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Voorwoord 

In 1962/1963 liep ik vanuit mijn opleiding voor maatschappelijk werk stage bij de 
Amsterdamse Raad voor de Kinderbescherming. Daarna werkte ik bij de gezins
voogdijvereniging Pro Juventute te Amsterdam. Mijn belangstelling voor het 
moeilijke gebied van de kinderbescherming bleef bestaan toen ik overstapte naar 
de vrijwillige hulpverlening, waar ik bleef werken bij wat eerst een Medisch 
Opvoedkundig Bureau was, en wat nu een RIAGG-afdeling is voor jeugdigen en 
hun ouders. 

In de praktijk van de hulpverlening word ik steeds opnieuw bevestigd in mijn 
overtuiging dat ouders en kinderen eigen aan elkaar zijn. Een overheid die zich 
met kinderbeschermingsmaatregelen in die relatie mengt mag daarvoor wel zeer 
goede argumenten aanvoeren. Maar wat zijn goede argumenten? Ik verwachtte in 
het recht een bevredigend antwoord te zullen vinden, maar dat viel tegen. Toen 
ik in 1990 als jurist afstudeerde had ik ondanks een scriptie-onderzoek over het 
onderwerp nauwelijks een schijn van antwoord gevonden. 

Het was mevrouw M. de Langen, toen hoogleraar familie- en jeugdrecht aan 
de Universiteit van Amsterdam, die mij met groot enthousiasme stimuleerde om 
een dissertatie-onderzoek aan het probleem te wijden. Toen zij met emeritaat ging 
heb ik met spijt moeten vaststellen dat het zeer de vraag was of mijn proefschrift 
binnen vijfjaar daarna af zou komen, en dat ik om die reden een andere promo
tor moest zoeken. 

Gelukkig vond ik vervolgens prof. J. de Boer bereid om mij als promotor te 
begeleiden. Met zijn mild-kritische houding heeft hij mij uitgedaagd om mijn 
ideeën te preciseren en te onderbouwen. Van zijn iets minder milde eisen aan 
leesbaarheid profiteert de lezer van dit proefschrift mee. Ik heb zeer geprofiteerd 
van zijn brede juridische oriëntatie. Zijn steeds zeer betrouwbare beschikbaarheid 
op de achtergrond was een voortdurende geruststelling. 

Het schrijven van dit proefschrift was een spannende uitdaging. Het was ook een 
eenzelvige bezigheid. De hartelijke belangstelling van familieleden, vrienden en 
collega's is mij daarbij tot grote steun geweest. Hun aanwezigheid was een voort
durende en welkome herinnering aan wat nog meer belangrijk is. 

Tenslotte: het onderwerp van dit proefschrift benadrukt hoe belangrijk ouders 
zijn, en hoe ongelijk het leven zijn gunsten verdeelt. Ik ben mij er van bewust 
hoe zeer ik bevoorrecht ben geweest met mijn beide vaders, en hoe zeer ik met 
mijn moeder nog steeds bevoorrecht ben. 

Februari 1999, 
Hanneke van Wijk. 
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I. Algemene inleiding 

1. Het belang van het onderwerp 

Bij de parlementaire behandeling van de kinderwetten van 1901/1905 werd 
legitimatie van kinderbeschermingsmaatregelen (hierna: KB-maatregelen) als 
volgt verwoord door de parlementariër Visser: 

"de rechtsgrond voor het ingrijpen van de overheid in de ouderlijke macht 
ligt [...] in haar roeping, om alle burgers van den staat tegen onrecht te 
beschermen. Daarop hebben allen gelijkelijk aanspraak, zowel de kleinen 
als de grooten. Niet alleen de ouders, maar ook de kinderen kunnen daar
om eischen, dat hun rechten worden gehandhaafd.".1 

Aan het eind van de eeuw wordt deze positieve verplichting vooral verdrags
rechtelijk gefundeerd. Deze algemene legitimatie staat hieronder niet ter 
discussie. Zij dient als uitgangspunt voor de onderhavige studie die gaat over 
de vraag: 
a. hoe die legitimatie in het Nederlandse recht uitgewerkt wordt, 
b. welke juridische problemen daarbij rijzen, en 
c. hoe deze problemen constructief benaderd kunnen worden. 

Waarom zijn deze vragen van belang? 
De KB-maatregelen vormen een ernstige inbreuk op het fundamentele 

recht van ouders om op hun eigen manier vorm te geven aan hun ouderlijke 
verantwoordelijkheid. Dat was het geval toen in 1901 de wet op civielrechte
lijke ontneming van het gezag tot stand kwam, en aan het einde van de twin
tigste eeuw geldt het niet minder. In de tussenliggende periode is er veel over 
de KB-maatregelen geschreven. Opvallend zelden gaat het daarbij over legiti
matie.2 Wie zich afvraagt onder welke feitelijke omstandigheden de overheid 
mag ingrijpen en hoe ver die ingreep mag gaan verdwaalt al snel in een mist 
van vaagheid. Toen ik mij eindjaren tachtig begon te verdiepen in het onder
werp trof ik hiervoor in de Nederlandse juridische literatuur zo weinig be
langstelling aan dat het leek of de vraag zelf lichtelijk ongepast was. Dat is 

1 De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 363. 

Vgl. Koens 1994, p. 17 en Doek, Themis 1995, p. 154. Zie verder hfdst. III. 
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sindsdien wel veranderd3, maar een hot item is het onderwerp in de rechtswe
tenschap ook sindsdien niet geworden.' 

Toch gaat het om grondrechten van zowel ouder als kind. Het gaat met 
name om de ouderlijke rechten die voortvloeien uit family life, en aan de 
andere kant om het recht van kinderen op "lichamelijke en psychische integri
teit".3 Meestal lopen die rechten met elkaar parallel, maar als dat niet het 
geval is komen ook de corresponderende plichten van de overheid met elkaar 
in botsing. 

Professionele hulpverleners hebben nogal eens te maken met omstandighe
den waarbij kinderen ernstig te kort komen. Vooral voor hen is het onder
werp dan ook belangrijk. In het verleden is veelvuldig betoogd dat de justiti
ële jeugdhulpverlening beperkt dient te blijven tot gevallen waar een maatre
gel onmisbaar is. Deze opvatting stond aan de wieg van de Wet op de jeugd
hulpverlening. De pleidooien hebben tevens bijgedragen tot een algemene 
nadruk op laagdrempeligheid in de vrijwillige hulpverlening, en tot de ont
wikkeling van een scala van mogelijkheden die in het bijzonder geschikt zijn 
voor ernstig disfunctionerende gezinnen.4 Dit is een gunstige ontwikkeling, 
waaraan echter oude problemen kleven. Het risico bestaat dat de ouder zich 
geprest voelt tot schijn-vrijwillige medewerking. En aan de andere kant: in 
omstandigheden die bedreigend zijn voor de ontwikkeling van kinderen kan 
de hulpverlener, als zijn werk zonder effect blijft, licht medeplichtig worden 
aan het voortbestaan van zo'n situatie. Het is dan ook geen wonder dat vragen 
over de grens tussen vrijwillige en opgelegde hulpverlening de gemoederen 
bezighouden van professionals die werkzaam zijn in het overgangsgebied 
tussen beide terreinen. Ik meen echter dat het onderwerp niet alleen onder de 
verantwoordelijkheid van hulpverleners valt. Evenals bijvoorbeeld bij eutha
nasie of bij gedwongen psychiatrische opname gaat het óók om juridische 
normering. In de woorden van het Britse Finer Report: 

"The fundamental principle which must govern the family court is that it 
shall be a judicial institution which, in dealing with family matters, does 
justice according to law. This may seem so obvious a point as hardly to be 

1 Zie hfdst. III. 
2 Zie de NJB-Kronieken van het Personen en Familierecht: Hammerstein-Schoonderwoerd 

1993; De Boer 1994; Wortmann 1995 en 1998; Forder 1996; Gras, 1997. 
3 Deze omschrijving is ontleend aan Von Brücken Fock, NJCM-bulletin, 1996, p. 154: De 

overheid is verplicht een KB-maatregel uit te lokken als de fysieke of psychische integriteit 
van het kind gevaar loopt. 

4 In Amsterdam b.v.: video-hometraining, gespecialiseerde gezinszorg, "Families First", 
" Project-aan-huis ". 
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worth mentioning; but the need to emphasize it arises from the nature of a 
jurisdiction which aims to do good as well as to do right. ". ' 

Dit onderzoek gaat over een deel van die normering, en over de bijbehorende 
juridische problemen. De bronnen voor deze studie zijn dan ook gezocht in 
juridische hoek, en het onderstaande is in de eerste plaats geschreven voor 
juristen. Wel hoop ik dat verheldering van het juridische probleem ten goede 
komt aan de kwaliteit van de hulpverlening op het grensgebied tussen hulp en 
recht. 

De lezer verwachte bij dit alles geen opzienbarend nieuws. 
Zeker de meeste conclusies zullen insiders bekend voorkomen. Gezien het 
zwaarwegend belang van het onderwerp is het echter niet voldoende dat 
opvattingen min of meer gemeengoed zijn in een kring van ingewijden. Theo
rieën behoren toegankelijk te zijn voor discussie in brede kring. Zij behoren 
bovendien herleidbaar te zijn tot de bronnen en tenminste enig inzicht te 
geven in wat tegenstrijdig of onbeantwoord blijft. 

2. Terminologische complicaties 

2.1. Algemeen2 

Woorden zijn verraderlijk. Vaak geven ze vooral een gevoelswaarde of inten
tie aan, en steeds wordt hun betekenis gekleurd door de context. Soms is de 
letterlijke betekenis van een woord anders dan de werkelijkheid die ermee 
wordt aangeduid, zodat het gebruik afleidt van de realiteit. Deze complicaties 
gelden in dit onderzoek des te meer omdat het gaat om een tijdsbestek van 
bijna een eeuw, en om een gebied waar termen soms worden gebruikt vanwe
ge hun kameleontische eigenschappen.3 Onderstaande toelichting is bedoeld 
om deze terminologische perikelen zoveel mogelijk te ondervangen. 

2.2. "Rechtsgrond" 

Al in de titel beginnen de problemen. Ik heb de voorkeur gegeven aan 
"rechtsgrond" boven "criterium", welke term ruimer is en even goed past 

1 Finer Report 1974, § 4. 285, geciteerd door Vlaardingerbroek 1991, p. 170. 
2 Vgl. over de taal van het jeugdrecht: cie. Wiarda 1971, p. 34-52 en p. 231-270. 
3 B.v. "het belang van het kind", zie hfdst. VII. 
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buiten een juridische context.' Ook het veel gebruikte "grondslag" is me te 
algemeen. "Rechtsgrond" geeft beter mijn bedoelingen aan vanwege zijn 
typisch juridische trekjes, die vooral betrekking hebben op vraagstukken rond 
legitimiteit. Een definitie blijkt echter moeilijk te geven. In het algemeen 
vormt de rechtsgrond in het civiele recht de verbinding tussen de feitelijke 
grondslag en het (gevorderde) rechtsgevolg2, waarbij niet alleen verdrag en 
materiële wet als bron worden beschouwd, maar ook gewoonte en billijkheid.3 

In verband met de KB-maatregelen wordt de term (rechts)grond4 gewoonlijk 
minder ruim gebruikt, en dan nog op verschillende manieren. Dat hoeft geen 
grote problemen te geven. De kans op spraakverwarring is echter minder 
groot als men oog heeft voor de diverse nuanceringen, waarvan hieronder 
enkele voorbeelden volgen. 
a. Vanouds bepaalt de wet dat ontzetting uit het gezag mogelijk is "op grond" 

van o.a. slecht levensgedrag. Het artikel is inmiddels zeer in onbruik 
geraakt. In het verband van deze paragraaf gaat het er om dat het (terug
houdende) belang van het kind-criterium daarnaast afzonderlijk is vermeld. 

b. Koens doelt met "rechtsgrond" op de gehele wettelijke tekst die in zijn 
voorstel de basis vormt voor respectievelijk een maatregel van hulp en 
steun en voor gedwongen uithuisplaatsing. In het eerste geval is tevens het 
ultimum remedium-criterium vermeld, in het tweede een terughoudend 
belangcriterium. In beide teksten wordt bovendien bepaald wie bevoegd is 
het verzoek in te dienen.5 Elders6 gebruikt hij "grondslag" voor een be
perktere formulering. 

c. De Ruiter en De Langen zien de rechtsgrond los van het belangcriterium.7 

d. Stegerhoek sluit zich nog meer aan bij het onder systeem a vermelde: 
"wettelijke gronden" naast een uitdrukkelijk in de wet te vermelden terug
houdend belangcriterium.8 

Dit geeft gemakkelijk verwarring. Zo gebruikt Bol, JV 1978, nr. 4, p. 4, de titel "Uithuis
plaatsing. Beslissingscriteria in de justitiële kinderbescherming" voor een artikel over 
criteria vanuit het oogpunt van hulpverlening; vgl. p. 8: het komt in de praktijk vrijwel 
nooit voor dat de kinderrechter afwijkt van het advies van de gezinsvoogdij-instelling. 
Vriesendorp 1981, p. 9. 
Vriesendorp 1981, p. 52-56. 

Tussen "rechtsgrond" en "grond" heb ik geen verschil kunnen ontdekken. 
Koens 1994, resp. p. 38 en p. 42. 
Koens 1994, p. 46. 
De Ruiter 1972, p. 17, en De Langen 1973, p. 164 
Stegerhoek 1995, p. 44. 
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e. Bij Rood-de Boer is de rechterlijke discretionaire bevoegdheid onderdeel 
van de rechtsgrond.1 

Kortom: men kan het begrip rechtsgrond opvatten in ruime of in enge zin. In 
het eerste geval vormen het ultimum remedium- en het belangcriterium een 
onderdeel van de rechtsgrond, in het tweede geval niet. Wel ziet het er naar 
uit dat in de literatuur met "rechtsgrond" steeds wordt gedoeld op een wette
lijke formulering.2 

Tenzij anders vermeld wordt gebruik ik in deze studie de term in enge zin.3 

2.3. "Kinderbescherming " 

Ondanks veelvuldige bezwaren tegen de term "kinderbescherming"4 heb ik 
hiervoor gekozen, omdat "kind" beter dan "jeugdige" uitdrukking geeft aan 
de deels biologisch bepaalde samenhang tussen leeftijd en feitelijke afhan
kelijkheid.5 

2.4. "Kinderbeschermingsmaatregelen " 

Hieronder worden gewoonlijk gerekend: de ontzetting uit het gezag, de al dan 
niet gedwongen ontheffing van het gezag, en de ondertoezichtstelling6 (OTS), 
alsmede de voorlopige maatregelen.7 Het blokkaderecht wordt er gewoonlijk 
niet toe gerekend omdat niet de overheid maar de pleegouder het initiatief 
neemt om het ouderlijk gezag te beperken. Hoort adoptie tot de maatregelen? 
In de literatuur wordt deze vraag grosso modo ontkennend beantwoord, vaak 
met het argument dat de KB-maatregelen ingrijpen in ouderlijk gezag.8 Blok
kaderecht en adoptie zijn vanouds wel nauw verwant aan de KB-maatregelen, 

Rood-de Boer, FJR 1980, p. 144: "kan de rechter een beslissing tot [...] geven". 
Vgl. hfdst. III § 5.5 over de ontwikkeling van het "prescribed bij law" van art. 8 EVRM, 
lid 2. 
Conform Stegerhoek 1995, p. 44. 

4 B.v. Rutten-Roos 1992, p. 13, nt. 18, en Cie. Wiarda 1971, p. 48. 
Vgl. De Ruiter 1972, p. 21. 

Zie voor de historische achtergrond van het woord Asser/Wiarda 1957, p. 609. 
Voorlopige OTS en gehele of gedeeltelijke schorsing uit het gezag, al dan niet samengaand 
met belasting van een voogdijinstelling met de voorlopige voogdij; zie hierover Asser/De 
Boer 1998, resp. § 849 en § 877. 
Cie. Wiarda 1971, p. 125; Hermans 1984, p. 186. Vgl. De Langen 1990, p. 110: adoptie 
werd destijds geïntroduceerd als KB-maatregel, maar verliest dat karakter bij de stiefoude
radoptie. 



6 /. Algemene inleiding 

vooral vanwege de gemeenschappelijke dienstbaarheid aan het belang van het 
kind.1 Het verdragsrecht brengt de diverse rechtsfiguren om andere redenen 
onder een gemeenschappelijke noemer. Ten eerste beschermt art. 8 EVRM 
via de term family life naast de rechten die voortvloeien uit het ouderlijk 
gezag ook de rechten die voortvloeien uit het ouderschap als zodanig. Boven
dien leidt het regiem van art. 8 ertoe dat de rol van de overheid wordt geac
centueerd in situaties waarin zij niet optreedt als procespartij. Zo stelt het 
Europese Hof over het ouderlijk recht op maatregelen ter hereniging met het 
kind: 

"[...] this principle must be taken as also applying to cases such as the 
present where the origin of the provisional transfer of care is a private 
agreement. " ? 

In deze studie ligt het accent op inbreuk op het ouderlijk gezag. 

2.5. "Overheid" 

De overheid heeft veel verschillende functies, die grotendeels in onderschei
dene instituties zijn ondergebracht. In de term "public authority" van art. 
8 EVRM komt dit goed tot uiting. De overheid gelijkt zo een duizendpoot, en 
het kan gebeuren dat de ene poot neemt wat de andere zojuist gegeven had. 

Omdat de particuliere burger zich vaak bedient van de overheid is de grens 
tussen deze twee niet altijd scherp. Acties tegen een public authority betreffen 
via deze omweg vaak een privé-persoon.3 In de hierboven4 geciteerde zaak-
Hokkanen bijvoorbeeld was er een geschil tussen een weduwnaar en zijn 
schoonouders die de zorg voor zijn kind op zich hadden genomen.5 De zaak 
wordt nog gecompliceerder als men zich realiseert dat organisaties met een 
voorheen particulier karakter vaak in sterke mate verstatelijkt zijn, onder 
andere door subsidievoorwaarden. Zo zijn instellingen voor gezinsvoogdij, 
ooit ontstaan als particuliere verenigingen, bestuursorganen geworden.6 Door 

Cie. Wiarda 1971, p. 125. 
EHRM 23-9-1994 (Hokkanen) Ser. A, vol. 299-A, § 55. EHRM 23-6-1993 (Hoffman), 
Ser. A, vol. 255-C, § 29. 
Forder, 1995, p. 120. Zie ook Stegerhoek 1995, p. 9-11 over de verticale dimensie in het 
kinderbeschermingsrecht. 
§2.4. 
EHRM 23-9-1994, Ser. A, vol. 299-A. 
Aldus Van Zeben, supp. 123, art. 258-12,13. Vgl. TK 1992-1993, 23 003.3 (MvT), p. 2: 
Aanwijzingen zijn te beschouwen als beschikkingen in de zin van art. 1.3 van de Algemene 
Wet Bestuursrecht. 



I. Algemene inleiding 7 

deze vervaging tussen overheid, instellingen en privé-personen wordt het 
bereik van art. 8 EVRM vergroot.1 

2.6. "Ouders" 

De titel "ouders"2 heb ik gereserveerd voor degenen die naar burgerlijk recht 
als zodanig gelden.3 Deze keus is niet geheel vanzelfsprekend, nu het Europe
se Hof onder omstandigheden ook de verwekker/niet-erkenner als ouder 
beschouwt.4 Het onderwerp van deze studie maakt een dergelijk verruimd 
gebruik echter onpraktisch. Om dezelfde reden is het evenmin opportuun om 
de term "ouders" te gebruiken voor pleegouders of voor partners van de 
juridische ouder. 

Voor zover er in de tekst direct verband is met de KB-maatregelen zal het 
gewoonlijk gaan om de ouder met gezag. Om stilistische redenen wordt dat er 
niet steeds bij vermeld. 

2.7. "Family life" 

Binnen de context van het EVRM leidt het begrip "family life" een eigen 
leven.5 In korte tijd is de betekenis sterk verruimd en deze ontwikkeling zet 
zich nog steeds door.6 In elk geval is "gezinsleven" een te enge vertaling. 
"Familieleven" was voorheen te ruim7 maar ook dat lijkt inmiddels veranderd, 
en in de wet wordt het begrip nu weergegeven met "nauwe persoonlijke 

1 Vgl. echter Von Brücken Fock, JV 1990, p. 75: art. 8 geldt niet voor de verhouding tussen 
ouders of kinderen en particuliere KB-instellingen. Naar de huidige stand van zaken kan bij 
deze stelling wel een vraagteken gezet worden. 

Zie hierover ook Thomassen, FJR 1995. 
Moeder is de vrouw die het kind heeft gebaard of geadopteerd, zie art. 1:198 BW. Zie art. 
1:199 BW voor het ontstaan van vaderschap, en art. 1:200 BW voor de mogelijkheden het 
vaderschap te ontkennen. 

EHRM 26-5-1994 (Keegan), Ser. A, vol. 291, NJ 1995-247, § 44. A-G Moltmakers 
interpreteert "ouders" in art. 7 IVRK in dezelfde richting, HR 22-12-1995, NJ 1996-419 (p. 
2244). 
Zie Forder, Themis 1997, p. 130. 
Zie voor een overzicht annotator De Boer bij EHRM 27-10-1994 (Kroon), Ser. A, vol. 297-
C, NJ 1995-248. 
De Boer, NJB 1982, p. 1126. A-G Moltmaker bij HR 21-3-1986, NJ 1986-585, p. 2196: 
"family life" is ruimer dan "gezinsleven", wat beter tot uitdrukking komt in de Engelse en 
Franse term. 



8 I. Algemene inleiding 

betrekking".1 Dat de term op verschillende rechtsgebieden een andere beteke
nis kan krijgen2 maakt de zaak niet eenvoudiger. 

Gezien deze haken en ogen wordt "family life" onvertaald gelaten. 

2.8. "Uithuisplaatsing" 

Het woord "uithuisplaatsen" is ingeburgerd voor gevallen waarin een kind 
buiten het gezin verblijft krachtens machtiging (tot 1-11-1995: bevel) van de 
kinderrechter. Er zit echter een addertje onder het gras. In elk geval in de 
laatste decennia woont het betrokken kind vaak al buiten het ouderlijk gezin 
op het moment dat de OTS wordt uitgesproken. In die gevallen wordt de 
overheid door een plaatsingsbeschikking verantwoordelijk voor het voortdu
ren van de scheiding van ouder en kind, maar niet voor de scheiding als 
zodanig. De term "uithuisplaatsing" is in die situaties misleidend. In deze 
studie wordt de afkorting UHP gebruikt. 

2.9. "Rechten" 

"Waar haalt de jeugd het recht vandaan", vraagt Rutten-Roos.3 "Het recht" 
betreft in haar betoog de positie van de jeugdige in het jeugdstrafrecht en zijn 
toegang tot de civiele rechter. In de literatuur van de laatste decennia wordt 
vaak de nadruk gelegd op de rechten die de jeugdige als "een ieder" heeft, 
met een sterk accent op persoonlijke vrijheid.4 Gewoonlijk wordt hierbij 
wilsbekwaamheid meer of minder expliciet verondersteld. In de Angelsaksi
sche literatuur staat deze benadering bekend als rights talk. 

