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Hoofdstuk 2 

Het wettelijk kader en de handelingsruimte van de 
gezinsvoogd 

2.1 Inleiding 

De kinderrechter spreekt een ondertoezichtstelling uit wanneer er sprake is van een 
bedreigende situatie voor het kind en wanneer dit in het belang van het kind is . 
Verder is een voorwaarde dat andere middelen ter afwending van die bedreigende situa
tie hebben gefaald of naar alle waarschijnlijkheid zullen falen1. De gezinsvoogd 
moet de uitvoering verzorgen binnen de wettelijke richtlijnen. Met de herziening van 
de ondertoezichtstelling in 1995 waarbij de kinderrechter de rol van conflictbeslech-
tende en toetsende rechter krijgt toebedeeld en aan de (gezins)voogdij-instelling de 
leiding van de ondertoezichtstelling wordt opgedragen, komt de vraag opnieuw naar 
voren hoe de wetgever de taken van de gezinsvoogd definieert. 
De gezinsvoogd herstelt en versterkt het ouderlijk gezag zodat de ouders weer in staat 
zijn hun kinderen zelf te verzorgen en op te voeden2. Op die manier hoopt hij 'de be
dreigende situatie' op te heffen. Met de herziening van de OTS-wet heeft de gezins
voogd een instrument gekregen om zijn taken uit te voeren, namelijk 'het geven van 
schriftelijke aanwijzingen'. Wat betekent dit voor de praktijk van de gezinsvoogdij? 

In dit hoofdstuk wordt de eerste vraagstelling uitgewerkt, namelijk wat de specifieke 

betekenis is van het juridische kader waarbinnnen de interventies van de gezinsvoog

den worden uitgevoerd. Dit is onder andere gedaan aan de hand van discussies in de 

Tweede Kamer bij de totstandkoming van wetgeving. 

Allereerst wordt de achtergrond van de herziening van de maatregel van ondertoe
zichtstelling besproken (2.2) met alle kanttekeningen erbij (2.2.1). In paragraaf 
2.2.2 en 2.2.3 wordt ingegaan op de grondslag van de OTS die is veranderd. 
In paragraaf 2.3. tot en met 2.3.2 ga ik in op het doel van het werk van de gezins
voogd, namelijk ervoor te zorgen dat ouders hun ouderlijk gezag weer volledig kun-

1 Per 1 november 1995 staat de grondslag van de ondertoezichtstelling vermeld in art.l: 
254 BW lid 1: Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke 
belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd, en andere middelen ter afwending 
van deze bedreiging hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen, kan de kinder
rechter hem onder toezicht stellen van een gezinsvoogdij-instelling als bedoeld in artikel 
60 van de Wet op de jeugdhulpverlening. 
Tot 1 november 1995 hield art.l: 254 lid 1 het volgende in: Indien een kind zodanig op
groeit dat het met zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd, kan de kinderrech
ter het onder toezicht stellen. In paragraaf 2.2.2 en 2.2.3 wordt uitgebreid ingegaan op 
deze wijziging. 
2 Zie Art.l: 257 BW. 
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nen uitoefenen zodat dit is hersteld. Duidelijk wordt dat het door de wetsgeschiedenis 
heen geen vanzelfsprekende zaak is geweest om te spreken van ouderlijk gezag. Om 
tot een invulling van het begrip 'ouderlijk gezag' te komen, is het wetsvoorstel 

'Nadere regeling van het gezag over en van de omgang met minderjarige kinderen' 
(T.K. 1992-1993, 230012) uitgediept. 
Vervolgens wordt in paragraaf 2.4 het nieuwe instrument van de gezinsvoogd aan de 
orde gesteld, namelijk het geven van aanwijzingen. 
In het laatste gedeelte van het hoofdstuk wordt de hulp en recht discussie weergeven. 
Aan de hand van het model van de Savornin Lohman wordt een kader geschetst 
waarin de interventies van de gezinsvoogd geplaatst kunnen worden. 

2.2 De weg naar de wetswijziging van de OTS 

Tot de wetswijziging van 1 november 1995 was de scheiding der machten onvol
doende gerealiseerd: de kinderrechter legde niet alleen de OTS op, hij was eveneens 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregel. In 1979 kwam de toenmalige 
minister van Justitie met een wetsvoorstel om de rechtspraak en de verantwoorde
lijkheid voor de uitvoering van de maatregel van ondertoezichtstelling te scheiden. 
Maar het wetsvoorstel, dat uitwerking gaf aan het rapport van de commissie Wiarda 
(1971), haalde de eindstreep niet3. In de jaren '80 laaide opnieuw de discussie op als 
gevolg van uitspraken van het Europese Hof en kritiek van zeer uiteenlopende in
stanties. De rapporten van de commissie Gijsbers (Taken en functie van de raad voor 
de kinderbescherming, 1990) en de commissie Vliegenthart (Rechtzetten, T.K. 1990-
1991, 21818) leiden opnieuw tot een wetsvoorstel (T.K. 1992-1993, 23003) om de 
taak van de kinderrechter te beperken tot het rechtspreken terwijl de (gezinsvoogdij-
instelling volledig verantwoordelijk is voor de uitvoering. 

In de nota "Justitiële jeugdbescherming: met recht in beweging" (T.K. 1990-1991, 
21980) worden de redenen voor de wetswijziging en de mogelijke gevolgen ervan op 
een rij gezet. De belangrijkste, die uiteindelijk tot de wetswijziging heeft geleid, is 
de toenemende kritiek op 'het samengaan van een rechtsprekende en een uitvoerende 
functie in de gerechtelijke organisatie', ook wel de dubbele pet van de kinderrechter 
genoemd. Dit is namelijk slecht te verenigen met het uitgangspunt van 'rechterlijke 
onpartijdigheid'. De ouders en kinderen kunnen de kinderrechter en gezinsvoogd als 

-3 
J De wetgever grijpt hier terug naar de formulering van de commissie Wiarda (1971) die 
toen al aangaf de omschrijving van de grond voor een ondertoezichtstelling 'minder ge
lukkig te achten'; met name betreft dat de woorden 'zedelijke of lichamelijke ondergang'. 
In overeenstemming met elders in de wet (art.l: 83 lid 3 BW, art.l: 246 lid 3 BW) pleitte 
zij voor de volgende formulering: Tndien een kind zodanig opgroeit dat voor zijn zede
lijke of geestelijke belangen of voor zijn gezondheid ernstig gevaar is te duchten, kan de 
jeugdrechter het gezag van de de ouders wat betreft de verzorging en opvoeding van de 
minderjarige beperken door benoeming van een gezinsvoogd' (p. 172). 
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één partij ervaren, waardoor zij zich machteloos voelen. De mogelijkheid van hoger 
beroep doet daar niet aan af. 
Een tweede reden is de invloed van de professionalisering binnen de hulpverlening. 
Daardoor is er veel veranderd, waardoor de constructie uit de jaren twintig niet meer 
vanzelfsprekend is. De (gezins)voogdij-instellingen hebben de afgelopen decennia 
steeds meer verantwoordelijkheden gekregen. Zij moeten tegenwoordig aan zulke 
hoge eisen voldoen dat er geen goede reden meer zou zijn om aan hen verdergaande 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een maatregel te onthouden. Daarnaast 
is de feitelijke invloed van de kinderrechter op de dagelijkse praktijk van het uitvoe
rend werk afgenomen (T.K. 1992-1993, 23003, nr.3; p.3). 

Maar de doorslag geeft het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 
In artikel 6 lid 1 staat beschreven dat ieder het recht heeft bij het bepalen van zijn 
burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een 
tegen hem ingestelde strafvervolging, op een eerlijke, openbare behandeling van zijn 
zaak door een onafhankelijk en onpartijdige rechterlijke instantie. 
De invoering van het wetsvoorstel zou een kritische distantie bij de kinderrechter tot 
gevolg hebben, nodig om een onafhankelijk oordeel te vellen in conflictsituaties. 
Verder zou een onafhankelijke kinderrechter door conflictbemiddeling onnodige esca
latie kunnen voorkomen. De scheiding van recht en hulp zou leiden tot een verbete
ring van de positie van ouders, pleegouders en kinderen doordat de rechter niet langer 
uitvoerder is van zijn eigen beslissingen. Het betekent wel dat instellingen meer dan 
thans de verantwoordelijkheid voor de leiding over de uitvoering van de ondertoe
zichtstelling op zich zullen nemen. Dit stelt eisen aan de kwaliteit van de instelling. 
Daarom zou niet alleen meer deskundigheid noodzakelijk zijn, het vraagt ook om be
stuurlijke voorzieningen in de desbetreffende organisaties: "Toezicht en controle zul

len deugdelijk dienen te worden geregeld, omdat de instelling daar niet zelf mee be

last kan zijn" (T.K. 1990-1991, 21980, 21818, nr.5; p.24). De herziening van de 
OTS, hierna aan te duiden als de (nieuwe) OTS-wet, is uiteindelijk per 1 november 
1995 in werking getreden. 

