkelijk is - dit bleek uit de interviews - dat de verwijzingen naar een 
wetsartikel of -reglement in de meeste gevallen niet worden gedaan door de 
beklagrechters zelf. Zij gaan voornamelijk inhoudelijk op de klacht in, 
nemen hun beslissing en geven vervolgens globaal aan wat zij in de beschik-
king willen hebben, maar noemen doorgaans niet de artikelen van de wet. 
Dit doet de landelijke secretaris, of de betreffende plaatsvervangend secreta-
ris, tijdens het opstellen van het zittingsverslag. Uit de interviews is geble-
ken, dat de juristen onder de beklagrechters wel eerder zullen wijzen op een 
bepaald wetsartikel of -reglement dan de niet-juristen, maar ook zij doen dit 
niet structureel. Men vraagt aan de secretaris "of er jets in de wet over 
terug te vinden is." Doorgaans geeft de secretaris dus in zijn verslag aan 
waarom de klacht bijvoorbeeld gegrond is en op welke regels die beslissing 
betrekking heeft. 

Aan andere klacht- en beroepsuitspraken wordt niet expliciet getoetst. 
Slechts twee beklagrechters vertelden te beschikken over de zittingsuitspra-
ken van de andere klachtencommissies, het College van advies en de 
klachtencommissies binnen het gevangeniswezen. Een beklagrechter zei wel 
eens naar andere beschikkingen te kijken voor de motivering van de ge-
grondheid. Over het algemeen wordt echter per zaak bekeken wat een 
redelijk oordeel is, waarbij hooguit zaken uit de eigen inrichting impliciet 
meespelen bij het oordeel. Bij twijfel wordt de landelijke secretaris wel eens 
geraadpleegd, orndat deze zicht heeft op de uitspraken van andere inrichtin-
gen. 

Conclusie 
Concluderend kan gesteld worden dat volgens de zittingsverslagen de 
beginselen van behoorlijk bestuur niet expliciet worden meegenomen in de 
beoordeling van de bestreden beslissing. Alleen het redelijkheidsbeginsel en 
het evenredigheidsbeginsel komen relatief vaalc aan de orde in de beschik-
kingen. Het rechtszekerheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel, motiverings-
beginsel, vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel lijken niet expliciet 
te worden gehanteerd in de beoordeling van de beslissing van/namens de 
directeur. Ook aan specifieke wettelijke artikelen of huisregels en jurispru-
dentie lijkt niet expliciet te worden getoetst. Er is meer sprake van inhoude-
lijke overwegingen aan de hand waarvan de bestreden beslissing wordt 
beoordeeld, dan van een juridische toetsing. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de zittingsverslagen een beknopte 
weergave zijn van de feitelijke zittingen. Hierdoor is het mogelijk dat de 
beginselen en wetsartikelen niet in de overwegingen van de beschikkingen 
tot uitdrukking zijn gebracht, maar dat ze in de beslissingsprocedure we! - 
impliciet - een rol hebben gespeeld. 
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De leden van de commissies van toezicht zien de klachtzitting als een vorm 
van rechtspraak, zo blijkt uit de interviews. Ter illustratie geven we een 
aantal uitspralcen die zijn gedaan: "Je neemt op juridische uitgangspunten 
gebaseerde beslissingen." En: "Je doet een uitspraalc en beslist, en beslissen 
is juridisch handelen." Een ander stelde: "De manier waarop een klacht 
wordt behandeld lijkt op een procedure voor het gerecht, je neemt immers 
de rechtsbeginselen in acht en er wordt een onpartijdige beslissing genomen 
door mensen die onafhankelijk zijn van de inrichting." 
"Je bent jets aan het rechtzetten en doet uitspraak, dus in die zin zou je van 
rechtspraak kunnen spreken," zei een ander. Een andere respondent consta-
teerde: "1k zit daar recht te spreken; het zijn twee partijen en er moet een 
beslissing gegeven worden." Ook werd gehoord: "Het is een soon leken-
rechtspraak: in de ondernemingskamer zitten ook niet altijd juristen." En: 
"De unus werkt heel praktisch, een soon kantonrechter." Andere meningen 
luidden: "De zitting wordt formeel gemaakt zodat de jongere weet dat hij 
serieus wordt genomen." En tot slot: "Het heeft net als de strafrechtspraak 
een strakke bedding, maar is minder formeel; je hebt een iets ruimere 
marge." 

Niet-jurist al: beklagrechter 
Ondanks de mening die door de beklagrechters wordt gedeeld dat het 
klachtrecht een vorm van rechtspraak is, is het voor een aantal van hen geen 
probleem dat ook niet-juristen zich met die rechtspraak bezighouden. Dit 
blijkt uit uitspraken als: "Met een gezond verstand en een gevoel voor 
verhoudingen kun je bier rechtspreken." En: "Het hangt meer af van de 
persoon dan van de juridische scholing." Daarnaast werd gezegd: "Het gaat 
erom dat de persoon goed kan nadenken en gevoel voor rechtspraak heeft." 
En: "Het is een kwestie van afwegen, feitenonderzoek, invoelingsvermogen 
en enige juridische kennis, maar dat kunnen anderen zich ook eigen ma-
ken." 
Als argument hierbij werd genoemd dat niet-juristen bij juridische kwesties 
altijd kunnen overleggen met commissieleden die wel jurist zijn, of met de 
landelijke secretaris. Eel' respondent merkte op dat het goed zou zijn als de 
beklagrechters zonder juridische opleiding een cursus zouden krijgen, om 
procedurefouten tijdens de zitting te voorkomen. 
Anderen zijn echter van mening dat het beter is dat de beklagrechter een 
jurist is, en bij voorkeur een rechtsprekend persoon, omdat kennis van 
formele regelingen, rechtspraalc en juridische beginselen een vereiste is. 
Daaraan werd toegevoegd dat ook niet-juristen klachten lcunnen behandelen, 
maar dat dit de professionaliteit niet ten goede komt. 
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28 De Waard, Beginselen van behoorlijke rechtspleging, met name in het administratief proces-
recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1987. 

29 Zie de bijlage, figuur 1. 
30 Artikel 72 Wet op de jeugdhulpverlening. 
31 Weekends en feestdagen inbegrepen. 
32 Idem. 
33 Idem. 
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Aangezien men de klachtzittingen als een vorm van rechtspraalc ziet, mag 
verwacht worden dat in de klachtrechtspraak de beginselen van behoorlijke 
rechtspleging worden gehanteerd. Van belang voor de klachtrechtspraak zijn 
het decisiebeginsel, het verdecligingsbeginsel, het onpartijdigheidsbeginsel en 
het motiveringsbeginsel. Omdat het zorgvuldigheidsbeginsel, dat geldt voor 
behoorlijk bestuur, toe te passen is op de werkzaamheden van de beklag-
rechters, hebben we ook dit beginsel meegenomen bij de beoordeling van de 
klachtprocedure. 
In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre bij de totstandkoming van 
een uitspraak rekening wordt gehouden met deze vijf juridische richtlijnen 
voor een juiste rechtspleging. De beginselen zijn niet strikt te scheiden; 
inhoudelijk kunnen ze elkaar op bepaalde punten overlappen. 

Het decisiebeginsel betreft onder andere het hanteren van een redelijke 
termijn waarbinnen de uitspraak moet worden genomen." Volgens de Wet 
op de jeugdhulpverlening" dient een eenvoudige klacht te worden behan-
deld binnen vijf dagen na te zijn ontvangen. Van de eenvoudige klachten die 
in 1995 zijn behandeld, is slechts 41% tijdig behandeld door de unus; 
gemiddeld is binnen acht dagen een uitspraak gedaan.' Om zo dicht moge-
lijk bij de gestelde termijnen te blijven, wordt bij eenvoudige zaken meestal 
direkt na de zitting mondeling uitspraak gedaan; de schriftelijke uitspraak 
volgt later. 
Een niet-eenvoudige klacht dient binnen drie dagen naar de klachtencommis-
sie te worden verwezen en vervolgens binnen veertien dagen te worden 
behandeld. Van de niet-eenvoudige klachten uit 1995 is slechts 18% tijdig 
doorverwezen (van 32% is dit niet te zeggen, omdat dit niet van het zittings-
verslag was af te lezen). En 66% van de klachten is tijdig behandeld door 
de klachtencommissie (van 11% is dit niet af te lezen uit de zittingsversla-
gen). De gemiddelde duur waarbinnen een uitspraak is gedaan, betrof in 
1995 21 dagen." 
Ook van een beroepszaak moet door de klachtencommissie van de commis-
sie van toezicht binnen veertien dagen uitspraalc worden gedaan. Van de 
beroepszaken die in 1995 door de commissies van toezicht zijn behandeld, 
zijn slechts vier van de elf uitspraken (36%) tijdig behandeld. De gemiddel-
de behandelingsduur hiervan bedroeg achttien dagen." Voor het College 
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van advies geldt volgens de wet geen termijn. Gemiddeld is in 1995 binnen 
68 dagen een uitspraak gedaan door deze beroepsinstantie.' 
Geconcludeerd kan worden, dat in de meeste gevallen de wettelijke termij-
nen niet gehaald zijn. Uit de interviews kwam naar voren dat men de 
wettelijke termijnen kort vindt. Gezien de toename van het aantal klachten 
en het fell dat de leden van de commissies van toezicht de klachtbehandeling 
naast hun dagelijkse werk doen, is het vaak problematisch binnen de 
gestelde termijn uitspraak te doen. Dit geldt voor de behandeling door een 
enkelvoudige rechter, maar bovenal voor de behandeling van een meervou-
dige commissie, daar dan drie beklagrechters, de directeur en de secretaris 
bij elkaar moeten komen. 
Bovendien worden in de meeste inrichtingen de klachtzittingen ad hoc, 
wanneer er een klacht is, geregeld. AIleen in commissies van toezicht van 
De Hunnerberg en de Hartelborgt werkt men met vaste zittingsdagen (eens 
in de veertien dagen). Hier spaart men de klachten op tot de volgende 
zittingsdag. Dit leidt er wet toe dat de termijnen vaak worden overschreden 
en de jongeren te lang moeten wachten op een uitspraak. Het zou volgens 
een aantal beklagrechters beter zijn als er iedere week zitting zou zijn, maar 
dit is - vanwege de drukke agenda's - vooralsnog niet haalbaar. 