Ongetwijfeld zullen de meeste volwassenen én kinderen bij het woord 
"recht" eerder denken aan vrijheidsrechten dan aan beschermingsrechten. 
Niettemin is deze interpretatie eenzijdig. Jeugdigen hebben naarmate zij 
jonger zijn, óók recht op zorg, opvoeding, en bescherming. Ongetwijfeld kan 
het recht op vrijheid botsen met dat op bescherming, en over de bijbehorende 

Art. l:377f BW. Zie hierover Von Brücken Fock, NJCM-bulletin, 1996, p. 167. Zie ook 
A-G Moltmakers bij HR 22-12-1995, NJ 1996-419, (p. 2240); dit onder verwijzing naar TK 
1992-1993, 23 012.3 (MvT), p. 28, en 23 012.5 (MvA), p. 22, 23. 
Annotator 't Hart bij HR 26-6-1990, NJ 1991-95, p. 379; in dezelfde zin Alkema bij HR 
18-5-1991, NJ 1991-375, p. 1594. 
Rutten-Roos, 1992. 
Vgl. Hoefnagels 1974, p. 150: "Wie [...] rechten heeft, heeft ook plichten.". 
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controverses is veel geschreven.1 Soms lijkt het alsof er een algemene en 
absolute tegenstelling zou bestaan tussen "rechten" en "bescherming".2 De 
beschermingsrechten van kinderen behoren echter tot de sociale grondrech
ten.3 In het algemeen is al geen sprake van een absolute scheiding tussen 
klassieke en sociale grondrechten4, en dat geldt in het bijzonder voor kinderen 
en jeugdigen. Voor het scherpen van de argumenten kan het nuttig zijn om de 
beide soorten rechten tegenover elkaar te zetten. Niettemin: in algemene 
discussies over rechten van kinderen behoren de beschermingsrechten als 
volwaardig beschouwd te worden. Op deze beschermingsrechten ligt hieron
der het accent.5 

3. De keuze voor het Nederlandse recht 

Het Nederlandse recht van de KB-maatregelen heeft belangrijke parallellen 
met soortgelijk recht in naburige landen, maar het heeft zich ontwikkeld op 
een typisch eigen manier. Men denke aan de uitvoering via het particulier 
initiatief, aan de kinderrechter als hoofd van de hulpverlening, of aan de 
figuur van gedwongen ontheffing na OTS/UHP. Bovendien kan de ontwikke
ling niet los gezien worden van de maatschappelijke context. De werking van 
de sociale verzekeringen is bijvoorbeeld van belang, alsmede de kwaliteit van 
de psycho-sociale hulpverlening en medische zorg. Ook valt te denken aan de 
waardering van opvoeding in het eigen gezin.6 Hoewel niet steeds naar deze 
en dergelijke factoren wordt verwezen, spelen zij voortdurend mee op de 
achtergrond. 

Zie b.v. Campbell 1992; Buelens en Mortier 1989. Zie ook de bundel: Kinderrechten in 
discussie, 1993, red. Van Nijnatten. 
B.v. De Bruijn-Lückers, 1994, p. 1: "Sinds [de commissie Wiarda] is het accent steeds 
meer verschoven van bescherming naar meer rechten voor minderjarigen.". Rutten-Roos p. 
12: "Het dilemma tussen de noodzaak [curs. v.W.] van bescherming van het jonge kind 
enerzijds en het recht [curs. v.W.] op ontwikkeling en ontplooiing dat bij oudere kinderen 
door een te veel aan bescherming kan worden gefrustreerd anderzijds, is het kernprobleem 
van het civiele kinderrecht. " 

Vgl. Campbell 1992, p. 5: aan wilsbekwaamheid gekoppelde rechten zijn een soort recht. 
Heringa 1989, p. 288. Alkema 1995, p. 10, 11. Zie over de verhouding tussen positieve en 
negatieve verplichtingen van de overheid Forder 1995, p. 25-69. 
Zie over het onderwerp ook De Ruyter 1993, p. 75-104. 
Vergelijk b.v. de Britse koppeling van internaatsopvoeding aan hoge socale status. 
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Rechtsontwikkeling in andere landen kan niet begrepen worden zonder 
vertrouwdheid met de daar geldende achtergronden in juridische1 en overige 
zin. Vergelijking zou ernstig bemoeilijkt worden door een vaak net iets ande
re context, en ook door taalkundige complicaties.2 Om deze redenen is afge
zien van rechtsvergelijking, al wordt soms ter illustratie verwezen naar bui
tenlands recht. 

4. De inbedding in het verdere recht 

4.1. Status aparte ? 

"Jeugdrecht in enge zin als afzonderlijk rechtsgebied, met eigen normen, 
eigen beginselen en een eigen rechtspraak bestaat niet" .3 

De praktijk is anders, zeker voor zover het gaat over de KB-maatregelen, die 
steeds zwaar hebben aangeleund tegen praktijk en theorie van de hulpverle
ning. Het betreffende gebied ontwikkelde zo een zekere immuniteit tegen de 
gewone vereisten van het recht, en tegelijkertijd een eigen taal en ideeënwe
reld. Aan de hierboven geciteerde zinsnede werd een pleidooi toegevoegd 
voor totale afschaffing van de kinderrechter, en het is wel duidelijk dat de 
oude status aparte niet langer als vanzelfsprekend wordt beschouwd.4 

Niettemin: tot voor kort was het terrein min of meer een uithoek van het 
recht, en werd vrijwel de gehele theorie over het onderwerp KB-maatregelen 
gekleurd en beperkt door de nauwe relatie met de hulpverlening. Vraagstuk
ken over legitimiteit stonden hierbij laag op de prioriteitenlijst. Met reden 
stelde Rood-de Boer in 1980: 

"de filosofie achter de maatregelen is [...] thans minder gericht op recht
vaardiging van de ingreep in het ouderlijk gezag alléén, dan aan het begin 
van de eeuw."5 

De relatie met de hulpverlening heeft veel nuttigs opgeleverd, maar ook het 
blikveld verengd. De verandering waarvan in § 1 werd gerept kwam dan ook 

Vgl. Forder 1995, p. 127 over het verschil in rechtssystemen betreffende bloedverwant
schap. 
Zo dekt "taking into public care" niet altijd "OTS-uithuisplaatsing". 
"en dat is maar goed ook", Rutten-Roos 1992, p. 30. 
Rutten-Roos 1992, p. 30. 
Rood-de Boer, FJR 1980, p. 135; overigens was in haar voorstel voor een nieuwe rechts
grond wel verband met de ouderlijke plichtsvervulling opgenomen, zie hierover § 5.2. 
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slechts zeer gedeeltelijk van binnenuit. Belangengroepen, publieke opinie1, 
Tweede Kamer2 en ministerieel beleid3 hebben in onderlinge wisselwerking 
een rol gespeeld. Verder kreeg de verhouding met het bestuursrecht uit deze 
hoek nieuw leven ingeblazen.4 

En dan is er vooral5 art. 8 EVRM, dat via het begrip family life op vele 
gebieden van het recht zijn invloed doet voelen. Deze invloed dringt wel door 
tot het deelgebied der maatregelen, maar heeft daar lang niet de spectaculaire 
invloed die het tot nu toe had op het overige terrein van het personen- en 
familierecht. Dat is ook voor de naaste toekomst niet te verwachten. Wel ligt 
het in de rede dat art. 8 invloed zal hebben op de doordenking van het recht 
van de KB-maatregelen, en dat het de samenhang met het overige recht zal 
bevorderen. 

4.2. Het referentiekader van art. 8 EVRM 

Art. 8 brengt een geheel eigen woordgebruik en referentiekader met zich 
mee.6 Terwijl in de overheersende visie van de twintigste eeuw het ouderlijk 
gezag voortvloeit uit de ouderlijke verantwoordelijkheid jegens het kind7 leidt 
de optiek van art. 8 EVRM in eerste instantie tot bescherming van ouderlijke 
rechten ongeacht plichtsvervulling. Ook wordt hier sterker het gezamenlijk 
belang van ouder en kind verondersteld. De overheid krijgt de rol toebedeeld 
van potentiële tegenstander van beiden. Dit is van belang omdat een belangen
afweging tussen ouder en een andere particuliere persoon aan andere eisen 
moet voldoen dan die tussen ouder en public authority.8 De positieve verplich
tingen van de overheid betreffen in de Straatsburgse jurisprudentie vooral de 
integratie van het kind in zijn familie. De bescherming van zijn persoon en 
hoogstpersoonlijke rechten komt tot nu toe veel minder aan de orde. Wel lijkt 

Zie Van Montfoort 1994, p. 221, over de "Bolderkaraffaire" in 1988/1989. 

Cie. Vliegenthart, 1990. 
Nota Kosto, 1990. 
Damen, 1989. Damen, Recht en Kritiek 1992. Van den Boogaard, FJR 1996, p. 199-202. 
Verhey 1992, p. 205: art. 17 IVBPR heeft naast art. 8 EVRM tot dusver geen zelfstandige 
betekenis gekregen in de Nederrlandse jurisprudentie; art. 8 biedt meer bescherming voor 
individuele burgers. 
B.v. "welwillend belangcriterium", waarbij de welwillendheid niet primair het kind betreft 
maar de ouder, Stegerhoek, 1995, p. 232-252. 
Vgl. "een zich steeds opnieuw legitimeren" tegenover de jeugdige, Cie. Wiarda, 1971, p. 
105. 
Forder 1995, p. 104, 105; vgl. p. 120. 
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het te verwachten dat art. 8 meer zicht zal geven op de rechten van kinderen 
via de omweg van de door volwassenen geclaimde rechten. Derden die ex art. 
8 een recht claimen voor zichzelf voeren immers veelal gelijktijdig hetzelfde 
recht van het kind aan. Bovendien: als de plicht van een ouder mag worden 
gespecificeerd vanwege het recht van een andere volwassene1, dan ligt het 
voor de hand dat dat ook mag ten behoeve van een kind.2 Dit effect is tot nu 
toe in jurisprudentie en in literatuur alleen buiten het gebied der KB-maatrege-
len waarneembaar. Doorwerking ook op dit terrein lijkt mij echter een te 
verwachten en noodzakelijk gevolg. 

Het verschil tussen het ouderlijk recht als recht-van-de-volwassene(n) en 
als doelbevoegdheid werd al in 1910 geschetst door De Beneditty. Ook in 
ander opzicht doet de zienswijze van het Europese Hof denken aan de benade
ring in het begin van deze eeuw: dat het Hof inbreuken op het ouderlijk gezag 
in verband brengt met het evenwicht tussen belangen van het individu, te 
weten de ouder, en belangen van de gemeenschap sluit aan op de aloude 
samenhang tussen kinderbescherming en openbare orde.3 Aan het begin van 
de twintigste eeuw werd echter bij alle twijfels over de invoering van de 
ontzetting heel goed gezien dat het naast een algemeen maatschappelijk belang 
ook ging om rechten van het kind, en juist deze kant van de zaak bleef bij het 
Europese Hof tot voor kort4 onderbelicht. 

Beslist nieuw is de nadruk die het Europese Hof legt op feitelijke omstan
digheden en op (biologisch) ouderschap als zodanig, in plaats van op ouderlijk 
gezag en burgerrechtelijke relatie. Eveneens nieuw is dat feitelijke omstandig
heden via art. 8 EVRM vooral leiden tot rechten voor de ouder, dat plichten 
via de leer van de positieve verplichtingen vooral aan de overheid worden 
toegedeeld, en dat die overheidsplichten tot nu toe meer ten goede komen aan 
de ouder dan aan het kind. 

Zie b.v. de noot van De Boer bij HR 3-6-1994, NJ 1995-74: van de ouder-voogd mag 
verwacht worden dat deze de gezagsbevoegdheid tegen de wil van het kind inzet terwille 
van het omgangsrecht van de andere ouder. 
HR 22-12-1995, FJR 1996, p. 62, bekritiseerd door Von Brücken Fock; evenals het Hof 
ziet de HR reden om voor het family life van het kind minder bijkomende omstandigheden 
eisen dan voor dat van de verwekker, maar ook voor het kind is alleen verwekking onvol
doende. Zie ook FJR 1995, p. 117. 

Zie Forder 1995 over de in Duitsland nog steeds bestaande verwevenheid tussen het belang 
van het kind om zijn afkomst te kennen en publieke belangen. In het bijzonder gaat het 
hierbij om het belang van de overheid dat de moeder van een buitenechtelijk en niet-erkend 
kind de naam van de verwekker prijs geeft zodat de overheid van hem een onderhoudsbij
drage kan afdwingen. 
Zie hfdst. IV, § 2.2.2. en 2.2.4. 
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4.3. Oud en nieuw 

De nieuwe ontwikkelingen geven nog weinig uitsluitsel over de invulling van 
rechtsgronden voor de KB-maatregelen en over de bijbehorende problemen.1 

Hoe de eisen van art. 8 EVRM uiteindelijk zullen doorwerken valt op dit 
moment niet te voorspellen. Op het moment dat ik dit schrijf is in elk geval de 
historische ontwikkeling van bijna een eeuw toch nog de belangrijkste bron. 
Wel geeft de tegenstelling tussen beide referentiekaders aan mijn studie een 
enigszins tweeslachtig karakter. Dit wordt versterkt doordat beide referentie
kaders tot nu toe naast elkaar bestaan zonder veel uitwisseling. 

5. Structuur 

5.1. Globale benadering 

Voor een onderwerp als het onderhavige ligt het voor de hand de wettelijke 
rechtsgronden van de afzonderlijke KB-maatregelen te beschrijven met bijbe
horende geschiedenis, jurisprudentie, doctrine en rechtspraktijk. Zo ben ik 
ook begonnen, maar die benadering bleek weinig op te leveren. De wettelijke 
gronden zijn naar inhoud bedrieglijk eenvoudig en de historische ontwikkeling 
ervan is overzichtelijk. Wat de literatuur betreft werd hierboven al aangeduid 
dat het onderwerp "rechtsgronden" tot voor kort stiefmoederlijk bedeeld was. 
Jurisprudentie levert op dit punt weinig op: er is weinig relevante rechtspraak 
van recente datum gepubliceerd. Bovendien geeft dat wat er beschikbaar is 
meer inzicht in de vereisten die niet gelden dan omgekeerd. Naar de praktijk 
tenslotte is wel onderzoek gedaan, maar daaruit valt weinig af te leiden.2 

Om al deze redenen is gekozen voor een andere benadering. Hierbij wordt 
de schijnwerper gericht op onderliggende vooronderstellingen, problemen en 

Zie over de invloed van art. 8 EVRM: Von Brücken Fock, FJR 1988, JV 1990, en NJCM-
bulletin, 1996, p. 167; Wortmann, NJCM-bulletin 1986 en FJR 1990. De Bruijn Lückers 
1994. Zie ook de NJB-Kronieken van het Personen en Familierecht: Hammerstein-Schoon-
derwoerd 1993; De Boer 1994; Wortmann 1995; Forder 1996; Gras, 1997. In het FJR-
themanummer over de OTS, april 1997, komt de (mogelijke) invloed van art. 8 EVRM 
weinig aan de orde. 

Bij de dossier-onderzoeken van Vlaardingerbroek, NJB 1987, en Mertens/WODC, 1993, 
ligt het accent op oorzaken in sociaal-psychologische zin, die bovendien slechts in zeer 
algemene termen worden aangegeven. Van Montfoort, 1993, is veel concreter, maar zijn 
onderzoek richt zich uitsluitend op de aktiviteiten van de Raden voor de Kinderbescherming 
en van de Kinderpolitie. 
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tegenstellingen. Een zekere uitvergroting van die tegenstellingen is aan deze 
werkwijze inherent. 

5.2. Indeling 

Het eerstvolgende hoofdstuk betreft een onderwerp dat in de juridische litera
tuur van deze eeuw nauwelijks aan bod komt: de vooronderstellingen die ten 
grondslag liggen aan de bescherming van ouderschap, alsmede de daarop 
gebaseerde argumenten voor een terughoudende opstelling van de overheid. 
In hoofdstuk III wordt ingegaan op de historische ontwikkeling van enkele 
centrale thema's die inmiddels min of meer zijn uitgekristalliseerd. Dit laatste 
kan niet gezegd worden van het onderwerp van hoofdstuk IV: de betekenis 
die het begrip family life tot nu toe heeft gehad voor de rechtsgronden van de 
KB-maatregelen. Hoofdstuk V beschrijft de ontwikkeling van het motiverings-
vereiste. In het volgende chapiter wordt aandacht besteed aan een aantal 
situaties die naar meer of minder algemene opvatting in strijd (kunnen) zijn 
met specifieke beschermingsrechten van het kind. Vervolgens wordt in hoofd
stuk VII het criterium "het belang van het kind" behandeld. Het aansluitend 
hoofdstuk is gewijd aan het ultimum remedium- en het doelmatigheidscriteri-
um. Hierna komt het verband tussen feitelijke omstandigheden, criteria en 
reikwijdte van de inbreuk aan de orde onder de titel "gradaties van inbreu
ken", waarbij uitgebreider dan daarvoor de rol van hulpverlening aan bod 
komt. Het geheel wordt afgerond met een slotbeschouwing. 

6. Onderwerpen die buiten beschouwing blijven 

6.1. Een andere interpretatie van de KB-maatregelen 

De KB-maatregelen worden in deze studie beschouwd als inbreuk op de 
rechten van ouders. Deze opvatting is in twee opzichten beperkt. 

Ongetwijfeld kunnen de maatregelen ook de rechten van kinderen inper
ken. Deze kant van de zaak blijft buiten beschouwing. In elke opvoedingssitu
atie loopt het kind de kans onvoldoende "tot zijn recht" te komen. Dit risico 
geldt ook als er geen instantie te bekennen is, terwijl het in deze studie juist 
gaat om de rol van de overheid. 
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Ten tweede kan een maatregel door de ouder heel goed ervaren worden als 
ontlasting of steun, hetzij in de relatie met het kind1, hetzij in de relatie met de 
andere ouder of met de buitenwereld. Ook dit gezichtspunt wordt niet uitge
werkt. 

6.2. Jeugdstrafrecht 

Het gebied der KB-maatregelen is in zijn geschiedenis nauw verbonden met 
het jeugdstrafrecht. Elders is hierover uitvoerig geschreven.2 Die samenhang 
was zeker van belang voor de praktijk, en dat is nog steeds het geval, of
schoon in mindere mate.3 De verbondenheid bleek tot 1995 vooral uit het 
bestaan van de strafrechtelijke OTS. De bijbehorende rechtsgrond bestond uit 
de civielrechtelijke grond plus "indien de rechter daartoe grond vindt in de 
ernst van het gepleegde feit, de persoonlijkheid of de levensomstandigheden 
van de dader".4 Het verschil is voor mijn onderwerp niet relevant, en aan de 
strafrechtelijke OTS als zodanig wordt dan ook geen aparte aandacht besteed. 

6.3. De rechtsgronden van de voorlopige KB-maatregelen 

De voorlopige KB-maatregelen hebben een sterk ad-hoc karakter. 
Over verkeerd gebruik in de praktijk en processuele bezwaren is in de loop 
der jaren elders geschreven5, en de problemen zijn inmiddels opgelost.6 Hun 
rechtsgronden onderscheiden zich slechts van die van de reguliere maatrege
len door het vereiste van spoed. Een afzonderlijke behandeling van hun 
rechtsgronden is dan ook weinig zinvol. 

Vgl. VanWamelen, FJR 1997b, p. 73. 
Junger-Tas, JV 1984. Von Brücken Fock, FJR 1988. 
Zie hfdst. VI, § 4.9. 

Art. 771 Sr oud. Verder was de strafrechter, anders dan de civiele rechter, ambtshalve be
voegd. 
Briët, TAMK 1922. Van Gilse, TAMK 1922. Overwater, TAMK 1932a. Kessler, NJB 
1937. Krooi, FJR 1985. 
Zie voor bezwaren m.b.t. de systematiek: Koens 1994, p. 36. 
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6.4. Het ongeboren kind 

Dit onderwerp heeft complicaties die zo ver verwijderd zijn van deze studie 
dat het geheel buiten beschouwing is gebleven.1 

Zie over het onderwerp De Bruijn Lückers 1994, hfdst. IV. 
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II. Argumenten tegen overheidsinmenging in het gezins
leven 

1. Inleiding1 

Het gehele recht is doordrongen van de opvatting dat de ouder-kindrelatie 
juridische bescherming verdient. 

Dit uitgangspunt blijkt zo vanzelfsprekend dat er zelden veel woorden aan 
worden vuilgemaakt. Maar welke vooronderstellingen liggen er aan ten 
grondslag? Deze vraag gaat vooraf aan de argumenten voor en tegen over
heidsingrijpen in het gezin. 

Drie clusters van vooronderstellingen passeren hieronder de revue. De eerste 
kan worden samengevat met "natuurlijke rechten van ouders" (§ 2). Het recht 
van het kind op verbondenheid met zijn ouders vormt de tweede (§ 3). De 
laatste is pragmatisch van aard, en betreft het ontbreken van een beter alterna
tief (§4). 

De indeling is onvermijdelijk kunstmatig. In werkelijkheid lopen de diver
se onderdelen in elkaar door, of zijn ze anderszins met elkaar verbonden. 

2. Natuurlijke rechten van ouders 

2.1. Algemeen 

Ouderlijke rechten werden en worden veelvuldig in verband gebracht met een 
voorondersteld natuurlijk gegeven. Dat geldt onder andere voor de 
zeventiende-eeuwse Hugo de Groot, voor de Code civil die grote invloed had 
op de Nederlandse rechtsontwikkeling2, voor de parlementaire debatten over 
de kinderwetten van 1901/19053, en voor de moderne verdragen over de 
mensenrechten. 

Zie over dit onderwerp ook De Ruyter 1993, p. 136-140. 
Asser/Wiarda 1957, p. 557: de vaderlijke macht is, naar de makers van de Code civil 
uitdrukkelijk vaststelden, gegrond op de natuur, en strekt tot bescherming en behoud van 
het kind. Zie De Beneditty 1910 over negentiende-eeuwse Franse auteurs over het ouderlijk 
gezag. 
B.v. De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 48, p. 382, p. 397, p. 402. 
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Een enkele keer wordt de connectie in twijfel getrokken of anderszins 
bekritiseerd. Bij het overstelpend aantal verwijzingen naar een natuurlijke 
toestand vallen deze bezwaren haast in het niet, maar dat is geen reden om ze 
hier weg te laten. 

Zo heeft De Ruyter het over een naturalistische drogreden: ten onrechte 
wordt een normatieve conclusie getrokken uit een feitelijke premisse.1 Haar 
kritiek zou terecht zijn als elke biologische realiteit automatisch tot recht zou 
leiden. Dit is echter niet het geval. Integendeel, noties over natuurlijke rech
ten gaan gewoonlijk juist samen met een moreel keurmerk.2 De Groot bij
voorbeeld stelt: 

" [..] gelijck oock de dieren door gajing van man ende wijf zoecken haers 
geslachts voort-teeling ende 't ghebooren onderhouden, zoo is 't dat een 
mensch oock sulcks doende, in sijn ghemoed bevind dat hy doet dat recht 
is[..]".3 

De Groot legt hier een schakel tussen recht en het (veronderstelde) natuurlijke 
gegeven dat ouders voor hun nakomelingen zorgen; die schakel bestaat uit het 
menselijke oordeel. De redenering heeft zijn kracht behouden. Het verdrags
recht bijvoorbeeld beschermt de ouder-kindrelatie niet uitsluitend vanwege 
een biologisch gegeven. Als dat wel zo was zou het, om maar iets te noemen, 
ook het recht van de sterkste beschermen. 

De Ruyter acht ten tweede de premisse onvoldoende zeker. Ook dit argu
ment overtuigt mij niet. Zolang er geen wetenschappelijke zekerheid is over 
de menselijke aard zullen we het met iets minder moeten doen: het gaat er om 
wat de diverse deelnemers aan het recht - wetgever, rechtshandhavers en 
rechtssubjecten - hierover aannemen, hoe bestendig deze vooronderstellingen 
blijken in de tijd, en hoe algemeen ze zijn in de (sub)culturen die deelhebben 
aan het rechtssysteem. Op dit punt kan weinig twijfel bestaan: de mening dat 
ouders "van nature" geneigd zijn voor hun kinderen te zorgen is in ons maat
schappelijk bestel algemeen, en deze opvatting doordrenkt onze maatschappe
lijke instituties en het gehele personen- en familierecht (verder: PFR). 

