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Enkele weken geleden gingen moeders die
slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal de
straat op. © Sanne Donders

Jeugdzorgkenner:
Kans op
terugplaatsing
kinderen
toeslagenouders
'vrijwel nihil’
 Toeslagenouders zijn boos over
plannen van minister Dekker om te
kijken naar uithuisgeplaatste
kinderen. Jeugdzorgadvocaat Mieke
Krol voorziet meer teleurstellingen.
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WEBWINKEL

BEKIJK ONZE AANBIEDINGEN

Vlak voordat minister Sander Dekker de
Kamer informeerde over hoe hij verder
gaat, nu is gebleken dat ten minste 1115
kinderen van toeslagenouders uit huis
zijn geplaatst, zat Kristie Rongen nog bij
hem aan tafel. De alleenstaande moeder
is door haar optreden tijdens een
verkiezingsdebat het gezicht van de
toeslagenaffaire geworden. Nu had ze
Karin van Opstal aan haar zijde, die niet
alleen haar geld, maar ook haar kinderen
kwijtraakte nadat de Belastingdienst haar
plukte. Samen vertelden ze Dekker: als
er onderzoek komt, naar die kinderen,
dan moet het écht onafhankelijk zijn.
Rongen: ,,Geen ambtenaren.”

Lees ook

Inspecties onderzoeken omgang

jeugdbescherming met

toeslagenouders

Inspecties
onderzoeken
omgang
jeugdbeschermin

Kabinet: Mogelijk meer dan 1115

kinderen in toeslagenaffaire

gedwongen uit huis geplaatst

Kabinet:
Mogelijk meer
dan 1115
kinderen in

Kort daarna verstuurde Dekker een
Kamerbrief. Ja, er komt een onderzoek.
Maar dat wordt wel uitgevoerd door de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en
de Inspectie Justitie en Veiligheid, die dat
‘snel en onafhankelijk’ kunnen. ,,Ik was
woedend”, zegt Rongen. Niet alleen is dit
volgens haar helemaal niet
onafhankelijk, snel is ook een relatief
begrip - eind 2022 moeten er resultaten
zijn. Rongen: ,,Ik vroeg tijdens dat

Paniek bij mannen die onbedoeld

vrouw zwanger hebben gemaakt: ‘Dit

kan en wil ik niet’

PREMIUM

VIDEO 2
Het favoriete kind: ‘74 procent van de

moeders heeft een lievelingetje’

PREMIUM

3
Deze vrouwen bevielen in de auto, op

de trap en aan de kant van de weg

4
Op vakantie met baby? Deze

papierwinkel moet je regelen

5

WEEKDEAL: Draadloze

steelstofzuiger (met kruimeldief)

Van €199.95 voor €99.95

Bastion Hotelovernachting voor 2

personen

Van €107 voor €74

Donald Duck Dekbedovertrek - Strip

Van €39.95 voor €31.96

A tribute to ABBA - €10,- voordeel per

ticket!