2.2.1 Kritiek op de wetswijziging 

Voor, tijdens en na de wetswijziging kwam vanuit verschillende hoeken kritiek op 
de nieuwe OTS-wet. Wat ik hierna beschrijf, is gebaseerd op kritiek uit vakbladen en 
op debatten in de Tweede Kamer. 
De werkgroep Taakoverheveling^ zag voor de invoering van de herziene wet al pro
blemen in de uitvoering van het werk van de gezinsvoogdij. Zo is het mogelijk dat 
de gezinsvoogd, wiens verantwoordelijkheid in eerste instantie betrekking heeft op 

4 De werkgroep is naar aanleiding van de nota "Justitiële jeugdbescherming: met recht in 
beweging" (T.K. 1990-1991, 21980) door de directie Jeugdbescherming en Reclassering 
van het Ministerie van justitie ingesteld. 

31 



het kind, niet door de ouders wordt geaccepteerd. Ook kan hij worden mee gezogen in 
de problematische verhoudingen binnen het gezin en bij eventuele meningsverschil
len met de ouders in een patstelling belanden. De gezinsvoogd kan die doorbreken 
door gebruik te maken van zijn machtsmiddelen: bij gebrek aan medewerking van de 
ouders, kan de kinderrechter hen oproepen en hen tot medewerking verplichten. Het 
terugvallen op het gezag van de kinderrechter valt bij de nieuwe constructie juist 
weg. De (gezins)voogdij-instelling wordt, wat betreft de leiding over de uitvoering 
van de maatregel, geplaatst in de positie van de kinderrechter van vóór de wetswijzi
ging. De werkgroep pleitte er daarom voor om binnen de organisatiestructuur van de 
(gezins)voogdij-instelling schotten aan te brengen tussen het besluitvormend en het 
uitvoerend gezag. Dat behoort volgens de werkgroep niet in één hand liggen: "De 

taakverdeling tussen het gezag en de gezinsvoogd, als personificatie van het gezag, 

zal moeten overeenkomen met de huidige taakverdeling tussen kinderrechter en ge

zinsvoogd zoals deze thans nu bedoeld is" (Berenschot, 1994; p.10,11). Het gezag 
komt dan bij de directie te liggen. 

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak plaatste tijdens de behandeling van het 
wetsvoorstel in de Tweede Kamer ook nogal wat kanttekeningen bij het geheel. Het 
belangrijkste kritiekpunt had betrekking op het bekleden van de (gezinsvoogdij-in
stelling met bevoegdheden die een inbreuk vormen op het gezinsleven. Dit is in 
strijd met art.8 EVRM; inmenging in het gezinsleven mag slechts plaats vinden in
dien sprake is van directe controle van de rechter. Alleen het gezag van de rechter kan 
worden aangemerkt als openbaar gezag. Verder had de Vereniging kritiek op het ge
brek aan deskundigheid binnen de (gezins)voogdij-instellingen, de controle en het 
toezicht op de uitvoering van de maatregel; men uitte de vrees dat er een einde zou 
komen aan de bemiddelende rol van de kinderrechter en het verdwijnen van het spe
cialisme van de kinderrechter (T.K. 1992-1993, 23003, nr.5; p.3,4). 
Ook na de herziening van de wet was de kritiek niet van de lucht. De Savornin 
Lohman (1996) constateert dat de herziening van de OTS wel heeft geleid tot het 
versterken van de rechten van de ouders maar geen verbetering heeft gebracht voor de 
bescherming van kinderen. Bij de herziening kregen de rechten van het kind wel 
enige aandacht, maar vooral in de zin van het kind als actief burger5, die in staat 
moet worden geacht op te komen voor zijn eigen belangen. Het gaat bij beschermen 
daarentegen vooral om jonge kinderen die, gezien hun afhankelijkheid van volwasse
nen, een passief recht hebben op verzorging en opvoeding. De mogelijkheden voor 
autoriteiten om inbreuk te maken op het ouderlijk gezag zijn juridisch gezien vrijwel 
gelijk gebleven. De Savornin Lohman concludeert dat de herziene OTS-wet welwil
lend blijft ten aanzien van de ouders. De nieuwe formuleringen bieden de gezins-

5 Dit komt tot uitdrukking in art.l: 257 lid 3 BW: Indien het leeftijds-en ontwikkelings
niveau van de minderjarige en diens bekwaamheid en behoefte zelfstandig te handelen en 
zijn leven naar eigen inzicht in te richten daartoe noodzaken, zijn de hulp en steun, zono
dig in afwijking van het tweede lid, gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van 
de minderjarige. 

32 



voogden geen extra steun om het belang van het kind te laten prevaleren boven dat 
van de ouders. 

Op de nieuwe taak van de gezinsvoogden, namelijk het geven van aanwijzingen, is 
eveneens veel kritiek gekomen. Niet helder is wat nu precies onder een 'aanwijzing' 
moet worden verstaan. Er moet een formeel juridische aanwijzing liggen om het 
recht van hoger beroep te hebben. Wanneer het niet duidelijk is of er een aanwijzing 
wordt gegeven door de gezinsvoogd, weet men ook niet of er een hoger beroepsmo-
gelijkheid open staat (Bruning, 1996). Het gevolg is dat de rechten van de ouders en 
kinderen in het gedrang kunnen komen. 

2.2.2 'Bedreiging met zedelijke en lichamelijke ondergang' 

Al jaren vindt er discussie plaats over de grondslag die in de wet wordt gehanteerd 
om een ondertoezichtstelling uit te spreken. In het rapport Rechtzetten wordt gesteld 
dat de grondslag te vaag is. Onderzocht zou moeten worden of er een goed alternatief 
is voor het criterium "bedreiging van zedelijke en lichamelijke ondergang" (T.K. 
1990-1991, 21818). In de nota "Justitiële jeugdbescherming: met recht in beweging" 
komt dit criterium opnieuw aan de orde (T.K. 1990-1991, 21980). In welke situaties 
kan men spreken over 'ernstige bedreiging'? De staatssecretaris geeft aan dat de norm 
met betrekking tot 'ernstige bedreiging' wordt gesteld door de samenleving. De nor
men kunnen volgens hem niet meer dan globaal zijn en dit gegeven brengt daarom 
'noodzakelijkerwijs discretionaire bevoegdheden met zich mee'. De verheldering dient 
in eerste instantie te geschieden door de instantie die de maatregel uitlokt; de Raad 
dient in zijn verzoekschrift duidelijk te maken waarom de OTS geboden is. De rech
ter is volgens de staatssecretaris de aangewezen persoon om aan de wettelijke norm 
te toetsen en te beoordelen of er (nog) sprake is van ernstige bedreiging (T.K. 1990-
1991, 21980, nr.3). Van Montfoort concludeert naar aanleiding van zijn onderzoek 
naar het functioneren van de Raden: "Het gaat in het onderzoek van de Raad niet zo

zeer over de vraag of deze minderjarige wel of niet bedreigd wordt met zedelijke of li

chamelijke ondergang, maar over de vraag of een ondertoezichtstelling noodzakelijk 

is. De aard en de ernst van de klachten worden door de Raad in het rapport en rekest 

doorgaans in multi-interpretabele termen beschreven" (1993; p.88). De verheldering 
van de ingreep in het verzoekschrift van de Raad geschiedt volgens Van Montfoort in 
min of meer standaardformuleringen. 

De Ruyter (1993) concludeert dat de grondslag voor het uitspreken van de OTS niet 
alleen vaag is, het is tevens geen pedagogisch bruikbaar criterium. Volgens haar 
maakt de formulering niet duidelijk wanneer de zedelijke ontwikkeling zo is gestag
neerd dat er sprake is van ondergang. Ondanks het feit dat de meeste auteurs van me
ning zijn dat de beslissingsgrond van de OTS multi-interpretabel is, geven zowel 
Van Montfoort (1993) als Mertens (1993) aan dat op grond van hun bevindingen de 
Raden niet lichtvaardig besluiten tot het vragen van een maatregel. 
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Dit zou betekenen dat de maatschappelijk werkers binnen de jeugdbescherming in de 
afweging van het belang van het bedreigde kind enerzijds, en het belang van de pri
vacy van het gezin anderzijds, voor het laatste kiezen. Immers, de wetgever laat 
ruimte voor de praktijk om in te grijpen maar deze wordt alleen benut wanneer er 
sprake is van een ernstige situatie. 

2.2.3 'Zedelijke en geestelijke belangen of zijn gezondheid bedreigd' 

De wetgever heeft een poging gedaan om de aard en grondslag van de OTS te verdui
delijken. De grond van de ondertoezichtstelling is opnieuw geformuleerd in art.l: 
254 lid 1 BW: "Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geeste

lijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd, en andere middelen ter af

wending van deze bedreiging hebben gefaald of naar is te voorzien, zullen falen, kan 

de kinderrechter hem onder toezicht stellen van een gezinsvoogdij-instelling als be

doeld in artikel 60 van de Wet op de Jeugdhulpverlening (Stb.1989, 360). 