Rood-de Boer keert zich meer algemeen tegen het natuurrecht4 als verkla
rend rechtsfilosofisch systeem: 

De Ruyter 1993, p. 138. 
Dit geldt ook voor Schoeman, die door De Ruyter wordt aangehaald, zie Schoeman 1980. 
De Groot 1939 (1631), p. 3. 
Misschien ten overvloede: met de term natuurlijk recht wordt gedoeld op de claim van een 
rechthebbende. De term natuurrecht is een verzamelnaam voor enkele rechtsfilosofische 
stelsels, waar in meer of mindere mate wordt verwezen naar natuurlijke gegevenheden, 
menselijke rede en bovenwettelijke moraal; zie hierover Meuwissen 1991. 
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"het [...] natuurrechtprincipe geeft nu net aan waarom het zo moeilijk is 
echt duidelijkheid te krijgen met betrekking tot het PFJ-recht. Immers door 
het natuurrecht als basis te noemen wordt het probleem alleen maar ver
doezeld. "Het natuurrecht" bestaat niet. In elk geval bedoelen degenen die 
deze term hanteren daarmee telkens iets anders. [...] verwijzing naar een 
natuurrecht dat buiten en boven de rechtsorde om zou bestaan [...] maakt 
in wezen niets inzichtelijk".1 

De bezwaren van Rood-de Boer en De Ruyter kunnen opgevat worden als 
waarschuwing. Het is waar dat concrete problemen meestal niet worden 
opgelost met een verwijzing naar natuurlijke gegevenheden of naar het na
tuurrecht als rechtsfilosofisch systeem. Er is bovendien een risico dat bestaand 
recht ten onrechte een aureool ven eeuwigheid krijgt. Aan de andere kant: de 
neiging van ouders om voor hun kinderen te (willen) zorgen is in onze cultuur 
in alle bevolkingsgroepen onmiskenbaar sterk aanwezig. Waarom zou een 
wetgever niet, waar zinvol, aansluiten bij menselijke neigingen zoals die in de 
praktijk blijken? De koning uit het sprookje "De kleine prins" wist het wel en 
beval bij voorkeur wat er toch al gebeurt. Hier volgt 's konings antwoord 
toen het prinsje hem vroeg om de zon te bevelen onder te gaan: 

"Als ik 'n generaal beval van de ene bloem naar de andere te fladderen als 
'n vlinder, 'n treurspel te schrijven of zich in 'n watervogel te veranderen, 
en als dan die generaal 't bevel niet uitvoerde, wie zou dan ongelijk heb
ben, hij of ik? [...] Ja, je zonsondergang krijg je. Daar zal ik op staan. 
Maar in mijn wijze regeringskunst wacht ik tot de omstandigheden gunstig 
zijn. [...] hm, hm! vanavond, 'n minuut over tien over half acht. En dan 
zul je eens zien hoe stipt ik gehoorzaamd word.".2 

Wat houdt die veronderstelde natuurlijke ouder-kindrelatie nu eigenlijk in? 
Deze kan het beste worden omschreven als een losse kluwen van min of meer 
samenhangende noties. Hieronder probeer ik deze noties onder woorden te 
brengen. 

Rood-de Boer, AA 1991, nr. 10, p. 803/87, onder verwijzing naar Nota. Deze veronder
stelt een natuurrechtelijke basis bij de motivering waarmee de rechtspraak het "homo
huwelijk" afwees, FJR 1991, p. 75. 
De Saint-Exupéry 1978, p. 34. 
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2.2. De rol van genetische afkomst, verwekking en baring 

Moeder is de vrouw die het kind heeft gebaard of geadopteerd.1 

Alleen bij adoptie is haar wettelijke positie gelijk aan die van de adoptief-
vader. De civielrechtelijke relatie moeder-kind ontstaat vanouds van rechtswe
ge door de geboorte en ongeacht huwelijk, vanwege de regel van Oud-Neder-
lands recht "moeder maakt geen bastaard".2 Verder verkrijgt de moeder van 
rechtswege het gezag over haar kind als zij tijdens de geboorte meerderjarig 
is. Ook art. 8 EVRM geeft haar een sterke positie.3 Door de mogelijkheid van 
in vitro-fertilisatie en embryo-transfer is de bepaling van het moederschap wel 
minder vanzelfsprekend dan voorheen: de genetische afkomst is niet langer 
automatisch verbonden met de vrouw die het kind baart.4 Doordat deze laatste 
als moeder wordt beschouwd5 is dit probleem voor het moment opgelost. 

Voor de man ligt het minder duidelijk. Vanouds wordt - behoudens ont
kenning - de echtgenoot van de vrouw die het kind6 baarde als vader aan
gemerkt. Buiten huwelijk kon een man tot voor kort het civielrechtelijk vader
schap slechts via erkenning verkrijgen, met andere woorden door een uitdruk
kelijke rechtshandeling waarmee hij verplichtingen jegens het kind op zich 
neemt en waaruit de vaderlijke gezindheid wordt afgeleid. Blijkens de ge
schiedenis van het erkenningsvereiste is in Nederland, anders dan in omlig
gende landen7, deze gezindheid zelfs belangrijker geworden dan de afstam
ming op zichzelf. Onder invloed van art. 8 EVRM kwam een krachtige tegen
stroom op gang, waarin verwantschapsbetrekkingen in het algemeen nieuwe 
betekenis kregen.8 Gedurende enkele jaren was in Nederland afstamming 

Art. 1:198 BW. 
De regel was onder invloed van de Franse Code civil en via de aansluiting met de Zuidelij
ke Nederlanden buiten werking gesteld tussen 1838 en 1948. In die periode kon een niet-
gehuwde moeder slechts door erkenning of rechterlijke vaststelling een civielrechtelijke 
relatie verkrijgen met haar kind. 
HR 15-4-1994, NJ 1994-576. 

Zie voor wettelijke bepalingen en literatuur m.b.t. draagmoederschap Asser/De Boer 1998, 
§695. 
TK 1992-1993, 23 012.3 (MvT), p. 4. 
Zie art. 1:199 BW voor het ontstaan van vaderschap. Zie ook Asser/De Boer 1998, § 785e. 
Jansen, NJB 1985, p. 209. 
EHRM 13-6-1979, Series A, vol. 31, NJ 1980-462 (Marckx). HR 19-11-1993, NJ 1994-
330: grootouderschap plus intentie tot verzorging vormen samen family life. Vgl. Rood-de 
Boer FJR 1980, p. 145: De bevoegdheden van de verwantengroep moet worden terugge
drongen, in overeenstemming met de maatschappelijke opvattingen. 
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voldoende voor het ontstaan van family life tussen vader en kind.1 Dat bleek 
tot nog toe van voorbijgaande aard2, al is het duidelijk dat de verwekking bij 
het ontstaan van family life een belangrijke factor kan zijn. Hoe dit zij, sinds 
kort kan buiten huwelijk een civielrechtelijke relatie tussen man en kind ook 
anders dan door erkenning ontstaan: op grond van het nieuwe afstammings
recht kan een verwekker3 het civielrechtelijk vaderschap toegedeeld krijgen 
als het kind vaderloos is, en uitsluitend op verzoek van moeder of kind.4 De 
civielrechtelijke vader-kindrelatie kan wegens het ontbreken van biologisch 
vaderschap onder bijkomende omstandigheden beëindigd worden.5 Hetzelfde 
geldt voor de door adoptie ontstane moeder-kindrelatie.6 

In elk geval levert buiten huwelijk baring meer ouderlijke rechten op dan 
verwekking.7 Bovendien heeft de man voor erkenning van kinderen onder de 
zestien medewerking van de vrouw nodig, al is dit niet langer een absolute 
eis.8 Ondanks alle gelijkheidsidealen en art. 14 EVRM is de man dan ook 
voor het verkrijgen van ouderrechten nog steeds afhankelijk van de vrouw. 
Dit geldt zowel voor de civielrechtelijke ouder-kindrelatie als voor family life 
in de zin van art. 8 EVRM.9 Het verwekkerschap kan immers veelal slechts 

HR 22-2-1985, NJ 1986-3; HR 10-5-1985, NJ 1986-5; HR 15-7-1985, NJ 1986-6, en 
vooral HR 16-5-1986, NJ 1986-627. 

HR 10-11-1989, NJ 1990-628, onder verwijzing naar EHRM 21-6-1988 (Berrehab), Series 
A, vol. 138, NJ 1988-746. In dezelfde zin HR 26-1-1990, NJ 1990-630. Zie voor de 
vereiste bijkomende omstandigheden Asser/De Boer 1998, § 13a. 
De donor bij kunstmatige inseminatie wordt hiertoe niet gerekend, zie Asser/De Boer 1998, 
§ 785z. 

Art. 1:207 lid 1 en lid 2 onder a BW, i.w.tr. 1-4-1998. Vgl. HR 3-4-1992, NJ 1993-286: 
de vrijheid van de vader om niet te erkennen is discriminatoir, maar opheffing van deze 
achterstelling gaat de rechtsvormende taak van de rechter te buiten. Zie ook Asser/De Boer 
1998, § 743 en 785z. Sinds 1909 is het mogelijk om de verwekker aan te spreken op 
onderhoud; in de periode 1838-1909 bestond o.i.v. de Code civil een verbod op onderzoek 
naar het vaderschap, art. 342 oud BW, zie over de afschaffing hiervan Asser/Scholten 
1923, p. 396, 397. 

Zie art. 1:200 BW voor de mogelijkheden het vaderschap te ontkennen. Zie hierover ook 
Asser/De Boer 1998, § 785f-785k. 
Uitsluitend op verzoek van de geadopteerde, zie art. 1:231 BW lid 1; zie art. 1:231 BW lid 
2 voor verdere voorwaarden. 

Vgl. HR 15-4-1994, NJ 1994-576: een Braziliaanse moeder zonder civielrechtelijke betrek
king naar Braziliaans recht (omdat i.e. een ander zich had laten inschrijven als moeder van 
het kind) valt onder de bescherming van art. 8 EVRM. Zie hfdst. VII, § 3.4.2. over de z.g. 
tender years doctrine. 
Art. 1:204 lid 3 BW, i.w.tr 1-4-1998. 
Zie ook Forder 1995, p. 63. 
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tot family life leiden via de aanvulling met feitelijk samenleven met moeder of 
kind. 

Al met al is er ontegenzeggelijk een direct verband tussen biologisch ouder
schap en ouderlijke rechten, maar de connectie is voor de man gecompliceer
der dan voor de vrouw. Dit geldt buiten huwelijk vanwege de hierboven 
geschetste juridische regels, en binnen het huwelijk omdat het vaderschap 
gebaseerd is op een wettelijk vermoeden. Het verschil in juridische positie 
tussen man en vrouw1 is te verklaren uit biologische gegevenheden. In de 
eerste plaats bestaat voor de man nog steeds de kans op kroostverwarring, 
ook al is in de moderne tijd vaststelling van het vaderschap op (me
disch/technisch) eenvoudige wijze en met voldoende zekerheid mogelijk.2 Ten 
tweede scheppen zwangerschap en baring een feitelijke band tussen moeder 
en kind; een man daarentegen kan een kind verwekt hebben zonder dit te 
weten; hij weet bovendien slechts via de vrouw of via geavanceerde technolo
gie of haar kind ook het zijne is. Een zeventiende eeuwse vertaling van een 
vijfde-eeuws Grieks vers zegt het zo: 

"Meer houdt de moeder van haar kind'ren dan de vaâr 
Zij kent haar kroost: de vader gist er naar."3 

Bij dit alles hebben nieuwe ontwikkelingen de oude discussie over de verhou
ding tussen biologisch, wettig en sociaal ouderschap niet eenvoudiger ge
maakt.4 

2.3. Het ouderlijk recht als een recht terwille van de ouder zelf 

Verhellen stelt dat kinderen in het recht bijna evident worden beschouwd als 
eigendom van de ouders. Een lange geschiedenis gaat hieraan vooraf. 

Vgl. art. 6, lid 4, GG: "Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der 
Gemeinschaft". Vgl. ook art. 24, lid 2 van het Verdrag voor de Rechten van het Kind: "De 
Staten [...] nemen passende maatregelen, met name: [...] d. om passende pre- en postnatale 
zorg voor moeders te waarborgen;". Vgl. voor al dan niet terechte doorwerking in de 
praktijk De Boer, NJB 1996, p. 162, over het vroegere (en mogelijk nog steeds bestaande, 
zij het niet uitgesproken) rechterlijke vermoeden dat kinderen het beste door de moeder 
kunnen worden verzorgd en opgevoed. 
In het bijzonder door de DNA-test. 
Zie Lokin, RM Themis 1998, p. 65. 
Zie: Prakke, Themis 1947; De Langen, WPNR 1985; De Langen 1990, p. 94-109; Ruiten-
Roos, FJR 1994; Van Wamelen, FJR 1994; De Boer, NJB 1993a; Broekhuysen-Molenaar, 
FJR 1994; Kalkman-Bogerd, FJR 1998. 
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De vaderlijke macht van het Romeinse recht was zeker in zijn oorspron
kelijke vorm sterk verbonden met het bezitsrecht. ' De legitimatie lag niet 
primair in de behoefte van het kind, en al helemaal niet in enige vooronder
stelling over rechten van het kind. Nakomelingen waren in deze visie niet 
belangrijk als individuele persoon, maar als verlengstuk van de pater familias. 
Zo stond ook adoptie meer in dienst van de adoptant dan van degeen die 
geadopteerd werd. Zeker kende het latere Romeinse recht ook constructies die 
uitdrukkelijk als bescherming bedoeld waren.2 Deze constructies beschermden 
echter niet tegen de eigen ouder, en golden in het algemeen vooral die jeugdi
gen die niet (meer) onder vaderlijke macht vielen.3 

In het Germaanse recht - de tweede belangrijke historische basis van ons 
PFR - stond het vaderlijk gezag meer in dienst van de minderjarige.4 Hugo de 
Groot stelde in 1631: 

"De groote ende zonderlinghe macht der vaders over de kinderen onder 
haere hand staende is in deze landen onbekent".5 

Zo'n halve eeuw later benadrukte de Engelse rechtsfilosoof Locke6 dat het 
kind niet het werk van de ouder is, maar van God. In het begin van de twin
tigste eeuw beschreef De Beneditty uitvoerig de beide hoofdlijnen die het PFR 
beheersten: ouderlijk gezag terwille van de ouder, en terwille van het kind, 
respectievelijk gekoppeld aan het belang van de familie en van het individu. 

Op het eerste gezicht lijkt de opvatting dat ouderlijke rechten er zijn voor 
de ouder zelf geheel achterhaald. Het accent is immers in de tussentijd sterk 
komen te liggen op de ouderlijke bevoegdheid als doelbevoegdheid.7 Dit 
neemt niet weg dat er ook een andere kant aan ouderrechten zit8: de ouder-
kindrelatie wordt gekenmerkt door de innerlijke zekerheid van ouder, kind én 
omstanders, dat het kind "eigen" is aan de ouder. Het valt te verdedigen dat 
deze verbondenheid gewoonlijk het kind dient. Hiermee wordt echter bij 
lange na niet de kracht van de overtuiging verklaard. Deze houdt immers ook 
stand als er goede reden is om het voordeel voor het kind te betwijfelen. Die 
overtuiging vindt zijn juridische vertaling in de erkenning van ouderlijke 
rechten als vrijheidsrechten. 

Zie Asser/Wiarda 1957, p. 553, 554. 
Fiege 1993, p. 13-16. 
Ankum 1989, p. 272. 
Zie hierover: Asser/Wiarda, 1957, p. 587; Fiege 1993, p. 20, 21. 
De Groot 1939 (1631), p. 14. 
Locke 1988 (1690), p. 94, 95. 
Zie vooral: zeven jeugdrechtspecialisten, NJB 1975. 
De Ruyter noemt deze categorie "non-paternalistische ouderrechten", p. 136, 137; dit onder 
verwijzing naar Page, 1984, p. 189, 190 en Bigelow c.s., 1988 p. 185, 186. 
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In de grondrechtelijke benadering die momenteel het PFR kleurt krijgt 
deze kant van de zaak weer veel nadruk. Grondrechten staan in het algemeen 
primair ten dienste van de rechthebbende. Het verdragsrecht vormt tot nu toe 
dan ook een geheel eigen context voor het begrip "ouderlijk recht", en werkt 
als versterking van de idee dat dit recht er is voor de ouder zelf. 

Deze opvatting geeft weliswaar slechts één kant van de zaak weer, maar 
aan het eind van de twintigste eeuw blijkt deze kant nog steeds van groot 
gewicht. 

2.4. De connectie met ouderlijke plicht 

Terwijl dus plichten tot nu toe niet erg passen in een grondrechtelijke benade
ring, zijn ze in het burgerlijk recht juist nauw verbonden aan de rechten van 
ouders. De Duitse grondwet stelt: 

"Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und 
die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die 
Staatliche Gemeinschaft.".1 

Hierboven werd al vermeld dat de relatie in de loop van deze eeuw vooral is 
gelegd via het begrip doelbevoegdheid. Wie de discussies rond de invoering 
van de Kinderwetten bekijkt stuit echter op een andere benadering: de over
tuiging dat niet alleen ouderlijke rechten, maar ook en vooral ouderlijke 
plichten voortvloeien uit de al dan niet van God gegeven natuur. Het was dan 
ook niet nodig om een verband tussen ouderlijke rechten en plichten aan te 
tonen: de samenhang werd als vanzelfsprekend verondersteld.2 De nalatige 
ouder was in de visie van die tijd niet een soort nalatige functionaris en even
min een rechthebbende die, als een ieder, in zijn recht gefnuikt kan worden 
wegens andermans rechten. Deze ouder werd beschouwd als "ontaard" in 
morele, maar ook in meest letterlijke zin. Deze term werd dan ook aan het 
begin van de twintigste eeuw nogal eens gebruikt. De plicht van ouders gold 
niet alleen het kind, maar tegelijkertijd en misschien zelfs vooral de samenle
ving3; het gezin moest zo lang mogelijk in stand gehouden worden in het 
belang van de ouders zelf: 

Art. 6 lid 2 GG. 
B.v. De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 452, p. 347. 
Terzijde: de ouderlijke plicht paste ook in een stelsel waarin een wederzijdse onderhouds
verplichting tussen bloed- en aanverwanten noodzakelijk was als sociaal vangnet. 
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"[die] vrij van de zorg voor hunne kinderen, dikwijls van kwaad tot erger 
vervallen, in het belang der maatschappij, die op het behoud der familie
band gegrond is, misschien het minst in het belang der kinderen zelf".1 

De nadruk op een maatschappelijk georiënteerde plicht valt eveneens af te 
leiden uit de bezwaren tegen afstand op initiatief van de ouder. Dat ouders zo 
van hun kinderen zouden kunnen "afkomen" riep bij de behandeling van de 
Kinderwetten zeer afwijzende reacties op.2 Om deze reden bleef de recht
spraak lange tijd kritisch tegenover ontheffing3, óók als het ging om kinderen 
die reeds lang en vanaf zeer jong door pleegouders werden opgevoed. 

Aan het eind van de twintigste eeuw is het publieke oordeel gelukkig minder 
moraliserend geworden. De grondgedachte dat er een vanzelfsprekend ver
band bestaat tussen ouderlijk recht en ouderlijke plicht is echter niet uit het 
recht verdwenen.4 Het voorstel om afstand van ouderrechten5 mogelijk te 
maken bracht het tot ontwerp van wet, maar werd ingetrokken.6 Wel wordt de 
taakvervulling nu meer gerelateerd aan de belangen van het kind dan aan 
algemeen-maatschappelijke normen. Verder wordt de ouderlijke plicht niet 
alleen in verband gebracht met zorg, maar ook met respect voor de toenemen
de zelfstandigheid van de jeugdige.7 

W 9827.1, 15-9-1915. 
De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 397; zie ook p. 37-40, p. 43, 44, 394. 
Rb Breda, 11-2-1941, NJ 1941, 687, met ruime instemming van Overwater, TAMK 1941, 
p. 274-276. Zo ook Rb Utrecht, 5-11-1948, NJ 1949-244. Beide malen met o.a., als argu
ment dat adoptie in het Nederlands recht niet is toegestaan; in het eerste geval werd boven
dien uitdrukkelijk gesteld dat ontheffing er niet is terwille van de ouder, en dat "in deze 
tijd" (1941!) behoefte was aan versterking van het verantwoordelijkheidsbesef bij het 
publiek. Anders: Hof's-Hertogenbosch 18-1-1944, NJ 1944/1945-630, met vernietiging van 
Rb Breda 18-5-1943, NJ 1944-97. Opnieuw in kritische zin: HR 23-9-1960, NJ 1960-522. 
B.v. Jansen, NJB 1985, p. 208: een ontwikkeling waarbij moeders vaker de zorg voor haar 
kind afwijzen moet "uiteraard" niet worden bevorderd; p. 209: omgang en alimentatieplicht 
behoren tot het minimum van ouderlijke verantwoordelijkheid. 
Alleen jegens niet-erkende onwettige kinderen. 
TK 1991-1992, 14. 167.11, p. 3. Argumenten: algemene onwenselijkheid; voor het kind is 
een rechterlijke beslissing minder onacceptabel dan ouderlijke afstand; de in de praktijk 
gevolgde ontheffingsprocedure maakt adoptie toch wel mogelijk; bezwaren tegen draagmoe
derschap. Vgl. (UK) Eekelaar 1993, p. 61: Als het welzijn van een kind, al dan niet op 
lager niveau, is verzekerd lijkt er geen reden waarom de ouder verantwoordelijkheid niet 
zou kunnen overdragen; nalatigheid is meer in strijd met de sociale regels van de gemeen
schap dan met morele verplichtingen jegens het kind. Zie ook hfdst. VI. § 4.10 over ouder
lijke afstand. 

Zie b.v.: zeven jeugdrechtspecialisten, NJB 1975. Vgl. art. 1:247 lid 2 BW (i.w.tr. 2-11-
1995): "Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoorde
lijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind en de bevordering van de 

(wordt vervolgd...) 
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Een belangrijk verschil met het begin van de eeuw is dat de connectie 
tussen ouderlijke rechten en plichten nu grotendeels impliciet blijft. In de 
praktijk van de kinderbescherming is de samenhang lange tijd om tactische 
redenen1 verdonkeremaand, en in de jurisprudentie van de KB-maatregelen is 
er vrijwel niets van te merken.2 In de literatuur wordt het verband meer 
verondersteld dan uitgewerkt. Zo is de doctrine uitermate vaag over de ver
houding tussen enerzijds de plicht tot verzorging en opvoeding, en anderzijds 
de vrijheid om de verblijfplaats van het kind te bepalen.3 De invloed hierop 
van art. 8 EVRM tenslotte is vooralsnog onduidelijk; op de ontwikkelingen 
tot nu toe wordt in hoofdstuk IV nader ingegaan. 

2.5. De vooronderstelling van de ouderlijke goede wil 

Ouders hebben het beste met hun kind voor; wat de ouder voor zijn kind 
wenst wordt dan ook geacht in diens belang te zijn.4 Dit uitgangspunt beheerst 
het gehele familierecht. Het heeft te maken met de gedachte dat ouders wor
den gedreven door onbaatzuchtige liefde jegens hun onvolwassen kinderen; 
ook speelt de notie mee dat kinderen zozeer "eigen" zijn aan de ouders dat de 
wederzijdse belangen met elkaar verweven zijn. 

Niettemin doet de wetsgeschiedenis hier en daar vermoeden dat de wetge
ver in dit opzicht niet altijd zo zeker was en is. 

(...vervolg) 
ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. " 

Zie hfdst. III, § 2. Overigens heb ik op basis van mijn werk in een RIAGG-jeugdzorg de 
indruk dat in de hulpverlening een andere wind is gaan waaien. 