6.2.1.2 Het verdedigingsbeginsel 

Hoor en wederhoor 
Dit beginsel betreft het recht dat de jongere en de directeur/inrichtingswer-
ker hebben zich ter zitting te verdedigen. Uit de interviews en de analyse 
van de zittingsverslagen blijkt dat het recht van hoor en wederhoor stan-
daard wordt toegepast. Eerst wordt de jongere het woord gegeven, om zijn 
klacht mondeling toe te lichten en te motiveren. Vervolgens wordt de 
directeur en/of de betreffende inrichtingswerker gevraagd zijn/hun standpunt 
toe te lichten. 
Van de 215 Idacht- en beroepszalcen uit de steekproef is in 94% van de 
gevallen de jongere ter zitting gehoord. In vijf gevallen is de jongere niet 
gehoord, omdat hij wel opgeroepen maar niet ter zitting verschenen is. Vier 
keer heeft de jongere een schriftelijke verklaring ingediend, twee keer is een 
jongere niet opgeroepen voor de zitting en dus niet gehoord en 66n jongere 
heeft telefonisch zijn verhaal gedaan. 
De directeur is in ruim de helft van de gevallen ter zitting gehoord. In de 
overige zittingen is de plaatsvervangend directeur gehoord (een derde van de 
zittingen) en/of een afdelingshoofd of inrichtingswerker. Een enlcele keer is 
(nog) een andere persoon gehoord, zoals een tweede inrichtingswerker of 
een groepsgenoot. Ten slotte zijn enkele personen telefonisch gehoord of 
hebben een schriftelijke verklaring ingediend. 
Het komt wel eens voor dat de zitting wordt geschorst, om nog 66n of 
meerdere personen te kunnen ondervragen. Dit gebeurt voor of tijdens een 
tweede zitting, waarin vervolgens een uitspraak wordt gedaan. Daarnaast 

34 Weekends en feestdagen inbegrepen. 
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gebeurt het een enkele keer dat een zitting niet wordt geschorst, maar dat 
men de uitspraak uitstelt om na de zitting nog van den of meer personen een 
(schriftelijke of telefonische) verklaring te verkrijgen. Vervolgens overlegt 
de beklagrechter of -commissie telefonisch met de landelijke secretaris, 
waarna de secretaris de beschikking opstelt. 

Voorbereiding van de verdediging 
Volgens het verdedigingsbeginsel moeten beide partijen voldoende gelegen-
heid krijgen voor de voorbereiding van hun verdediging. Vanwege het feit 
dat op korte termijn een zitting wordt bepaald, heeft de directeur weinig tijd 
om de zaak voor te bereiden. Uit de interviews blijkt dit bij beroepszalcen 
beter te gebeuren; deze worden - blijkens de interviews - door de directeur 
beter voorbereid. Klachtzaken worden vrijwel nooit voorbereid, ook niet 
door de beklagrechter(s). Doorgaans krijgen zowel de beklagrechter(s) als 
de directeur van de landelijke secretaris een kopie van het klachtformulier 
van de jongere. Dit is meestal de enige informatie. Vanwege het eenvoudige 
karakter van de meeste zaken vindt men dit geen probleem; vijf minuten 
voor de zitting vindt men voldoende voorbereidingstijd. 
Wat betreft de voorbereiding van de jongeren, is alleen te zeggen dat de 
jongeren door de directeur op de hoogte moeten worden gebracht van de tijd 
van de zitting. Of dit in de praktijk ook gebeurt is, naar aanleiding van de 
interviews, niet met zekerheid te zeggen. In elk geval worden zij pas ter 
zitting op de hoogte gebracht van het standpunt van de directeur en eventue-
le relevante stukken. 

Bewijsmateriaal 
Het gebrek aan voorbereiding kan - wat twee beklagrechters opmerkten - 
echter problematisch zijn voor de bewijslast. Het verweer van de directeur 
blijkt nogal eens slecht te zijn onderbouwd met feitenmateriaal, met name 
bij klachtzaken. Regelmatig, zo blijkt ook uit de analyse van de zittingsver-
slagen, blijft het bij een redenering van de directeur/inrichtingswerker in de 
trant van "Ik weet het niet precies, maar ik vermoed dat •" 
Hierdoor is het vaak moeilijk de ware toedracht te achterhalen, omdat 
schriftelijke stukken die als bewijs zouden kunnen dienen ontbreken. 
Van de 215 zittingsverslagen uit de steekproef is in slechts 29 verslagen 
melding gemaakt van een of meer schriftelijke bescheiden die bij de beslis-
singsprocedure gebruikt zijn. Voorbeelden hiervan zijn het behandelpro-
gramma van de jongere, een brief, een rapportage van een afdelingshoofd 
en de kledingregeling van de inrichting. Uit de interviews bleek dat naar 
deze stukken vaalc speciaal door de beklagrechter(s) moet worden gevraagd; 
soms wordt ter zitting nog een bepaald formulier of rapport opgehaald. 
Een respondent was van mening dat standaard v66r de zitting alle relevante 
stukken en het schriftelijke verweerschrift van de directeur aan de beklag-
rechter en aan de jongere zouden moeten worden toegestuurd, zodat beide 
partijen en de beklagrechter(s) zich kunnen voorbereiden. Met het oog op 
het verdedigingsbeginsel is dit geen vreemde gedachte. 
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Hoor en besluitvorming 
Tot het recht op hoor en wederhoor behoort de garantie dat het horen de 
beslissing van de beklagrechter(s) 'op deugdelijke wijze' beinvloedt. Dit 
betekent dat hetgeen de jongere en de directeur/inrichtingswerker naar voren 
brengen, meegenomen dient te worden in de besluitvorming. 
In 6.1.1 is al vermeld, dat in elf gevallen uit de steekproef de jongere in 
zijn verhoor naar voren bracht ten tijde van de bestreden beslissing ongelijk 
te zijn behandeld in vergelijking met groepsgenoten. In drie van deze 
gevallen is dit gegeven niet expliciet meegenomen in de beschikking. 
Daarnaast is het 32 keer voorgekomen dat een jongere aangaf dat de 
directeur/inrichtingswerker ten tijde van de .bestreden beslissing heeft 
afgeweken van een belofte, afspraak of regel. Veertien keer is dit gegeven 
niet in de beschilcking vermeld. 
Conform het beginsel van hoor en wederhoor zouden zulke opmerkingen 
van de jeugdige wel moeten worden meegenomen in de besluitvorming. 
Omdat - met name bij eenvoudige klachten - niet alle overwegingen die 
hebben geleid tot de beslissing van de beklagrechter expliciet blijken te 
worden opgenomen in de beschikkingen, is niet met zekerheid te zeggen in 
hoeverre deze beginselen ook daadwerkelijk worden meegenomen in de 
hes] is s ingsprocedure . 

Raadsman 
De jongere en de directeur hebben beiden het recht zich ter zitting te doen 
bijstaan door een advocaat. Een advocaat kan volgens de Wet op de jeugd-
hulpverlening" door de klachtencommissie worden toegevoegd aan de 
jongere. Wettelijk kan de unus geen advocaat toevoegen, maar uit de 
interviews blijkt dat men dit als unus, wanneer dit nodig zou zijn, toch zou 
doen. In de praktijk wordt het ook toegestaan als een jongere een vertrou-
wenspersoon meeneemt naar de zitting. Hierbij valt te denken aan een 
groepsleider of afdelingshoofd waarmee de jongere e,en goede band heeft. 
Als een jongere bijvoorbeeld bang is zijn verhaal niet goed onder woorden 
te kunnen brengen of erg zenuwachtig is, kan zo'n persoon ter zitting voor 
de jongere een steun betekenen. 
In de pralctijk wordt vrijwel nooit gebruik gemaakt van een advocaat of een 
vertrouwenspersoon. In de steekproef van 215 uit 1995 is 66n keer een 
advocaat aanwezig geweest en 66n keer een vertrouwenspersoon. Voor dit 
kleine aantal is tijdens de interviews een aantal redenen genoemd. Allereerst 
werd door de meeste respondenten genoemd dat een advocaat niet nodig is, 
omdat de klachten daar te eenvoudig voor zijn. Daarnaast werd twee keer 
genoemd dat de beklagrechter er is om de jongere recht te doen als hij zijn 
standpunt niet goed kan verdedigen en de zittingsprocedure te bewaken; 
daarvoor is geen advocaat nodig. Als derde reden werd gezegd dat jongeren 
uit zichzelf niet met een advocaat of vertrouwenspersoon (durven) komen en 
dat het de vraag is of de jongeren wet weten van deze mogelijlcheid. Het 
moet - volgens de geinterviewden - door de beklagrechter(s) of de landelij- 
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ke secretaris gestimuleerd worden, maar die zeggen er vrijwel nooit - of 
pas achteraf - aan te denken. 

