
Ondertoezichtstelling 
Rechten en regels 

Voor ouders/opvoeders 

Wat zijn uw rechten als ouder/opvoeder?  

o U en uw kind worden betrokken bij: 
-het onderzoek van de gezinsvoogd 
-het maken en uitvoeren van het plan van 
aanpak 
-het veranderen van de actieagenda 
-de rapporten die de gezinsvoogd maakt. 
 

o Uw mening wordt apart in de rapporten vermeld. 
o U heeft recht op een kopie van alle stukken die 

over u en uw kind gaan. 
o Als u het oneens bent met de verzoeken 

(verzoekschriften) die de gezinsvoogd doet aan 
de kinderrechter, dan kunt u dit laten opnemen in 
het verzoekschrift van de gezinsvoogd. U wordt 
dan altijd uitgenodigd voor de zitting waar de 
verzoekschriften van de gezinsvoogd behandeld 
worden. En u kunt dan uw mening bij de 
kinderrechter kenbaar maken. De 
verzoekschriften van de gezinsvoogd kunnen 
gaan over: 
-het aanvragen van toestemming om uw kind uit 
huis te plaatsen of om een 
uithuisplaatsing te beëindigen; 
-het aanvragen van een verlenging van de 
ondertoezichtstelling en de 
uithuisplaatsing; 
-het aanvragen van een beëindiging van de 
ondertoezichtstelling voordat de 
uitgesproken periode voorbij is; 
-het aanvragen van een wijziging in de 
omgangsregeling; 
-het aanvragen van vervangende toestemming 
voor een medische behandeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

o Als u het oneens bent met de beslissingen die de 
gezinsvoogd heeft genomen, dan kunt u, met 
behulp van een advocaat, bezwaar aantekenen. 
Dit kunt u doen door een brief te schrijven aan 
de leidinggevende van de gezinsvoogd, waarin u 
uitlegt met welke beslissing u het niet eens bent 
en waarom. Bureau Jeugdzorg is verplicht om u 
vervolgens binnen veertien dagen een schriftelijk 
antwoord geven. Blijft u het oneens met de 
beslissing van het bureau, dan kunt u de 
kinderrechter vragen een beslissing te nemen. 
Dit geldt ook voor uw kind (12 jaar of ouder). U 
heeft recht op een op schrift gesteld besluit. 

o In een jaar tijd kan er voor u en uw kind veel 
veranderen. Als u vindt dat een beslissing van de 
gezinsvoogd niet meer goed aansluit op jouw 
persoonlijke situatie, bijvoorbeeld omdat het nu 
veel beter met uw kind gaat, dan kunt u Bureau 
Jeugdzorg vragen om de beslissing die eerder is 
genomen helemaal of gedeeltelijk terug te 
draaien. Het gaat hierbij om beslissingen zoals 
een schriftelijke aanwijzing of (het plan voor) een 
uithuisplaatsing. 
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o Om Bureau Jeugdzorg te vragen een beslissing 
terug te draaien, kunt u een brief schrijven aan 
het Bureau Jeugdzorg in uw regio, ter attentie 
van de regiomanager. Bureau Jeugdzorg moet u 
binnen veertien dagen een schriftelijk antwoord 
geven. Bent u het met dit antwoord niet eens, 
dan kunt u de kinderrechter vragen een 
beslissing te nemen. Dit verzoek aan de 
kinderrechter moet u binnen twee weken na het 
antwoord van Bureau Jeugdzorg opsturen naar 
de kinderrechter. 

o U kunt ook tegen een schriftelijke aanwijzing, 
opgesteld door de gezinsvoogd, in beroep gaan 
bij de kinderrechter. Dit moet binnen twee weken 
nadat u de schriftelijke aanwijzing heeft 
ontvangen. Totdat de kinderrechter een 
beslissing neemt over uw verzoek blijft de 
schriftelijke aanwijzing gelden. 
 

Wat zijn de rechten van de gezinsvoogd en van 
Bureau Jeugdzorg? 

o De gezinsvoogd mag zich bemoeien met de 
opvoeding en verzorging van uw kind. 

o De gezinsvoogd heeft het recht om het plan van 
aanpak te maken en mag aan anderen vragen 
om u en uw kind hulp te verlenen. 

o Bureau Jeugdzorg mag u en uw kind een 
schriftelijke aanwijzing geven. Een schriftelijke 
aanwijzing is een opdracht die gaat over de 
opvoeding en verzorging van uw kind. Dat kan 
bijvoorbeeld een opdracht zijn om ervoor te 
zorgen dat uw kind naar school gaat. U en uw 
kind zijn verplicht om deze schriftelijke 
aanwijzing op te volgen. 

o Bureau Jeugdzorg mag de kinderrechter om 
toestemming (een machtiging) vragen om uw 
kind uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld in een 
pleeggezin of leefgroep. Deze machtiging is 
geldig voor een bepaalde periode, maar Bureau 
Jeugdzorg kan vragen om die periode te 
verlengen als dit in het belang is van uw kind. 

o Bureau Jeugdzorg mag de kinderrechter vragen 
om een bestaande omgangsregeling tussen u en 
uw kind te veranderen. 

o Als uw kind uit huis is geplaatst, mag Bureau 
Jeugdzorg, als dat voor het kind beter is, het 
contact tussen u en uw kind verminderen, voor 

zolang als de uithuisplaatsing duurt. Dit geldt als 
een schriftelijke aanwijzing. 

o Als ouders/opvoeders geen toestemming willen 
geven voor een belangrijke medische 
behandeling of inschrijving op een school voor 
kinderen jonger dan 12 jaar, dan mag Bureau 
Jeugdzorg om vervangende toestemming vragen 
bij de kinderrechter. Wanneer Bureau Jeugdzorg 
die toestemming krijgt, betekent dit dat de 
medische behandeling toch kan doorgaan. 

o De gezinsvoogd mag, in het belang van het kind, 
een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, 
betrekken bij (de uitvoering van) de actie.  

 

Aan welke regels moet de hulpverlener van 
Bureau Jeugdzorg Limburg zich houden?  

o De gezinsvoogd moet aan u uitleggen hoe hij/zij 
werkt en welke rechten en plichten u heeft. 
Verder moet hij/zij, als jullie dat willen, deze 
folder met u bespreken. 

o De gezinsvoogd moet een plan van aanpak 
maken en het plan van aanpak onder zijn 
verantwoordelijkheid (laten) uitvoeren. Voordat 
de ondertoezichtstelling afloopt, moet Bureau 
Jeugdzorg beslissen of de ondertoezichtstelling 
en de eventuele uithuisplaatsing verlengd 
moeten worden. Hiervoor schrijft de gezinsvoogd 
een rapport. 

o Als de gezinsvoogd de actieagenda verandert, 
moet hij dit met u bespreken. 

o Voor het nemen van een aantal belangrijke 
beslissingen moet de gezinsvoogd overleg 
plegen met zijn teamleider en 
gedragswetenschapper. Ook moet hij of zij 
overleggen met zijn collega’s. Deze beslissingen 
zijn: 
-Het vaststellen van het plan van aanpak; 
-Het geven van een schriftelijke aanwijzing; 
-Het aanvragen van een wijziging in de 
omgangsregeling; 
-Het aanvragen van vervangende toestemming 
voor bijvoorbeeld een medische behandeling. 
-Als de gezinsvoogd vermoedt dat uw kind 
(seksueel) mishandeld wordt, moet hij of zij dit 
melden bij zijn leidinggevende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