Een uitzondering vormt een opmerking van A-G Biegman Hartogh bij HR 19-6-1981, NJ 
1981-470, p. 1571: " overigens zou ik het beroep van de ouders op de "natuurlijke band" 
ofwel de "band des bloeds" overtuigender achten indien deze banden niet zo ongelijk van 
structuur waren: zwak als het om een meisje, sterk als het om een jongen gaat; zwak als 
men een kind kwijt wil, sterk als men het weer terug eist." Zo ook Rb Amsterdam 17-10-
1967, NJ 1968-255 (ontzetting): eerdere ontvoering van kinderen wijst op een voor de 
belangen van de kinderen verderfelijke mentaliteit van de vader, wat onderstreept wordt 
door het feit dat deze zich tussen februari 1965 en januari 1967 niets van het lot van de 
kinderen aantrok, en dat hij in 1965 praktisch geen, in 1966 helemaal geen contact met de 
gezinsvoogd had. 
Zie hierover hfdst. IX, § 2.3. 
Thomassen, NJB 1993, p. 1167, 1168. 
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Zo legt de wet de bescherming van het vermogen van de minderjarige wel in 
handen van de ouder, maar deze is daarbij nog steeds1 veel meer gebonden 
aan wettelijke regels dan bij de verzorging en opvoeding. Het instituut van 
toeziende voogdij, bedoeld als controle op het vermogensbeheer door de 
(ouder)voogd kon in 1995 afgeschaft worden omdat de wet nog andere moge
lijkheden tot controle biedt.2 

Bij de OTS-wet van 1921 bleek scepsis over de ouderlijke welwillendheid 
ook uit de afschaffing van de correction paternelle1: tuchtschoolplaatsing bleef 
wel mogelijk, maar alleen door de kinderrechter en in het kader van een 
OTS.4 

De ontwikkeling van het omgangsrecht wijst welhaast op een regelrecht 
wantrouwen jegens de verzorgende ouder. Dit valt in zoverre te verdedigen 
dat een omgangsregeling de relatie tussen ex-partners vaak zwaar op de proef 
stelt. Toch is er wel een erg groot verschil met de grote vrijheid die gewoon
lijk aan de ouder wordt gelaten bij de opvoeding. Wat betreft de omgangsge-
rechtigde ouder is zelfs de vooronderstelling dat deze zijn recht uitoefent in 
het belang van het kind geheel losgelaten: de omgang mag blijkens de wet
tekst kennelijk wel enigszins nadelig voor het kind zijn. Men zou kunnen 
aanvoeren dat ook in het algemeen niet elk schadelijk opvoedingshandelen 
leidt tot beëindiging van de ouderlijke opvoedingsrechten. Volgens deze visie 
expliciteert het omgangsrecht slechts wat elders geldt. De redenering gaat niet 
helemaal op. Het kind heeft zo'n bijna alles overheersend belang bij bescher
ming van de relatie met de verzorgende ouder, dat hier een ruime marge voor 
ouderlijk falen het kind ten goede komt. Dit argument geldt in veel mindere 
mate voor bescherming van de relatie met de omgangsgerechtigde ouder. 

1 Art. l:253k BW. Voorheen was de controle nog veel sterker, vooral wegens mogelijke 
vermenging van vermogens. Tot 1948 kon een oudervoogd(es) het gezag verliezen door bij 
hertrouwen geen financiële verantwoording af te leggen (art. 407 BW oud); tot 1901 was 
herstel in dat geval onmogelijk. Tot 1901 gold eveneens de eis dat een hertrouwende 
moeder-voogdes zich in de voogdij liet herbevestigen (art. 405 BW oud). 
Vooral art. l:253k BW. Zie verder de mogelijkheid voor benoeming van een bijzonder 
curator (art. 1:250 BW), en de nieuw ingevoerde verplichting voor de ouder-met-gezag om 
de ouder-zonder-gezag te raadplegen (art. 1:377b BW). Zie over de afschaffing van de 
toeziende voogdij TK 1992-1993, 23 012.3 (MvT), p. 15, en 23 012.5 (MvA), p. 12-17. 
Vastzetting in een rijksinrichting bij gewichtige reden van misnoegen, art. 357 BW oud. 
Zie hierover Asser/Wiarda 1957, p. 621-626. 
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De wetgever is dus tamelijk selectief in zijn vooronderstelling dat de ouder 
het kind goed gezind is. Bij de jurisprudentie over de KB-maatregelen valt op 
dat zelden blijkt van twijfel aan de ouderlijke welwillendheid.' 

2.6. De vooronderstelling van de ouderlijke competentie 

Zoals een ieder geacht wordt zijn eigen leven te kunnen organiseren, zo 
worden (meerderjarige2) ouders geacht hun taken ten aanzien van het kind te 
kunnen uitoefenen. In het verleden is dit wel in twijfel getrokken voor de 
alleenstaande ouder3, maar het accent lag hierbij toch vooral op vermogensbe
heer.4 Hierbuiten had de toeziende voogdij nooit erg veel supporters.5 Nu dit 
instituut in 1995 is afgeschaft en de termen ouder-voogdij en ouderlijke macht 
beide zijn opgegaan in "ouderlijk gezag" is de gelijkschakeling tussen gedeeld 
en enkelvoudig ouderlijk gezag geformaliseerd: ook voor de alleenstaande 
ouder wordt ouderlijke bekwaamheid nu in alle opzichten aangenomen. Wel 
voorziet het maatschappelijk systeem voor alle ouders in een scala van onder
steunende, adviserende en aanvullende dienstverlening, met grotendeels 
financiering en regelgeving van overheidswege. Uitzonderingen6 daargelaten 
is het echter aan de ouders om hiervan naar believen gebruik te maken. De 
gedachte dat ouders hiertoe in staat zijn maakt deel uit van het hieroven 
vermelde ruimere uitgangspunt dat ouders in het algemeen capabel zijn tot het 
nakomen van hun verantwoordelijkheid. In hoeverre dagelijkse omgang met 
het kind, biologische factoren of ouderlijke goede wil aan deze competentie 
bijdragen blijft bij dit alles gewoonlijk in het midden. De exacte inhoud van 
de premisse staat ook hier niet centraal. 

Zie § 2.4. Ook: Rb Rotterdam 22-3-1989, KG 1989-170 (Bolderkar): "Wij kunnen Ons niet 
aan de indruk onttrekken dat eiser [v.W.: vader/voogd] op dit moment slechts zijn eigen 
belang in het oog houdt". 

Sinds 1995 kan de minderjarige moeder de kinderrechter om meerderjarigverklaring verzoe
ken, art. 1:253 ha BW. 
De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 25. 
De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 271. 
Een uitzondering: Leijten 1974, p. 96: "de toeziende voogdij completeert ten behoeve van 
de kinderen de in de opvoeding "vereenzaamde" ouder. 
Vooral kinderbeschermingsmaatregelen, leerplicht en vaccinatiedrang, zie hierover Brands-
Bottema 1988. 



//. Argumenten tegen overheidsinmenging in het gezinsleven 29 

3. Het recht van het kind op verbondenheid met de ouders 

Het recht van het kind op verbondenheid met de ouders kan worden afgeleid 
uit diverse aspecten van het juridisch systeem. Het gaat om een plaats in de 
keten der generaties, in het verwantschapssysteem en het maatschappelijk 
bestel.1 Hierbij vormen de ouders de schakels, en de positie waarin het kind 
geboren wordt dient als een bestendig uitgangspunt voor het gehele leven. Als 
een kind door anderen wordt verzorgd en opgevoed tast dit vaak wel de 
kwaliteit van de verbondenheid aan, maar niet noodzakelijkerwijze de kern 
ervan. Het recht van het kind op verbondheid met de ouders is meer dan de 
tegenhanger van de ouderlijke plichten en rechten. Het is zelfs onafhankelijk 
van het leven van de ouders, en betreft het in principe onvervreemdbare 
erfgoed van het kind in sociaal-culturele zin. Het recht valt te destilleren uit 
talrijke bepalingen. Te denken valt aan de regelingen over nationaliteit en 
erfrecht, aan het verbod op verduistering van staat en te vondeling leggen, 
aan de plicht tot geboorteaangifte en vooral aan de regelingen betreffende de 
geslachtsnaam.2 Na 1945 bleek het recht duidelijk en bij mijn weten onom
streden bij de talrijke procedures rond de joodse oorlogspleegkinderen: welis
waar liet de rechter in de strijd tussen pleegouders en joodse verwanten3 

veelal voortzetting van het pleeggezinverblijf het zwaarste wegen, maar uit de 
jurisprudentie van deze periode blijkt dat verbondenheid met het milieu van 
afkomst zwaar woog. Nog steeds geldt dat bij adoptie van een wees diens 
familienaam en de ideële of godsdienstige banden met zijn verleden en zijn 
milieu meegewogen moeten worden.4 Ook bij pleeggezinplaatsing speelt dit 
een rol.5 Te denken valt verder aan de gevolgen van het Marckx-arrest6 en 
aan de ontwikkelingen rond het recht om de eigen ouder te kennen.7 

Zie hierover Pessers, JV 1996. 
De Langen, 1990, p. 120, stelt voor dat het kind bij adoptie-nieuwe-stijl de eigen familie
naam behoudt. 

In de jurisprudentie die in de NJ werd gepubliceerd ging het steeds om niet-ouders. 
Asser/De Boer 1998, § 769, onder verwijzing naar Hof Arnhem 27-2-1962, NJ 1962-363 
en Rb Den Haag 18-2-1970, NJ 1970-275; bij beide uitspraken woog overigens het belang 
van het kind bij adoptie zwaarder. 

Hof van Justitie, Ned. Antillen, 18-1-1974, NJ 1975-219: hechting aan pleegouders zou 
leiden tot vervreemding van het eigen, Antilliaanse milieu. 
EHRM 13-6-1979, Series A, vol. 31, NJ 1980-462. Vgl. reeds indezelfde richting: HR 18-
1-1980, NJ 1980, 463: zuster van moeder van natuurlijk kind kan (i.e. bij voogdijvoorzie
ning) "reeds thans" als bloedverwante worden beschouwd. 
Zie Valkenhorst-zaken: Hof 's Hertogenbosch 18-9-1991, NJ 1991-796, Hof 's Hertogen-
bosch 25-11-1992, NJ 1993-211, HR 15-4-1994, NJ 1994-608. Zie ook Asser/De Boer 

(wordt vervolgd...) 
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Feitelijke verzorging en opvoeding door de eigen ouder(s) draagt bij aan 
de kwaliteit van de inbedding in het grotere sociale geheel. Via zijn ouder(s) 
raakt het kind het beste vertrouwd met zijn wereld. Er is echter meer. Het 
samenleven met de ouder(s) geeft aan de feitelijke zorg voor het kind een 
intimiteit en continuïteit die naar algemeen oordeel van onschatbare waarde 
zijn voor de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Intimiteit werkt hierbij als 
versterkende factor voor de wederzijdse gehechtheid, waardoor ouderlijke 
zorg als het ware wordt gegenereerd: een sociaal-psychologisch perpetuum 
mobile. Ouderlijke zorg heeft op deze manier een geheel zelfstandige waarde, 
óók als die zorg in veel opzichten te kort schiet. De overheid behoort dan ook 
intimiteit tussen ouder en kind te ontzien, omdat deze de beste kansen biedt 
dat aan de behoeften van het jonge kind wordt voldaan.1 

Samenvattend: het kind ontleent aan de intimiteit van het feitelijk samenle
ven én aan de verdere relatie met de ouders niet alleen verzorging en opvoe
ding, maar ook zijn identiteit en zijn verankering, een vaste uitvalsbasis voor 
zijn ontmoeting met de wereld. 

Deze bijna absolute lotsverbondenheid wordt door het juridisch systeem 
beschermd en versterkt. Dat geldt in zekere zin ook voor de schaduwzijde: de 
lotsverbondenheid kan tot een noodlot worden. 

4. Gering succes van ingrijpen 

Bij de indiening der Kinderwetten kon minister van justitie Cort van der 
Linden nog vol vertrouwen zijn dat zijn wetsvoorstellen een bodem zouden 
vormen waarin de kinderbescherming zich zou ontwikkelen "tot vreugde van 
allen"} Niet dat men van staatsopvoeding hoge verwachtingen had: de staat 
zou zich beperken tot financiële ondersteuning.3 Het particuliere instellings
wezen zou naastenliefde en burgerzin institutionaliseren; hierin zou de garan
tie liggen dat het gezag in betere handen zou overgaan dan dat van de on
waardig of ongeschikt bevonden ouders.4 

(...vervolg) 
1998, §692 en 768. 
Vgl. uit het Angelsaksische taalgebied Schoeman 1980. Zie ook Goldstein, Freud en Solnit 
1980, die bovendien de kinderlijke behoefte benadrukken om de ouder als almachtig te zien, 
p. 25. 
De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 8. 

3 De Vries en Van Tricht I, p. 48. 
4 De Vries en Van Tricht I, p. 47. 

2 
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Ook bij de invoering van de OTS was het optimisme groot, en de eerste 
kwart-eeuw van de Kinderwetten werd dan ook gevierd met tevredenheid 
over de kinderwetten en over de uitvoerders. Voor zover er kritische geluiden 
waren betroffen die vooral financiering door de overheid. Na de bezettingstijd 
werd verbetering vooral gezocht in professionalisering van de hulpverlening 
en in wetgeving, maar in de zeventiger jaren werd de toon uitgesproken 
pessimistisch. Naast bezinning ontstond vooral veel "kritiek en vertwijfe
ling".' Wel bleef men streven naar verbetering2, maar of het nu ging om hulp 
binnen het gezin of daarbuiten, het bleef tobben met de resultaten.3 Men 
bedenke hierbij dat die uitvoering van veel factoren afhankelijk is. Zo zijn de 
mogelijkheden van familieleden, maatschappelijke organisaties en professio
nele hulpverleners van belang. Ook de overheid speelt een rol in diverse 
gedaantes, bijvoorbeeld als financier, Raad voor de Kinderbescherming of 
wetgever. Voor het kind kan bijvoorbeeld een pleeggezin voorhanden zijn 
met een hoge graad van ouderlijke kwaliteit, terwijl verblijf in dat gezin op 
grond van geldend recht een tijdelijk karakter moet behouden. Het kan ook 
zijn dat geldend recht verwijdering uit het gezin vereist, terwijl er geen ver
vangend opvoedingsmilieu van voldoende gehalte beschikbaar is. In deze twee 
voorbeelden ontbreekt een goed alternatief om heel verschillende redenen. 

Vanuit de praktijk van falende hulpverlening zijn verschillende gedragslij
nen te verdedigen. Men kan via financiering, organisatie, kwaliteitseisen of 
anderszins streven naar verbetering van de uitvoering. Concludeert men 
echter dat de mogelijkheden tot succesvol ingrijpen hoe dan ook beperkt zijn 
en blijven, dan ligt de keuze tot terughoudendheid voor de hand.4 

Bartels 1980; zie hier ook voor een sfeerbeschrijving van de eerdere jubileumbundels. 
Vooral via betere samenhang tussen vrijwillige en niet-vrijwillige hulpverlening, met als 
resultaat o.a. de Wet op de jeugdhulpverlening. 

Zie hierover Koens, 1994, p. 11-13. Hierbij enkele opmerkingen: a) de daar aangehaalde 
onderzoeken gaan vrijwel uitsluitend over de periode dat de minderjarigen niet in het 
ouderlijk gezin woonden; b) de vermelde literatuur geeft ook over de niet-justiële hulpverle
ning weinig reden tot optimisme; c) ook al blijkt uit onderzoek dat KB-maatregelen niet 
leiden tot het beoogde doel , dan zegt dat pas werkelijk iets als het wordt afgezet tegen de 
resultaten van niet of anders ingrijpen. 
Aldus Wald 1976, p. 249, p. 251, onder verwijzing naar resp. de slechte standaard van 
uitvoering in de kinderbescherming (in de VS) en het risico dat de ingreep het kind schaadt. 
Zo ook Mnookin en Szwed, 1983, p. 16-17, onder verwijzing naar het ontbreken van 
criteria en het onvermijdelijk tekort schieten van de "human resources". 
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5. Beschouwing 

De argumenten voor terughoudendheid van de overheid bleken hierboven van 
zeer uiteenlopende aard. Absoluut zijn ze niet. 

Ten eerste leert de ervaring genoegzaam dat de bijbehorende vooronder
stellingen een hoog ideaal-gehalte hebben, en bovendien slechts in algemene 
zin gelden. Dit neemt niet weg dat ze nuttig kunnen zijn als in het concrete 
geval de discrepantie tussen ideaal en werkelijkheid te groot blijkt: dan kun
nen ze dienen als ijkpunten, waaraan de situatie van het kind getoetst kan 
worden. 

In de tweede plaats verandert de kracht van de premissen in tijd en plaats. 
De scepsis over de ouderlijke competentie lijkt bijvoorbeeld in deze eeuw 
nogal toegenomen. De ontwikkeling van een multi-culturele samenleving 
bemoeilijkt bovendien vertrouwdheid met de vigerende inzichten, en het 
Europese Hof als producent van recht blijkt in korte tijd volstrekt onvoorziene 
ontwikkelingen op gang te brengen. 

Ten derde moeten de uitgangspunten en de hieruit voortvloeiende ouderlij
ke rechten worden afgewogen tegen de eveneens bestaande verplichting van 
de overheid om het kind te beschermen.' 
De ouderlijke rechten zijn dan ook niet absoluut, zoals blijkt uit de nationale 
wettelijke regelingen en uit de uitzonderingsclausule van art. 8 EVRM lid 2. 
Zij mogen echter slechts terzijde worden gesteld bij zeer overtuigende tegen
argumenten. Deze ontlenen hun kracht mede aan een beoordeling of de con
crete omstandigheden van het geval kloppen met de vooronderstellingen, die 
aan de ouderlijke rechten ten grondslag liggen. 

1 De Vries en Van Tricht I, 1903, kamerlid De Visser, p. 363: de rechtsgrond voor het 
ingrijpen van de overheid ligt in haar roeping zowel de kleinen als de groten tegen onrecht 
te beschermen. De Langen, 1990, p. 173. Von Brücken Fock, JV 1990, p. 74: positieve 
verplichting van de staat ex art. 8. TK 1992-1993, 23 003.4 (VV), p. 7, commissieleden 
van de VVD: plicht van overheid om in te grijpen is onvervreemdbaar. Men denke verder 
aan de verdragsrechtelijke beschermingsrechten die voor een ieder gelden, en aan het 
IVRK. 
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III. Hoofdlijnen in de historische ontwikkeling 

1. Algemeen 

De geschiedenis van de KB-maatregelen is voor de periode tot 1972 uitput
tend beschreven door Doek.1 Hierbij blijken de rechtsgronden betrekkelijk 
weinig aandacht te krijgen. Voor wie die geschiedenis kent is dat niet verwon
derlijk: zoals hieronder nog zal blijken was het onderwerp "gronden" sinds 
het bestaan van de OTS vrijwel van de agenda afgevoerd. 

Bezwaren tegen de maatregelen gingen tot in de jaren tachtig vooral over 
de uitvoering.2 Vanaf de zeventiger jaren kwamen er ook wel kritische gelui
den in verband met de rechtsgronden3, maar de discussie over dit onderwerp 
is pas de laatste jaren in bredere kring opgeleefd. 

Het gezag van ouders is in de laatste decennia vooral aangetast langs 
andere weg dan die van de KB-maatregelen. Het gaat in de eerste plaats om 
de toegenomen rechtsbescherming van "nestwarmte" ten opzichte van de 
"bloedband"4, met name om het blokkaderecht van pleegouders. Te denken 
valt verder aan de rechterlijke hoorplicht ten aanzien van jeugdigen, de her
ontdekking van misbruik van ouderlijke bevoegdheid5, de uitbreiding van het 
terrein van de bijzondere curator en, last but not least, het omgangsrecht. Op 
al deze gebieden, maar ook in het verdere personen- en familierecht6 zorgde 
sinds de jaren tachtig art. 8 EVRM voor stroomversnellingen. Al deze ont
wikkelingen hadden tot dusver veel invloed op het denken over de driehoek 

Zie voor andere historische overzichten: De Vries en Van Tricht 1903, dl. I en II, en 1909, 
dl. III (resp. over de parlementaire behandeling van de kinderwetten van 1901 en van de 
novelle van 1909); De Beneditty 1910, p. 1-25 (over negentiende-eeuwse en oudere opvat
tingen over de ouder-kindrelatie en de bevoegdheden van de staat); Wiarda in Asser/Wiarda 
1957, p. 553-581 (over ouderlijk gezag door de eeuwen heen en KB-maatregelen); De 
Langen 1973, p. 54-119 (over KB-maatregelen en jeugdstrafrecht); Brands-Bottema 1988 
(over de verhouding ouder/staat bij verplichte inenting, leerplicht en KB-maatregelen); 
Junger-Tas, JV 1984 (over kinderbescherming en -strafrecht); Van Montfoort 1994 (over de 
beweging vóór kinderbescherming en de beweging tégen kindermishandeling). 
Zie: Doek 1972; Bartels 1984, p. 304-321. 

De Ruiter 1972. De Langen 1973. Hoefnagels 1967, p. 66: de ondertoezichtstelling werd de 
sleutel die past op elk slot van elke kinderkamer. 
Zie hierover De Langen, WPNR 1985. 
In verband met erkenning en toestemming tot het huwelijk van minderjarige kinderen. 
I.h.b. wat betreft gedeeld ouderlijk gezag buiten huwelijk. 
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ouder-kind-overheid, zonder dat daarvoor discussie over de rechtsgronden 
voor KB-maatregelen nodig bleek. 

Al met al is uit de geschiedenis van de maatregelen slechts sporadisch en 
zeer mondjesmaat iets over rechtsgronden af te leiden. Om deze reden wordt 
hier niet de hele geschiedenis beschreven. In plaats daarvan is gekozen voor 
onderzoek van enkele thema's die speciaal van belang zijn. De geschiedenis 
van het schuldvereiste is het eerste onderwerp. Vervolgens komt aan de orde 
hoe de OTS in de loop der tijd steeds meer inbreuk op het ouderlijk gezag 
mogelijk maakte. Hierna wordt de ontwikkeling beschreven - of liever: de 
afwezigheid daarvan - van de rechtsgrond voor de "kale"1 OTS en voor de 
uithuisplaatsing. Het vierde onderwerp werd hierboven al summier vermeld: 
de toegenomen bescherming van nestwarmte. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een beschouwing. 

2. De geschiedenis van het schuldvereiste 

In het begin van de twintigste eeuw wees men nogal vlot met de beschuldigen
de vinger naar ouders. De term "ontaarde ouder" is in de geschriften van die 
tijd geen uitzondering, en velen vreesden dat ouders zich te gemakkelijk van 
hun kinderen zouden ontdoen. Omgekeerd werkte het verband ook: slechts in 
geval van schuld mocht aan ouders het gezag worden ontnomen tegen hun 
uitdrukkelijke wil. Morele veroordeling bleek nog eens extra doordat de 
ouder bij ontzetting het actief en passief kiesrecht verloor.2 De vanzelfspre
kende koppeling van schuld en ontzetting gaf al snel problemen. Soms bleken 
kinderen objectief verwaarloosd zonder dat schuld van de ouder aannemelijk 
gemaakt kon worden, terwijl deze zich evenmin wilden laten ontheffen. 
Voorstanders van de "leer der objectieve verwaarlozing" wilden ook deze 
kinderen onder het bereik van de kinderbescherming brengen. Aanhangers 
van de "leer der subjectieve verwaarlozing" maakten bezwaar, waarbij overi
gens duidelijk is dat zij schuld al snel aanwezig achtten.3 Werd in de recht
spraak schuld vereist? "Nee", aldus het Hof Den Haag tot tweemaal4 toe. 