De wijzigingen die de wetgever heeft aangebracht zijn: het begrip 'gezondheid' in 
plaats van 'lichamelijk', de toevoeging van het begrip 'geestelijk' en het begrip 
'belang', de uitdrukking 'ernstig bedreigd' in plaats van 'met ondergang bedreigd' (De 
Savornin Lohman, 1996). Daarnaast is nieuw de zinsnede: "(..) en andere middelen 

ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of naar is te voorzien, zullen falen 

(..)". Het gaat hierbij om allerlei vormen van niet-justitiële hulpverlening. 
In de toelichting op dit artikel geeft de staatssecretaris opnieuw aan dat de rechts
grond van de maatregel van de OTS ruim genoeg dient te zijn om in vele verschil
lende problematische situaties ter bescherming van het kind te kunnen optreden. 
Verdere concretisering is daarom onwenselijk. In de Tweede Kamer is vervolgens ge
discussieerd over het begrip 'belang'. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 
en de Vedivo6 stellen voor om te spreken over 'bedreiging van de ontwikkeling'. De 
staatssecretaris houdt echter vast aan het begrip 'belang' en licht dit als volgt toe: 
"Of een ernstige bedreiging van de ontwikkeling van een minderjarige tot ingrijpen 

vanwege de overheid moet leiden, hangt immers af van welke ontwikkeling bedreigd 

wordt. Daarentegen is iedere ernstige bedreiging van een belang van een kind zorg

wekkend" (T.K. 1992-1993, 23003, nr.3; p . l l ) . In de artikelsgewijze toelichting 
geeft de staatssecretaris aan dat de gevallen waarbij sprake is van ernstige bedreiging 
van de zedelijke of geestelijke belangen van een minderjarige of van zijn gezondheid, 
afhangt van de waardering van de feitelijke omstandigheden en dus moeilijk te be
antwoorden. Vervolgens kan volgens hem de bedreiging waarover de bepaling 
spreekt zich voordoen op alle leeftijden (T.K. 1992-1993, 23003, nr.3; p.31). 

6 De Vedivo is een landelijke koepelorganisatie van (gezins)voogdij-instellingen. De 
Vedivo heeft als doel de ontwikkeling van de voogdij, (gezins)voogdij en jeugdreclasse
ring te bevorderen. Een onderdeel daarvan is et bevorderen van professionalisering van 
uitvoerend werk in de gezinsvoogdij. 
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Hiermee lijkt de wetgever aan te willen geven dat er sprake is van een verruiming 
van de grondslag van de OTS. De Savornin Lohman (1996) zet daar vraagtekens bij. 
Volgens haar is er slechts sprake van een modernisering van het taalgebruik en niet 
van een fundamentele verschuiving in het voordeel van het kind. De wetgever 
(juristen) kan beter uit de voeten met het begrip 'belang' dan met het begrip 
'ontwikkeling' dat behoort tot het domein van pedagogen en psychologen. Door te 
kiezen voor het begrip 'belang' wordt haars inziens deze invloed ten onrechte afge
schermd. Dit standpunt vindt steun bij De Ruyter (1993) die op zoek ging naar een 
nieuw criterium voor het opleggen van hulp. Zij constateert dat wanneer het gaat om 
de interpretatie van 'het belang' het merendeel van de auteurs die daartoe een poging 
deden, het belang van het kind verbinden met diens ontwikkeling of ontplooiing. 
Daarnaast wordt 'het belang' gekoppeld aan de relatie ouder-kind. 
De Savornin Lohman (1996) pleit voor de formulering die Stegerhoek (1995) han
teert. Stegerhoek (1995) gaat uit van de versterking van de positie van kinderen en 
niet, zoals nu het geval is, uit van de belangen van de ouders: 'Op de grond dat zon
der toezicht de verzorging en opvoeding van een minderjarige door de ouders of 
voogd, andere middelen in aanmerking genomen, niet verantwoord te achten is'. Deze 
formulering gaat ervan uit dat er een taak ligt bij de overheid wanneer ouders te kort 
schieten in het vervullen van hun verplichting tot verzorging en opvoeding. 
Baartman concretiseerde dat onlangs nog in zijn pleidooi voor het aanbod van hulp 
aan ouders als primaire preventie van kindermishandeling. Hij formuleert kortaf: 
"Als we menen dat plichten van ouders wortelen in rechten van kinderen, en dat doen 
ze, dan is ook vast te stellen dat het recht van kinderen het recht van ouders impli
ceert op extra ondersteuning bij hun taak" (1997; p.ll). 
Deze standpunten gaan veel verder dan wat nu de consequenties lijken van de nieuwe 
formulering in de wet. 

De conclusie is dat ook na de vraag vanuit de Tweede Kamer om concretisering, de 
grondslag van de OTS vaag blijft. Er lijkt met de herziening van de OTS weinig 
veranderd. De idee erachter is dat er verschillende problematische situaties kunnen 
zijn waartegen het kind moet kunnen worden beschermd. Indien de wet specifieker 
zou zijn, zou dit ertoe kunnen leiden dat kinderen buiten de boot vallen vallen die 
bedreigd worden. Wat 'ernstige bedreiging' is, is volgens de wetgever afhankelijk van 
de feitelijke omstandigheden en wordt aangegeven door de in de samenleving heer
sende algemene opvattingen. Dit brengt de noodzakelijke discretionaire bevoegdheden 
met zich mee. In de praktijk zijn het de jeugdbeschermers die bepalen wat 'ernstige 
bedreiging' is. Wanneer het gaat om het rekestreren van een maatregel is 'ernstige 
bedreiging' ter beoordeling van de raadsmedewerkers. Wanneer het gaat om het ver
lengen, opheffen van de OTS of om een verzoek tot een uithuisplaatsing gedurende 
de OTS, zijn het de gezinsvoogdijwerkers die moeten bepalen wanneer er sprake is 
van 'ernstige bedreiging'. Uit goed onderbouwt onderzoek blijkt echter dat raadson
derzoekers deze ruimte beperken; er moet heel wat aan de hand zijn voordat er wordt 
ingegrepen. Uiteindelijk wordt de invulling van 'ernstige bedreiging' weer getoetst 
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door de rechter. Deze uitspraken worden echter maar mondjesmaat gepubliceerd en 
ook summier gemotiveerd. Dit eist een apart onderzoek. 

2.3 Invulling begrip 'ouderlijk gezag' 

In hoofdstuk 1 is beschreven dat tot aan het einde van de 19e eeuw alleen de vader in 
het gezin de ouderlijke macht had. De kinderwetten aan het begin van deze eeuw 
brachten hierin verandering. De discussie die daarop volgde betreffende wetgeving 
rondom (inbreuk op) het ouderlijk gezag, richtte zich voornamelijk op de gehanteerde 
terminologie. Verschillende begrippen worden in de debatten naast elkaar gebruikt: 
ouderlijke macht, ouderlijk gezag, ouderlijke verantwoordelijkheid, zorg. In de vol
gende paragrafen wordt daar uitgebreid op ingegaan omdat ik met behulp van deze 
discussie helderheid wil verkrijgen over wat de wetgever nu verstaat onder 'herstel en 
versterken van het ouderlijk gezag'. Tot aan het wetsvoorstel 'Nadere regeling van 
het gezag over en van de omgang met minderjarige kinderen' (T.K. 1992-1994, 
23012) is er namelijk in de wet weinig tot geen invulling gegeven aan wat het ou
derlijk gezag betekent in relatie tot de kinderen. In het wetsvoorstel 'Nadere regeling 
van het gezag over en van de omgang met minderjarige kinderen' (T.K. 1992-1994, 
23012) doet de wetgever een poging om de inhoud en omvang van het ouderlijk ge
zag juridisch vast te leggen. 

2.3.1 'Ouderlijke macht', 'ouderlijk gezag' of 'ouderlijke zorg'? 

In 1971 stelde de commissie Wiarda voor om de term 'ouderlijke macht' te vervangen 
door de term 'ouderlijk gezag'. Het woord "macht" acht de commissie, gezien de be
tekenis van het woord, minder gelukkig (p.88). Brands-Bottema (1988) meent dat de 
gezagscrisis van de jaren zestig haar weerslag heeft in het rapport van de commissie 
Wiarda. Het woord "macht" was een besmet woord. Het zou een machtsverhouding 
uitdrukken terwijl de gedachte in die tijd was dat ouders en kinderen gelijkwaardig 
zijn. Volgens Brands-Bottema (1988) komt de wens tot herformulering van de ouder
lijke macht, naast het hiervoor genoemde argument, op het volgende neer: in de in
houdelijke omschrijving moet tot uiting komen dat de ouderlijke 
macht/gezag/verantwoordelijkheid/zorg een doelbevoegdheid is, die gericht moet zijn 
op de optimale ontplooiing en op het zelfbeschikkingsrecht van de minderjarige. 
Volgens haar omvat de term ouderlijke macht slechts een aspect van de relatie tussen 
ouders, kinderen en derden, namelijk het juridische aspect. 'Ouderlijk gezag' omvat de 
gehele relatie tussen ouders en kinderen. Ouderlijke macht kan een middel zijn om 
het ouderlijk gezag te handhaven (Brands-Bottema, 1988). 
Het begrip ouderlijk gezag wordt verder uitgewerkt in een voorstel van een zevental 
jeugdrechtspecialisten (1975) die ouderlijk gezag beschouwen als 'doelgezag', waar
door de toetsing van de wijze waarop ouders hun gezag uitoefenen grondiger kan 
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plaats vinden. Volgens hen kan de rechter slechts marginaal toetsen en hebben de 
ouders een grote vrijheid om hun ouderlijk gezag in te vullen. Slechts als er gronden 
aanwezig zijn voor het toepassen van een kinderbeschermingsmaatregel kan de rech
ter een inbreuk maken op het ouderlijk gezag. De jeugdrechtspecialisten geven de 
volgende definitie aan ouderlijk gezag: 
"Ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van hun minderja

rige kinderen. Te dien einde hebben zij ouderlijk gezag over deze kinderen, voor zo

ver de wet niet anders bepaalt. Het ouderlijk gezag dient naar redelijkheid en billijk

heid en met inachtneming van de rechten en bevoegdheden van de kinderen te worden 

uitgeoefend. 