Tolk 
Tot het recht op verdediging kan ook een tolk worden gerekend, al staat 
deze mogelijkheid niet in de Wet op de jeugdhulpverlening vermeld. In de 
pralctijk wordt, zo blijkt uit de interviews, nooit gebruik gemaakt van een 
tolk. De reden hiervan is dat de allochtone jongeren in de jeugdinrichtingen 
vrijwel allemaal van de tweede en derde generatie zijn en nauwelijks 
taalproblemen blijken te hebben. 

Het onpartijdigheidsbeginsel betreft de onafhankelijkheid, de onpartijdigheid 
en de onbevangenheid van de beklagrechter(s) binnen de klachtprocedure. 
Hieronder worden deze drie aspecten toegepast op de praktijk van de 
klachtrechtspraalc. 

Onafhankeltjkheid 
Uit de interviews kwam naar voren dat de leden van de commissies van 
toezicht zich als onafhankelijk van de inrichting beschouwen en daardoor 
een onafhankelijke uitspraak kunnen doen. Uri respondent stelde dat de 
beklagrechters wet een dubbele positie innemen: enerzijds moet men een 
onafhankelijke beslissing nemen, anderzijds is het van belang een goede 
verstandhouding met de directie en medewerkers van de inrichting te 
houden. 
Een ander had twijfels bij de onafhankelijkheid van de commissie van 
toezicht. Diezelfde commissie behandelt immers ook de beroepszaken naar 
aanleiding van de klachten, welke worden besproken in de commissie-
vergaderingen. Er is sprake van een intern beroep, wat volgens de betref-
fende respondent niet afstandelijk genoeg is. Externe beroepszaken, door het 
- we! onafhankelijke - College van advies, komen zelden voor. Niet 
ondenkbaar is dat de jongeren hierdoor weinig vertrouwen hebben in de 
klachtprocedure. 

Onpartijdigheid 
Met betrekking tot de onpartijdigheid van de beklagrechters kan gedacht 
worden aan de rot van de directeur tijdens de klachtprocedure en de plaats 
van de zitting. 
Wat betreft de rol van de directeur is het volgende van belang. Allereerst is 
de directeur geen lid van de commissie van toezicht, maar is hij wel 
aanwezig bij de commissievergaderingen, alwaar onder meer de klacht- en 
beroepszaken worden besproken. Dit kan bij de jongeren de gedachte 
oproepen dat de beklagrechters niet volledig onpartijdig zijn. 
Het indienen van de klacht door de jongere, ten tweede, geschiedt in de 
meeste rijksinrichtingen buiten de directeur om. In slechts een inrichting 
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gebeurt dit wet via de directeur (zie 4.3.1). Met het oog op de onpartijdig-
heid van de beklagrechters zijn hierbij vraagtekens te plaatsen. 
Ten derde is door twee respondenten opgemerkt dat het principieel onjuist is 
dat de directeur ter zitting al aanwezig is zodra de jongere wordt binnenge-
bracht. Beide partijen zouden tegelijk moeten binnenkomen en vertrekken. 
De reden hiervan is dat de schijn moet worden vermeden dat de beklagrech-
ter of -commissie aan de kant van de directeur staat. Meestal wordt hiermee 
echter geen rekening gehouden, vanwege pralctische overwegingen (bijvoor-
beeld omdat de directeur de beklagrechter welkom heet) en vanwege het felt 
dat een aantal directeuren en (niet-juridisch ingestelde) beklagrechters 
hiervan het nut niet blijken in te zien. 
Met betreklcing tot de plaats van de zitting zijn de meningen verdeeld. In de 
meeste inrichtingen vindt de zitting plaats in een zaaltje van de inrichting. 
Een beklagrechter gaf aan de kamer van de directeur te gebruiken, omdat de 
jongeren het toch niet als een gekleurd terrein zouden ervaren. Twee 
respondenten zeiden echter er principieel op tegen te zijn dat de zitting in de 
kamer van de directeur wordt gehouden, vanwege het streven naar een 
objectieve, onpartijdige klachtprocedure. 

Onbevangenheid 
Met de onbevangenheid van de beklagrechters tot slot wordt - zo blijkt uit 
de gespreldcen met de beklagrechters - in het algemeen rekening gehouden. 
Men is doorgaans van mening dat een maandcommissaris die zich inhoude-
lijk met een zaak heeft bezig gehouden, vervolgens niet - in een later stadi-
um - als unus of als lid van de klachtencommissie de betreffende zaak mag 
behandelen. In Den Engh is dit expliciet opgenomen in het reglement van 
orde van de commissie van toezicht. De maandcommissaris is dan immers al 
betrokken geweest bij de klacht en is daardoor bevooroordeeld. In een 
inrichting wordt de regel gehanteerd dat degene die de ene maand maand-
commissaris is geweest, de volgende maand geen unus kan zijn. In e,en 
andere inrichting is de unus nooit maandcommissaris, want "die kan niet 
met twee petten op klachten behandelen." In een derde inrichting is de 
maandcommissaris nooit beklagrechter, vanwege de verschillende rotten: 
"de maandcommissaris bemiddelt, de beklagrechter spreekt recht." 
Op grond van dezelfde overwegingen wordt in de praktijk daarnaast de - 
ongeschreven - regel gehanteerd dat de unus (en ook de maandcommissaris) 
die zich inhoudelijk met een klacht heeft beziggehouden niet in beroep over 
diezelfde klacht kan oordelen. Om die reden hanteert men in twee inrichtin-
gen als uitgangspunt dat de voorzitter van de klachtencommissie geen 
unuszalcen doet, omdat deze altijd in beroep moet kunnen oordelen. Wel kan 
de unus na verwijzing van een niet-eenvoudige klacht naar de klachtencom-
missie, als lid van de klachtencommissie, over die klacht oordelen, mits hij 
zich niet inhoudelijk met de klacht heeft beziggehouden. 
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Motivering van de uitspraak 
Dit beginsel houdt in dat aan het besluit van de beklagrechter(s) (omtrent de 
ontvankelijIdieid en de gegrondheid) een juiste motivatie en argumentatie ten 
grondslag dient te liggen. In 5.2 is naar voren gekomen, dat men over het 
algemeen uitgaat van de ontvankelijkheid van een klacht. Wanneer op het 
eerste gezicht niet duidelijk is of een ldacht ontvankelijk is, wordt nagegaan 
of het een beslissing door of namens de directeur betreft die tot de jeugdige 
persoonlijk is gericht. Deze zin wordt in de meeste zittingsverslagen 
standaard genoemd. Relatief weinig wordt gekeken of er inbreuk is gemaakt 
op een recht dat de jongere op grond van de in de inrichting geldende 
voorschriften heeft. De aangedragen motivering van de beslissing van 
ontvankelijkheid is doorgaans dus summier. 
De motivering ten behoeve van de gegrondheidsverklaring is meer uitge-
breid. Met name bij de meervoudige en beroepszaken wordt veel aandacht 
besteed aan de motivering van de uitspraak; hier worden vaak meerdere 
argumenten aangedragen voor de uitspraak. Bij enkelvoudige klachten wordt 
vaak volstaan met den of meer korte argumenten, in de zittingsverslagen 
weergegeven in een paar regels. Zoals in 5.3 is vermeld, wordt in de 
zittingsverslagen meestal als reden voor de (on)gegrondheid van een klacht 
of beroep aangedragen de (on)redelijkheid, de (on)evenredigheid en/of de 
(on)rechtmatigheid van de bestreden beslissing of handeling. 
In 6.1 is gezegd, dat de motivering voornamelijk praktisch van aard is. 
Meestal is al snel duidelijk wat de feiten zijn en of de beslissing of hande-
ling van/namens de directeur redelijk is te noemen. Uitgebreide juridische 
overwegingen worden hierbij in de meeste gevallen niet gegeven. 
De juridische aard van de uitspraak wordt enerzijds bepaald door het soort 
klacht. Uit de analyse van de zittingsverslagen is duidelijk geworden dat 
meervoudige en met name beroepszaken over het algemeen een stuk juridi-
scher zijn onderbouwd dan de eenvoudige zaken. Dit geldt in het bijzonder 
voor de beroepszaken die door het College van advies worden behandeld. 
Anderzijds is van invloed wie de klacht behandelt. Tijdens de interviews 
kwam naar voren dat beklagrechters met een niet-juridische achtergrond hun 
uitspraak meer door praktische en pedagogische overwegingen laten be-
invloeden. Juristen, en met name leden uit de rechterlijke macht, hanteren 
een formeler, zakelijker en valctechnischer benadering tijdens de zittingen. 
Zij gebruiken een meer juridische motivering en terminologie en zullen 
eerder wetsartikelen en -reglementen naar voren brengen. 