Zonder beschikking tot uithuisplaatsing. 
Tot de grondwetswijziging van 1983! Inmiddels was er wel een vrijwel algemene afkeer 
voor ontstaan, aldus Asser/De Ruiter 1988, § 357; zie ook Rood-de Boer, FJR 1983. 
Zie voor diverse meningen uit die periode Asser/Wiarda 1957, p. 636, 637 en Doek 1972, 
p. 12-15. 
Hof Den Haag 18-12-1907, TKw n, p. 129. Hof Den Haag 13-1-1908, W. 8635.2. 
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"Ja", stelde korte tijd later het Amsterdamse Hof', maar ditzelfde college 
beantwoordde de vraag nog geen twee maanden later2 ontkennend. Het toon
aangevende TKw wees er fijntjes op dat dit Hof beide malen dezelfde samen
stelling had. De voor de hand liggende vraag of het verschil gevolg was van 
een aansluiting bij de Haagse opvatting of van bijzondere omstandigheden van 
het eerste geval bleef onbeantwoord. In alle vier gevallen besliste het Hof 
anders dan de rechtbank. In Arnhem3 en Den Bosch4 koos het Hof voor de 
subjectieve leer en het daaraan gekoppelde schuldvereiste. Op de Hoge Raad 
werd aanvankelijk5 vergeefs een beroep gedaan, maar deze koos in 19196 

voor de subjectieve leer. Gezien de hevigheid en onbeslistheid van de voor
gaande strijd verpakte de Hoge Raad zijn standpunt opvallend terloops: niet 
was komen vast te staan dat "de zorg, waartoe de moeder-voogdes tegenover 
hare kinderen verplicht was, door haar willens is achterwege gelaten, hoewel 
zij daaraan kon voldoen [...]". Blijkens de formulering vereiste de HR voor 
schuld dus opzet. Ondertussen was er in brede kring overeenstemming over 
het wetsvoorstel voor de OTS, dat een halfjaar later werd ingediend.7 Het 
lijkt aannemelijk dat de keuze van de HR hierdoor beïnvloed werd. 

Van de weeromstuit werd bij de rechtsgrond voor de OTS elke relatie met 
ouderlijk gedrag zorgvuldig vermeden: het ging om bedreiging met lichame
lijke of zedelijke ondergang "uit welke oorzaak dan ook". Overigens was het 
vertrouwen van de wetgever in de heilzame invloed van de gezinsvoogd 
kennelijk niet onbeperkt: als de ouder de aanwijzingen van de gezinsvoogd in 
ernstige mate veronachtzaamde8 werd schuld in die tijd probleemloos aan
genomen9 en kon ontzetting volgen. In deze periode werd de OTS soms10 dan 

Hof Amsterdam 29-1-1908, TKw II, p. 129. 
Hof Amsterdam 18-2-1908, W. 8658.2 / TKw II, p. 177. 
Hof Arnhem 13-4-1910, TKw IV, p. 49 e.v. 
Hof 's-Hertogenbosch 4-5-1915, NJ 1915, p. 587: verwaarlozing is iets nalaten wat men 
kan doen. Vgl. het oude juridische adagium "niemand is gehouden meer te doen dan hij 
kan" 

5 HR 18-11-1909, W 8929.1 / TKw III, p. 160 e.v. Zie hierover ook hfdst. V, § 4.1. 
6 HR 28-7-1919, W 10445.2 / NJ 1919, p. 788. 
7 18 maart 1920. 
8 Nu: BW 1:269 lid 1 onder e; in 1956 werd ook het belemmeren van OTS/UHP een ontzet-

tingsgrond. Als zodanig gold tot 1948 ook het opzettelijke niet-meewerken met de gezins
voogd. Bij de wetswijziging van 1947/1948 verviel deze tekst als overbodig, aangezien een 
mindere mate van schuld in het "veronachtzamen" lag besloten. 

9 TK 1920-1921, 409 3 (MvT), p. 7. 
10 De Jongh, TAMK 1929a, p. 2015. 



36 III. Hoofdlijnen in de historische ontwikkeling 

ook beschouwd als een voorwaardelijke ontzetting. In de theorie werd' en 
wordt2 de desbetreffende bepaling vooral als een stok achter de deur gezien, 
al werd er vanuit het parlement wel veel aandacht aan besteed bij de behande
ling van de nieuwe OTS-wet. In de jurisprudentie komt men de bepaling 
zelden tegen.3 Zoals gezegd, het ging uitdrukkelijk om bedreiging "uit welke 
oorzaak ook", en deze gedachte schoot zo zeer wortel dat het zinsdeel in 
1947/1948 als overbodig uit de wet geschrapt kon worden. 

Doordat de OTS vrijwel direct gebruikt werd voor verblijf elders4 namen 
de mogelijkheden toe om kinderen in feite aan ouders te onttrekken ongeacht 
ouderlijke schuld. Vervolgens maakte vanaf 1948 de rechtsfiguur van de 
gedwongen ontheffing ook formele ontneming van het gezag tegen de wens 
van de ouder mogelijk zonder dat schuld vereist was, en in 1956 werden de 
mogelijkheden hiertoe verder uitgebreid.5 Deze ontwikkeling verklaart waar
om er over de ontzettingsgronden, met o.a. zijn archaïsche "slecht levensge
drag", zo weinig discussie is geweest: de ontzetting werd vrijwel overbodig. 

In 1971 stelde de Cie. Wiarda voor om ontzetting en ontheffing te combi
neren in een nieuwe maatregel "ontheffing van het gezag". Als rechtsgrond 

De Bie, 1927, p. 131, vermeldt dat als tijdens zijn tot dan toe vierjarige ambtsperiode 
ouders van gezinsvoogdij-pupillen alsnog ontzet werden dit niet op grond van deze bepaling 
was, maar op grond van gemakkelijker te bewijzen voortzetting van slecht levensgedrag of 
grove verwaarlozing. Zie ook Asser/Wiarda 1957, p. 638. Vgl. Overwater, NJB 1934, p. 
742: "De procedure tot ontzetting is een eenvoudige zaak overal, waar slechts de feiten 
voldoende vaststaan en de noodzakelijkheid der ontzetting naar algemeen geldende opvat
tingen daaruit vanzelf volgt. Dit zijn de gevallen van notoir slecht levensgedrag en ernstige 
materiële verwaarlozing. " 

Asser/De Boer 1998, § 873. Zo ook Pitlo/V.d. Burght/ Rood-de Boer 1993, p. 509, waar 
tevens wordt gesteld: "Het spreekt vanzelf dat een dergelijk dreigement lijnrecht in tegen
spraak is met het broodnodige vertrouwen dat tussen de gezinsvoogd, de ouders en het kind 
zou moeten bestaan."; in de uitgave van 1996 wordt de bepaling zonder nadere toevoeging 
vermeld, zie p. 531. 
Hof Arnhem, 10-12-1940, TAMK 1943, p. 27-29: door de rechtbank was het niet-meewer-
ken met de gezinsvoogd als een ontzettingsgrond gezien, volgens het Hof was daarvan niet 
gebleken. Bij HR 6-5-1949, NJ 1948-392 werd het niet-opvolgen wel als omstandigheid 
genoemd, maar als formele grond was de voorkeur gegeven aan "slecht levensgedrag". 
HR 24-1-1924, NJ 1924-p. 376. 
Zie hieronder § 3.1. 
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werd voorgesteld "de ongeschiktheid van de ouder zijn plicht [...] [6] te ver
vullen".1 In de woorden van de commissie: 

"Rechtsgrond voor het rechterlijk ingrijpen moet zijn de noodsituatie van 
het kind in zijn milieu en niet het gedrag van ouders [...], of het gedrag 
van het kind. Dit om zoveel mogelijk het karakter van morele veroordeling 
aan de maatregel te ontnemen; zij het dan ook dat in vele gevallen het 
justieel ingrijpen als een zodanige veroordeling zal worden beleefd."3 

De Ruiter repliceerde: 
"Hierbij wordt uit het oog verloren, dat juist een van de meest sprekende 
gronden, waarop de rechter mag ingrijpen in de ouderlijke competentie 
diens misbruik van zijn gezag is. Dat is [...] een zelfstandige grond en ik 
zie niet in waarom de wetgever die niet zou mogen noemen, omdat anders 
iets van een morele veroordeling uit de wet zou zijn af te lezen. Wat dit 
laatste betreft: de wet behoeft niet expliciet te vermelden, dat zij zeker 
gedrag afkeurdenswaard acht; ook thans doet zij dat niet en vermeldt 
slechts bepaalde (inderdaad afkeurdenswaardige) handelingen als grond 
voor de ontzetting. De impliciete afkeuring die hieruit spreekt is inherent 
aan het recht [...] en er bestaat dan ook geen reden dit te verbloemen."4 

Hoe dit zij, de ontzetting bestaat nog steeds en het schuldvereiste bleef er tot 
op heden5 aan kleven. Dit vereiste leidde in de laatste decennia een onopval
lend bestaan, maar kreeg in 1994 weer eens aandacht. Annotator Luijten 
voerde, overigens met twijfel over het vereiste, de volgende argumenten aan: 
a. niet-ingrijpen bij verwaarlozing door de moeder levert grove verwaarlo

zing door de vader op; 
b. de zorg voor de kinderen is zulk een zware plicht dat niet-nakoming niet te 

verontschuldigen valt; 
c. verwijtbaarheid geldt ongeacht psychische stoornis; als de ouders door 

overmacht worden gedwongen hun kind te verwaarlozen hadden ze in 
ontheffing moeten toestemmen.6 

Cie. Wiarda 1971, p. 90: de commissie onderscheidt twee elementen van het gezag: a) de 
verzorging en opvoeding van de minderjarige, en b) de vertegenwoordiging in burgerlijke 
handelingen en het bewind over het vermogen; p. 160: bij schorsing, beperking van het 
gezag en ontheffing kan het om één of beide elementen gaan. 
Cie. Wiarda 1971, p. 185, 186. 
Cie. Wiarda 1971, p. 159. 
De Ruiter 1972, p. 14, 15. Vgl. Hoefnagels 1967, p. 73: "een duidelijk verwijt kan trou
wens bevrijdend werken". 
Asser/De Boer 1998, § 869: de ontzetting steunt op moedwillig plichtverzuim of onwaardig
heid de taak als verzorger en opvoeder te vervullen. Luijten 1991, p. 156: bij ontzetting 
moet sprake zijn van schuldig en verwijtbaar wangedrag. 
Luijten onder HR 14-5-1993, NJ 1994-448. 
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Hierbij valt op hoezeer wordt terug gegrepen op het verleden.1 Over het 
laatste argument kan men zich bovendien afvragen wat er in deze visie over
blijft van het door de wet aan de ouder toegekende recht om zich tegen een 
ontheffing te verzetten. Het lijkt mij dat we dan beter kunnen stellen dat het 
recht tot tegenspraak geen vetorecht behoort te zijn.2 

Ik keer terug naar de minder ingrijpende OTS. Zoals hierboven bleek is bij 
deze maatregel vanouds noch schuld, noch enige andere relatie met ouderlijk 
gedrag vereist. De Hoge Raad ging in 1967 echter verder met de volgende 
redenering: 

"[...] dat immers voor de beslissing over ondertoezichtstelling bepalend is 
wat, gegeven de feitelijke situatie waarin het kind verkeert, het belang van 
dit kind eist; dat voor deze beslissing niet van belang is of het ontstaan van 
deze situatie aan de ouders kan worden verweten en de rechter zich mits
dien in deze procedure van een oordeel over de rechten en verplichtingen 
van de ouders heeft te onthouden".3 

De cassatierechter sprak hiermee voor de OTS-procedure een banvloek uit 
over elke beoordeling van mogelijk verband tussen ouderlijke plichten, ouder
lijk gedrag en de "situatie waarin het kind verkeert". Dit valt des te meer op 
wanneer we de zaak bezien. Het ging om onenigheid tussen een Canadese 
vader en een Nederlandse moeder. Deze laatste had in 1962 de echtelijke 
woning in Canada verlaten en woonde sinsdien in Nederland met het dochter
tje, geboren in 1960. De vader hàd geprobeerd het kind "op onverwachte en 
abrupte wijze" mee te nemen naar Canada. Het Hof had de OTS gemotiveerd 
met vrees voor herhaling waardoor "de normale ontwikkeling [van het kind] 
zeer zou worden verstoord en haar geestelijke evenwicht opnieuw zou worden 
in gevaar gebracht". De vader bestreed dit niet, maar stelde in cassatie dat het 
Hof had moeten nagaan of van de moeder, mede in aanmerking genomen het 
belang van het kind, in redelijkheid gevergd kon worden dat zij met het kind 
naar Canada zou terugkeren. Waarom de rechter geen oordeel zou mogen 
hebben over het gedrag van de vader - in feite degene wiens gezag door de 
maatregel werd beperkt - is mij onduidelijk. Tien jaar later zette de HR de lijn 
voort: 

Verwezen wordt naar Asser/De Ruiter en Moltmaker 1992, p. 579. De argumenten blijken 
ontleend aan: Hof Amsterdam, 14-11-1908, W 8773.2; De Beneditty, WPNR 2107, 1910; 
Minister Maarsseveen, bijvoegsel NJB 1940, 174, p. 321; HR 19-2-1954, NJ 1954-195. 
Vgl. HR 13-3-1987, NJ 1988-190, betr. ouderlijke toestemming tot handlichting. Zie ook: 
HR 8-4-1988, NJ 1989-170, betr. het recht van de moeder om erkenning door de vader te 
weigeren; art. 1:204 lid 3 BW, i.w.tr. 1-4-1998, betr. vervangende toestemming van de 
rechtbank. 
HR 6-10-1967, NJ 1968-83. 
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"[...] immers ook zonder dat aan de ouders dienaangaande een verwijt kan 
worden gemaakt, kan in de ontwikkeling van een minderjarige door veler
lei oorzaken een situatie ontstaan waardoor ernstige schade van psychische 
of lichamelijke aard voor zijn persoon te verwachten is [...]".' 

A-G Biegman Hartogh stelde in 19842: nu schuld of nalatigheid geen vereiste 
is voor gedwongen ontheffing behoort buiten beschouwing te blijven of de 
ontwikkelingsachterstand3 aan de moeder is te wijten. Ook elders werd er 
voor gepleit om elke suggestie van in gebrekestelling te vermijden.4 Rechts
pleging en doctrine sloten zo op elkaar aan met - enigszins simplistisch gesteld 
- deze zichzelf versterkende redenering: 
a. schuld is niet vereist; 
b. dus een oorzakelijk verband tussen gedrag van de ouder en de noodsituatie 

van het kind is niet vereist; 
c. dus een eventueel wel bestaand verband kan buiten beschouwing blijven; 
d. dat is ook beter voor de hulpverlening; 
e. dus elk bestaand verband moet buiten beschouwing blijven. 
Al met al kwam in het recht der kinderbeschermingsmaatregelen een taboe te 
rusten op verband tussen ouderlijke verantwoordelijkheid en de rechtsgronden 
voor OTS, OTS/UHP en gedwongen ontheffing.5 In de praktijk betekent dat: 

1 HR 17-6-1977, NJ 1977-564. Zie hierover hfdst. VII, § 2.4. 
2 Bij HR 29-6-1984, NJ 1984-767. 
3 Die tijdens het pleeggezinverblijf ingehaald was. 
4 Bv. door de Cie. Wiarda 1971, p. 159; zo ook Rood-de Boer 1989, p. 37. Anders: De 

Ruiter 1972, p. 14. 
5 Uitzonderingen in de literatuur: De Ruiter 1972, p. 14, 15; De Langen 1992, p. 10. Een 

uitzondering in de jurisprudentie: Rb Amsterdam 17-10-1967, NJ 1968-255 (ontzetting): 
eerdere ontvoering van kinderen wijst op een voor de belangen van de kinderen verderfelij
ke mentaliteit van de vader, wat onderstreept wordt door het feit dat deze zich tussen 
februari 1965 en januari 1967 niets van het lot van de kinderen aantrok, en dat hij in 1965 
praktisch geen, in 1966 helemaal geen contact met de gezinsvoogd had. Zie ook A-G 
Biegman Hartogh bij HR 19-6-1981, NJ 1981-470, p. 1571: "overigens zou ik het beroep 
van de ouders op de "natuurlijke band" ofwel de "band des bloeds" overtuigender achten 
indien deze banden niet zo ongelijk van structuur waren: zwak als het om een meisje, sterk 
als het om een jongen gaat; zwak als men een kind kwijt wil, sterk als men het weer terug 
eist." 
Vgl. jurisprudentie over onrechtmatige daad-procedures van (inmiddels meerderjarige) 
kinderen jegens hun ouders: a) Rb Maastricht 14-6-1990, NJ 1993-130: smartengeld wegens 
incest wordt mede bepaald door ontkenning door de (veroordeelde) dader; b) Rb Utrecht 5-
4-1989, NJ 1990-183: tekortkoming in opvoedende en verzorgende taak is geen onrechtma
tige daad, gedrag dat ook jegens derden in ernstige mate onzorgvuldig zou zijn (i.e. mishan
deling) wel; anders dan in het strafrecht kan beroep op het ontbreken van schuld wegens 
ontoerekeningsvatbaarheid slechts slagen als gedaagden zich niet bewust waren geweest van 
hun gedrag; hiervan is niet gebleken; bovendien: in de periode voor de mishandeling wezen 

(wordt vervolgd...) 
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voor vrijwel alle gevallen waarin een KB-maatregel wordt toegepast. 
Bij de voorbereiding van de nieuwe OTS-wet kwam het onderwerp na een 

lange periode weer aan bod. Vanuit de Raden was betoogd dat OTS bedoeld 
is voor situaties waarin "ouders verantwoordelijkheid niet waar maken". De 
staatssecretaris wees deze opvatting af met de stelling "schuld is niet geïmpli
ceerd"1, en kreeg hierin bijval vanuit de vaste kamercommissie.2 Zo duikt de 
oude kwestie opnieuw op, wederom alsof het schuldvereiste een niet te ver
mijden aanhangsel is van verband tussen ouderlijk gedrag en rechtsgrond.3 

Verband is echter heel goed denkbaar zonder dat de ouder verwijt treft. 
Overigens zijn er tekenen dat het taboe op ouderlijke schuld afbrokkelt. Van 
Wamelen heeft daar in elk geval kritiek op.4 Wat betreft de hulpverlening ben 
ik van mening dat het niet aan de hulpverlener is om de ouder verwijten te 
maken, maar dat het zeker niet per definitie nuttig is om kennelijke verwijt
baarheid van gedrag te negeren. 

3. De toegenomen discrepantie tussen formeel doel en mogelijk 
effect van de OTS 

3.1. De periode voor 1956 

Aan het begin van deze eeuw was onttrekking van een kind aan de ouders 
tegen hun wil slechts mogelijk via de gronden voor ontzetting, dat wil zeggen 
op grond van verwijtbaar ouderlijk gedrag. Weliswaar was - en is - de grond 
voor ontheffing veel ruimer5, maar tot 1948 was ontheffing slechts mogelijk 
als de ouder geen bezwaar maakte. Tot aan de invoering van de OTS in 1922 

(...vervolg) 
ouders aangeboden hulp af. Vgl. voor het strafrecht Hof 's-Gravenhage 9-8-1988, NJ 1988-
979: de moeder wordt door niet-ingrijpen medeplichtig aan mishandeling, door inwonende 
man jegens haar kind gepleegd. 
TK 1992-1993, 23 003.3 (MvT), p. 12. 
TK 1992-1993, 23 003.4 (VV), p. 13. 

Vgl. Koens 1994, p. 29, 30; deze koppelt hier terloops verwijtbaarheid aan de zinsnede 
"wanneer de ouderlijke verantwoordelijkheden worden uitgeoefend op een wijze die schade
lijk is voor de essentiële belangen van het kind" uit beginsel 4 van de Recommendation on 
parental responsibilities die op 27-2-1984 werd aanvaard door het Comité van Ministers van 
de Raad van Europa. Vgl. ook cie. Wiarda 1971, p. 159. 
Van Wamelen, FJR 1998. 
"[...] op grond dat hij ongeschikt of onmachtig is zijn plicht tot verzorging en opvoeding te 
vervullen", nu art. 1:266 BW. Zie voor de gronden die vandaag de dag ouderlijke verzet 
terzijde kunnen stellen art. 1:268 lid 2 BW. 
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was er dan ook een duidelijk verband tossen onttrekking aan de ouderlijke 
zorg en ouder-gebonden factoren. Deze bestonden óf uit verwijtbaar gedrag 
óf uit berusting in het negatieve oordeel over hun competentie of geschiktheid 
als ouder van het betreffende kind. 

Bij de invoering van de OTS ging het minder om de rechtsgrond dan om 
het rechtste/: welwillende leiding aan het kind en zo nodig gepaste overre
ding van de ouder door de gezinsvoogd, dit alles onder het vaderlijk oog van 
de speciaal hiervoor in het leven geroepen kinderrechter. Men hoopte hiermee 
meer verwaarloosde kinderen te bereiken en jeugdcriminaliteit te beperken. 
Verder was het de bedoeling om zowel ontneming van het gezag als verbre
king van de opvoedingsrelatie te voorkomen. Kortom: de OTS was ontworpen 
als pedagogische aanvulling, desnoods als correctie van de ouders, maar niet 
als vervanging van de opvoedingssituatie. 

Dat de OTS desondanks en geheel onbedoeld vanaf het begin veelvuldig 
heeft geleid tot (vaak langdurige) scheiding van ouders en kinderen heeft 
diverse oorzaken. Deze passeren hieronder de revue. 
- Ten eerste werd de OTS soms gebruikt in omstandigheden die tot een 

ontneming van het gezag hadden kunnen leiden. Dit werd in de hand 
gewerkt doordat voogdijverenigingen, vooral uit vrees de voogdij weer te 
moeten afstaan of om financiële redenen, uiterst terughoudend bleken met 
het accepteren van voogdijen.1 In deze weerbarstige praktijk bleek toepas
sing van de OTS een welkome aanvulling die al snel rechterlijke goedkeu
ring verkreeg.2 Dit had tot onvermijdelijk gevolg dat de OTS soms ook 
werd toegepast in gezinsomstandigheden waaraan een gezinsvoogd weinig 
kon veranderen.3 

- Een tweede belangrijke factor lag in de wet. Deze maakte de kinderrechter 
bevoegd om OTS-kinderen hetzij ter observatie, hetzij ter correctie bui
tenshuis te plaatsen. In het laatste geval werd de jeugdige geplaatst in een 
inrichting "bestemd of geschikt voor kinderen die bijzondere tocht behoe
ven". Deze mogelijkheid was in de plaats gekomen van de correction 
paternelle/totélaire, de oude bevoegdheid van vader of voogd om het kind 

Vooral als kinderen extra zorg vereisten; hierover Overwater in TAMK 1926 en in TAMK 
1937b, p. 379. 
Hof Arnhem 26-2-1924, NJ 1924-p. 634, met de overweging dat in casu "een alleszins 
geschikt persoon" als gezinsvoogd beschikbaar was. 
Sommigen vonden die prijs te hoog. Zie voor kritiek op te ruime toepassing van de OTS: 

Overwater, TAMK 1927c, p. 1395; De Bie 1927, p. 88; Van Rappard, NJB 1929. Anders: 
De Jongh, TAMK 1931, p. 3061. 
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dat "gewichtige reden tot misnoegen" gaf te doen vastzetten.1 In de nieuwe 
regeling ging het uitdrukkelijk om "[...] een bijzonder tuchtmiddel toe te 
passen alleen indien de ondertoezichtstelling zonder aanwending van dat 
middel ondoelmatig is gebleken".2 Zowel bij de observatie- als bij de 
tuchtschoolplaatsing was de beschikking1, aan een termijn gebonden. De 
feitelijke plaatsingsduur daarentegen was voor tuchtschoolverblijf aanvan
kelijk slechts begrensd door de meerderjarigheid omdat de wet onbeperkte 
verlenging met 6 maanden toestond.4 Vooral hierdoor, maar ook door een 
algeheel ruime toepassing van beide soorten plaatsing5, werden jeugdigen 
door de rechter meer buitenshuis geplaatst dan overeenkwam met het 
ideaalbeeld van de OTS. 