Minderjarige kinderen hebben naar de mate van groei van hun persoonlijkheid, het 

recht zich overeenkomstig eigen inzicht te ontplooien. Dit recht bevat onder andere 

de keuze op het gebied van: godsdienst, levensbeschouwing, onderwijs, beroep en 

ontspanning, medische en andere hulpverlening. 

Dit recht moet naar redelijkheid en billijkheid en met inachtneming van de rechten 

en bevoegdheden van de ouders en de overige leden van het gezin worden uitgeoefend. 

De ouders oefenen in het algemeen hun gezag gezamenlijk uit. Verkeert men in de 

onmogelijkheid het gezag uit te oefenen, dan oefent de andere ouder dit alleen uit. 

Verkeren beide ouders in deze onmogelijkheid dan benoemt de rechter een voogd. Een 

ouder die onder curatele is gesteld wordt geacht in de onmogelijkheid te verkeren het 

ouderlijk gezag uit te oefenen. 

Geschillen omtrent de in dit artikel bedoelde rechten en bevoegdheden tussen de ou

ders onderling of tussen een ouder en zijn minderjarig kind worden door de rechter 

beslist" (Doek, Hoefnagels e.a., 1975). 

De jeugdrechtspecialisten menen dat dit nieuw geformuleerde artikel kan leiden tot 
het terugdringen van de publiekrechtelijke maatregelen en tot het privatiseren van het 
jeugdrecht. In gevallen waar een minderjarige zelf kan beslissen behoeft hij niet te 
worden 'beschermd' maar moet hij een rechter kunnen vinden die zijn gelijk onder
zoekt (Doek, Hoefnagels e.a., 1975). In het artikel worden 'ouderlijke macht' en 
'ouderlijk gezag' overigens weer door elkaar gebruikt. Ook in het parlement gebruikt 
men deze termen door elkaar. Slechts een enkeling maakt een principieel verschil 
tussen deze termen (Brands-Bottema, 1988). 

Opmerkelijk is dat in mei 1986 de minister met het wetsvoorstel komt waarin de 
term 'zorg' wordt geïntroduceerd: 'Nadere regeling van de ouderlijke zorg voor min
derjarige kinderen en van de omgang' (T.K. 19200). Veel kritiek ondervindt de mi
nister op de term 'zorg'. De discussie rondom 'zorg' en 'gezag' en 'macht' begint 
wanneer de minister reacties ontvangt van adviserende instanties^ op het concept
voorstel. Het merendeel van de instanties verkiest de term 'ouderlijke macht' boven 
de term 'ouderlijke zorg'. Men associeert de term ouderlijke zorg met de feitelijke 

n 

Dit waren: de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak; het College van Advies voor 
de Kinderbescherming; de Emancipatieraad; de Raad voor het Jeugdbeleid; de Nederlandse 
Orde van Advocaten; het (toenmalige) Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk 
Nederland (WIJN). 
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zorg terwijl ouderlijke macht de juridische zeggenschap over een kind betreft. De 
term 'zorg' versluiert dat het gaat om gezag, beslissingsbevoegdheid en dragen van 
verantwoordelijkheid door de ouders. Bovendien ontstaat er volgens hen verwarring 
met de feitelijke begrippen 'zorg' en 'verzorging' (T.K. 1992-1993, 23012, nr.3; 
p.5). 'Ouderlijke zorg' wordt vervolgens niet in het wetsvoorstel opgenomen. 
Wanneer in 1993 het wetsvoorstel 'Nadere regeling van het gezag over en van de 
omgang met minderjarige kinderen' (T.K. 1992-1993, 23012) wordt ingediend, be
sluit men (eindelijk!) aan de inhoud en omvang van het gezag (art.l: 245 BW) een 
nadere invulling geven. Verwezen werd naar de voorstellen van de jeugdrechtspecia
listen (zoals hierboven vermeld) en naar voorstellen van de Raad voor het jeugdbeleid 
(1988, p.77/78). Men trachtte eveneens het (gezamenlijk) gezag na echtscheiding 
alsmede het gezag in situaties waarin nooit een huwelijk is geweest te regelen. De 
term 'ouderlijke macht' wordt vervangen door de term 'ouderlijk gezag'. De staatsse
cretaris zegt daarover het volgende: "Het begrip ouderlijke macht past niet in het 

beeld van de ouder-kind verhouding zoals dit heden ten dage wordt ervaren. De term 

'gezag' brengt, beter dan het begrip 'zorg' het juridische karakter van deze verhouding 

tot uitdrukking, dat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een aantal in de wet 

verankerde bevoegdheden van ouders ten opzichte van hun kinderen" (T.K. 1992-
1993, 23012, nr.3; p.35). 

Geconcludeerd kan worden dat er een enorme spraakverwarring is geweest. De be
grippen macht, gezag en zorg worden herhaaldelijk door elkaar gebruikt. Uiteindelijk 
wordt besloten om het accent te leggen op het juridische karakter in de relatie ouders-
kinderen en kiest de wetgever voor het begrip "ouderlijk gezag' in plaats van 
"ouderlijke zorg'. Brands-Bottema (1988) concludeert dat ondanks de discussie over de 
terminologie, over de aard en inhoud van de ouderlijke gezag weinig wordt gespro
ken. In de volgende paragraaf ga ik daarom in op het voornemen van de wetgever om 
wèl in te gaan op in de inhoud en omvang van het ouderlijk gezag. 

2.3.2 Nadere invulling inhoud en omvang van het gezag in de wet 

Het wetsvoorstel 'Nadere regeling van het gezag over en van de omgang met minder
jarige kinderen' (T.K. 1992-1994, 23012) geeft veel informatie over gezamenlijk ge
zag van ouders over hun kinderen. Belangrijk voor het onderwerp van deze studie is 
echter de nadere invulling van het begrip gezag. Het gaat met name om de artt.l: 
245, 247 en 249 BW. Art.l: 245 BW bepaalt wie onder gezag staan, aan wie gezag 
toekomt en waarop gezag betrekking heeft. Art. 247 vervangt het huidige art. 1: 245 
BW^. Dit laatste artikel ging enkel in op de verplichtingen die de ouders en de kinde
ren jegens elkaar hebben. In art.l: 249 BW wordt aan het kind de verplichting opge-

s Art.l: 245 BW was: 
1. Een kind, van welke leeftijd ook, is aan zijn ouders eerbied en ontzag verschuldigd. 
2. De ouders zijn verplicht hun minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden. 
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legd rekening te houden met de bevoegdheden van de ouders en de belangen van de 
overige leden van het gezin. 
Uit het debat in de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel heb ik drie onderwerpen ge
licht die belangrijk zijn voor het begrip ouderlijk gezag: de discussie over zorg en 
gezag, de discussie over recht en plicht en de discussie over de relatie ouder en kind. 

Bij de toelichting op het wetsvoorstel geeft de staatssecretaris aan dat het leidend be

ginsel is dat ouder en kind, ieder als drager van rechten en plichten, op voet van ge

lijkwaardigheid met elkaar dienen om te gaan. Dit impliceert enerzijds dat ouders in 
de uitoefening van het gezag rekening dienen te houden met de opvattingen van hun 
minderjarige kinderen in de mate waarin hun persoonlijkheid zich ontwikkelt en met 
hun daaraan gekoppelde toenemende behoefte naar zelfstandigheid. Het opleggen van 
beperkingen aan het kind, het stellen van grenzen aan het zelf mogen beslissen, kan 
dan zijn rechtvaardiging vinden in de omstandigheid dat het kind wegens onzelfstan
digheid en onbekwaamheid bescherming behoeft. Anderzijds, aldus de staatssecreta
ris, zal het kind de aan de ouder toekomende bevoegdheden in het kader van de ge
zagsuitoefening dienen te respecteren en rekening dienen te houden met diens aan
spraken alsmede met mogelijke aanspraken van andere gezinsleden op bepaalde rech
ten (T.K. 1992-1993, 23012, nr.3; p . l l ) . 