Kwalificatie van de feiten 
Ook de kwalificatie van de feiten door de beldagrechters behoort tot het 
motiveringsbeginsel. Uit de interviews komt naar voren dat een zitting 
voornamelijk draait om het achterhalen van de feiten, alvorens een beslis-
sing te kunnen nemen. Hiervoor is een zorgvuldig onderzoek van de feiten 
vereist. Een beklagrechter gaf aan dat het erg moeilijk is de feiten precies 
vast te stellen, want "wie heeft er gelijk?" 



Volgens onze analyse van de 215 zittingsverslagen is in 53 verslagen sprake 
van duidelijk tegenstrijdige verklaringen van beide partijen. In 20 van de 
uitspraken is deze tegenstrijdigheid echter niet bij de motivering van de 
beklagrechters in de beschikkingen vermeld. Omdat, zoals gezegd, niet alle 
overwegingen van de beklagrechters in de beschikkingen worden vermeld, is 
naar aanleiding van de beschikkingen niet te zeggen in hoeverre tegenstrijdi-
ge verklaringen daadwerkelijk worden meegenomen in de besluitvorming. 
Daarnaast is in slechts zeven zittingsverslagen als reden voor de (on)ge-
grondheid aangegeven dat de feiten al dan niet voldoende duidelijk zijn 
geworden. En acht keer is vermeld dat wat de jongere stelde feitelijk niet 
juist bleek te zijn. 
In 6.2.1.2 is al opgemerkt, dat het bewijsmateriaal van de directeur vaalc 
ontbreekt. Uit de analyse van de zittingsverslagen is opgevallen dat de 
beklagrechter of -commissie er vaak van uitgaat dat de directeur gelijk 
heeft, zonder enig feitenonderzoek. Wanneer een directeur bijvoorbeeld 
stelt: "Ik vermoed dat de betreffende groepsleider zus of zo heeft gehandeld 
..." zou de beklagrechter of -commissie hiermee geen genoegen moeten 
nemen, maar die groepsleider moeten oproepen voor verhoor, eventueel na 
schorsing van de zitting. Dit gebeurt, zoals in 6.2.1.2 is vermeld, wel eens, 
maar vaak ook niet. 

6.2.1.5 Het zorgvuldigheidsbeginsel 
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Het beginsel der zorgvuldigheid houdt in, dat het besluit van de beklagrech-
ter(s) met de nodige zorgvuldigheid moet worden voorbereid en genomen. 
Van belang voor het klachtrecht zijn vooral de correcte bejegening van de 
partijen (hoorplicht) en het zorgvuldig onderzoek van de feiten, welke 
aspecten hiervoor (in 6.2.1.2 respectievelijk 6.2.1.4) zijn besproken. 
Daarnaast is een zorgvuldige voorbereiding van de zitting van belang. In 
6.2.1.2 is al gezegd dat er van voorbereiding nauwelijks sprake is, omdat de 
beklagrechter(s) en de directeur doorgaans alleen het klachtformulier van de 
jongere hebben en er dus weinig valt voor te bereiden. Uit de interviews 
werd duidelijk dat de voorbereiding beter kan. Alle relevante stukken 
zouden - volgens een aantal respondenten - ter zitting op tafel moeten 
liggen en door de rechter ingezien zijn. 
Een ander punt van zorgvuldigheid betreft de beroepsmogelijkheid van de 
jongeren. In een interview werd opgemerkt dat de jongeren de beschikking 
veel te laat van het landelijke secretariaat ontvangen. Dit is nadelig voor 
hen, omdat de beroepstermijn pas gaat !open als de beschikking is gemaakt, 
ook als ter zitting mondeling uitspraalc is gedaan. Wanneer de jongere de 
schriftelijke uitspraalc dan ontvangt, kan hij inmiddels de inrichting hebben 
verlaten en heeft het voor hem geen zin meer een beroepschrift in te dienen. 
Tot slot is betreffende de zorgvuldigheid nog van belang dat, blijkens de 
interviews, beroepszittingen over het algemeen zorgvuldiger verlopen dan 
iclachtzittingen. Deze worden volgens de meeste geinterviewden namelijk 
beter voorbereid en er wordt meer tijd voor uitgetrokken. 



7 Samenvatting, conclusies en 

discussie 

De centrale vraag in dit onderzoek is hoe in de pralctijk aan het klachtrecht 
uitvoering wordt gegeven. In dit laatste hoofdstuk worden de resultaten van 
dit onderzoek samengevat en besproken. Allereerst worden de aard van de 
in 1995 behandelde klachten en de beslissingen daarop kort weergegeven. 
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de informele versus de formele 
klachtbehandeling. In de derde paragraaf wordt ingegaan op de besluitvor-
ming van de beklagrechters. Tot slot worden de belangrijkste juridische 
aspecten van de klachtzitting besproken. 

7.1 	Aard van de klachtzaken 

In 1995 zijn 357 uitspraken gedaan naar aanleiding van ingediende klachten 
en beroepen, welke door de commissies van toezicht en door de beroeps-
commissie van het landelijke College van advies zijn behandeld. In totaal 
heeft maximaal een kwart van de jeugdigen die in 1995 in een van de acht 
rijksjeugdinrichtingen verbleven gebruik gemaakt van het klachtrecht. Dit 
percentage is niet gelijkelijk verdeeld over de inrichtingen; er is een grote 
spreiding te zien in het aantal klachten en beroepen per inrichting. 
De meeste klachtuitspraken betreffen plaatsing buiten de groep van een 
jongere. Hieronder wordt verstaan: plaatsing op de eigen kamer, plaatsing 
in de opvang en plaatsing in een afzonderingsruimte. Op de tweede plaats 
komen de klachten over geldbesteding, (verlies van) eigendom en schade. 
De soort klachten die op de derde plaats komen, betreffen handelingen en 
gedragingen van inrichtingswerkers jegens de jongeren. 
De meeste klachten zijn van eenvoudige aard; zij zijn behandeld door een 
beklagrechter. Meestal is dit een lid van de commissie van toezicht dat door 
de voorzitter van de commissie van toezicht wordt aangewezen. Veel minder 
klachten zijn als niet-eenvoudig beoordeeld en door een klachtencommissie 
van drie beklagrechters behandeld. 
Een klein aantal uitspraken betreft door de jongere of de directeur ingedien-
de beroepschriften, die door de klachtencommissie zijn behandeld. Deze 
beroepschriften zijn ingediend tegen een beslissing op een eenvoudige 
klacht. Enkele malen is er beroep ingediend tegen een uitspraak op een niet-
eenvoudige klacht; zo'n beroepszaak is dan door de beroepscommissie van 
het landelijke College van advies behandeld. 
De meeste klacht- en beroepszaken zijn ontvankelijk verklaard voor verdere 
behandeling. Hiervan zijn de meeste klachten en beroepschriften van de 
jongeren vervolgens ongegrond verklaard; de jongere heeft geen gelijk 
gekregen. In een derde van de gevallen uit de steekproef is na de beoorde-
ling van de klacht of het beroep (van de jongere) als gegrond, de directeur 



verzocht compensatie te verlenen aan de jongere. Soms is de directeur 
verzocht zijn beslissing - waartegen de klacht is gericht - terug te draaien, 
maar meestal was dit niet meer mogelijk. 

7.2 	Informele of formele afhandeling? 
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De infonnele weg 
In de praktijk blijken veel klachten van jongeren op informele wijze, met 
name via de maandcommissaris, te worden afgehandeld. Uit de interviews 
met de leden van de commissies van toezicht komt naar voren dat aan deze 
informele behandeling de voorkeur wordt gegeven, alvorens tot een formele 
procedure over te gaan. Hiervoor zijn door de geInterviewden verschillende 
redenen genoemd. Allereerst vindt men het goed, vanuit pedagogisch oog-
punt gezien, dat zalcen binnen de groep opgelost worden. Bovendien zegt 
men klachten op deze manier snel en pralctisch op te kunnen lossen. Ten 
slotte vindt men de informele behandeling beter voor de relaties binnen de 
inrichting: enerzijds tussen de commissie van toezicht en het inrichtings-
personeel en anderzijds tussen het personeel en de jeugdigen. De informele 
behandeling vervult dus een belangrijke en zinvolle rol in de inrichtingen. 
In het voorontwerp van de nieuwe Beginselenwet justitiele jeugdinrichtingen 
wordt ruimte geboden voor een informele afhandeling door de maand-
commissaris, wat in de huidige Wet op de jeugdhulpverlening niet het geval 
is. In het ontwerp wordt gesteld dat de klachtencommissie het klaagschrift 
van een jongere kan overdragen aan de maandcommissaris, opdat deze 
terzake - door middel van persoonlijk contact met de jongere - kan bemid-
delen. De maandcommissaris is volgens het wetsvoorstel een lid van de 
commissie van toezicht; bij toerbeurt treden de commissieleden op als 
maandcommissaris. Dit is momenteel niet in alle rijksinrichtingen het geval. 
Een gevaar van het afhandelen van klachten buiten het wettelijke klachtrecht 
om - wat met name in Den Hey-Acker en De Lindenhorst het geval is - is 
onzes inziens echter, dat de klachtafhandeling plaats vindt zonder controle 
van een onafhankelijke commissie. Er worden namelijk geen beschiklcingen 
gemaakt, waardoor een formele registratie ontbreekt. Hierdoor is er geen 
zicht op mogelijke beInvloeding van de jeugdigen binnen de inrichting, 
bijvoorbeeld door een jeugdige zijn klacht te laten intrekken door middel 
van bepaalde - niet juridisch bindende - toezeggingen. De jeugdigen worden 
bovendien afgehouden van het formele klachtrecht, terwijl zij zelf moeten 
lcunnen kiezen tussen de informele en de formele weg. Ook leidt zo'n 
afwijkende vorm van klachtbehandeling tot onderlinge rechtsongelijkheid 
tussen de inrichtingen. 