- Ten derde kwam al snel een geheel onvoorziene mogelijkheid tot verblijf 
buiten het gezin in zwang. Gezinsvoogden hadden de bevoegdheid om 
aanwijzingen aan de ouders te geven. Hiervan maakten zij al snel gebruik 
om de minderjarige buiten het gezin te laten verblijven. De kinderrechters 
werkten mee6, en al in 1924 sanctioneerde de Hoge Raad deze praktijk.7 

Dit soort verblijf elders was noch aan enige termijn, noch aan soort ver
blijfplaats gebonden. Op deze manier kon OTS dus feitelijk leiden tot 
langdurig verblijf in bijvoorbeeld een pleeggezin. De verwachting dat 
dergelijk verblijf krachtens OTS slechts mogelijk zou zijn bij kinderen die 
hun eigen kost verdienden of voor wie anderszins gezorgd werd8 kwam 
niet uit. Deze vorm van uithuisplaatsing voorzag evenals de hierboven 
besproken plaatsing door de kinderrechter kennelijk in een behoefte. In 

Art. 357 BW oud. 
TK 1921-1922, 75. 2 (MvA), p. 10. 
Voor observatieplaatsing drie maanden (art. 373m BW oud). Voor tuchtschoolplaatsing zes 
maanden bij kinderen jonger dan 14 jaar, bij de ouderen eenjaar (art. 373n BW oud). 
In 1947/1948 werd dit beperkt tot eenmalige verlenging. Gelijktijdig werd het mogelijk de 
observatieplaatsing - tot dan niet verlengbaar - éénmaal met drie maanden te verlengen. 
Van Rappard, NJB 1929. 

Om twee redenen kon een beschikking van de kinderrechter nodig zijn: a. bij bezwaar van 
de ouder had de kinderrechter het laatste woord (art. 371 lid 2 BW oud); b. aanwijzingen 
die tot kosten leidden behoefden machtiging van de kinderrechter (art. 371 lid 3 BW oud). 
HR 24-1-1924, NJ 1924-p. 376 / W 11150.1. De voogdijraad had anders betoogd onder 
verwijzing naar de ouderlijke bevoegdheid om de verblijfplaats van het kind te bepalen. De 
HR vervolgde de lijn: HR 30-4-1928, NJ 1928-p. 1220, met instemmende noot van Schol
ten. Cassatie in het belang der wet - een zeldzaamheid in de geschiedenis der KB-maatrege-
len - leidde tot een veroordeling van buitenwettelijke verlenging van observatieplaatsing, 
HR 19-9-1935, NJ 1936-98. Tot een veroordeling van de uithuisplaatsing op aanwijzing van 
de gezinsvoogd kwam het in 1953, zie verderop in deze paragraaf m.b.t. HR 17-3-1953, NJ 
1953-370. 
De Bie 1927, p. 105; dit kennelijk om bezorgdheid over kosten te bezweren. 
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feitelijk effect kon de OTS zo echter wel erg veel gaan lijken op de aan 
schuld verbonden ontzetting. 

De praktijk van plaatsing op aanwijzing van de gezinsvoogd leidde tot een 
levendige en soms scherpe discussie.1 Scholten2 gaf toe dat er daarbij weinig 
van het ouderlijk gezag overbleef; niettemin werd in zijn ogen een wezenlijk 
verschil met de ontzetting gegarandeerd door de tijdelijkheid van de OTS en 
de mogelijkheid van beroep op de kinderrechter. 

Bij de plannen tot wetswijziging kwam de plaatsing op aanwijzing van de 
gezinsvoogd onder vuur van de minister.3 Ontneming van het gezag zou 
moeten volgen als de hulp van een gezinsvoogd onvoldoende soelaas bood 
aan het kind in het gezin. Hij zag van een verbod af omdat voor oudere min
derjarigen de mogelijkheid wèl zinvol4 kon zijn, bijvoorbeeld voor interne 
opleiding. De minister vertrouwde dat door wijs beleid van de kinderrechter 
het gebruik van uithuisplaatsing bij OTS binnen de perken zou blijven.5 Ver
der zocht hij, aansluitend bij oude6 en minder oude7 wensen uit het veld, een 
oplossing in de "gedwongen ontheffing".8 De kamercommissie wilde echter 
niet afzien van de mogelijkheid tot OTS-plaatsing buiten het gezin.9 Men vond 
de kans op morele schade te groot als verblijf elders pas mogelijk zou zijn na 
mislukking van een OTS van zes maanden. Verder vond men dat plaatsing 

Van Rappard, NJB 1927a, b en c. Smeets, NJB 1927. De Bie, NJB 1927a, b en c. Overwa-
ter, TAMK 1927c, d en e. Van Rappard, NJB 1929. Overwater waarschuwde aanvankelijk 
tegen te ruime toepassing van plaatsing op aanwijzing van de gezinsvoogd, TAMK 1925b 
en c, resp. op p. 403 en 539; tien jaar later bleek hij een tegenstander van de ministeriële 
plannen om aan die mogelijkheid een eind te maken, TAMK 1937a, p. 172 en NJB 1937, p. 
525. 

Nt. bij HR 30-4-1928, NJ 1928-p. 1220. 
Bij de voorstellen voor algehele wetswijziging van het familierecht, TK 1936-1937, 387, 3 
(MvT), p. 47; observatie- en tuchtschoolplaatsing door de kinderrechter zouden wel moge
lijk moeten blijven. 
En goedkoper? 
TK 1936-1937, 387.3, (MvT), p. 47. 
Land/Star Busmann 1914, p. 506. Bosch, 1917, p. 101. De Graaf, 1917, p. 48. Engelen, 
TAK 1908, p. 229. Vergadering van secretarissen van voogdijraden, zie hierover De 
Beneditty, TAK 1910. 
De Bie, NJB 1930, p. 582. Overwater 1930, p. 41. 
De wet heeft de term "gedwongen ontheffing" in dit verband nooit gekend. Ik gebruik hem 
hier om drie redenen: de wettekst zelf is onhanteerbaar, de uitdrukking is in de loop der 
jaren geheel ingeburgerd, en vooral: de combinatie van goede bedoelingen en feitelijke 
dwang komt er goed in tot uiting. 
TK 1938-1939, 43.1 (VV), p. 16. 



44 111. Hoofdlijnen in de historische ontwikkeling 

buitenshuis ook mogelijk moest zijn bij ernstige verdenking van, maar onvol
doende bewijs voor feiten die tot ontzetting zouden kunnen leiden.1 

De (na-oorlogse, inmiddels nieuwe) minister vreesde discrediet van de 
gezinsvoogdij en verdoezeling van de grenzen tussen de maatregelen2; het in 
1948 ingevoerde compromis was tweeledig. 
a. Gedwongen ontheffing werd mogelijk3: 

- bij krankzinnigheid4 van de ouder; 
- indien na een ondertoezichtstelling van tenminste zes maanden blijkt, 

dat deze maatregel- door de ongeschiktheid of onmacht van een ouder 
om zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen - onvoldoende 
is om het kind voor zedelijke of lichamelijke ondergang te behoeden; 

- bij of na ontzetting uit de ouderlijke macht van de andere ouder, indien 
zonder de ontheffing van de ene ouder de ontzetting van de andere de 
kinderen niet aan diens invloed zou onttrekken. 

b. De mogelijkheid tot verblijf van het kind buiten het ouderlijk gezin op 
aanwijzing van de gezinsvoogd bleef bestaan. 

Over dit laatste merkte Overwater op: "over de felle strijd van weleer maakt 
niemand zich thans nog veel zorg.".5 De strafkamer van de Hoge Raad bleek 
minder laconiek. Deze gebruikte een zaak over onttrekking aan het gezag om 
op te merken 
- dat de makers van de wet algeheel hadden stilgezeten, 
- dat een grens of een criterium niet aan hun gedachtengang viel te ontlenen, 
- dat de wetgever geen waarborgen had gegeven, en 
- dat de wetgever zich tegenover de niet denkbeeldige kans op misbruik 

uitsluitend had verlaten op het verantwoordelijkheidsbesef van kinderrech
ter en Hof.6 

In de jaren na 1948 bleek bovendien het ministeriële vertrouwen in terughou
dendheid bij OTS-plaatsingen niet erg terecht. In de literatuur werd de nood
zaak van ruime mogelijkheden tot plaatsing algemeen aangenomen7, maar de 

B.V., aldus de commissie, onzedelijke gedragingen van de ouders, TK 1938-1939, 43.1 
(VV), p. 17. 
Hand. II 1939-1940, Bijl. 55.1, p. 16. 
Naast het algemene vereiste voor ontheffing dat de ouder "ongeschikt of onmachtig is zijn 
plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen", en "mits het belang van de kinderen zich 
daartegen niet verzet", nu art. 1:266 BW. 
In 1969/1970 werd dit: indien de geestvermogens van de ouder zodanig zijn gestoord dat hij 
niet in staat is zijn wil te bepalen of de betekenis van zijn verklaring te begrijpen. 
Overwater 1948, p. 96. 
HR 17-3-1953, NJ 1953-370. 
V.d. Werk, NJB 1951. Lycklama, NJB 1954. 
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meningen over de juridische vormgeving liepen uiteen. In 1953 volgde een 
wetsvoorstel dat verblijf elders tegen de wens van de ouders alleen op bevel 
van de kinderrechter en voor de maximale duur van twee jaar mogelijk maak
te', met als rechtsgrond "indien dit in het belang van de verzorging en opvoe
ding noodzakelijk is".2 Grondgedachte hierbij was dat tijdelijke uithuisplaat
sing in het kader van een OTS acceptabel was; langdurige opvoeding elders 
zou plaats moeten vinden onder andere verantwoordelijkheid dan die van de 
ouders, maar wel onder particuliere3 in plaats van onder staatsverantwoorde-
lijkheid.4 Als bij het begin al duidelijk langdurig verblijf elders te verwachten 
was zou direct een verderstrekkende maatregel de voorkeur verdienen.5 

De kamercommissie vond de limitering in tijd te strak, en kreeg hierbij steun 
van de verdere Tweede Kamer. Het in 1956 ingevoerde compromis verruim
de de tijdslimiet in de volgende gevallen: 
- wanneer het kind de leeftijd van achttien jaar6 heeft bereikt, 
- wanneer het kind de leeftijd van dertien jaar heeft bereikt, doch alleen 

indien de verlenging bepaaldelijk terwille van de voortzetting van een 
aangevangen opleiding noodzakelijk is, 

- indien de verlenging terwille van de voortzetting van een aangevangen 
behandeling van medische aard7 bepaald noodzakelijk is. 

De regeling werd gecompleteerd door toevoeging van een nieuwe grond voor 
gedwongen ontheffing: 
- indien na een opneming van meer dan een jaar en zes maanden krachtens 

de nieuwe vorm van uithuisplaatsing gegronde vrees bestaat dat deze 
maatregel - door de ongeschiktheid of onmacht van een ouder om zijn 
plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen - onvoldoende is om het 
kind voor zedelijke of lichamelijke ondergang te behoeden. 

Dit keer8 vond er een uitgebreide discussie plaats in de Tweede Kamer over 
de verschillen tussen de diverse maatregelen.9 Het belangrijkste thema was 

Exclusief observatieplaatsing, die sinds 1947/1948 éénmaal verlengd kon worden tot zes 
maanden; bij wet van 3-4-1969 werd het totaal-maximum vijf maanden. 
TK 1953-1954, 3583.2, (OvW), p. 1. 
Waartoe voogdij verenigingen gerekend werden, terwijl bij gezinsvoogdij de leiding tot 1995 
bij de kinderrechter lag. 
TK 1954-1955, 3583.5 (MvA), p. 4. 
TK 1953-1954, 3583.3 (MvT), p. 4 en 5. 
Gewijzigd naar zestien jaar bij de verlaging van de meerderjarigheidsgrens in 1988. 
Volgens uitdrukkelijke toelichting van het indienend kamerlid was hierbij de term "me
disch" ruim bedoeld, TK 1954-1955, Hand. p. 2841. 
Anders dan bij de behandeling van de wetswijziging van 1947/1948. 
Hand. TK 1954-1955, p. 2823-2843. 
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hierbij niet onder welke feitelijke omstandigheden kinderen aan ouderlijke 
zorg onttrokken mochten worden. Veeleer ging het om de juridische construc
tie waarbinnen vervangende zorg zou moeten plaatsvinden: hetzij formeel 
behoud van ouderlijk gezag, beperkt door gezinsvoogdij, hetzij derde-voog
dij. Men zag in de OTS meer een middel om ontneming van het gezag te 
voorkomen en samenwerking met de ouders te behouden dan een inbreuk op 
ouderlijke rechten. Vergeleken met het begin van de eeuw was de overheer
sende toon jegens ouders welwillend, maar deze goede bedoelingen versluier
den wel dat de rechten van de ouders veel verder beknot werden op veel 
vagere gronden dan destijds voor mogelijk was gehouden. Kortom: minder 
veroordeling van, maar ook minder rechten voor ouders. 

3.2. De periode van 1956 tot heden 

Al snel raakte de koppeling van OTS/UHP met gedwongen ontheffing in
geburgerd. Toen er bezwaren kwamen bleken die meer gericht tegen het 
formele verlies van ouderlijk gezag door ontheffing dan tegen de langdurige 
feitelijke scheiding van ouder en kind. 

In 1971 zag de Commissie-Wiarda een oplossing in het onderscheid tussen 
plaatsing mèt en zonder ouderlijke instemming. In het eerste geval zou onbe
perkte verlenging mogelijk moeten zijn. In het tweede geval zou verlenging 
na een jaar niet geoorloofd zijn, en zou "een andere maatregel" moeten vol
gen als er niets veranderd zou zijn.1 De vraag wanneer OTS/UHP tot ontne
ming van het gezag mag of zelfs moet leiden was in hetzelfde jaar onderwerp 
van discussie in het NJB.2 Welke rol speelt tijdsverloop? Gaat het er om of het 
ouderlijk gezin referentiekader voor het kind blijft3, met andere woorden of 
het kind nog "iets" van de ouder te verwachten heeft? Of is gebrek aan over
eenstemming tussen ouder en gezinsvoogd het kernpunt? De bestaande rege
ling werd vanuit de verdere literatuur steeds meer bekritiseerd als een auto
matisme, gebaseerd op puur tijdsverloop.4 Hudig5 had het over de "thans 

Cie. Wiarda 1971, p. 178-181; als enige commissielid was Rood-de Boer voorstander van 
een OTS waarbij de instelling bevoegd wordt tot UHP ongeacht instemming van de ouder, 
p. 179. 
Nota, NJB 1972a en 1972b. Hudig, NJB 1972. Wegerif NJB 1972. 

Aldus Wegerif, p. 1160. 
De Langen 1973, p. 221. Vgl. Nota, FJR 1991. 
Hudig, NJB 1972, p. 374. Vgl. Nota 1972, p. 35. 



///. Hoofdlijnen in de historische ontwikkeling 47 

verfoeide" gedwongen ontheffing. De praktijk werd beheerst door het motto 
"ontheffing kan altijd nog!".1 

De rechtspraak zocht aanvankelijk vluchtwegen2 om de binnen OTS toege
stane termijn van UHP te verlengen. Eind tachtiger jaren ging de feitenrechter 
de ouderlijke ongeschiktheid of onmacht scherper toetsen. De Hoge Raad 
ontwikkelde als volgt dekking: 
a. het Hof heeft blijkbaar uit de verklaring ter terechtzitting van de vader dat 

hij bereid was het kind in het pleeggezin te laten opgroeien afgeleid dat 
niet is voldaan aan de wettelijke voorwaarde dat gegronde vrees bestaat dat 
de eerder genoemde maatregel onvoldoende is om het kind voor zedelijke 
of lichamelijke ondergang te behouden doordat de ouder ongeschikt of 
onmachtig is zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen. Dit 
oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting3; 

b. aan die voorwaarde zal in het bijzonder niet zijn voldaan indien en zolang 
aannemelijk is dat de ouders bereid zijn het kind in het door de kinderrech
ter aangewezen tehuis of gezin te laten opgroeien4; 

c. als de ouder instemt met een door de kinderrechter aangewezen verblijf
plaats moet bij ontheffing expliciet gemotiveerd worden waarom niettemin 
is voldaan aan het criterium5; 

d. het Hof hoeft niet onder alle omstandigheden af te gaan op een ter zitting 
gegeven verklaring.6 

Bij dit alles is niet duidelijk of werd uitgaan van de gedachte dat de verblijf
plaats van het kind krachtens OTS beveiligd zou blijven, of dat deze onder 
verantwoordelijkheid van de ouder zou vallen, al dan niet met een voortduren 
van de "kale" OTS. 

Doek 1988, p. 102. 
Zie hierover annotator Doek, FJR 1988, p. 107. 
HR 13-11-1987, NJ 1988-466; annotator Doek, instemmend: "De gedwongen marsroute is 
legaal ondergraven", FJR 1988, p. 109. Vgl. A-G Moltmaker: "Als een ouder, doordat en 
zolang hij instemt met de vrijwillige uithuisplaatsing [v.W.: i.e. ging het om OTS/UHP], in 
feite erkent dat hij als ouder te kort schiet en daaraan dus de voor het kind noodzakelijke 
consequenties verbindt, geeft hij daarmee blijk van een zodanig verantwoordelijkheidsbesef 
als ouder, dat niet kan worden gezegd dat hij ongeschikt is om zijn plicht tot verzorging en 
opvoeding te vervullen. ". 
HR 13-5-1988, NJ 1989-396. Annotator Luijten: "een duidelijke en goed hanteerbare 
richtlijn", en "een verheugende rechtsontwikkeling". Vanuit de hoek der Raden voor de 
Kinderbescherming gaven Mud en Lodders echter zeer kritisch commentaar, FJR 1990. 
HR 15-6-1990, NJ 1990-632. 
HR 15-6-1990, NJ 1990-631. 
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De kinderrechters zetten in 1992 een eigen koers uit voor kinderen onder de 
zes jaar. Gestreefd werd naar ontheffing als terugplaatsing binnen een half tot 
een heel jaar niet lukte, opdat in die gevallen de weg vrij zou komen voor 
voor langdurig pleeggezinverblijf.1 

In 1995 kwam het tot wetswijziging. Conform de door de Hoge Raad 
uitgezette lijn verviel hierbij de beruchte twee-jaarstermijn bij OTS/UHP. Op 
de eerder gemaakte afspraken over rechterlijk beleid werd door de vaste 
kamercommissie kritisch gereageerd.2 De kinderrechters pleitten tevergeefs 
om het hierboven vermelde beleid voor kinderen onder de zes jaar te behou
den. De staatssecretaris achtte ook voor die kleintjes een volledige toetsing 
van ouderlijke onmacht of ongeschiktheid noodzakelijk.3 Een beleid kan 
echter heel goed gebaseerd zijn op een in rechterlijke kring gedeeld vermoe
den, dat niettemin in elk afzonderlijk geval getoetst moet worden. Hoe dit zij, 
een algemene regeling werd toegezegd. Wat daar van komt moet nog blijken.4 

Betekenen de ontwikkelingen dat de OTS/UHP onbeperkt kan worden 
verlengd als de ouder maar instemt? Zo is het standpunt van de HR5 wel 
geïnterpreteerd, maar De Boer ziet reden voor twijfel.6 Vanuit de literatuur 
klinken in elk geval heel andere geluiden.7 Vanuit de Raden8 kwam eerder een 

Volgens Doek werd de afspraak in 1992 gemaakt door kinderrechters en GVI's, Van 
Zeben/Doek 19xx, supp. 123, art. 262-2-10. Van Teeffelen noemt Raden en familiekamers 
als participanten, FJR 1995, p. 221. Zie ook TK 1992-1993, 23 003.3 (MvT), p. 18; p. 19: 
het wetsvoorstel verzet zich niet tegen een dergelijke beleidslijn. 
TK 1992-1993, 23 003.4 (VV), p. 28: als afspraken nodig zijn dient dat bij wet te gebeu
ren. TK 1993-1994, 23 003.5 (MvA), p. 31: dergelijke afspraken zullen verdwijnen. 
TK 1992-1993, 23 003.3 (MvT), p. 18. 
Doek ziet nog geen tekenen van herziening van de wettelijke regeling van ontneming van 
gezag, FJR 1997, p. 106. 
HR 25-4-1997, NJ 1997-596. 
Nt. De Boer bij HR 25-4-1997, NJ 1997-596: men kan zich afvragen of de rechtspraak zo 
vast is als wordt verondersteld door o.a. A-G Moltmaker; de OTS is wettelijk niet bedoeld 
om kinderen tot hun meerderjarigheid af te schermen van een ouder van wie zij niets te 
verwachten hebben en met wie geen goede emotionele binding bestaat; i.e. ging het om 
jongens van 14 en 16 j . die afwijzend staan tegenover hun vader, die hun moeder doodde. 
Doek acht duidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor het kind een argument voor 
beëindiging van ouderlijk gezag, FJR 1997. Zie ook Bloemberg en Blankespoor, FJR 1998. 
Bartels, 1995, p. 220, pleit er voor de verblijfplaats voor kinderen onder de tien jaar te 
beveiligen door OTS/UHP in hetzelfde milieu na verloop van drie jaar permanent te maken. 
Zie over de wenselijkheid dat een jong kind zich in een pleeggezin kan binden: Hof 's-
Hertogenbosch 20-6-1996, NJ 1997-169. Zie over gebrek aan garantie voor een blijvende 
verbetering van de relatie van moeder en kind: Rb Utrecht, 20-11-1996, NJ 1997-180, met 
een kritische noot van Doek over de concrete onderbouwing, FJR 1997, p. 111, 112. 
In 1996 omgevormd tot één Raad. 
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voorstel dat overweging verdient. Als relevante omstandigheid wordt ge
noemd dat het kind in zijn ontwikkeling wordt belemmerd bijvoorbeeld door: 
a. een negatieve houding van de ouder tegenover het huidige opvoedingsmi

lieu van het kind; 
b. onduidelijkheid over het toekomstperspectief van het kind, met name 

doordat de ouder op termijn een thuisplaatsing voorstaat; 
c. een gebrekkige gezagsuitoefening, die mede blijkt uit het onvermogen van 

de ouder om met de gezinsvoogd samen te werken.1 

In de beschouwing aan het eind van dit hoofdstuk wordt op het hierboven 
geschetste probleem nader ingegaan. Hoe het ook zij, of het ouderlijk gezag 
nu formeel verloren gaat of "slechts" beperkt wordt door OTS en langdurig 
verblijf elders, in beide constructies blijft er weinig over van het family life 
van de ouder, zowel wat betreft feitelijk samenleven als wat betreft gezag. 

4. De toegenomen rechtsbescherming van pleeggezinverblijf 

4.1. De periode tot 1956 

Hoewel aan het eind van de negentiende eeuw was gepleit voor adoptie2 bleef 
deze mogelijkheid bij de parlementaire discussie kort daarna buiten beschou
wing. Continuïteit van vervangende opvoeding werd wel belangrijk gevonden 
en dit was zelfs een belangrijke factor bij de invoering van de ontheffing3, 
maar daarbij ging het vooral om de als heilzaam beschouwde gestichtsopvoe
ding. "Uitbesteding", hetzij door ouders, hetzij door verenigingen van liefda
digheid, werd nogal eens geassocieerd met uitbuiting. Als het ging om zeer 
jonge kinderen werd soms de veelzeggende term "engeltjesmakerij" van 
toepassing geacht. 