Zorg en gezag 

Om het begrip 'gezag' uit te leggen, keert het begrip 'zorg' wederom terug in het de
bat. De CDA-fractie pleit voor een combinatiebegrip, namelijk 'ouderlijke zorg en 
gezag' (T.K. 1992-1993, 23012, nr.4, p.l) . De staatssecretaris geeft naar aanleiding 
van deze vraag de volgende invulling aan het begrip 'gezag': "Gezag impliceert naar 

mijn oordeel zeggenschap, verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid. Zorg is 

een begrip wat een feitelijke toestand uitdrukt. Zorg voor kinderen kan er zijn zonder 

juridisch gezag. Omgekeerd kan er gezag zijn zonder dat er gezorgd wordt voor het 

kind. Dat is niet de reden dat niet is overwogen om de begrippen zorg en gezag te 

koppelen, maar juist om het onderscheid dat nu bestaat, waarvan was afgedwaald 

door de introductie van het begrip zorg in plaats van gezag of ouderlijke macht in het 

conceptvoorstel, weer terug te brengen in Boek 1 BW. Dat neemt niet weg dat het 

juridisch gezag en de feitelijke zorg vaak zullen samengaan" (T.K. 1992-1993, 
23012, nr.5; p.l) . 

Interessant in deze discussie is de vergelijking met de begripsbepaling die in 
Engeland gehanteerd wordt. Op 16 november 1989 is in Engeland de Children Act in 
werking getreden. De wet had tot gevolg dat de regeling van het gezag van ouders (en 
andere verzorgers) over hun minderjarige kinderen belangrijke wijzigingen onder
ging". Men verving de oude termen 'parental rights' en 'parental powers' door 

y De wet legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van ouders ten opzichte van hun 
kinderen dan op rechten van de ouders. De (gezamenlijke) verantwoordelijkheid blijft ook 
bestaan nadat de ouders zijn gescheiden. Indien een van de ouders hertrouwt, kan de ouder
lijke verantwoordelijkheid worden gedeeld met een derde (bijvoorbeeld een stiefvader). 
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'parental responsibility'. Dit begrip omvat alle rechten, bevoegdheden, verantwoorde
lijkheden en plichten die een ouder heeft met betrekking tot een kind en diens ver
mogen. Ofwel: "de verantwoordelijkheid voor het zorg dragen voor en het groot 

brengen van het kind zodat het, zowel fysiek als moreel, een goed ontwikkelde vol

wassene kan worden" ^(Van Unen, 1993). 
De Engelse wetgever hanteert zowel het begrip ouderlijke verantwoordelijkheid als 
het begrip zorg. Mijns inziens probeert de wetgever in Nederland, in een poging te 
komen tot een definitie van ouderlijk gezag, het zorgaspect juist los te koppelen. 
Ley ten (1994) betoogt in deze context dat het recht aan niemand gezag kan verschaf
fen. Net zo min als de wetgever met enige kans van succes iemand kan verplichten 
zorg aan te wenden. Hij constateert dan ook dat het recht machteloos wordt wanneer 
het over zorg gaat. Zorg kan niet door het recht worden opgelegd; enkel tegen het 
evident ontbreken van zorg, tegen verwaarlozing kan vaak met succes worden opge
treden. 

Recht en plicht 

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel viel een aantal tweede kamerleden over 
de termen gehanteerd in art. 1: 247 lid 1 B W ' l Daarin wordt het verplichtende karak
ter van het hebben van gezag voor ouders vastgelegd. De minister had ervoor geko
zen om 'plicht' vooraf aan het woord 'recht' te formuleren, conform het Duitse 
rechtssysteem (par.1626 BGB, T.K. 1992-1993, 23012, nr.3; p.35). Met name de 
CDA-fractie had kritiek op het benoemen van ouderlijke verantwoordelijkheden als 
plicht en recht. De wetgever had namelijk voor de minderjarige de verplichting ge
formuleerd als 'rekening houdend met' (art.l: 249 BW)'^ ter vervanging van 'eerbied 
en ontzag verschuldigd' zoals in het vroegere art.l: 245 lid 1 BW vermeld stond. 
Volgens het CDA zou er, in tegenstelling tot wat het wetsvoorstel beoogt, geen uit
drukking worden gegeven aan de gelijkwaardigheid in de relatie ouder en kind (T.K. 
1992-1993, 23012, nr.4; p.6). De minister houdt in zijn Memorie van Antwoord 
vast aan zijn formulering: "Uit dit recht en die plicht van ouders vloeit impliciet het 

recht van de minderjarige voort om opgevoed en verzorgd te worden evenals de plicht 

om de opvoeding en verzorging die zijn geestelijk en lichamelijk welzijn bevorderen, 

te respecteren" (T.K. 1993-1994, 23012, nr.5; p.6). Even lijkt de discussie beëindigd 
maar opnieuw geeft, dit keer een vertegenwoordiger van het GPV, aan dat de plicht 

Zij kunnen alledrie onafhankelijk van de anderen hun verantwoordelijkheden uitoefenen 
indien zij niet handelen in strijd met een uitspraak van de rechter. Volgens Van Unen 
(1993) is de achterliggende gedachte dat ouders gezamelijk verantwoordelijk voor hun 
kinderen moeten blijven. 
1(J Deze definitie werd genoemd tijdens het debat bij de behandeling van de Children Act 
1989 (Van Unen, 1993). 
11 Art.l: 247 lid 1 BW: Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn 
minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. 
12 Art.l: 249 BW: De minderjarige dient rekening te houden met de aan de ouder of voogd 
in het kader van de uitoefening van het gezag toekomende bevoegdheden, alsmede met de 
belangen van de overige leden van het gezin waarvan hij deel uitmaakt. 
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van de ouders wel expliciet wordt vermeld in de wet maar dat de plicht van de min
derjarige tot eerbied en ontzag voor de ouder ontbreekt (T.K. 1993-1994, 23012, 
nr.7; p.5). Uiteindelijk lijkt de wetgever een compromis te hebben gevonden: de weg 
is ingeslagen om het verplichtende karakter voor ouders explicieter in de wet aan te 
geven (art.l: 247 lid 1 en 2 BW). Voor het kind zit het verplichtende karakter in 
art. 1: 249 BW waarin het kind de verplichting wordt opgelegd rekening te houden 
met de bevoegdheden van de ouders en de belangen van de overige gezinsleden. 
Helaas is art. 1: 247 lid 3 BW door amendering weggevallen. In art. 1: 247 lid 3 BW 
was neergelegd dat de ouders rekening dienen te houden met het leeftijd- en ontwik
kelingsniveau van het kind, rekening houdende met diens toenemende bekwaamheid 
en behoefte zelfstandig te handelen en zijn leven naar eigen inzicht in te richten. 
Deze bepaling zou recht hebben gedaan aan het groeiende ontwikkelingsniveau van 
het kind. 

Er wordt voornamelijk geredeneerd vanuit de positie van de ouders. En wanneer dit 
vanuit het kind gebeurt, ligt de nadruk op de plichten van de kinderen en niet op het 
recht van het kind om opgevoed en verzorgd te worden. Een aanzet werd gegeven in 
art. 1: 247 lid 3 BW maar dat haalde de eindstreep niet. Dit is opmerkelijk omdat een 
argument dat de laatste tijd steeds meer aanhang krijgt, niet genoemd wordt, name
lijk dat de zorgplicht van de ouders weer berust op het recht van het kind op verzor
ging. De overheid grijpt dan niet alleen in om te beschermen maar om het kind 
ruimte te geven om het actieve recht te realiseren (Verdrag van de Rechten van het 
kind; zie ook Baartman, 1997). 

Moet aan kinderen niet meer rechten worden toegekend? De Ruyter (1993) wijst in 
de kinderrechtendiscussie op de "wiltheorie"13 en de "belangentheorie"14 waar ver
schillende eisen worden gesteld aan de rechtendrager. Zij is van mening dat het niet 
noodzakelijk is dat de rechtendrager (in dit geval het kind) in staat is voor zijn belan
gen op te komen (zoals het uitgangspunt in de wiltheorie). In navolging van 
Feinberg (1980) meent zij dat iemand rechten kan dragen indien die persoon intrin
sieke belangen heeft die geschaad kunnen worden. Iemand heeft intrinsieke belangen 
indien iemand kan ervaren, gevoelens heeft die getroffen kunnen worden. Ik ben het 
met haar eens wanneer zij concludeert dat het niet alleen mogelijk is om te spreken 
over rechten van kind, maar zelfs noodzakelijk. Wanneer het 'goed' verloopt in de re
latie tussen ouder en kind hoeft men niet te spreken over rechten van kinderen en 
blijven de concepten 'recht' en 'plicht' achterwege. Maar wanneer het misgaat in een 

1 o 
J Binnen de wiltheorie heeft de rechtendrager een actieve rol. Iemand kan alleen rechten 

worden toegekend indien hij zelf in staat is te kiezen of hij dit recht opeist dan wel van 
zijn recht afziet. 
1 4 In de belangentheorie heeft de rechtendrager geen actieve rol. Een persoon heeft een 
recht omdat dit in zijn belang of voordeel is. De rechtdrager kan het recht wel claimen of 
er vanaf zien, maar het is geen noodzakelijke voorwaarde dat de rechtendrager dit doet. Zie 
voor een uitgebreide beschrijving De Ruyter (1993). 
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gezin, is het noodzakelijk dat de belangen van alle betrokkenen beschermd kunnen 
worden door een beroep op hun rechten. Dat is ook naar mijn idee een van de belang
rijkste argumenten om aan kinderen individuele rechten toe te kennen, opdat zij zich 
kunnen verdedigen tegen machtsmisbruik door hun ouders. Wanneer zij daar gezien 
hun leeftijd niet toe in staat zijn, ligt er een taak voor derden. Dit dient de wetgever 
veilig te stellen. 