De formele weg 
Naast de informele athandeling is het fonnele klachtrecht van belang, omdat 
dit ten opzichte van de informele behandeling bepaalde voordelen biedt. Zo 
blijkt een uitspraak van de beklagrechter meer gewicht te hebben in de 
inrichtingen clan die van de maandcommissaris. Daarnaast bestaat bij de 
formele klachtprocedure de mogelijkheid een advocaat aan de jeugdige toe 
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te voegen en de jeugdige compensatie te verlenen. Bovendien blijkt bij de 
formele behandeling een zorgvuldiger onderzoek naar de feiten en een 
zorgvuldiger toetsing van de bestreden beslissing aan de wettelijke regels 
plaats te vinden. 
Omdat het klachtrecht is ingevoerd om de rechtspositie van de jeugdigen in 
de rijksinrichtingen te waarborgen, achten wij deze aspecten van groot 
belang. Hun rechtspositie dient niet tekort te worden gedaan door het 
formele klachtrecht te beperken ten gunste van de informele behandeling, 
wat in enkele inrichtingen het geval is. 

Formele uitspraak of praktische oplossing? 
Naast de formele uitspraak van de commissie van toezicht, is ook en vooral 
de praktische oplossing van problemen in de inrichtingen van betekenis. Het 
is natuurlijk belangrijk voor een jongere dat hij gelijk heeft gekregen van de 
commissie van toezicht. Maar het is nog belangrijker dat het niet alleen bij 
een gegrondverklaring van een klacht blijft, maar dat er vervolgens jets met 
zo'n uitspraak wordt gedaan. Uit het onderzoek blijkt echter van de moge-
lijkheid van herziening en compensatie relatief weinig gebruik te worden 
gemaakt. Dit is betreurenswaardig, want de jeugdigen hebben vaalc meer aan 
een concrete, praktische oplossing van hun probleem dan aan een formele 
beschiklcing waarop staat dat hun klacht gegrond is verklaard. Het is dan 
ook van belang dat de directeur concreet jets met de uitspralcen doet. Uit de 
interviews blijkt de directeur in enkele gevallen een algemene beleidslijn op 
te stellen, naar aanleiding van een klacht. Dit kan een belangrijke meer-
waarde van het klachtrecht worden genoemd. 
Ook verdient het aanbeveling het personeel op de hoogte te stellen van de 
gedane uitspraken. Door de inrichtingswerkers en stafleden uit te leggen 
welke handelingen juridisch niet aanvaardbaar zijn en waarom, kunnen 
vergelijkbare problemen in de toekomst wellicht voorkomen worden. In die 
zin heeft het klachtrecht tevens een preventieve werking. Uit de interviews 
met de beklagrechters komt echter naar voren, dat veel inrichtingswerkers 
de uitspraken van de commissie van toezicht als een controle op hun 
functioneren zien en zich hierdoor bedreigd voelen. Omdat de uitspraken zo 
gevoelig liggen bij het personeel, blijkt een aantal beklagrechters voorzich-
tig te zijn met het gegrond verklaren van een klacht. Door het personeel te 
leren omgaan met uitspraken die tegen hun handelen zijn gericht, zou dit 
niet nodig hoeven te zijn. 

Het College van advies voor de justitiele kinderbescherming 
Het sluitstuk van de formele procedure is de mogelijkheid tegen een beslis-
sing van de klachtencommissie in beroep te gaan bij het College van advies. 
In 1995 zijn slechts enkele zaken bij het College van advies terecht geko-
men. Dit kan wat betreft de rechtsvormende werking van het college als een 
gemis worden gezien, aangezien het op die manier weinig richting aan de 
ontwikkeling van de rechtspraak kan geven. Het belang van het college is 
onder andere, dat het door jurisprudentie rechtseenheid kan bevorderen. 
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Doordat slechts een beperkt aantal beroepschriften door het college behan-
deld wordt, is de rechtsvormende werking momenteel gering. 
Het zou daarom goed zijn, als ook bij eenvoudige zaken de mogelijkheid 
zou bestaan rechtstreeks beroep bij het College van advies aan te tekenen. 
In de huidige situatie kan men van een beslissing van de unus slechts intern 
in beroep gaan, dat wil zeggen binnen de inrichting zelf. Dit interne beroep 
kan echter bij de jongeren het beeld van vooringenomenheid oproepen, 
aangezien het beroep wordt behandeld door mensen die deel uitmaken van 
dezelfde commissie van toezicht als de unus. Indien het beroep rechtstreeks 
bij het College van advies zou worden ingediend, zou dit idee van voorin-
genomenheid voorkomen kunnen worden. 
In het voorontwerp van de nieuwe Beginselenwet wordt aan deze problema-
tiek nader aandacht geschonken.' Er is bepaald dat beroep tegen een 
beslissing in eerste instantie behandeld wordt door de beroepscommissie van 
ha landelijke college. Hierdoor zal het gebruik van het College van advies 
waarschijnlijk toenemen, zodat deze daadwerkelijk invulling kan geven aan 
zijn rechtsvormende taak en de rechtseenheid wordt bevorderd. 
Om te bereiken dat de leden van de commissies van toezicht op de hoogte 
zijn van de zalcen die door het college zijn behandeld, kan gedacht worden 
aan verspreiding van de beroepsuitspraken door het ministerie van Justitie. 
Automatisering van de jurisprudentie van het College van advies kan hierbij 
nuttig zijn. 

Bekendheid van het klachtrecht 
Hoewel het klachtrecht wel bekend lijkt te zijn in de inrichtingen, komt uit 
de interviews naar voren dat - zowel bij de jeugdigen als bij de inrichtings-
werkers - onduidelijlcheid bestaat over de vraag waarover precies geklaagd 
kan worden. Vooral wat verstaan moet worden onder 'een beslissing door of 
vanwege de directeur' blijkt dikwijls problemen op te leveren. 
Voor het gebruik van het klachtrecht is het belangrijk dat de jeugdigen op 
de hoogte zijn van de verschillende mogelijkheden ervan. Zo zal een 
duidelijker onderscheid gemaakt moeten worden in welke klachten bij de 
maandcommissaris en welke bij de unus ingediend moeten worden, zodat er 
tussen de verschillende beklagrechters en inrichtingen onderling rechtsgelijk-
heid bestaat. In de huidige situatie behandelt de ene maandcommissaris een 
bepaalde klacht zelf en wordt eenzelfde klacht door een ander doorverwezen 
naar de formele klachtprocedure. 
Ook dienen de jongeren te weten wie de maandcommissaris is, met name in 
die inrichtingen waar de maandcommissaris elke maand een andere persoon 
is. Daarnaast blijken de jeugdigen niet altijd bekend te zijn met de moge-
lijkheid zich door een advocaat of vertrouwenspersoon te laten bijstaan. 
Door middel van betere informatieverstrekking en voorlichting zou de 
bekendheid van het klachtrecht vergroot kunnen worden. Ook voor de leden 
van de commissies van toezicht zou het nuttig zijn af en toe speciale bij- 

36 Memorie van toelichting bij het voorortwerp Beginselenwet justiale jeugdinrichtingen, versie 
6 mart 1996, p. 7. 
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eenkomsten over het klachtrecht te hebben, omdat niet iedereen even goed 
thuis blijkt te zijn in de materie van het klachtrecht. 

In de Wet op de jeugdhulpverlening staat niet duidelijk geschreven hoe de 
beldagrechters van de commissies van toezicht tot hun uitspraalc moeten 
komen. Het bepalen van de eenvoud, de ontvankelijkheid en de gegrondheid 
van een klacht blijkt doorgaans op grond van vrij oppervlakkige overwe-
gingen te gebeuren. Niet-eenvoudige klachten, en met name beroepen, die 
door een meervoudige commissie worden behandeld, blijken minder opper-
vlakkig te worden beoordeeld. Hierbij vindt een zorgvuldiger onderzoek van 
de feiten plaats en wordt juridischer op de klacht ingegaan. 
Door de verschillende beklagrechters en -commissies worden de eenvoud, 
de ontvankelijkheid en de gegrondheid niet eenduidig vastgesteld. De Wet 
op de jeugdhulpverlening geeft op dit terrein ruimte voor interpretatievrij-
heid. Uit het onderzoek blijkt dit tot onderlinge verschillen te leiden tussen 
de inrichtingen en de beklagrechters en -commissies. Het zou voor de 
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid beter zijn dat de wet meer richtlijnen gaf 
voor de begrippen 'eenvoudig', 'ontvankelijk' en 'gegrond'. 
Daarnaast zou het zinvol zijn de leden van de commissies van toezicht 
inzicht te geven in de beschikkingen van de andere commissies en van het 
College van advies. Door jurisprudentie zou de interpretatievrijheid die de 
wet biedt beperkt kunnen worden, wat ten goede zou komen aan de rechts-
gelijkheid binnen het klachtrecht. Het idee van de Dienst Justitiele Inrichtin-
gen van het ministerie van Justitie om een geautomatiseerd jurisprudentie-
systeem op te zetten, wordt door de geinterviewde beklagrechters en door 
ons dan ook toegejuicht. 

