Geachte Kinderombudsman,
Op 15 augustus 2014 heeft mevrouw mr. M.L.W.P. Adriaansen u een klacht
toegezonden in verband met de klachtafwikkeling door de interne
klachtencommissie van de Raad voor de Kinderbescherming (bijgevoegd).
Op uw advies heeft klaagster haar zaak aanhangig gemaakt bij de
externe klachtencommissie van de Raad voor de Kinderbescherming
(bijgevoegd).
Op 28 november 2014 vond te Eindhoven de behandeling plaats van de
negen klachten van mevrouw Adriaansen. Het tijdstip was 11.00 u tot
13.00 u.
Aan de orde kwam onder meer dat het Gerechtshof te 's- Hertogenbosch
op 20 november 2014 heeft geoordeeld, dat de Raad voor de
Kinderbescherming, Regio Zuidoost Nederland alles behalve gedaan heeft
wat het Hof op 22 mei 2014 besloten heeft. Het hof schrijft dat het
erop lijkt, dat de Raad is voortgegaan op een weg van voor de zitting van
27 maart 2014 en zo is uitgekomen bij een ondertoezichtstelling van de
beide kinderen van klaagster.
Het hof had echter op 22 mei 2014 aan de Raad verzocht om na te gaan
wat de mening/ gevoelens van de beide kinderen zijn omtrent contact met
vader en hierover na de zitting van 27 maart 2014 met de
zittingsvertegenwoordiger van de Raad drie vragen geformuleerd.
De Raad blijkt geen van de drie door het Hof gestelde vragen te hebben
beantwoord. Een en ander is terug te vinden in de beschikking van het Hof
van 20 november 2014 in r.o. 7.7 en 7.8 (bijgevoegd).
De Raad werd op 28 november 2014 vertegenwoordigd door 6 personen,
waaronder twee juristen. Ondergetekende vertegenwoordigde klaagster.

Na afloop bleek de politie om 11.30 u aan het huisadres van de kinderen te
zijn geweest om de kinderen uit huis te plaatsen. Omdat de kinderen niet
aanwezig waren, vertrokken beide politiefunctionarissen naar Eindhoven
om na te gaan of de kinderen daar waren. Dit kunt u afleiden uit de foto's
die gevoegd werden bij een klacht die ondergetekende op 3 december
2014 over het gebeurde heeft laten uitgaan naar de externe
klachtencommissie van de Raad (bijgevoegd).
Tegen klaagster is in de afgelopen periode steeds beweerd, dat zij ten
onrechte ervan uitging, dat de ondertoezichtstelling in feite een
uithuisplaatsing was en men heeft haar stelselmatig trachten over te
halen terug te keren naar huis, omdat klaagster met haar beide kinderen
naar het buitenland is gevlucht
Op 28 november 2014 bleek echter dat klaagster volkomen gelijk had.
Klaagster is derhalve terecht enige maanden geleden met beide kinderen
naar het buitenland gevlucht.
Klaagster heeft mij verzocht u op de hoogte te brengen van deze
misstanden in Nederland, waar zij en haar beide kinderen nu al maanden
lang door gedupeerd zijn.
Hoogachtend,
mevrouw dr. mr G. Keulers