Relatie ouder-kind 

In het debat over het wetsvoorstel 'Nadere regeling van het gezag over en van de om
gang met minderjarige kinderen' (T.K. 1992-1994, 23012) doen politici eveneens 
uitspraken over de relatie tussen ouders en kinderen. Opnieuw blijkt dat in reactie op 
met name de confessionele partijen de wetgever wordt gedwongen om over dit moei
lijke onderwerp uitspraken te doen. Twee uitgangspunten lijken daarbij centraal te 
staan: enerzijds de ontwikkeling van het kind en zijn behoefte aan zelfstandigheid; 
anderzijds ziet de wetgever de relatie tussen ouders en kinderen als een van gelijk
waardigheid: 

"De relatie van de ouders met hun kind is er geen waarin het enkel gaat om de ge

hoorzaamheid die en het respect dat door het kind is verschuldigd jegens zijn verzor

gers en opvoeders en de verplichting van laatstgenoemden tot verzorging en opvoe

ding, maar een relatie waarin op voet van gelijkwaardigheid door ouders (verzorgers 

en opvoeders) en kinderen met elkaar wordt omgegaan. Een relatie, waarin de ouders 

rekening houden met de mening van hun kind, uiteraard in de mate waarin zijn per

soonlijkheid zich ontwikkelt en de behoefte aan zelfstandigheid. Ook in de regeling 

van de handelingsonbekwaamheid vindt die groei naar zelfstandigheid erkenning" 

(T.K. 1993-1994, 23012, nr.5; p.5). 

Het is een feit dat door een nadere invulling van het begrip gezag de relatie tussen 
ouders en kinderen door de wetgever wordt gejuridiseerd; persoonlijke verhoudingen 
binnen het gezin probeert men te vangen in regels om op die manier de grenzen aan 

het ouderlijk gezag te kunnen bepalen. Met andere woorden, de overheid zou mede 
door de invulling van het begrip ouderlijk gezag op 'een legitieme wijze' kunnen in
grijpen. Met name de christelijke partijen geven uiting aan hun angst voor een te 
vergaande bemoeienis van de overheid met de opvoedingssituatie. De staatssecretaris 
ontkent deze juridisering tijdens het debat in de Tweede Kamer: "Het voorgestelde 

art. 247 heeft geenszins de bedoeling om de relaties binnen een gezin verder tejuridi-

seren. 'Het betreft een codificatie van algemene opvattingen binnen de maatschappij 

over hoe de verhouding tussen ouders en hun kinderen behoort te zijn. Het uitgangs

punt blijft dat ouders het recht hebben hun kinderen naar eigen overtuiging en in

zicht op te voeden, en evenwel rekening houdend met de ontwikkeling van het kind 

en de weg naar zelfstandigheid die het gaat'" (T.K. 1993-1994, 23012, nr.5; p.8). 
Het gaat hier eveneens om het spanningsveld tussen de vrijheid van ouders om zelf 
invulling te geven aan de opvoeding van hun kinderen en het ingrijpen van de over
heid wanneer de relatie tussen de ouders en de kinderen mis loopt: "De vorm en ont

wikkeling van de relatie waarover artt. 247 en 249 reppen is een typering van de re-
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laue zoals die in de huidige maatschappij als gebruikelijk en wenselijk wordt erva

ren. De vrijheid omtrent de inhoud van de opvoeding wordt door deze bepalingen niet 

aangetast" (T.K. 1993-1994, 23012, nr.5; p.9). 
En wanneer er dan toch wordt ingegrepen door middel van een OTS door de overheid 
staat het volgende uitgangspunt centraal: "De criteria voor toepassing van deze rege

ling staan op zichzelf en zullen niet worden aangetast of opgerekt worden door de 

formulering van de bepaling van de voorgestelde artt. 247 en 249, evenmin als de 

bevoegdheden voor de raden voor de kinderbescherming en hulpverleningsinstanties. 

(...) Dat neemt niet weg dat, als er eenmaal bv. een OTS is uitgesproken, de leidraad 

van art. 247 een aanknopingspunt kan zijn waarop ouders door de gezinsvoogd ge

wezen kunnen worden" (T.K. 1993-1994, 23012, nr.5; p.9). 

Met deze uitspraken wordt ten eerste helder dat in de relatie tussen ouders en kind 
herhaaldelijk wordt verwezen naar de toenemende zelfstandigheid van het kind. Men 
legt daarmee het accent op de gelijkwaardigheid van ouders en kind. De wetgever 
blijft echter vaag wanneer het gaat om de uitleg en onderbouwing van deze wense
lijkheid. Voor de verdere inhoud van de relatie tussen ouders en kinderen wordt ge
sproken over wat 'maatschappelijk gebruikelijk is'. 

Ten tweede blijkt dat kinderen in het debat over deze relatie op de tweede plaats ko
men. Er wordt met name geredeneerd vanuit de ouders. 
Tot slot blijkt dat vooral de Christelijke partijen de wetgever dwingen een standpunt 
in te nemen om de inhoud en reikwijdte van het ouderlijk gezag te verhelderen, en 
wanneer het gaat om de relatie tussen ouders en kinderen (zie ook Brands-Bottema, 
1988). 

De kinderrechtendiscussie omvat, behalve de vraag of een kind wel of niet een rech-
tendrager is, eveneens de discussie over de (on)gelijkheid in de relatie ouder-kind. Een 
rechtenmoraal is een gelijkheidsmoraal. Dat betekent dat niet alleen wordt veronder
steld dat mensen gelijk zijn maar, voor zover ze dat niet zijn, rechten vaak bedoeld 
zijn om feitelijke ongelijkheid in machtsrelaties te compenseren. Rechten hebben 
volgens Van der Burg (1993) in die zin een sterk emancipatoire functie. Volgens 
hem is bij kinderen dit emancipatoire ideaal in veel gevallen zo ver verwijderd van de 
concrete werkelijkheid, dat het geven van rechten weinig bijdraagt aan daadwerkelijke 
emancipatie van kinderen. Wanneer we spreken over een opvoedingssituatie is er 
volgens hem sprake van een ongelijkheid tussen ouder en kind. Van den Burg waar
schuwt ervoor om een te groot accent te leggen op de rechten van kinderen. Er kan 
op die manier een relatiemodel worden geïntroduceerd dat vreemd is aan een opvoe
dingssituatie. 

De ongelijkheid tussen ouders en kinderen komt onder meer tot uitdrukking in de 
cognitieve vaardigheden van kinderen. Deze zijn vaak onvoldoende om de consequen
ties van hun handelen te overzien en om individuele belangen af te wegen tegen die 
van anderen; kinderen beschikken niet over dezelfde sociale (economische) middelen 
als volwassenen om daarmee over hun eigen leven te beschikken; het kind is in de 
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opvoeding afhankelijk van de goede zorg en verantwoordelijkheid van volwassenen 
(Van Nijnatten, 1993). 
De pleitbezorgers voor rechten van kinderen baseren dit pleidooi onder meer op het 
feit dat de jeugd mondiger is geworden. Van Nijnatten (1993) meent dat het vooral 
gaat om een aantal veranderingen in de relatie tussen ouders en kinderen. In de vroe
gere westerse samenleving bestonden naast het gezin strak georganiseerde sociale 
verbanden. In de huidige samenleving ontbreekt een dergelijke structuur. Volgens 
Van Nijnatten vindt de idee van toegenomen mondigheid van jeugdigen zijn oor
sprong in de veranderde relatie tussen ouders en kinderen. 

In de OTS-wet speelt de wetgever daar overigens wel op in (zie art.l: 257 lid 3 
BW1 5). 

2.4. 'De aanwijzing' 

Naast het bieden van 'hulp en steun' aan de ouders en het kind (art. 1: 257 lid 1 en lid 
2) is de gezinsvoogd bevoegd zowel aan de ouders als aan de minderjarige aanwijzin
gen te geven ter zaken van de verzorging en opvoeding (art.l: 258 lid 1 en lid 2). De 
introductie van een schriftelijke aanwijzing heeft te maken met het wegvallen van de 
functie van de kinderrechter. Zowel de ouders als de minderjarige moeten deze aan
wijzingen opvolgen (art. 1: 258, lid 1 en 2 BW). Voor ouders kan het niet-opvolgen 
van aanwijzingen ernstige gevolgen hebben, zoals ontzetting uit het ouderlijk gezag 
(art.l: 269, lid 1 onder d BW). 