Eenvoudig of niet-eenvoudig 
In de huidige wetgeving is niet bepaald wat onder een eenvoudige klacht 
moet worden verstaan. Ook in het voorontwerp van de nieuwe Beginselen-
wet komt dit niet aan de orde. Of een ldacht eenvoudig of niet-eenvoudig 
van aard is, blijkt in de praktijk meestal op het eerste gezicht al duidelijk te 
zijn; de meeste klachten worden automatisch door de unus in behandeling 
genomen. Dit gebeurt enerzijds omdat men de meeste klachten van zeer 
eenvoudige aard vindt en anderzijds uit praktische overwegingen van de 
beldagrechters (tijdgebrek). 
Om- te voorkomen dat ingrijpende en principiele zaken door de unus (die 
niet altijd jurist is) en niet door de klachtencommissie worden behandeld, 
zou het goed zijn als er wettelijke criteria voor niet-eenvoudige klachten 
zouden worden opgesteld. Hierbij valt te denken aan zaken die ingewikkeld 
zijn qua feiten of bewijs, of ingrijpende dan wel principiele gevolgen 
hebben voor de jongere en/of de inrichting. 
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Ontvankelijk of niet-ontvankelijk 
In tegenstelling tot de eenvoud blijkt de ontvankelijkheid jets moeilijker te 
bepalen. Hierbij dient te worden nagegaan of de klacht van de jongere 
voldoet aan de - impliciet in de Wet op de jeugdhulpverlening genoemde - 
voorwaarden voor een klachtwaardige klacht. Dit betreft de vraag of de 
klacht is gebaseerd op een beslissing door of namens de directeur, die tot de 
jeugdige persoonlijk is gericht, of die afwijkt van de rechten die hij aan de 
in de inrichting geldende voorschriften kan ontlenen. Daarnaast gaat de wet 
uit van een bepaalde termijn waarbinnen de klacht moet zijn ingediend. 
In de pralctijk blijkt deze wettelijke richtlijn echter niet strikt te worden 
gehanteerd. Over enige overschrijding van de indieningstermijn door de 
jongeren wordt niet moeilijk gedaan en ook klachten die geen concrete 
'beslissing door of vanwege de directeur' betreffen, worden doorgaans 
ontvankelijk verklaard. Momenteel bestaat geen eenduidigheid over de 
ontvankelijkheid van onder meer situaties in de inrichting die geen directe 
beslissing van of namens de directeur betreffen, over beleidskwesties, over 
gedragingen van het personeel en over beslissingen van derden. Het voor-
ontwerp van de nieuwe Beginselenwet biedt hieromtrent ook geen duidelijk-
heid. Wel wordt de definitie van 'beslissing' uitgebreid met de zin: "Met 
een beslissing (...) wordt gelijkgesteld een verzuim of weigering om te 
beslissen (...)." 
Ontvankelijkheidsbegrippen als 'beslissing' en 'door of vanwege de direc-
ten? zouden dus duidelijker geformuleerd moeten worden in de wet. 

Gegrond of ongegrond 
Voor het gegrond verklaren van klachten biedt de huidige wetgeving geen 
specifieke richtlijnen. Daardoor blijkt het bepalen van de gegrondheid van 
geval tot geval te verschillen. Men bekijkt of de beslissing of handeling van 
de directeur of inrichtingswerker begrijpelijk en redelijk is en - minder vaak 
- of de beslissing in een redelijke verhouding staat tot de aanleiding ervan 
dan wel in strijd is met een wetsartikel of huisregel. Momenteel blijft het te 
vaak bij een oppervlakkige redelijkheidsredenering, waarbij het feitenonder-
zoek slechts summier plaatsvindt. Ook wordt slechts weinig onderzocht of 
de bestreden beslissing of handeling in strijd is met een artikel uit de wet of 
het huisreglement of een recht van de jongere. Een belangrijk voorbeeld 
hiervan betreft de plaatsingen buiten de groep van jongeren. Bij het beoor-
delen van klachten over dit onderwerp blijkt men vaak voorbij te gaan aan 
de limitatieve gronden die het Besluit regels inrichtingen voor justitiele 
kinderbescherming expliciet geeft voor zo'n maatregel." Regelmatig blijft 
het bij een constatering dat de plaatsing buiten de groep gegeven de omstan-
digheden, en vanuit pedagogisch oogpunt, redelijk is te noemen. 
In het voorontwerp van de nieuwe Beginselenwet worden wel criteria 
vermeld voor de gegrondverklaring van een klacht. Volgens het wetsvoor- 
stel is een klacht ten eerste gegrond als de bestreden beslissing in strijd is 

37 Zie in dit verband: Van Vliet, Vormvoorschriften ten onrechte niet nageleefd, in: Sancties, aft. 

6, 1993. 
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met een wettelijk voorschrift dat in de inrichting geldt of met een in 
Nederland geldend verdrag. Ten tweede is een klacht gegrond, als de 
bestreden beslissing bij afweging van alle belangen onredelijk of onbillijk 
moet worden geacht. 'Onredelijk' en 'onbillijk' zijn echter - opnieuw - 
ruim te interpreteren begrippen. 

Herziening en compensatie 
Is een klacht- of beroepschrift van de jongere gegrond verklaard, dan 
overweegt men in de praktijk of het nodig is dat de directeur zijn beslissing 
terugdraait, of, als dit niet meer mogelijk is, de jongere compensatie te 
verlenen. Volgens de huidige wetgeving kan de klachtencommissie hiertoe 
slechts een voorstel doen aan de directeur en niet zelf de herziening en 
compensatie verlenen. 
De vraag wie de herziening en de inhoud van de compensatie dient te 
bepalen, blijkt moeilijk te beantwoorden. Als de directeur het zelf doet, 
heeft dit als voordeel dat hij binnen de inrichting werkt en weet wat de 
praktische mogelijkheden zijn voor herziening en compensatie. Het zou 
echter beter zijn voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de 
klachtrechtspraak, als de commissie van toezicht hiervoor verantwoordelijk 
zou zijn. Een beslissing tot gegrondverklaring is immers (indirect) tegen de 
directeur gericht; deze zou er moeite mee kunnen hebben de onjuistheid van 
zijn beslissing toe te geven en deze terug te draaien dan wel te compense-
ren. Ook zou hij een compensatie kunnen verlenen die niet in redelijke 
verhouding staat tot het 'leed' dat de jongere heeft ondervonden als gevolg 
van de onjuiste beslissing van de directeur. In dat opzicht zou het beter zijn 
als de commissie van toezicht, als onafhankelijke instantie, de inhoud van de 
compensatie zou bepalen. 
Een ander motief om het bepalen van de compensatie door de commissie 
van toezicht te laten gebeuren, is het feit dat het voorstel tot compensatie (in 
tegenstelling tot herziening) juridisch niet bindend is voor de directeur. In 
de praktijk blijkt de directeur het voorstel doorgaans wel op te volgen, maar 
juridisch gezien heeft de compensatiemogelijkheid weinig zin als de direc-
teur het voorstel van de commissie van toezicht niet hoeft op te volgen. 
Het voorontwerp van de nieuwe Beginselenwet schept duidelijkheid omtrent 
deze kwestie, door voor te schrijven dat de klachtencommissie - en niet de 
directeur - de compensatie vaststelt. Ook wordt in het wetsvoorstel geregeld 
dat, in tegenstelling tot de huidige Wet op de jeugdhulpverlening, ook de 
unus compensatie kan verlenen. In het voorstel bezit de unus namelijk 
dezelfde bevoegdheden als de voorzitter van de voltallige klachtencommis-
s ie. 

7.4 	Het juridische gehalte van de zitting 

Uit het onderzoek is gebleken dat de beslissingen van de beklagrechters van 
de commissies van toezicht doorgaans zijn gebaseerd op inhoudelijke en 
pralctische overwegingen. Aan de hand van de - globale - feiten wordt 
beoordeeld of de bestreden beslissing redelijk en aanvaardbaar is, gegeven 



de betreffende omstandigheden. Hierbij wordt relatief weinig expliciet 
getoetst of de bestreden beslissing conform de beginselen van behoorlijk 
bestuur en de bepalingen uit de wet of het huisreglement is genomen. Dit 
heeft, zo blijkt uit de interviews, te maken met de eenvoudige aard van de 
meeste klachten. Hoe praktisch de beslissingsprocedure plaatsvindt, hangt 
onder meer af van de vraag of de unus een (rechtsprekend) jurist is. Bij 
'pedagogisch' ingestelde beklagrechters kan de afhandeling ter zitting neigen 
naar de - informele, probleemoplossende - werkwijze van de maandcom-
missaris. Andere zittingen worden geleid door iemand van de rechterlijke 
macht en blijken als gevolg daarvan een stuk formeler van aard te zijn. 
Aileen de uitspraken van het College van advies en - in mindere mate - de 
beroepsuitspralcen van de commissies van toezicht blijken te zijn gebaseerd 
op een uitgebreider onderzoek van de feiten en de juridische regelgeving. 