In de twintiger jaren kwam het onderwerp opnieuw op de parlementaire 
agenda. Een door het particulier initiatief ingestelde commissie4 pleitte voor 
een betere bescherming van het pleeggezin langs drie wegen, 
a. Als de moeder huwde met een erkenner ontstond door wettiging van 

rechtswege ouderlijke macht, waarvoor de derde-voogdij - en daarmee 

Normenrapport II 1992, p. 19. 
Door H.L. Asser 1897, p. 298 e.v. 
De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 39. 
De in 1922 door het hoofdbestuur van de vereniging "Onderlingen Vrouwenbescherming" 
ingestelde commissie-Molengraaff; zie hierover Hand. II 1924-1925, p. 716. 
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veelal een pleeggezinverblijf - moest wijken. De commissie verwachtte een 
oplossing van rechterlijke tussenkomst; zij werd hierin vlot gevolgd door 
regering en parlement.1 

b. Als derden de feitelijke zorg voor kinderen op zich hadden genomen zon
der dat aan bestaand ouderlijk gezag iets was veranderd kon de ouder het 
kind op elk gewenst moment terug eisen. Voor deze categorie werd een 
pleegcontract voorgesteld. Hiervan wilde de minister echter niet weten: 
van bescherming van rechten van pleegouders behoorde geen sprake te 
zijn; bovendien zou zo'n regeling teveel op adoptie lijken, en daarvoor zag 
hij noch argumenten, noch een maatschappelijk draagvlak.2 Toch achtte hij 
ook hier een zekere bescherming van derde-voogdij / pleeggezinsituaties 
wel wenselijk. Hierbij ging het niet om opvoedingscontinuïteit als zodanig, 
maar om het argument dat terugneming door de ouders slechts mogelijk 
moest zijn "indien vertrouwd mag worden, dat ouders de rechte zorg voor 
hun kind zullen gaan uitoefenen".3 Er was vooral bezorgdheid dat ouders 
kinderen terugnamen om hen economisch te exploiteren.4 

De minister zocht de oplossing in invulling en uitbreiding van de ont-
zettingsgronden5 in geval van pleeggezinverblijf. In de discussie speelden 
twee kwesties een rol. Ten eerste: zorgden anderen voor een kind omdat 
de ouders in gebreke bleven? Als dat kwam door ziekte of andere verhin
dering van ernstige aard zou dat niet tot de onterende ontzetting mogen 
leiden.6 Ten tweede: welke rol moest het belang van het kind spelen? Dit 
criterium mocht, zoals onder c nog zal blijken, niet doorslaggevend zijn 
voor herstel van een ouder die ontzet of ontheven was; des te minder vond 
men het acceptabel bij een ouder die nooit eerder het gezag verloren had.7 

Het uiteindelijk resultaat was toevoeging van de volgende rechtsgrond 
voor ontzetting: het terugeisen of terugnemen van een kind van anderen, 
die onderhoud8 en opvoeding op zich hebben genomen, terwijl gegronde 
vrees bestaat dat bij inwilliging van de eis het kind zal worden verwaar
loosd.9 Verder werd het mogelijk dat bij deze rechtsgrond ook de pleegou
ders als verzoeker konden optreden. In 1947/1948 kreeg het belang-criteri-

Art. 332 lid 2 BW oud. 
TK 1927-1928, 260.3, (MvT), p. 3. 
TK 1927-1928, 260.3, (MvT), p. 4. 
TK 1927-1928, 260.3, (MvT), p. 3. 
TK 1927-1928, 260.2 (OvW), art. V. Zie ook TK 1927-1924, 260.3 (MvT), p. 5. 
TK 1927-1928, 260.4 (VV), p. 7, 8. 
Hierin was de vaste kamercommissie unaniem, TK 1927-1928, 260.4 (VV), p. 8. 
Sinds 1947/1948 gewijzigd in "verzorging". 
Art. 374a BW oud onder 7°. 
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um alsnog een plaats; tevens werd dit gerelateerd aan de onderbreking. De 
tekst is nog steeds "[...] verwaarlozing van de belangen van het kind 
doordat [cursivering v.W.] de ouder f...]".1 

c. De rechtsgrond voor herstel had consequenties voor pleeggezinverblijf. De 
rechter kon de ouder in het gezag herstellen "[...] indien blijkt dat de feiten 
die tot ontzetting of ontheffing hebben geleid zich daar niet langer tegen 
verzetten. "} De discretionaire bevoegdheid liet volgens jurisprudentie3 en 
literatuur4 aan de rechter ruimte om het belang van het kind mee te wegen, 
maar volgens de commissie-Molengraaff herstelde de rechter soms toch 
waar dit niet verantwoord was.5 De minister stelde als nieuwe tekst voor: 
"de rechter kan [de ouder] herstellen indien blijkt dat zijn gedrag of zijne 
ongeschiktheid of onmacht geen beletsel zijn hem de ouderlijke macht of 
voogdij op te dragen. " .6 Het gedrag van de ouder moest zo zijn, dat hem 
het gezag weer met gerustheid kan worden toevertrouwd.7 

De vaste kamercommissie8 bleek verdeeld. Enkele leden pleitten voor 
expliciete vermelding van het belang van het kind als factor. Anderen 
zagen dat als een eenzijdigheid ten koste van het belang en het natuurlijke 
recht van de ouders, en meenden dat daardoor de prikkel tot zelfreclasse-
ring zou verminderen. De tekst van de minister werd in 1929 in de Twee
de Kamer aangenomen, maar gaf al vrij snel opnieuw aanleiding tot "enige 
bedenking".9 De vraag hoe zwaar het belang van het kind moest wegen 
bleef voor onenigheid zorgen. Een nieuwe variant werd gelanceerd: "in
dien blijkt dat dat gezag [de ouder] niet langer onthouden behoort te blij
ven op grond van zijn gedrag dan wel op grond van zijn onmacht of ong
eschiktheid".10 Een volgend, naoorlogs voorstel" werd uiteindelijk in 1948 
wet. Sindsdien kan de rechtbank herstellen indien zij overtuigd is dat een 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Art. 1:269 BW lid 1 onder e. 
Art. 374e oud. 
Hof Arnhem 15-2-1916, TKw VIII, p. 37. Hof 's-Hertogenbosch 8-1-1918, W 10283.4 / 
NJ 1918, p. 65. 
TKw VIII, 1916, p. 38 e.V.; zie hier ook voor steun van de minister. 
Zie hierover TK 1927-1928, 260.3 (MvT), p. 5. 
TK 1927-1928, 260.2 (OvW), p. 2. 
TK 1927-1928, 260.3 (MvT), p. 5. 
TK 1927-1928, 260.4, (VV), p. 7, 8. 
TK 1936-1937, 387.3 (Mvt), p. 49. 
TK 1936-1937, 387.2 (OvW), p. 9. 
TK 1946-1947, 25.3 (NGOW), p. 25. 



52 III. Hoofdlijnen in de historische ontwikkeling 

kind wederom aan zijn ontzette of ontheven ouder mag worden toever
trouwd.1 

De gedwongen ontheffing van 1947/19482 bevorderde de mogelijkheid van 
continuïteit van vervangende zorg. Vooral de in 1956 ingevoerde koppeling 
van gedwongen ontheffing aan OTS/UHP3 droeg in de praktijk bij tot be
scherming van pleeggezinverblijf. Bovendien werd, ondanks het hierboven 
vermelde ministeriële bezwaar, wel degelijk een maatschappelijk draagvlak 
gevonden voor een meer expliciete bescherming. In 1938 was al gesteld: 
"Ons recht kent de adoptie niet, maar onze samenleving wel".4 Na de bezet
tingstijd droeg het probleem van de oorlogspleegkinderen bij tot acceptatie, en 
in 1956 werd adoptie wettelijk mogelijk.5 

Hiernaast bleef men zich bewust van risico's van ondershands geregelde 
verzorging buiten de familiekring. Om controle hierop mogelijk te maken 
werd in 1953 de Pleegkinderenwet ingevoerd. Tegelijk met de adoptiewet 
werden bepalingen ingevoerd om onberaden afstand van (gewoonlijk buiten 
huwelijk geboren) pasgeborenen tegen te gaan.6 

4.2. De periode van 1956 tot heden 

Deze periode wordt gekenmerkt door specifieke bescherming van "nestwarm-
te"7 naast en soms in strijd met de "bloedband". Sinds 1956 zijn diverse 
belemmeringen voor adoptie afgekalfd.8 Bovendien volgde in 1978 in het 
voetspoor van de commissie-Wiarda9 het blokkaderecht voor pleegouders, met 
in nauwe samenhang daarmee een nieuwe ontheffingsmogelijkheid.10 

Het ging - en gaat - bij dit alles niet alleen om bescherming van bestaand 
pleeggezinverblijf, maar ook om een actieve voorkeur voor "nestwarmte" 

7 

8 

9 

10 

Nu: art. 1:277 BW. 
Zie hierboven §3.1 . 
Zie hierboven §3.1 . 
Van Oven, NJB 1938, p. 4. 
Zie hierover Meijdam-Slappendel 1996, p. 29-39. 

Nog steeds art. 151a Sr betr. het uit winstbejag bevorderen dat een een kind onder de zes 
maanden dat niet onder voogdij staat van een rechtspersoon zonder voorafgaande toestem
ming van de Raad voor de Kinderbescherming als pleegkind wordt opgenomen. Nog steeds 
art. 442a WvSr betr. het opnemen van een zodanig kind. Art. 461c lid 3 BW oud betr. 
toevertrouwing aan de Raad voor de Kinderbescherming (vgl. nu: art. 1:241 lid 3 BW). 
Zie hierover De Langen, WPNR 1985, Koens, FJR 1991. 
Zie hierover Meijdam-Slappendel 1996. 
Cie. Wiarda 1971, p. 115-117. 
Nu: art. 1:268 BW, lid 2, onder d. 
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boven langdurig internaatsverblijf. Deze voorkeur kon lange tijd juridische 
vorm krijgen door de gewongen ontheffing na de maximale termijn voor 
OTS/UHP. Zoals hierboven aan de orde kwam verkoos de HR sinds eind 
jaren tachtig een andere koers en volgde de wetgever met afschaffing van de 
twee-jaarstermijn. Verruiming van de mogelijkheden voor OTS/UHP lag wel 
geheel in de lijn van eerdere wensen in het veld, en ook in deze constructie is 
bescherming van het pleeggezin mogelijk. De onduidelijkheid over de grens 
tussen OTS en verdergaande maatregelen1 doet aan die bescherming echter 
geen goed. 

De bloedband heeft inmiddels op grond van art. 8 EVRM op krachtige wijze 
bescherming gekregen van het Europese Hof. In elk geval in ons land profi
teerde ook het pleeggezin al snel van de beschermende werking van het be
grip family life.2 De wetgever merkte vervolgens de pleegouder aan als moge
lijke verzoeker tot OTS3; tevens heeft de pleegouder nu ook toegang tot de 
rechter bij OTS/UHP4 en in verband met omgang.5 In elk geval in Nederland 
heeft de trend richting pleeggezinbescherming zich dan ook voortgezet6, wat 
overigens ook weer tot bedenking leidt.7 

Hoe het Europese Hof het kind in het pleeggezin tot nu toe tegemoet treedt 
komt in hoofdstuk IV aan de orde. In ons land heeft art. 8 EVRM als netto 
effect dat het kind recht kan hebben op respect voor gezinsleven met zowel de 
eigen ouder als met de pleegouder, die "eigen" kan worden. Onduidelijk is 
vooralsnog welke feitelijke omstandigheden gewicht in de schaal leggen als de 
rechter moet bepalen hoe het ene family life zich verhoudt tot het andere. 

Zie hierboven, § 3.2. 
HR 6-11-1987, NJ 1988-829. HR 10-3-1989 (Marischka), NJ 1990-24 . HR 23-3-1990, NJ 
1991-149. HR 23-3-1990, NJ 1991-150. HR 19-11-1993, NJ 1994-330. 
Art. 1:254 BW lid 2. Verder over de positie van pleegouders: TK 1992-1993, 23 003.4 
(VV), p. 32, 33. 

Art. 1:263 BW lid 2. Zie verder TK 1992-1993, 23 003.3 (MvT), p. 19, over een plan tot 
onderzoek naar pleegouderlijk blokkaderecht bij OTS. 
Via het begrip "nauwe persoonlijke betrekking in art. l:377f BW. 
Zie over herformulering van sociaal ouderschap Notitie Leefvormen TK 1995-1996, 22 
700.5. 
Nt. Hammerstein-Schoonderwoerd bij HR 15-4-1994, NJ 1994-608: waarschijnlijk is de 
slinger in de tijd te ver doorgeschoten ten gunste van de "nestwarmtetheorie". 
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5. De ontwikkeling van de rechtsgrond voor OTS en OTS/UHP 

5.1. De rechtsgrond van 1921/1922 

Bij het ontwerp van de OTS stond de beperkte en preventieve doelstelling 
voorop, en bij de voorbereiding en de parlementaire behandeling werden 
weinig woorden vuilgemaakt aan de rechtsgrond. Het ontwerp-Bosch stelde 
aanvankelijk voor: "indien de ouder, die de ouderlijke macht uitoefent, zijn 
kind zoodanig laat opgroeien dat het met zedelijken of lichamelijken onder
gang bedreigd wordt, [...]".' Tijdens een latere vergadering van de Kinder-
rechtbankcommissie2 werd slechts een verband gelegd met "de omgeving van 
het kind", maar deze formulering blijkt weer verlaten in het regeringsvoor
stel. Dit bood de uiteindelijke wettekst: "indien een kind zodanig opgroeit dat 
het, uit welke oorzaak ook, bedreigd wordt met lichamelijke of zedelijke 
ondergang [...]". Zoals in § 2 bleek werd het zinsdeel "uit welke oorzaak 
ook" in 1947/1948 geschrapt, maar afgezien daarvan gold de formulering tot 
1995. 

Bij de parlementaire voorbereiding vonden sommigen dat OTS ook moge
lijk moest zijn als een kind ondanks zijn capaciteiten geen kans kreeg om 
vakonderwijs te volgen en tot ongeschoolde arbeid werd gebruikt. Zij stelden 
de toevoeging voor "of indien zijn toekomstig stoffelijk welzijn niet voldoen
de wordt bevorderd". Anderen zagen hierin te veel invloed van de overheid3, 
en zij vonden de minister aan hun zijde. Deze zag voldoende heil in de wette
lijke taak van de gezinsvoogd om alles te bevorderen wat tot toekomstig 
stoffelijk welzijn kon strekken.4 

Na de invoering van de OTS was de rechtsgrond in de literatuur lange tijd 
hooguit onderwerp van discussie vanwege de vraag of een doelmatige OTS 
per definitie rechtmatig is.5 In een juridisch proefschrift6 werd er slechts in de 
meest summiere zin aandacht aangegeven. Rechtmatigheidsvragen kwamen in 
de jurisprudentie vrijwel uitsluitend aan de orde in verband met de uitvoering, 
of als de OTS werd uitgelokt in verband met strijd over de verblijfplaats.7 De 

Doek 1972, p. 319. 
D.d. 21-2-1919; de notulen zijn (anno 1993) opgenomen in het rijksarchief te Den Haag. 
TK 1920-1921, 75.1 (VV), p. 4. 
TK 1920-1921, 75.2 (MvA), p. 13. Zie art. 373k BW oud. 
Zie hfdst. VI, § 3.1 over de controverse tussen Overwater en kinderrechter De Jongh. 
Zuyderhoff 1929. 
Een uitzondering: HR 28-9-1936, NJ 1937-33; de OTS werd uitgesproken wegens een 
"geprikkelde verstandhouding" tussen de kinderen en hun moeder, waarbij de spiritistische 

(wordt vervolgd...) 
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term "ondergang" is op zichzelf al een metafoor. Aanvankelijk was nog wel 
duidelijk dat hiermee gedacht werd aan wangedrag van het kind, maar de 
betekenis verwaterde binnen zeer korte tijd. Uiteindelijk werd de formule in 
brede kring vrijwel gelijk gesteld aan het doelcriterium "het belang van het 
kind".1 

5.2. De Commissie-Wiarda en anderen 

Sinds eind jaren zestig kwam er weer meer aandacht voor rechtmatigheid van 
de OTS.2 Sindsdien is er ook gezocht naar een nieuwe formulering van de 
rechtsgrond. De theorie kreeg hierbij tot nu toe weinig steun vanuit de juris
prudentie.3 Terwijl in verwante gebieden de rechtspraak zeer actief knelpun
ten aan het licht bracht en formuleringen ontwikkelde die geschikt bleken 
voor neerlegging in de wet4, was de behoefte in verband met de OTS kenne
lijk niet erg prangend. 

Hieronder laat ik de belangrijkste voorstellen in chronologische volgorde 
de revue passeren. Hoewel deze voorstellen in 1995 door de wet op de OTS 
ingehaald zijn, beschouw ik ze als actueel omdat ze nog steeds richting kun
nen geven aan invulling in de praktijk. Bij de voorstellen werden het 
doelmatigheids- en ultimum criterium soms vermeld, maar in dit overzicht 
heb ik mij beperkt tot de rechtsgronden in enge zin. 

De Commissie-Wiarda stelt als nieuwe rechtsgrond voor: 
"indien een kind zodanig opgroeit dat voor zijn zedelijke of geestelijke 
belangen of voor zijn gezondheid ernstig gevaar is te duchten".5 

(...vervolg) 
levensbeschouwing van de moeder een rol speelde. 
In deze zin, kritisch, Doek 1988; zie ook hfdst. VII. 
Hoefnagels 1967. De Ruiter 1972. De Langen 1973. 
Wel: Hof Amsterdam 10-12-1974, NJ 1976-10: verlenging OTS/UHP met gelijktijdige 
opdracht om naar thuisplaatsing toe te werken. Ook: HR 20-11-1987, NJ 1988-657 (Petra): 
de mogelijkheid van bedreiging met lichamelijke of zedelijke ondergang is onvoldoende;; 
annotator Luijten: de bedreiging moet concreet en reëel zijn. 
Vgl. De Boer 1987, p. 7. 
Commissie-Wiarda 1971, p. 172. Vgl. het voorstel voor verval van de ontzettingsgronden, 
p. 185, 186, bekritiseerd door De Ruiter 1972, p. 14, 34. 
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De Ruiter verwerpt dreigende schade als te algemeen en wil vasthouden aan 
de letter van de toenmalige tekst "dreiging met lichamelijke of zedelijke 
ondergang".1 

Het voorstel van Rood-de Boer luidt: 
"indien de ouder(s) niet voldoet(n) aan de verplichtingen voortvloeiend uit 
het ouderlijk gezag, en/of indien een minderjarige in zijn rechtspositie 
wordt geschaad of zelf niet voldoet aan de verplichtingen daaruit voort
vloeiend [...]".2 

Deze rechtsgrond kan, naar keus van de wetgever, leiden tot hetzij "bijstu
ring" als ruime containermaatregel3, hetzij een afzonderlijke maatregel van 
bijsturing, plaatsing elders of onttrekking aan het ouderlijk gezag. Bijzonder 
is in deze formulering de nadruk op de plicht van de minderjarige.4 

Een door het WIJN5 ingestelde werkgroep oppert als rechtsgrond voor een 
" hulpverleningsopdracht "6 : 

"Indien de harmonische ontplooiing van de minderjarige ernstig wordt 
geschaad [...]"7, 

en als aparte rechtsgrond voor uithuisplaatsing 
"Indien de harmonische ontplooiing van de minderjarige ernstig wordt 
geschaad bij voortzetting van zijn verblijf in het ouderlijk gezin [...]".8 

Doek noemt de voorstellen van Goldstein, Freud en Solnit als mogelijkheid. 
Deze auteurs uit het Angelsaksische taalgebied hebben grote invloed gehad op 
de discussie.9 Hieronder volgt een opsomming van hun "grounds for interven-

De Ruiter 1972, p. 15. 
Rood-de Boer, FJR 1980, p. 144. 
P. 145: "Misschien zou dit voorstel huiverig kunnen maken voor een eventuele rechterlijke 
willekeur. " 

Het gedrag van de jeugdige was altijd wel een belangrijke reden voor OTS, maar deze werd 
en wordt in de kinderbeschermingsideologie toch altijd vooral verbonden met het begrip 
"het belang van het kind". Het kind is in deze visie meer opvoedeling dan drager van 
plichten. 

Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland. 
Zie voor een rechterlijke hulpverleningsopdracht ook Bartels 1984, p. 326, 327. 
Wijn-werkgroep 1981, p. 35. 
Wijn-werkgroep 1981, p. 40. 
Rood-de Boer, 1979 spreekt in verband met hun "Beyond the best interests of the child" 
(1973; Ned. vertaling 1979) van " een ware triomftocht over de wereld". Zie ook De 
Ruyter 1993, p. 69, 70. Zie voor kritiek op o.a. de nadruk op terughoudendheid van de 
overheid en op de veronderstelde onmondigheid van het kind: Freeman, International 
Journal of Law, Policy and the Family 1997. 
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tion", waarbij men bedenke dat "interventie" in het verband van hun studie 
niet identiek is aan "kinderbeschermingsmaatregel".1 

a. Ouderlijk verzoek aan de overheid om bij scheiding van de ouders de 
verblijfplaats van het kind te bepalen. 

b. Ouderlijk verzoek aan de overheid om de ouderlijke rechten te beëindigen. 
c. Het verzoek van lange-termijn pleegouders om de ouder2 van het kind te 

worden, of hun weigering het kind af staan aan de ouders of een kinderbe
schermingsinstelling.3 

d. Dood of verdwijning van de ouder(s) zonder dat een regeling is getroffen. 
e. Veroordeling, of ontslag van rechtsvervolging op grond van ontoereke-

ningvatbaarheid, wegens een sexueel misdrijf jegens zijn kind. 
f. Ernstig lichamelijk letsel door de ouder aan het kind toegebracht, een 

poging daartoe of herhaaldelijk niet-beschermen van het kind tegen derge
lijk letsel. 

g. Ouderlijke weigering om levensreddende medische zorg toe te staan.4 

h. Ouderlijke weigering om te voldoen aan voor hun kind geldende wettelijke 
regelingen over onderwijs, arbeid en inenting, 

i. gedrag van een kind dat bij een volwassene als misdrijf zou gelden. 
Zij tillen in het algemeen zwaar aan het beginsel van fair warning5, en de 
opsomming is dan ook uitdrukkelijk limitatief bedoeld. Hun voorkeur voor 
een sterk (pleeg)ouderlijk gezag leidt bovendien tot veel hogere eisen aan de 
bewijsvoering6 dan in Nederland gebruikelijk is. Verder moeten procedures 
zo kort mogelijk duren7, en is in hun systeem de discretionaire bevoegdheid 
van rechter en van uitvoerende instanties gering. Zo zou bij ernstige mishan
deling8 door de eigen ouder aan het kind altijd en voorgoed een vervangend 
gezin geboden moeten worden, met een sterke positie voor de pleegouder 
tegenover overheid en wettige ouder. Bij strijd tussen lange-termijn pleegou
der en de wettige ouder zou de eerste automatisch het gezag moeten krijgen 
tenzij aan alle volgende drie voorwaarden is voldaan: 
a. het kind was ouder dan vijfjaar (over five years old) toen het in het pleeg

gezin kwam, 

Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 193-196 (appendix II). 
De woordkeus is afkomstig van de auteurs. 
"state agency". 
Zie voor bijkomende voorwaarden hfdst. VI, § 4.4.2. 
Ibidem, p. 15-18. 
Ibidem, p. 18. 
B.v. bij strijd tussen ouders over gezag, p. 33. 
In de nauwe betekenis van het woord, zie hfdst. VI § 4.2. 
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b. in de periode vlak vóór de plaatsing was het kind gedurende drie jaar 
onafgebroken door de ouder verzorgd, 

c. de ouders waren niet van het kind gescheiden 
- omdat zij het kind ernstig lichamelijk letsel hadden toegebracht of dat 

hadden geprobeerd, of 
- wegens veroordeling, of ontslag van rechtsvervolging op grond van 

ontoerekeningvatbaarheid, wegens een seksueel misdrijf jegens het 
kind.1 

Een sterk alles-of-niets systeem dus met strakke normering. Als argument 
wordt naast fair warning aangevoerd dat dit stelsel weliswaar voor individuele 
kinderen verkeerd kan uitpakken, maar voor het gros der kinderen in het 
voordeel werkt. "We decided to err on the side of non-intrusiveness".2 Doek 
verwacht niet dat hun visie in Nederland overgenomen wordt: "Het (te) flexi
bele systeem zou worden vervangen door een (te) rigide stelsel van (te) gede
tailleerde regels.".3 Hij zou toevoeging van een ultimum-remediumcriterium 
al een belangrijke verbetering vinden. 