Voor €39

Libelle Zomerweek Vroege vogel

korting

Van €20.95 voor €15.95

Binnenland Buitenland Politiek Economie Show Geld Gezin Gezond Bizar

ALGEM… ABONNEREN INLOGGENREGIO ALGEMEEN SPORT VIDEO PODCAST

Alle artikelen

Weer TV-Gids

Zoek op trefwoord, titel of auteur ZOEK

https://webwinkel.ed.nl/?utm_source=ed&utm_medium=redactionele_site&utm_content=top5_widget&utm_campaign=webwinkel_algemeen
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ed.nl%2Fgezin%2Fjeugdzorgkenner-kans-op-terugplaatsing-kinderen-toeslagenouders-vrijwel-nihil%7Ea04fb3852%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
http://twitter.com/share?text=Jeugdzorgkenner%3A+Kans+op+terugplaatsing+kinderen+toeslagenouders+%27vrijwel+nihil%E2%80%99&url=https%3A%2F%2Fwww.ed.nl%2Fgezin%2Fjeugdzorgkenner-kans-op-terugplaatsing-kinderen-toeslagenouders-vrijwel-nihil%7Ea04fb3852%2F%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
whatsapp://send?text=Jeugdzorgkenner%3A+Kans+op+terugplaatsing+kinderen+toeslagenouders+%27vrijwel+nihil%E2%80%99+https%3A%2F%2Fwww.ed.nl%2Fgezin%2Fjeugdzorgkenner-kans-op-terugplaatsing-kinderen-toeslagenouders-vrijwel-nihil%7Ea04fb3852%2F%3Futm_source%3Dwhatsapp%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
https://www.ed.nl/binnenland/inspecties-onderzoeken-omgang-jeugdbescherming-met-toeslagenouders~a999be8e/
https://www.ed.nl/politiek/kabinet-mogelijk-meer-dan-1115-kinderen-in-toeslagenaffaire-gedwongen-uit-huis-geplaatst~ad7a83e4/
https://www.ed.nl/gezin/paniek-bij-mannen-die-onbedoeld-vrouw-zwanger-hebben-gemaakt-dit-kan-en-wil-ik-niet~a9bdb219/
https://www.ed.nl/gezin/het-favoriete-kind-74-procent-van-de-moeders-heeft-een-lievelingetje~af02ee2a/
https://www.ed.nl/gezin/deze-vrouwen-bevielen-in-de-auto-op-de-trap-en-aan-de-kant-van-de-weg~af77852e/
https://www.ed.nl/gezin/op-vakantie-met-baby-deze-papierwinkel-moet-je-regelen~a8ab69c1/
https://webwinkel.ed.nl/product/draadloze-steelstofzuiger-en-kruimeldief-turbotronic-tt-mf5?utm_source=ad&utm_medium=atl&utm_content=redirect&utm_campaign=reizen_hotelweken&page=1
https://webwinkel.ed.nl/product/bastion-hotelovernachting-voor-2-pers-incl-ontbijt?utm_source=ad&utm_medium=atl&utm_content=redirect&utm_campaign=reizen_hotelweken&page=1
https://webwinkel.ed.nl/product/donald-duck-dekbedovertrek-strip?utm_source=ad&utm_medium=atl&utm_content=redirect&utm_campaign=reizen_hotelweken&page=1
https://webwinkel.ed.nl/product/abba-gold?utm_source=ad&utm_medium=atl&utm_content=redirect&utm_campaign=reizen_hotelweken&page=1
https://webwinkel.ed.nl/product/libelle-zomerweek-viert-voor-de-25e-keer-het-allerleukste-vriendinnenfeest-van-het-jaar?utm_source=ad&utm_medium=atl&utm_content=redirect&utm_campaign=reizen_hotelweken&page=1
https://www.ed.nl/binnenland/
https://www.ed.nl/buitenland/
https://www.ed.nl/politiek/
https://www.ed.nl/economie/
https://www.ed.nl/show/
https://www.ed.nl/geld/
https://www.ed.nl/gezin/
https://www.ed.nl/gezond/
https://www.ed.nl/bizar/
https://www.ed.nl/
https://www.ed.nl/algemeen/
https://www.ed.nl/abonnementen?otag=t2ejen&utm_source=ed&utm_medium=interne_referral&utm_campaign=alwayson&utm_content=TEKSTLINK_HEADER_ED&URL_referrer=https%3A%2F%2Fwww.ed.nl%2Fgezin%2Fjeugdzorgkenner-kans-op-terugplaatsing-kinderen-toeslagenouders-vrijwel-nihil~a04fb3852%2F&afronden_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ed.nl%2Fgezin%2Fjeugdzorgkenner-kans-op-terugplaatsing-kinderen-toeslagenouders-vrijwel-nihil~a04fb3852%2F&mid=CAM-koj66x|TCH-koj6xr|TCO-lx2qmx|CTY-5g6nol|CCO-5g6nol|PRG-4o96wo
https://www.ed.nl/inloggen?dpg_source=ed&dpg_campaign=stdc_ed&dpg_medium=menu&redirect_url=https://www.ed.nl/gezin/jeugdzorgkenner-kans-op-terugplaatsing-kinderen-toeslagenouders-vrijwel-nihil~a04fb3852/
https://www.ed.nl/regio/
https://www.ed.nl/algemeen/
https://www.ed.nl/sport/
https://www.ed.nl/video
https://www.ed.nl/podcasts
https://www.ed.nl/
https://www.ed.nl/algemeen/
https://www.ed.nl/binnenland/
https://www.ed.nl/integratie/weer/?utm_source=ED&utm_medium=tekstlink&utm_content=siteheader&utm_campaign=weer
https://www.ed.nl/tv-gids


21-03-2022 13:13 Jeugdzorgkenner: Kans op terugplaatsing kinderen toeslagenouders 'vrijwel nihil’ | Gezin | ed.nl

https://www.ed.nl/gezin/jeugdzorgkenner-kans-op-terugplaatsing-kinderen-toeslagenouders-vrijwel-nihil~a04fb3852/ 3/11

MEEST GEDEELDgesprek nog: kan je niet bellen, zodat
Karin haar dochter terugkrijgt? ‘We
kunnen nu niks doen’, zei Dekker, en
keek me amper aan.”