7.4.1 Zorgvuldigheid 
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Het gegeven dat het gros van de klachten eenvoudige kwesties betreffen, 
neemt niet weg dat ook eenvoudige zalcen aan de hand van een zorgvuldig 
feitenonderzoek en een toetsing aan de regels (en niet alleen aan wat de 
beklagrechter redelijk vindt) moeten worden opgelost. Daarin onderscheidt 
het klachtrecht zich immers van een informele instantie als het maandcom-
missariaat. Gebeurt dit niet, dan geniet de behandeling door een meervoudi-
ge commissie volgens ons de voorkeur. 
Omdat in de praktijk de meeste klachten door de unus worden behandeld, 
kan worden overwogen nadere eisen aan de unus te stellen, teneinde de 
kwaliteit van de klachtrechtspraalc te waarborgen. Gedacht kan worden aan 
een bepaling in de wet dat de unus een (rechtsprekend) jurist moet zijn, 
aangezien een jurist bekend is met rechtspraak en het gebruik van regels en 
rechtsbeginselen. Een andere mogelijkheid om de zorgvuldigheid van de 
beslissingsprocedure te waarborgen, is het verbinden van een training aan de 
functie van unus. 
Tot de zorgvuldigheid kan ook de voorbereiding van de zitting worden 
gerekend (zie 6.2.1.5). Uit dit onderzoek blijkt voorbereidingsmateriaal bij 
zowel de beklagrechters als de directeur en de jongeren doorgaans te 
ontbreken. In de huidige praktijk wordt pas ter zitting de betreffende 
jongere op de hoogte gebracht van eventuele relevante bescheiden en van 
het standpunt van de directeur. In het voorontwerp van de nieuwe Beginse-
lenwet is dit beter geregeld. Ten eerste moet de jeugdige v66r de zitting 
door de ldachtencommissie schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de 
inlichtingen die de directeur heeft gegeven naar aanleiding van zijn klaag-
schrift. Ten tweede moet de klachtencommissie de jeugdige, wanneer hij dat 
tijdens de zitting verzoekt, toestaan kennis te nemen van de gedingstukken. 
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Naast de zorgvuldigheid van de zitting is ook de onpartijdigheid van de 
beklagrechter van groot belang. Hierbij valt met name te denken aan de 
wijze waarop jongeren hun klacht kunnen indienen en de plaats van de 
zitting. 
De wijze van indienen van klachten blijkt over het algemeen goed te zijn 
geregeld, namelijk via een speciale klachtenbus in de inrichtingen. Hierbij is 
het onzes inziens echter wel belangrijk dat de klachten in een gesloten 
envelop kunnen worden ingediend, zodat de jongeren weten dat hun klach-
ten vertrouwelijk worden behandeld. Voor de onpartijdigheid is het met 
name van belang dat de klachtformulieren niet door de directeur worden 
gelezen, alvorens ze bij de landelijke secretaris terechtkomen. Opvallend is 
dat in het wetsontwerp voor de nieuwe Beginselenwet is vermeld dat de 
indiening van het klaagschrift door tussenkomst van de directeur kan 
geschieden. Met het oog op de onpartijdigheid kunnen bier vraagtekens bij 
geplaatst worden. 
Wat betreft de plaats van de zitting, is uit het onderzoek gebleken dat door 
de beklagrechters de voorkeur wordt gegeven aan een zitting die in een 
neutrale ruimte - en niet in de kamer van de directeur - wordt gehouden. 
Dit blijkt in de pralctijk echter niet altijd te gebeuren. Het is volgens ons 
belangrijk dat klachtzittingen altijd op een neutrale plek plaats vinden, 
teneinde te voorkomen dat de jongeren het idee hebben dat de commissie 
van toezicht aan de kant van de directeur staat. 

De belangrijkste onderzoeksresultaten met betrekking tot de zittingsprocedu-
re betreffen de wettelijke termijnen, het horen van beide partijen en het 
recht op bijstand van een raadsman. 

De termijnen 
De wettelijke termijnen voor het behandelen van de klaagschriften blijken 
meestal niet haalbaar te zijn. Omdat per klacht een zitting wordt belegd, 
moeten de beklagrechters op zeer korte termijn tijd vrijmaken voor een 
zitting. Dit blijkt in de praktijk vaak problematisch te zijn. Gezien het 
groeiende aantal klachten zou het praktischer zijn te werken met een aantal 
vaste zittingsuren per maand, die van tevoren bij de beklagrechters bekend 
zijn. Het probleem is dat de huidige wettelijke termijnen ook dan worden 
overschreden, omdat de klachten dan worden 'opgespaard'. 
In het voorontwerp van de nieuwe Beginselenwet zijn de termijnen verniimd 
tot vier weken, 'in bijzondere omstandigheden' te verlengen met ten hoogste 
vier weken. Met deze termijnen gaat er veel tijd overheen alvorens een 
jongere een uitspraalc krijgt op zijn klacht. Daarom lijkt het ons goed dat er 
wordt overgegaan op vaste zittingsdagen, bijvoorbeeld eens per week. De 
klachten betreffen immers problemen die gelden op het moment dat de 
jongere de klacht indient, waarbij het voor de jongere weinig zin heeft als 
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hij pas na vier weken — en bij beroepsprocedures nog later — uitsluitsel 
krijgt over zijn klacht. 

Hoor en wederhoor 
Het recht op hoor en wederhoor blijkt in de praktijk standaard te worden 
toegepast. Wel is ons opgevallen dat met betrekking tot de ontvankelijk-
heidsbepaling de meningen hierover verschillen. Het horen van de jongere 
om een oordeel over de ontvankelijkheid te geven wordt niet altijd noodza-
kelijk geacht. Als reden hiervoor wordt gegeven dat aan de hand van het 
klachtformulier van de jongere soms al direct is te concluderen dat de klacht 
niet-ontvankelijk is. Door een jongere te horen kan echter blijken dat deze 
met het klachtformulier iets anders heeft bedoeld dan hij schriftelijk heeft 
weergegeven. Daarom is het van belang dat elke jongere wordt gehoord, 
ook als de beklagrechter overtuigd is van de niet-ontvankelijkheid van de 
klacht. 
In het wetsvoorstel van de nieuwe Beginselenwet wordt echter gesteld dat de 
jongere en de directeur niet gehoord hoeven te worden als de klachtencom-
missie de klacht van de jongere op het eerste gezicht al duidelijk niet-
ontvankelijk, ongegrond of gegrond acht. Dit lijkt ons onjuist, omdat op die 
manier veel klachtuitspraken worden gedaan zonder het horen van beide 
partijen en dus zonder grondig onderzoek van de feiten. 
In het wetsvoorstel wordt tevens vermeld dat de jeugdige tijdens het horen 
gebruik kan maken van een tolk, indien hij de Nederlandse taal onvoldoende 
beheerst. Deze mogelijkheid is in de huidige Wet op de jeugdhulpverlening 
niet aanwezig. Gezien de weinige taalproblemen die zich momenteel blijken 
voor te doen, is het de vraag of met de nieuwe wet vaker gebruik zal 
worden gemaakt van een tolk. 

Rechtsbzjstand 
Van rechtsbijstand wordt slechts een enkele keer gebruik gemaakt, zo blijkt 
uit het onderzoek. Als reden hiervoor wordt gegeven dat de klachten te 
eenvoudig van aard zijn om van een advocaat of vertrouwenspersoon 
gebruik te maken. Ook werd echter gezegd dat men er meestal niet aan 
denkt, maar dat achteraf wel eens blijkt dat een advocaat toch zinvol zou 
zijn geweest. 
In het wetsvoorstel van de nieuwe Beginselenwet wordt, in tegenstelling tot 
de huidige wetgeving, ook de unus de mogelijkheid geboden een advocaat 
aan de jongeren toe te voegen. In dit voorstel heeft de unus immers, zoals 
gezegd, dezelfde bevoegdheden als de voorzitter van de klachtencommissie. 
Gezien het feit dat men momenteel een advocaat doorgaans onnodig vindt, is 
het overigens de vraag of de unus met de nieuwe Beginselenwet valcer 
gebruik zal gaan malcen van rechtsbijstand. 
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Tot slot 
Met de nieuwe Beginselenwet justitiele jeugdinrichtingen zal de klachtproce-
dure voor jeugdigen in de rijksinrichtingen op een aantal punten worden 
verbeterd." Zoals in dit laatste hoofdstuk is beschreven, blijven bepaalde 
aspecten van het klachtrecht echter onduidelijk. Hierdoor is het de vraag of 
de uniformering van de klachtenregelingen in de justitiele jeugdbescherming 
- doel van de nieuwe wet - ook zal leiden tot een uniforme uitvoering van 
het klachtrecht." Onduidelijkheid in de wet leidt immers tot verschillen in 
de uitvoering van het klachtrecht tussen de beklagrechters en tussen de 
inrichtingen onderling. Deze verschillen zorgen op hun beurt voor verschil-
len in de rechtspositie van de jeugdigen die in de inrichtingen verblijven. 4° 
Op grond van de resultaten van dit onderzoek is wel duidelijk geworden dat 
met de nieuwe Beginselenwet een stap in de goede richting wordt gezet. 