In de Tweede Kamer is deze aanwijzing door de staatssecretaris als volgt gedefinieerd: 
"Een aanwijzing kan worden beschouwd als een opdracht tot handelen of nalaten die 

betrekking heeft op de verzorging en opvoeding van de minderjarige" (T.K. 1992-
1993, 23003, nr.3; p.4). Een aanwijzing beperkt het ouderlijk gezag. Bij het niet 
opvolgen van de aanwijzingen kan dat ontzetting uit de ouderlijke macht tot gevolg 
hebben. Daarom staat de mogelijkheid van hoger beroep open (T.K. 1992-1993, 
23003, nr.3; p.26). Voorts moet een aanwijzing het doel van de OTS dienen en mag 
zij in geen geval in strijd zijn met de wet (T.K. 1992-1993, 23003, nr.3; p.35,36). 
De discussie die daarop volgde in de Tweede Kamer richtte zich onder andere op de 
reikwijdte van het geven van aanwijzingen: niet duidelijk was of men alleen de ou
ders aanwijzingen kon geven of ook het kind. In de Memorie van Toelichting wordt 
besloten dat op grond van art.l: 258 BW'We gezinsvoogdij-instelling bevoegd is 

schriftelijke aanwijzingen te geven aan de ouder en de minderjarige betreffende de 

verzorging en opvoeding van de minderjarige. Een dergelijke aanwijzing zal pas 

noodzakelijk zijn wanneer door middel van overleg en overreding de gewenste mede

werking van ouder en minderjarige niet verkregen word. Een aanwijzing aan de min

derjarige zal steeds met de ouder besproken moeten worden en zal tevens als aanwij-

1 -1 Zie noot 5 van dit hoofdstuk. 
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zing aan de ouders gelden die zij aan de rechter kunnen voorleggen" (T.K. 1992-
1993, 23003, nr.3; p.36). 
Daarnaast bestond onduidelijkheid over de vraag of de aanwijzing schriftelijk of ook 
mondeling kan worden geven. Wanneer men uitgaat van een schriftelijke aanwijzing, 
zou dat kunnen impliceren dat een hulpverleningsplan eveneens kan worden opgevat 
als een aanwijzing. De staatssecretaris antwoordt hierop als volgt: "De onderdelen 

van het hulpverleningsplan die neerkomen op opdrachten tot handelen of nalaten be

treffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige zijn te beschouwen als 

aanwijzing en dus moeten zij op schrift worden gezet" (T.K. 1992-1993, 23003, 
nr.5; p.7). Dat betekent dat een hulpverleningsplan uit aanwijzingen kan bestaan, 
naast de aanwijzingen die gedurende de OTS kunnen worden gegeven. Berenschot 
constateert al in 1994 dat er in de gezinsvoogdij twee visies bestaan op het geven 
van aanwijzingen. Enerzijds wordt het geven van een aanwijzing gezien als een laat
ste redmiddel wanneer overtuigen en overreden door de gezinsvoogd niet meer helpt. 
Anderzijds wordt een aanwijzing beschouwd als een formele bevestiging van wat is 
afgesproken tussen de gezinsvoogd en het gezin. Het laatste zou betekenen dat iedere 
op papier vastgelegde uitspraak als aanwijzing zou fungeren (ook het hulpverle
ningsplan). Berenschot concludeert dan ook dat deze zienswijze vergaande gevolgen 
heeft voor de hoeveelheid aanwijzingen die zouden worden gegeven. In de toekomst, 
aldus Berenschot, zijn schriftelijke documenten zoals het hulpverleningsplan te be
schouwen als aanwijzingen. Bruning (1996) meent dat de rechtspositie van de ouders 
en minderjarigen versterkt dient te worden door expliciet in het hulpverleningsplan 
de mogelijkheid tot hoger beroep te vermelden tegen dat deel van het hulpverle
ningsplan dat als een aanwijzing kan worden beschouwd. 

Vervolgens is tijdens het debat in de Tweede Kamer niet helder wat nu precies ver
slaan wordt onder een aanwijzing. Met andere woorden, wat zijn de grenzen van een 
aanwijzing? De staatssecretaris probeerde deze grenzen als volgt aan te geven: 
"Aanwijzingen kunnen verschillend van aard zijn, afhankelijk wat er in een concreet 

geval noodzakelijk is en afhankelijk van de beschikbare hulpmiddelen" (T.K. 1992-
1993, 23003, nr.3; p.35). Hij geeft daarbij een aantal voorbeelden zoals het kind een 
orthopedagogische behandeling doen geven, of bepaalde huisregels handhaven. Hij 
concludeert dat de bepaling van de grenzen uiteindelijk geschiedt door de rechter. 
Dat er een nadere omschrijving van een aanwijzing gewenst is, blijkt na de invoe
ring van de wet. Onduidelijkheid bestaat er wanneer het bijvoorbeeld gaat om een 
aanwijzing tot medische behandeling van een kind. De gezinsvoogd kan niet zonder 
toestemming op grond van art.l: 258 BW een aanwijzing opleggen tot het inenten 
van een kind. Op dat moment is art.l: 264 BW van toepassing16. Een gezinsvoogd 
kan ook geen aanwijzing geven aan ouders betreffende medewerking tot een uithuis
plaatsing (Bruning, 1996). 

1 6 Art.l: 264 BW houdt in dat indien een medische behandeling van een minderjarige 
jonger dan twaalf jaar noodzakelijk is om ernstig gevaar voor diens gezondheid te voor
komen, de gezinsvoogd hiervoor toestemming aan de kinderrechter kan vragen. 
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Dat die onduidelijkheid een rol speelt wordt geïllustreerd door de praktijk van het ar
rondissement Amsterdam; afgezet tegen de praktijk van voor 1995 lopen weinig pro
cedures over schriftelijke aanwijzingen van (gezins)voogdij-instellingen (De Wit, 
1997). 

2.5 Tussenstand 

In dit hoofdstuk is een speurtocht ondernomen naar het juridisch kader waarbinnen de 
interventies van de gezinsvoogden worden uitgevoerd. 
Ondanks het feit dat de grondslag (bedreiging met zedelijke en lichamelijke onder
gang) van de OTS is veranderd, blijft de nieuwe formulering vaag. Er moet namelijk 
kunnen worden ingegrepen in verschillende problematische situaties. De wetgever 
wil de kans dat kinderen die buiten de formulering in de wet vallen, maar wel be
dreigd worden, zo klein mogelijk houden. De invulling van 'ernstige bedreiging' is 
daarom afhankelijk van de feitelijke omstandigheden en wordt aangegeven door in de 
samenleving heersende algemene opvattingen. In de praktijk moeten de maatschappe
lijk werkers binnen de kinderbescherming dat zelfstandig beoordelen en dan blijkt dat 
zij de gegeven ruimte weer verkrappen; er wordt niet lichtvaardig overgegaan tot het 
rekesteren van een maatregel. Uiteindelijk geschiedt de toetsing van de invulling van 
'een bedreigde situatie' door de rechter. 
Voor een interpretatie van wat de wetgever bedoelt met 'het herstel van het ouderlijk 
gezag' is het belangrijk om te achterhalen wat de wetgever verstaat onder 'gezag'. 
Macht, gezag en zorg worden echter tot aan het begin van de jaren negentig in de wet 
regelmatig door elkaar gebruikt. Met het wetsvoorstel (T.K. 1992-1994, 23012) dat 
aan de inhoud en omvang van het gezag een nadere invulling geeft, kiest de wetgever 
voor de term ouderlijk gezag in plaats van ouderlijke zorg of ouderlijke verantwoor
delijkheid. Gezag impliceert 'zeggenschap', 'verantwoordelijkheid' en 
'beslissingsbevoegdheid'. De wetgever koppelt daarmee het zorgaspect los van het 
gezagsaspect en het accent ligt op de juridische kant van de relatie tussen ouders en 
kinderen. 
De wetgever staat voor ogen het gezag van de gezinsvoogd helder te maken voor de 
cliënt door het geven van schriftelijke aanwijzingen. De gezinsvoogd heeft dan ook 
een machtsmiddel om op te treden wanneer de aanwijzingen niet worden opgevolgd; 
ze kunnen ontzetting uit het ouderlijk gezag aanvragen (art.l: 269 lid 1 onder d). 
Over deze taak van de gezinsvoogden bestaat veel onduidelijkheid. Een nadere om
schrijving zou op zijn plaats zijn. 

Een ander streven van de wetgever is het rekening houden met de veranderde verhou
dingen in de relatie tussen ouders en kinderen en de weerslag daarvan in de wet. 
Ouders en kinderen zouden een meer gelijkwaardige relatie hebben door het gegeven 
dat kinderen op een steeds vroegere leeftijd mondig worden. 
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Voorzichtigheid is geboden wanneer men kinderen meer rechten wil geven. Kinderen 
zijn geen "handelingsbekwame kleine volwassenen". Kinderen kunnen zichzelf niet 
altijd beschermen en daarom blijft de taak van beschermen, indien de de opvoeders dit 
nalaten, toch ook bij de overheid liggen. Het blijft echter onduidelijk of de bescher-
mingsgedachte als uitgangspunt wordt genomen van recente wetgeving, waarbij het 
kind wordt beschouwd als een voorwerp van bescherming. Of dat het kind wordt be
schouwd als een individu met eigen rechten en verantwoordelijkheden. Wanneer het 
namelijk gaat om rechten en plichten van ouders en kinderen, neemt de wetgever de 
ouders als uitgangspunt. Voor de kinderen worden de plichten van hen jegens hun 
ouders beschreven. Het heeft dus niet geleid tot een nadere explicitering van het recht 
van het kind om verzorgd en opgevoed te worden. 
De gezinsvoogden hebben in dit schemergebied - de keuze tussen kinderen bescher
men of kinderen stimuleren tot eigen verantwoordelijkheden - een eigen handelings
ruimte. Dit kan voor hen een moeilijke keuze inhouden. Het probleem is dat deze 
keuze vaak niet als zodanig wordt onderkend of herkend. 

