Kamer wil jeugdzorgdossiers langer
bewaren
DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil
dat jeugdzorgdossiers langer worden bewaard, zodat
bijvoorbeeld slachtoffers van misbruik ook later nog in
hun verleden kunnen duiken.
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In ieder geval PvdA, GroenLinks, D66, CDA en PVV willen samen met de SP bezien wat de
mogelijkheden zijn om de dossiers langer dan 15 jaar op te slaan.
Onder meer Slachtofferhulp Nederland pleitte daarvoor maandag tijdens een hoorzitting in de
Kamer naar aanleiding van de bevindingen van de commissie Samson, die misbruik in de
jeugdzorg onderzocht.

Verwerkingsproces
Volgens Nine Kooiman van de SP kan het voor slachtoffers van misbruik heel belangrijk zijn
als de jeugdzorgdossiers langer bewaard blijven.
"Sommige mensen hebben pas op latere leeftijd eindelijk de moed verzameld om hulp te
zoeken en te kijken wat er in het verleden precies is gebeurd", aldus Kooiman.
"Zo'n verwerkingsproces komt zeker in het geval van misbruik vaak pas later in je leven op
gang. Dan is het behulpzaam als je kunt terugkijken wat de beslissingen in het verleden zijn
geweest en waarom die zo zijn gemaakt."
Kooiman tekent erbij aan dat mensen dan ook de mogelijkheid moeten krijgen om hun
dossiers te laten vernietigen: "Ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die op een
gegeven moment dat hoofdstuk helemaal afgesloten willen hebben."

Regie
Vera Bergkamp (D66) sluit zich bij Kooiman aan dat het verlengen van de termijnen "een
belangrijke rol kan spelen voor de waarheidsvinding en de verwerking". Wel zegt ze: "Het is
hierin heel belangrijk dat de regie over die dossiers bij diegene zelf blijft liggen."
Myrthe Hilkens van de PvdA laat weten "serieus naar het voorstel te willen kijken", zolang
het in het belang van de slachtoffers is en ook in de praktijk haalbaar blijkt. "We zijn in
principe voor, maar zoiets moet wel in goed overleg met de bewindspersoon tot stand
komen", aldus Hilkens.

Samson
De commissie Samson voltooide vorig jaar haar onderzoek naar seksueel misbruik in de
jeugdzorg. Daaruit bleek dat met name leidinggevenden en pleegouders zich schuldig hadden
gemaakt aan het misbruik, waarbij het in acht van de tien gevallen om zware verkrachting
ging.
In tweederde van de gevallen gebeurde er niets met de melding van misbruik. De commissie
concludeerde geschokt te zijn door de aard, duur en frequentie van gevallen van seksueel
misbruik in de jeugdzorg, op basis van een analyse van 500 binnengekomen meldingen van
misbruik van uit huis geplaatste kinderen.
In oktober bood het kabinet zijn excuses aan ten behoeve van de slachtoffers.