38 Zie ook: Wurzer-Leenhouts, Het voorontwerp beginselenwet justitiele jeugdinrichtingen, in: 
Plaldcaat, uitgave van de Coornhert-Liga, 2, 1995. 

39 Zie ook: 
Koens, Vijf jaren klachtrecht voor jeugdigen in rijksinrichtingen voor lcinderbescherrning, in: 
Nederlands Juristen Blad (NJB), all. 7, februari 1990. 
Scheij, Het klachtrecht in de (justitiele) jeugdhulpverlening, in: Tijdschrift voor familie- en 
jeugdre-cht (FJR), 7/8, 1991. 
Ten Siethoff, Klachtrecht en medezeggenschap in de jeugdbescherming en de jeugdhulpverle-
ning, in: Tijdschrift voor famiLie- en jeugdre,cht (FJR), 5, 1994. 

40 Zie ook: Vegter, Naar een eenvormige beklagprocedure?, in: Sancties, all. 3, 1992. 
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Bijlage 

Tabel 1: Opbouw van de steekproef 

Inrichting 	 Eenvoudige 	Niet-eenvoudige Beroep Totaal 

klacht 	klacht 

De Hunnerberg 	 33 	 36 	 7 	76 

't Nieuwe Lloyd 	 26 	 - 	 5 	31 

Hartelborgt 	 28 	 - 	 2 	30 

Den Engh 	 26 	 - 	 1 	27 

Eikenstein- 	 19 	 - 	 2 	21 

De Lindenhorst 

Overberg 	 11 	 4 	 - 	15 

Kralingen 	 11 	 1 	 - 	12 

Den Hey-Acker 	 1 	 2 	 - 	3  

Totaal 	 155 	43 	 17 	215 



68 

Tabel 2: Aantal klacht -en beroepsuitspraken cerdeeld naar de soort klacht waarop de 
uitspraak betrekking heeft 

Soon klacht 	 Frequentie 	Percentage 

plaatsing op eigen kamer 	 75 	 21% 

behandel- of dagprogramma 	 33 	 9,2% 

(verbale) bejegening door personeel 	 33 	 9,2% 

(zak)geld 	 26 	 7,3% 

eigendom 	 26 	 7,3% 

schade(vergoeding) 	 23 	 6,4% 

voeding 	 22 	 6,2% 

post/briefwisseling 	 11 	 3,1% 

plaatsing in de opvang 	 8 	 2,2% 

fysieke bejegening door personeel 	 8 	 2,2% 

bezoek 	 8 	 2,2% 

telefoon 	 8 	 2,2% 

klachtafhandeling 	 8 	 2,2% 

duur van de plaatsing buiten de groep 	 6 	 1,7% 

medische verzorging 	 6 	 1,7% 

luchten 	 6 	 1,7% 

kamercontrole 	 6 	 1,7% 

privacy 	 5 	 1,4% 

tv/radio/muziek 	 4 	 1,1% 

plaatsing in de afzondering 	 3 	 0,8% 

verlof 	 3 	 0,8% 

overplaatsing van/near andere inrichting 	 3 	 0,8% 

uiterlijk 	 3 	 0,8% 



Tabel 3: Overige soorten klachten 
(zijn elk slechts ken of twee keer 
voorgekomen in 1995) 

visiteren 

urinecontrole 

douchen 

fouilleren 

hygine in de inrichting 

temperatuur in de cel 

personeelstekort 

inzage in rapportage 

vaststellen behandelplan 	. 

bejegening door groepsgenoot 

geen inzicht in afdelingsregels 

beperking bewegingsvrijheid 

behandelbespreking 

verstrekking van handdoeken 

afsluiten eigen kamer 

onthouding van de Playboy 

gebruik van fotoruimte 

prijzen van het winkeltje 

huiswerk 

Ramadan 
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Tabel 4: Personen die de klacht- en beroepsuitspraken hebben gedaan, per 
inrichtine 

Door wie behandeld? 	Hu 	Ha 	LI En Li Ov 	Kr He Tot. 

eenvoudige klacht 	 65 	46 	47 51 28 9 	11 	- 	257 

lid CvT 

eenvoudige klacht -* 	 12 	4 	- 	10 13 	- 	1 	40 

voorzitter CvT 

niet-eenvoudige klacht •-• 	36 	- 	 1 	2 	43 

klachtencommissie CvT 

beroep -s 	 2 	2 	4 	1 	2 	- 	- 	- 	11 

klachtencommissie CvT 

beroep 	 5 

beroepsconunissie CvA 

Totaal 	 108 60 	56 52 40 26 	12 	3 	357 

Tabel 5: Ontvankelijkheid van de klacht - en beroepschriften per inrichtine 

Ontvankelijkheid 	 Hu 	Ha 	LI En 	Li Ov 	Kr 	He Tot. 

klacht ontvankelijk 	90 	43 	42 44 	32 25 	10 	3 	289 

klacht niet-ontvankelijk 	11 	15 	9 	7 	6 	1 	2 	- 	51 

beroep ontvankelijk 	5 	2 	5 	1 	2 	- 	- 	- 	15 

beroep niet-ontvankelijk 	1 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1 

beroep deels ontvankelijk 	1 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1 

Total 	 108 60 	56 52 	40 26 	12 	3 	357 

41 En=Den Engh, Ha=de Hartelborgt, L1='t Nieuwe Lloyd, He=Den Hey-Acker, 
Ei=Eiken.stein-De Lindenhorst, Ov =Overberg, Hu=De Hunnerberg, Kr=Kralingen. 

42 Idem. 
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Tabel 6: Gegrondheid van de (ontvankelijke) klacht- en beroepschriften per 

inrichting43  

Gegrondheid 	 Hu 	Ha 	LI En Ei Ov 	Kr He 	Tot. 

klacht gegrond 	 47 	17 	11 	13 	10 8 	2 	1 	109 

klacht ongegrond 	 43 	25 	30 28 22 17 	8 	2 	175 

klacht deels gegrond 	- 	1 	1 	3 	- 	- 	- 	- 	5 

beroep gegrond 	 2 	1 	4 	- 	- 	- 	- 	- 	7 

beroep ongegrond 	 3 	- 	1 	1 	1 	- 	- 	- 	6 

beroep deels gegrond 	1 	1 	- 	- 	1 	- 	- 	- 	3 

Totaal 	 96 	45 	47 45 34 25 	10 3 	305 

43 Idem. 
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Tabel 7: Redenen die op de zittingsverslagen zijn aangegeven m.b.t. de 
beoordeling van de gegrondheid 

- de beslissing van/namens de directeur is (on)redelijk 

- de beslissing van/namens de directeur staat (niet) in verhouding tot de 

toedracht 

- de beslissing van/namens de directeur is in strijd met de wet, het 

huisreglement of het beleid van de inrichting 

- de directeur is (niet) verantwoordelijk voor de kwestie 

- de inrichting is (niet) zorgvuldig geweest 

- een recht van de jongere is (niet) geschonden 

- op grond van een redelijke belangenafweging blijkt de bestreden beslissing 

in het belang van de jongere, de directeur of beiden te zijn 

- de beldagrechter(s) is/zijn het (niet) met de directeur eens 

- de feiten zijn (on)voldoende duidelijk 

- hetgeen de jongere beweert blijkt niet juist 

- het handelen van de inrichtingswerker is ontoelaatbaar 

- de jongere is ten tijde van de bestreden beslissing Met geinformeerd omtrent 

de redenen van die beslissing 

- de jongere is (on)gelijk behandeld in vergelijking met groepsgenoten 

- de bestreden beslissing is in strijd met Oen.  gemaalcte afspraak 

- de eis van de jongere is (on)redelijk 

- de bestreden beslissing is ten behoeve van de orde in de inrichting genomen 

- de jongere heeft (niet) conform de regels gehandeld 

- "de bestreden beslissing is van zodanige aard dat gegrondverklaring nodig 

is" 

- "de jongere mocht Cr op vertrouwen dat..." 

- "er is sprake van klachtwaardig handelen van de directeur jegens de 

jongere" 
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Figuur 1: Klacht- en beroepsregeling voor jeugdigen die in een rijksinrichting 

verblijven" 

zaak van eenvoudige aard  
< 5 dagen 

+. 
beslissing vooriitter (of lid) CvT --• beroep directeur 

of jeugdige 
(7 dagen) 

gegrond/ongegiond 

beslissinz directeur 

klacht ieurdi 

< 7 dgn. 
(scluiftelijk)beldag; 7 dgn. 

CommisSie van Toezicht (CvT) 

zaak van niet eenvoudire aard 

<7 dgn. 

klachtencommissie4- 1  

14 dagen 

beslissing Idachtencommissie 

beklag/beroep : gegrond/ongegrond 

44 Uit: Rood-De Boer et al, Jeugdsanctiere-eht, Culemborg, Lemma B.V., 1989. 

< 3 dagen 

17 dgn. 

beroep 

College van Advies  
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