Kristie Rongen.

Kristie Rongen. © Freddy Schinkel

Teleurstelling
Jeugdzorgkenners denken dat meer
teleurstelling wacht. Advocaat Mieke Krol
kent als gespecialiseerde advocaat niet
alleen de wet, maar ook de praktijk. ,,Ik
vind het zeer zorgelijk dat
toeslagenouders een worst wordt
voorgehouden”, zegt ze, nu Dekker stelt
dat wordt bekeken of ‘herstel van de
gezinssituatie wenselijk en mogelijk’ is.
Krol zegt dat het nog maar zeer de vraag
is of uithuisplaatsingen, zelfs als ze
onterecht blijken te zijn, nog kunnen
worden teruggedraaid.

Het favoriete kind: ‘74 procent van de

moeders heeft een lievelingetje’
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Dit dorp zet logopedisten in om de
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Belangrijkste reden: de tijd die verstreek.
,,Als Dekker erover spreekt dat een kind
naar huis kan als gronden voor een
ondertoezichtstelling en daarna
uithuisplaatsing zijn weggenomen, vraag
ik me af of hij bekend is met het
fenomeen aanvaardbare termijn.”
Uitgangspunt in de geldende richtlijnen is
dat een jong uithuisgeplaatst kind er
recht op heeft binnen een half jaar
duidelijkheid te hebben over de plek
waar het zal opgroeien. Voor oudere
kinderen geldt de termijn van een jaar.
De 1115 kinderen werden
uithuisgeplaatst vanaf 2015. ,,Voor de
meesten is gezien de richtlijnen de
aanvaardbare termijn dus allang
overschreden.” Het maakt de kans op
thuisplaatsing bijna nihil, denkt Krol. Ook
in ‘gewone’ uithuisplaatsingen lopen
ouders daartegenaan. ,,De tijd is in de
meeste gevallen de grootste vijand voor
mijn cliënten.”

Sander Dekker, minister voor
rechtsbescherming. © ANP

Ook omdat na een langere tijd een ander
argument een rol gaat spelen bij de
terugplaatsing van kinderen: de hechting.
Gesteld wordt dat hoe langer kinderen bij
een pleeggezin verblijven, hoe meer ze
daar gewend raken. Volgens de
professionals kunnen vooral zeer jonge
kinderen zich daardoor beter thuis gaan
voelen op een andere plek dan bij hun
biologische ouders.

Te rooskleurig
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Ondertussen schetst Dekker een te
rooskleurig beeld van de praktijk in zijn
brief, waarschuwt Krol. Dekker stelt: ‘Een
uithuisplaatsing is dan een laatste
redmiddel na een doorgaans langdurig
traject’. ,,Dat er hulp is ingezet,
voorafgaand aan een uithuisplaatsing,
betekent niet altijd dat dat de juiste is.
Trouwens: vaak kan tijdens rechtszaken
niet eens verteld worden wat is gedaan
om uithuisplaatsing te voorkomen, of
hulp is opgeschroefd.” Jeugdzorg
Nederland erkent dat personeelstekorten
zorgen dat niet alle gezinnen de juiste
hulp krijgen. Wie moet dan precies de
toeslagenouders en hun kinderen
begeleiden, als ze al kunnen worden
herenigd?

Het maakt toeslagenouder Rongen
verdrietig en teleurgesteld. Ze wil zelf
actie ondernemen en vraagt gedupeerde
ouders van uithuisgeplaatste kinderen
zich bij haar te melden. ,,Er moet een
onafhankelijk onderzoeksbureau komen,
dat kijkt wat er is gebeurd.” Het helpen
van anderen houdt haar op de been -
zelf staat ze nog op de wachtlijst bij een
psycholoog, om te verwerken wat haar is
overkomen. ,,We helpen als
toeslagenouders elkaar, omdat de
overheid het nalaat. Ouders van
uithuisgeplaatste kinderen hebben het
heel zwaar. Onlangs benaderde een
hulpverlener me nog, vanwege een
toeslagenmoeder die haar
uithuisgeplaatste kinderen vreselijk mist.
Ze is erkend gedupeerde, meteen
geholpen, maar heeft haar kinderen niet.
Ze heeft een poging tot zelfdoding

