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De Jeugdwet is nog relatief kort in werking. De ontwikkelingen in beleid 
zijn nog in volle gang. De gemeenten ervaren problemen in de uitvoering 
en met name in de financiën, de instellingen zien zich geconfronteerd 
met veel bureaucratie en de jeugdigen en hun ouders hebben soms het 
gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden. 
 
Veel juridische kwesties zijn in de jurisprudentie nog niet uitgewerkt. 
Lang niet alle uitspraken van rechtbanken zijn gepubliceerd en de 
Centrale Raad van Beroep doet slechts mondjesmaat uitspraken op het 
gebied van de Jeugdwet, vaak toegesneden op de casus, en zonder werke-
lijk richting te geven. 
 
Nog veel is onduidelijk en er zijn, getuige ook de meergenoemde evalua-
tie van de Jeugdwet, voldoende uitdagingen voor de toekomst. Het is als 
met de jeugdige zelf: de ontwikkeling naar volwassenheid laat op zich 
wachten maar er is een gestage ontwikkeling. 
 
 
Hengevelde, juni 2020
W. Elferink 
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1 Inleiding 
Wegwijs in de JeugdwetInleiding 

1.1 Kader
Kader

Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten 
ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Ouders 
zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit 
niet vanzelf gaat. Dan moet het jeugdstelsel snel, goed en op maat func-
tioneren. Deze inzet vloeit mede voort uit het VN-Verdrag betreffende de 
rechten van het kind.
 
Zo luiden de eerste regels uit de memorie van toelichting behorende tot 
het wetsvoorstel houdende “Regels over de gemeentelijke verantwoor-
delijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en 
ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen (Jeugdwet)”. 
De doelen worden opgesomd, de verantwoordelijkheid voor het berei-
ken van die doelen door ouders en het aandeel van de overheid worden 
neergezet, een doel voor het functioneren van het jeugdstelsel wordt aan-
gezet en dat geheel in een internationaalrechtelijk kader gepresenteerd. 
 
De Jeugdwet is een van de wetten die behoren tot het jeugdrecht. Het 
jeugdrecht omvat al het recht dat betrekking heeft op een jeugdige. 
Het omvat drie rechtsgebieden: het civiele recht, het strafrecht en het 
bestuursrecht. In het civiele recht gaat het dan met name om de relatie 
tussen ouders en hun kind, in het strafrecht om de relatie tussen samen-
leving en jeugdige, bezien vanuit het strafrecht, en in het bestuursrecht 
gaat het vooral om de relatie tussen overheid enerzijds en ouders en jeug-
dige anderzijds in het kader van besluiten van overheidsorganen. 
 
De rechtsgebieden overlappen elkaar soms. De ondertoezichtstelling 
van de jeugdige behoort tot het civiele recht; deze kinderbeschermings-
maatregel is dan ook geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Als een jeugdige 
onder toezicht is gesteld van een gecertificeerde instelling, kan deze 
instelling aan de ouders van de jeugdige een schriftelijke aanwijzing 
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geven. De gecertificeerde instelling kan worden aangemerkt als een be-
stuursorgaan als zij eenzijdig een de burger bindende aanwijzing oplegt. 
De aanwijzing als zodanig is dan een besluit in de zin van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), dus is in beginsel sprake van bestuursrecht, 
maar de wetgever heeft ervoor gekozen dat een beroep daartegen door de 
kinderrechter als civiele rechter wordt behandeld. 
 
De hulpverlening aan een jeugdige kan vanuit de drie kaders plaatsvin-
den: het gedwongen kader van het civiele recht (ondertoezichtstelling), 
het, in feite eveneens gedwongen, kader van het strafrecht (reclassering) 
en het vrijwillige hulpverlening kader van het bestuursrecht (besluit van 
het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.3 
Jeugdwet). 
 
In deze uitgave zal met name dat laatste kader aan de orde worden ge-
steld. Dat wil niet zeggen dat het civiele en strafrechtelijke kader buiten 
beschouwing blijven; zij zullen zeker, zijdelings, aan de orde komen.  
 

1.2 Decentralisatie van de jeugdhulp
Decentralisatie van de jeugdhulp

Na een jarenlange voorbereiding (die volgens menigeen toch nog te kort 
was) is in 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugd bij de gemeenten 
neergelegd in de nieuwe Jeugdwet. Tegelijkertijd zijn ook de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) en de wijziging van de Participatiewet 
(Pw) in werking getreden. Financiële middelen werden (na forse korting) 
daartoe toegevoegd aan het gemeentefonds en wat betreft de Jeugdwet 
werd van de gemeente een regiefunctie verwacht waarbij invulling zou 
worden gegeven aan een transformatie van het jeugdrecht. Een eerste 
evaluatie van de commissie evaluatie Jeugdwet met de ondertitel “Na de 
transitie nu de transformatie” (2018)1 laat zien dat de decentralisatie nog 

1  Het rapport is te downloaden op www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/30/rap-

port-eerste-evaluatie-jeugdwet. 