2.6 Discussie: verhouding tussen hulp en recht 

Wanneer het gaat gaat om ingrijpen in een gezin heeft de wetgever expres veel ruimte 
in de wet gelaten voor praktijk werkers (raadsmedewerkers en gezinsvoogden) om te 
beslissen naar eigen inzicht. Door welke ethische principes laten ze zich leiden? Het 
is een bij uitstek morele praktijk en dat maakt het moeilijk om objectief te blijven. 
Praktijkwerkers hebben toch houvast nodig. Eerst was daar de rechter op wiens gezag 
zij zich konden beroepen maar sinds de herziening van de ondertoezichtstelling is die 
naar de achtergrond verschoven. 
Soetenhorst-de Savornin Lohman (1990) gaat in haar boek 'Doe wel en zie om' in 
op deze discretionaire van praktijkwerkers en de manier waarop zij daarmee kunnen 
omgaan. 
Zij stelt dat in hulprelaties het accent te veel is komen te liggen op de rechten-ethiek 
('ethic of justice'). Als reactie op standaardisering en technocratisering is er op het 
terrein van de hulpverlening behoefte aan een versterking van de 'ethic of care'. Deze 
zorg-ethiek kenmerkt zich door, een relationele, op de beleving van de ander gerichte 
manier om met moeilijke situaties om te gaan. Het gaat daarbij om het individu met 
zijn of haar specifieke probleem. De rechten-ethiek is gericht op het afstandelijk op
lossen van morele dilemma's aan de hand van rechtvaardigheidsbeginselen. Bij de 
ethiek van recht-doen geldt de uniformiteit en gelijke berechting. Iedereen moet vol
gens dezelfde principes behandeld worden. 
Soetenhorst-de Savornin Lohman (1990) stelt deze ongelijke verhouding tussen recht 
en hulp aan de orde. Zij pleit voor een context-model waarin het goed-doen ('ethic of 
care') en het recht doen ('ethic of justice') worden geïntegreerd. Zowel hulpverleners 
als justitiële autoriteiten hebben te maken met beide ethische principes, met goed
doen en met recht-doen. De balans vinden tussen 'ethic of care' en 'ethic of justice' 
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vindt daar plaats waar er daadwerkelijk hulp wordt verleent, namelijk op de 
werkvloer. Soetenhorst-de Savornin Lohman (1990) noemt de hulpverleners de 
zogenaamde frontlinie-werkers. Dit zijn functionarissen die aan het einde van de lijn 
staan en het "product" van de organisatie leveren. Problemen die zich binnen een 
organisatie voordoen worden vaak naar de hulpverleners afgewenteld. De werkdruk 
neemt toe, terwijl er aan de voorwaarden om behoorlijk werk te doen, wordt getornd. 
De werkers beschikken over een aantal technieken, formeel maar vooral informeel, 
om hieraan het hoofd te bieden en om het leven aangenaam te houden. Daartoe 
behoren strategieën die mensen ontwikkelen waardoor bijvoorbeeld de werkdruk 
aanvaardbaar blijft; selectie van cliënten door het herformuleren van problemen in 
hanteerbare doelen, wachtlijsten of onbereikbaar zijn voor cliënten. Het juridisch 
handelingsmodel, het volgen van de regels, is een techniek die wordt gebruikt om de 
problemen te reduceren. Volgens de ethiek van de hulpverlening is dit eigenlijk niet 
geoorloofd: het juridisch-formele aspect wordt aangedikt en het hulpverleningsaspect 
verkleind. Er kan dan een aparte functionaris worden aangesteld die zich enkel bezig 
houdt met het juridische werk. Hiermee wordt de basis gelegd om hulp en recht van 
elkaar te scheiden. Volgens Soetenhorst-de Savornin Lohman (1990) is de enige 
manier om dit proces van uitholling te voorkomen, de erkenning dat elke interventie 
een element van straffen en helpen in zich draagt. Vanuit dat inzicht kan men leren 
omgaan met beslissingsmacht. Volgens haar hoeft dat helemaal geen willekeur tot 
gevolg te hebben. Onzichtbare selectieprocessen bevorderen willekeur en dan onder de 
noemer van rechtsgelijkheid. Naast het erkennen van de elementen 'straffen' en 
'helpen' door de werkers, is er eveneens controle nodig vanuit de cliënten zelf, 
eventueel met behulp van zijn of haar omgeving. Juist in de 'ethic of care' gaat het 
om het oplossen van bijzondere en complexe problemen, toegespitst op het individu. 
Daarom is het volgens Soetenhorst-de Savornin Lohman (1990) noodzakelijk dat 
iedere werker een bepaalde handelingsruimte ter beschikking heeft. In navolging van 
Lipsky pleit zij voor een effectief gebruik van de 'discretionaire ruimte' in plaats van 
een beperking ervan door regels en procedure-afspraken. 
Gezinsvoogdij-werkers zijn in deze optiek frontlinie-werkers. Zij moeten binnen for
mele juridische kaders van de wet opereren; en ook op de cliënt afgestemde adviezen 
geven en problemen oplossen. Er kunnen problemen ontstaan wanneer de balans tus
sen het goed-doen en recht-doen niet in evenwicht is. Door de toenemende werkdruk 
(hoge case-load) kunnen gezinsvoogdij-werkers een vlucht nemen in protocollen en 
wetgeving. Zij kunnen minder goed reageren op bijzondere en complexe problemen 
waarvoor zij zich gesteld zien. Zij zullen bijvoorbeeld snel verwijzen naar de kinder
rechter wanneer zij niet genoeg tijd hebben om hun acties te legitimeren naar alle be
trokken partijen. Dan ligt het accent op de 'ethic of justice' en wordt de 'ethic of care' 
ondergeschikt gemaakt. In het gunstigste geval krijgt de gezinsvoogd wel de tijd en 
de handelingsruimte om problemen op te lossen toegespitst op de gezinssituatie. 
Belangrijk is ook de controle vanuit de cliënt zelf: ouders en kinderen moeten geïn
formeerd worden over het recht om zich al dan niet bij de beslissingen van de gezins-
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voogd neer te leggen. In deze ideale situatie is er sprake van erkenning door alle par
tijen van beide aspecten: hulp en recht. 

2.7 Recht verpakt in zorg of zorg verpakt in recht? 

Juist de al sinds de invoering van de kinderwetten bestaande spanning tussen hulp en 
recht maakt een zorgvuldige studie van de praktijk essentieel. De gezinsvoogden 
moeten namelijk zowel recht doen aan de formeel juridische kant ('ethic of justice') 
als goed-doen door een op de ander gerichte relatie aan te gaan ('ethic of care'). Dit 
laatste is vaak alleen mogelijk via het aangaan van een vertrouwensrelatie. 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat vertrouwen een belangrijk aspect is van 
het werk van de gezinsvoogden (De Savornin Lohman & Steketee, 1996; Mertens, 
1996). In de beschrijving die de gezinsvoogden geven van hun werk beschouwen zij 
het gedwongen karakter als een minder essentieel onderdeel van hun werkwijze. 
Gezinsvoogden hechten meer aan het geven van hulp en het bieden van steun 
(Mertens, 1996). Verder lijkt het vaak of tussen ouders en gezinsvoogden weinig tot 
geen conflicten voorkomen. Gezinsvoogden zouden daarom vrijwel geen gezag 
(hoeven) toe te passen (Mertens, 1996; Hoogsteder & Suurmond, 1997). Er is plaats 
voor onderhandeling en rekening houden met de wensen en verwachtingen van ouders 
en kinderen. Aan de andere kant lijkt dit niet te sporen met wat er gebeurt: het gedrag 
van sommige jongeren gaat de tegenovergestelde richting op en er sprake is van een 
toegenomen ernst van crimineel gedrag en geweld (Komen, 1997). 
Op grond van deze onderzoeken is mijn werkhypothese dat de gezinsvoogden in hun 
werk de nadruk zullen leggen op het goed-doen ('ethic of care') en niet op het recht
doen ('ethic of justice'). 

We zullen zien dat juist het hanteren van dat spanningsveld, het werk van de gezins
voogd moeilijk maakt maar ook boeiend. De ontwikkeling is steeds verder gegaan in 
de richting van onderhandelen en het richten op de cliënt. Daardoor is het omgaan 
met het gezagsaspect moeilijk geworden. Op welke manier hulp en recht in het werk 
van de gezinsvoogden naar voren komt, is in dit boek beschreven. Bieden de 
gezinsvoogden: "zorg verpakt in recht" of "recht verpakt in zorg"? Het perspectief 
van de ouders en de kinderen is noodzakelijk: alleen op die manier is een goed beeld 
te krijgen van dit spanningsveld. Dat blijkt uit mijn hierna beschreven onderzoek, dat 
gebaseerd is op een jaar van nabij volgen van gezinsvoogden, ouders en kinderen. 
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