Binnenland Buitenland Politiek Economie Show Geld Gezin Gezond Bizar

ALGEM… ABONNEREN INLOGGENREGIO ALGEMEEN SPORT VIDEO PODCAST

Alle artikelen

Weer TV-Gids

Zoek op trefwoord, titel of auteur ZOEK

https://twitter.com/krisjesimone
https://www.ed.nl/binnenland/
https://www.ed.nl/buitenland/
https://www.ed.nl/politiek/
https://www.ed.nl/economie/
https://www.ed.nl/show/
https://www.ed.nl/geld/
https://www.ed.nl/gezin/
https://www.ed.nl/gezond/
https://www.ed.nl/bizar/
https://www.ed.nl/
https://www.ed.nl/algemeen/
https://www.ed.nl/abonnementen?otag=t2ejen&utm_source=ed&utm_medium=interne_referral&utm_campaign=alwayson&utm_content=TEKSTLINK_HEADER_ED&URL_referrer=https%3A%2F%2Fwww.ed.nl%2Fgezin%2Fjeugdzorgkenner-kans-op-terugplaatsing-kinderen-toeslagenouders-vrijwel-nihil~a04fb3852%2F&afronden_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ed.nl%2Fgezin%2Fjeugdzorgkenner-kans-op-terugplaatsing-kinderen-toeslagenouders-vrijwel-nihil~a04fb3852%2F&mid=CAM-koj66x|TCH-koj6xr|TCO-lx2qmx|CTY-5g6nol|CCO-5g6nol|PRG-4o96wo
https://www.ed.nl/inloggen?dpg_source=ed&dpg_campaign=stdc_ed&dpg_medium=menu&redirect_url=https://www.ed.nl/gezin/jeugdzorgkenner-kans-op-terugplaatsing-kinderen-toeslagenouders-vrijwel-nihil~a04fb3852/
https://www.ed.nl/regio/
https://www.ed.nl/algemeen/
https://www.ed.nl/sport/
https://www.ed.nl/video
https://www.ed.nl/podcasts
https://www.ed.nl/
https://www.ed.nl/algemeen/
https://www.ed.nl/binnenland/
https://www.ed.nl/integratie/weer/?utm_source=ED&utm_medium=tekstlink&utm_content=siteheader&utm_campaign=weer
https://www.ed.nl/tv-gids


21-03-2022 13:13 Jeugdzorgkenner: Kans op terugplaatsing kinderen toeslagenouders 'vrijwel nihil’ | Gezin | ed.nl

https://www.ed.nl/gezin/jeugdzorgkenner-kans-op-terugplaatsing-kinderen-toeslagenouders-vrijwel-nihil~a04fb3852/ 6/11

ondernomen. Nu is ze in ons groepje
opgenomen. Wij vragen haar hoe het
gaat. Maar wij horen dit niet op te lossen.
Het doet me zo’n pijn dat dat wel moet,
verdorie.”

Reactie ministerie en Jeugdzorg

Het ministerie van Justitie en
Veiligheid laat weten dat de
onafhankelijkheid van het onderzoek
ook bij de inspecties is gegarandeerd.
Door hun expertise kan het onderzoek
gedegen en zorgvuldig worden
uitgevoerd én snel beginnen. Het
samenstellen van een commissie zou
meer tijd in beslag nemen.
,,Overigens wordt niet gewacht op de
uitkomst van het onderzoek om de
betrokken ouders hulp en
ondersteuning te bieden”, meldt een
woordvoerder.

Het is niet bij wet geregeld dat
kinderen binnen een half jaar tot een
jaar moeten weten waar ze opgroeien
- de ‘aanvaardbare termijn’ is een
richtlijn. Wat een redelijke termijn is, is
volgens het ministerie afhankelijk van
de specifieke situatie van het kind,
uiteindelijk moet de kinderrechter
erover beslissen.

Of herstel van de gezinssituatie bij de
gedupeerde ouders wenselijk en
mogelijk is, vereist per ouder en kind
afweging, waarbij het belang van het
kind centraal dient te staan. Het
‘perspectief op thuis wonen’ is een
mogelijke uitkomst van de aanpak van
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Dekker. Maar als beëindiging van de
uithuisplaatsing niet mogelijk is, kan
ook worden gewerkt aan beter contact
tussen ouders en kinderen.

Als laatste benadrukt het ministerie
dat Dekker heel goed op de hoogte is
van de praktijk en eraan werkt de
problemen binnen jeugdzorg aan te
pakken.

Jeugdzorg Nederland zegt dat
terugplaatsingen ‘uiteraard’ goed
moeten worden begeleid. ,,We zullen
hier, ondanks het tekort aan hulp en
de hoge werkdruk, altijd doen wat
nodig is”, zegt een woordvoerder.
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