Doek noemt eveneens een deel van de rechtsgronden die het Institute of 
Judicial Administration and American Bar Association (1977) voorstelde. 
Deze zijn in elk geval op het punt van emotionele schade aanzienlijk ruimer4 

dan die van Goldstein c.s.5 

Ook verder zorgt het Angelsaksische taalgebied voor inspiratie: een werk
groep vanuit de Raden6 voor de Kinderbescherming7 ziet wel iets in de Britse 
Children Act van 1989/1991. Deze stelt: 

"[...] the child's welfare shall be the court's paramount consideration." 
en verder 

"a court may only make a care order or supervision order if it is satisfied 
(a) that the child concerned is suffering, or is likely to suffer, significant 

harm; and 
(b) that the harm, or likelihood of harm, is attributable to 

Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 195. 
Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 136-137. Indezelfde zin Wald 1976, p. 263. 
Doek 1988, p. 106. Vgl. Rood-de Boer 1984b, p. 155 en 159. 
Doek benadrukt juist de overeenkomst, 1988 p. 106; zie p. 105, nt. 21 voor enkele maatsta
ven van de Bar Association. 
Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 75, 76. De formulering van de Bar Association "(•••) 
serious and emotional damage, evidenced by severe anxiety, depression or withdrawal, or 
untoward agressive behaviour toward self or others (...)" wordt hier bekritiseerd: dergelijk 
gedrag kan oorzaken hebben die geen ingreep rechtvaardigen. 
In 1995 omgevormd tot één Raad. 
Vereniging van Secretarissen Raden voor de Kinderbescherming 1991. 



III. Hoofdlijnen in de historische ontwikkeling 59 

(i) the care given to the child, or likely to be given to him if the orde 
not made, not being what it would be reasonable to expect a pa
rent to give him; or 

(ii) the child's being beyond parental control.1 

De Langen legt het accent op de rechten van het kind met: 
"indien schending van de rechten van het kind op verzorging en opvoeding 
en op vrije ontplooiing of een reële bedreiging van deze rechten de ingreep 
noodzakelijk maakt", 

gecombineerd met: 
"indien de oorzaken van schending van deze rechten in het gezin gelegen 
zijn".2 

Vanuit orthopedagogische hoek concludeert De Ruyter dat pedagogische 
hulpverlening aan een gezin moet worden opgelegd indien het recht van een 
kind om zich te ontwikkelen tot een minimaal rationeel, minimaal moreel of 
minimaal authentiek persoon wordt geschonden of indien zijn minimale ratio
naliteit, minimale moraliteit of zijn minimale authenticiteit wordt beschadigd 
door het schadelijk handelen van zijn ouders.3 

Koens hanteert evenals het WIJN "harmonische ontplooiing" als sleutelbegrip 
voor afzonderlijke criteria voor de "hulpverleningsopdracht" en uithuisplaat
sing. Uit de wet moet blijken dat "harmonische ontplooiing" een gezonde en 
evenwichtige ontwikkeling van het kind betekent in lichamelijk, geestelijk, 
zedelijk en emotioneel opzicht. Anders dan de meeste schrijvers relateert hij 
de zwaarte van de rechtsgrond expliciet aan de zwaarte van de maatregel: bij 
de uithuisplaatsing mag de te vrezen schade uitsluitend gevolg zijn van het 
gedrag van de ouder, terwijl die schade bij de lichtere hulpverleningsopdracht 
ook van een derde of van de minderjarige zelf mag komen.4 

Stegerhoek stelt als wettelijke OTS-grond voor: 
"Op de grond dat zonder toezicht de verzorging en opvoeding van een 
minderjarige door de ouder(s) [...] niet verantwoord te achten is", 

en voor de OTS/UHP: 

S. 31(2). Zie hierover, en over het voordien geldende recht: Freeman 1990. 
De Langen 1989, p. 292. Zie daar voor de overige door haar genoemde vereisten. 
De Ruyter 1993, p. 125. 
Koens 1994, p. 38-46. 
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"Op de grond dat de feitelijke verzorging en opvoeding van een minder
jarige door de ouder(s) [...] niet verantwoord te achten is".1 

Vanuit de politiek maakt in 1990 de commissie Vliegenthart bezwaar tegen de 
open rechtsgronden, maar zonder concrete alternatieven. 

Van der Linden bestrijdt de kritiek op de vaagheid van de rechtsgronden. 
Hij ziet voldoende garanties in een lijst van probleemcategorieën die door de 
Raad voor de Kinderbescherming wordt gehanteerd. Deze stellingname over
tuigt mij niet. De lijst die hij presenteert varieert van incest tot opvoedings
moeilijkheden.2 Dat deze laatste categorie door de Raad als vangnet wordt 
gebruikt valt te verdedigen, maar waarom zouden opvoedingsproblemen niet 
gewoon onder verantwoordelijkheid vallen van de betrokken ouders? Dezen 
kunnen zich immers wenden tot vrijwillige hulpverlening. Ik zie wel andere 
argumenten voor een open wettelijke grond; deze komen verderop in dit 
hoofdstuk aan de orde.3 

5.3. De wet van 1995 

Inmiddels heeft de wetgever zijn keuze gemaakt. Het pleidooi van de 
commissie-Vliegenthart voor specificatie van de rechtsgrond voor OTS is niet 
gevolgd. De nieuwe formule bestaat naast een ultimum-remediumcriterium 
uit: 

"Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke 
belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd"4, 

en is hiermee vrijwel identiek aan de formulering van de commissie-Wiarda. 
De wijziging is ten opzichte van de bestaande grond niet meer dan een kosme
tische operatie, en is ook niet als meer bedoeld. De vaste kamercommissie 
accepteerde de argumenten na enig gemor in diverse toonaarden.5 

De rechtsgrond voor uithuisplaatsing veranderde nog minder. Deze werd: 
"Indien dit noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding 
van de minderjarige of tot onderzoek van diens geestelijke of lichamelijke 
gesteldheid [...]".« 

Stegerhoek 1995, p. 193, 194. 
Van der Linden, FJR 1995, p. 113. Bronvermelding ontbreekt. 
Zie § 6.4. 
Art. 1:254 BW lid 1. 
TK 1992-1993, 23003.4 (VV), p. 12, 13, 15. 

Art. 1:261 BW lid 1. 
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Het voorstel hiertoe bleek uiteindelijk acceptabel na de toevoeging "Bij het 
verzoek wordt vermeld voor welke voorziening, soort voorziening of andere 
verblijfplaats de machtiging wordt gevraagd".1 Het idee om de Raad voor de 
Kinderbescherming in plaats van de gezinsvoogdijinstellingen bevoegd te 
maken tot het verzoeken van UHP bleek vergeefs: de kamer moest genoegen 
nemen met de concessie dat voor uithuisplaatsing een rechterlijke beslissing 
noodzakelijk is.2 

De door de GVI te bieden hulp en steun aan ouder en kind "zijn erop 
gericht de met het gezag belaste ouder de verantwoordelijkheid voor de ver
zorging en opvoeding zoveel mogelijk te doen behouden".3 Indien echter "het 
leeftijds- en ontwikkelingsniveau 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, meer dan op het vergroten 
van de mogelijkheden van de ouders om hun kind te verzorgen en op te 
voeden, gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de minderjari
ge."4 Hiermee legitimeert de nieuwe wet de vanouds bestaande praktijk5 

waarbij de OTS voor oudere kinderen gebruikt werd ter vergroting van de 
zelfstandigheid. 

Het verval van de maximum termijn voor OTS/UHP tenslotte komt tege
moet aan veelvuldig geuite bezwaren en sluit naadloos aan op de teneur van 
de uitspraken van de Hoge Raad. Dat hiermee niet alles is opgelost bleek 
hierboven in § 3.2. 

Voor de rechtsgronden levert deze wet weinig nieuws. De nieuwe wettelijke 
regeling geeft uiting aan de wens om de OTS te kunnen inzetten met een nog 
breder doel dan voorheen. Wel valt op dat bij de parlementaire voorbereiding 
in het algemeen veel aandacht is besteed aan rechtmatigheidsaspecten.6 

TK 1993-1994, 23003.5 (MvA), p. 43. Art. 1:261 BW lid 1. 

TK 1992-1993, 23 003.3 (MvT), p. 17, 18. Vgl. het oorspronkelijk plan: de rechter beslist 
bij de nieuwe OTS alleen over UHP bij verschil van mening en bij vrijheidsbeneming, 
Nota-Kosto 1990, p. 40, 41. 
Art. 1:257 BW lid 2. 
Art. 1:257 BW lid 3. 
Zie hfdst. VI § 3.3. 

B.v. over de aanwijzingen van de gezinsvoogd en over beëindiging van OTS en UHP. 
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5.4. De open rechtsgrond in het licht van het overige Nederlandse 
personen- en familierecht 

Uit het bovenstaande blijkt dat de wetgever wederom heeft gekozen voor een 
OTS en UHP met een open rechtsgrond. Hiermee wordt in elk geval de 
traditie van de Nederlandse KB-maatregelen voortgezet. Eveneens wordt 
hiermee aangesloten op de hoofdstroom in de theorie. Zo stelt Koens, die het 
meest overtuigend1 en concreet heeft gepleit voor een verdergaande toespit
sing: 

"[...] de interventienormen mogen niet een zodanig limitatief karakter 
hebben dat daardoor overheidsinterventie in beschermingswaardige situa
ties ten onrechte achterwege blijft" ? 

Past de keus ook in het huidige juridische klimaat van het overige personen-
en familierecht? 

Gesloten normen laten ongetwijfeld minder ruimte voor oprekking van 
wettelijk gegeven overheidsbevoegdheid en voor willekeurige interpretatie. 
Strikte formulering van normen wordt dan ook gewoonlijk3 geassocieerd met 
beperking van overheidsinterventie. In de Nederlandse publieke opinie is de 
bezorgdheid over te snel overheidsingrijpen nogal incidenteel geweest, sterk 
reactief en bovendien afgewisseld met kritiek op te weinig ingrijpen.4 In de 
juridische literatuur heeft dergelijke bezorgdheid slechts van enkele kanten5 

doorgeklonken. Bij de voorbereiding van de recente wet op de OTS was 
inperking (of uitbreiding) van het feitelijke overheidsingrijpen dan ook uit
drukkelijk niet de bedoeling.6 

Strikte formulering van normen wordt ook vaak geassocieerd met rechtsze
kerheid, en wel in de zin van "zekerheid over de inhoud van rechtsregels". 

"[...] hoe ingrijpender de overheidsinterventie hoe strenger en concreter de voorwaarden 
moeten zijn op grond waarvan die inmenging gerechtvaardigd kan worden;" Koens 1994, p. 
37. Zie ook hierboven, § 5.2, i.h.b. Koens pleidooi voor een aan ouderlijk gedrag gerela
teerde grond voor uithuisplaatsing. 
Koens 1994, p. 37. 
B.v. De Ruyter 1993, p. 63; Wald 1976, p. 272; Goldstein, Freud en Somit 1980, p. 15; 
De Langen 1973, p. 18. Het verband is niet noodzakelijk. Een regel kan strak verwoord 
zijn en toch meer overheidsinterventie toelaten dan een vage formulering. Men vergelijke 
b.v. een denkbeeldige bepaling "indien een ouder langer dan zes maanden zijn kind niet in 
eigen gezin verzorgt kan de rechter de andere ouder of een voogdij-instelling belasten met 
het gezag over dat kind" met de huidige blokkaderegeling. 
Zie hierover Van Montfoort 1994, p. 46, 47. 

I.h.b.: De Ruiter 1972, p. 16; De Langen 1973 en 1989; Koens 1994, p. 15, 16. 
TK 1992-1993, 23 003.3 (MvT), p. 10. 
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De familierechtelijke jurisprudentie wordt sinds de jaren tachtig1 gekenmerkt 
door steeds nieuwe en soms moeilijk te voorziene ontwikkelingen, waardoor 
van het houvast van wettelijke regels soms wel erg weinig overbleef. Welis
waar zijn de ontwikkelingen inmiddels grotendeels neergelegd in nieuwe 
wettelijke regelingen2, maar ook hier zijn open normen troef. In de familie
rechtelijke literatuur lopen de meningen over rechtszekerheid uiteen. De 
Ruiter prefereert een open opvatting van family life3, en De Boer acht in het 
familie- en jeugdrecht de betrokken belangen "veelal te précair om geheel aan 
de rechtszekerheid op te offeren".4 Beide auteurs zijn positief over de enorme 
impuls die het verdragsrecht heeft gegeven aan het rechtersrecht. Hun visie 
sluit aan op de Straatsburgse opvatting over het EVRM als "a living instru
ment, which must be interpreted in the light of present-day conditions"5, 
waarbij procedural safeguards6 ten dienste staan van rechtzekerheid. Doek 
daarentegen stelt: 

"Een zorgvuldige regeling met een hoge graad van voorspelbaarheid ver
dient een hogere prioriteit dan een eenvoudige regeling met een hoge 
graad van (rechts)onzekerheid".7 

Ook andere auteurs hebben bedenkingen. De Langen noemt rechtzekerheid 
met "vaak een belangrijk criterium".8 Koning benadrukt de voordelen van het 
wetgevingsproces boven rechtsvorming door de rechter.9 Loenen tenslotte 
waarschuwt voor de onvervulbaarheid van het verlangen naar individuele 
gerechtigheid.10 Dat deze auteurs rechtzekerheid zwaar laten wegen betekent 
overigens niet dat ze zich in het algemeen richten tegen open wettelijke nor
men. 

Het begrip rechtzekerheid heeft nog een tweede betekenis die wordt bena
drukt door Rutten-Roos: het gaat niet om de voorspelbaarheid van het geding, 

7 

8 

9 

10 

Zie hierover en over de invloed van art. 8 EVRM hfdst. IV, § 1. 
Zie Gras, NJB-kroniek 1997, en De Boer, NJB 1998. 
De Ruiter, Themis 1990, p. 200. 
De Boer 1987 p. 3. Vgl. De Boer, NJCM-bulletin 1985 p. 217: de laatste tijd komt de HR 
vaker expliciet terug op eerdere beslissingen; p. 219: als het gaat om fundamentele rechten 
zijn de bezwaren van krampachtig vasthouden aan achterhaalde jurisprudentie vele malen 
groter. Zie ook Asser/De Boer 1998, § 18. 
EHRM 25-4-1978 (Tyrer), Series A, vol. 26, p. 14. 
EHRM 25-9-1996 (Buckley) § 76, NJ 1997-555. Vgl. EHRM 25-2-1997, NJCM-bulletin 
1997-p. 712, § 101, waar specifiek wordt verwezen naar jurisprudentie van het Hof m.b.t. 
kinderbeschermingszaken. 

Doek 1991, p. 80, i.v.m. toegang tot de rechter op grond van family life. 
De Langen 1990, p. 182. 
Koning, nt. bij HR 23-4-1993, FJR 1993, p. 194. 
Loenen, Themis 1996. 
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maar om "de zekerheid [...] dat geoordeeld wordt conform de aan het recht 
ten grondslag liggende doelstellingen", met daaraan gekoppeld "de zekerheid 
dat in concreto een rechtvaardige oplossing kan worden bereikt".1 De overtui
ging dat dit soort zekerheid het beste wordt bevorderd door open normen is in 
het hedendaagse personen- en familierecht prominent aanwezig. 

5.5. De open rechtsgrond in het licht van de rechtspraak van het Europese 
Hof 

Hoe verhoudt de keuze voor een open rechtsgrond zich met de stand van 
zaken bij het Europese Hof? Op grond van art. 8 EVRM is inmenging in 
ouderlijke rechten slechts geoorloofd als de volgende vragen bevestigend 
beantwoord kunnen worden: 
a. Is de inmenging "in accordance with the law"? 
b. Is er "a legitimate aim"? 
c. Is de inmenging "necessary in a democratic society" 

wat neerkomt op: 
- Is er "a pressing social need"? 
- Is de inmenging "proportionate to the legitimate aim pursued"? 
- Zijn de door de nationale autoriteiten ter rechtvaardiging gegeven rede

nen "relevant and sufficient"?2 

In het verband van deze sub-paragraaf gaat het om accordance with the law. 
Hieraan kent het Hof de betekenis toe dat de burger, eventueel met behulp 
van advies, de gevolgen van zijn gedrag moet kunnen voorzien.3 Het Hof acht 
tegelijkertijd in het algemeen bij wetgeving een zekere ruimte noodzakelijk 
om "excessieve starheid" te voorkomen en bij te blijven bij veranderende 
omstandigheden.4 Het accepteert dan ook een (Zweedse) wettelijke formule
ring volgens welke de gezondheid of ontwikkeling van een kind "is jeopardi
sed or in danger", maar daarvoor blijkt wel van belang dat de bevoegdheden 

NJB 1977, p. 194. 
Zie De Boer in nt. bij EHRM 18-12-1987 (F. vs. Zwitserland), Series A, vol. 128, NJCM-
bulletin 1988-p. 235. Zie ookhfdst. VIII, § 1. 
EHRM 25-2-1992 (Andersson), Series A, vol. 226A, FJR 1993-p. 39, § 75. 
EHRM 24-3-1988 (Olsson I), Series A, vol. 130, NJCM-bulletin 1988-362, § 61. In 
dezelfde zin EHRM 25-2-1992 (Andersson), Series A, vol. 226A, FJR 1993, p. 39, § 75. 
Zie ook het oordeel van de Europese commissie, EHRM 7-8-1996 (Johansen), Reports of 
judgments and decisions, 1996-III, p. 979, § 57; voor het Hof werd over de kwestie niet 
meer geklaagd. 



III. Hoofdlijnen in de historische ontwikkeling 65 

krachtens de maatregel zijn onderworpen aan rechterlijke toetsing en dat de 
reikwijdte van de discretionaire bevoegdheden valt af te leiden uit de (in dit 
geval recente) wetsgeschiedenis.1 Wat betreft het "in accordance with the 
law" lijkt de nieuwe wet op de OTS dan ook acceptabel voor het Europese 
Hof. Ik zie echter knelpunten vanwege de overige vereisten van Art. 8 
EVRM lid 2. Zo pleegt het Europese Hof hoge eisen te stellen aan de toetsing 
van de proportionaliteit. Verder zal nog blijken dat het Hof over het doel van 
de maatregel geheel eigen ideeën heeft2, en dat het met name het belang van 
het kind slechts ziet als een te wegen factor.3 Verder lijkt het de vraag of de 
motiveringsgewoonten van de rechter door de beugel kunnen, gezien de in 
§ 5.4 reeds vermelde nadruk op procedural safeguards. 

6. Beschouwing 

6.1. Het open doel en het getrapte stelsel 

Het maatregelenstelsel heeft zich in de loop van deze eeuw sterk ontwikkeld. 
Zo ontstond er een sterk getrapt systeem, waarbij de zeer vage rechtsgrond 
voor de OTS in combinatie met de nog opener norm voor uithuisplaatsing 
salami-gewijs kan leiden tot formele terzijdestelling van het ouderlijk gezag.4 

Dit risico is wel sterk verminderd nu de OTS-wet van 1995 niet langer een 
maximum stelt aan de duur van de OTS/UHP, maar aan deze keus kleven ook 
nadelen: de HR en wetgever hebben met vereende krachten de OTS omge
vormd tot een brede maatregel waarbij het kind geheel buiten het ouderlijk 
gezin kan5 opgroeien; hierbij wordt dan wel het ouderlijk gezag formeel 
gesauveerd, maar de kroon op het ouderlijk hoofd is dan nog slechts van 
bordkarton. Verder is het vooralsnog onduidelijk wanneer niettemin voor een 
verdergaande maatregel gekozen mag of zelfs moet worden. Dit laatste be
zwaar is het meest opzichtig voor jonge kinderen die van hun ouders binnen 
afzienbare tijd geen feitelijke opvoeding te verwachten hebben. Bij OTS zijn 
immers de mogelijkheden6 van pleegouders meer gekortwiekt dan bij instel-

EHRM 24-3-1988 (Olsson I), Series A, vol. 130, NJCM-bulletin 1988-p. 362, § 61, 62. 
Zie hfdst. IV, § 2.2.2. 
Zie hfdst. VII, § 2.4. 
Via gedwongen ontheffing. 
Indien dit in zijn belang noodzakelijk is. 
Wat betreft gebruik van het blokkaderecht en het aanvragen van voogdij. 
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lingsvoogdij, wat kan doorwerken in de mogelijkheden tot ingroei van het 
kind.1 

Wat betreft de keuze tussen voortzetting van de OTS enerzijds en ontne
ming van gezag anderzijds worden hieronder drie specifieke problemen ver
meld. 
a. De wet maakt nog steeds gedwongen ontheffing (o.a.) mogelijk als een 

OTS/UHP na meer dan anderhalf jaar door de ongeschikheid of onmacht 
van de ouder om zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen 
onvoldoende blijkt om ernstige bedreiging van de zedelijke of geestelijke 
belangen van de minderjarige of van diens gezondheid af te wenden.2 

Aan de wettelijke voorwaarde is niet voldaan indien en zolang aannemelijk 
is dat de ouders bereid zijn het kind in het door de kinderrechter aangewe
zen tehuis of gezin te laten opgroeien, aldus de HR in de spraakmakende 
en hierboven al vermelde uitspraak van 1988.3 Geheel in deze lijn casseert 
de HR op 15-6-1990 een arrest van het Hof omdat de ontheffing onvol
doende gemotiveerd is nu de ouder instemt dat het kind elders woont. Op 
dezelfde dag laat de HR een andere ontheffing in stand waarbij het oordeel 
van het Hof aldus luidt: 

"Het Hof stelt voorop, dat gezien de hiervoor sub 2. vermelde feiten en 
omstandigheden aannemelijk is geworden dat tussen J en de moeder 
geen emotionele band bestaat, en dat de omgang tussen J en de moeder 
en haar gezin grote onrust bij J te weegbrengt. Dit laatste geldt a fortio
ri in geval van terugkeer van J in het gezin van de moeder. Het hof is 
derhalve van oordeel dat op grond van de hiervoor bedoelde feiten en 
omstandigheden, met name de duur van het verblijf van J[4] in het 
pleeggezin, de vertrouwensrelatie die daarbij tussen hen is ontstaan en 
de leeftijd van J de moeder ongeschikt en onmachtig moet worden 
geacht dit specifieke kind te verzorgen en op te voeden. Weliswaar 
heeft de moeder zich bereid verklaard de uithuisplaatsing van J op 
vrijwillige basis te laten voortduren, doch deze bereidverklaring heeft 
slechts een voorlopig karakter, nu de moeder tevens te kennen heeft 
gegeven een terugkeer van J in haar gezin op een zo kort mogelijke 

In deze zin ook Mud en Lodders, FJR 1990. Vgl. TK 1992-1993, 23 003.3 (MvT), p. 19: 
plan tot onderzoek of de regeling van het blokkaderecht ook tijdens OTS moet gaan gelden. 
Vgl. Doek, FJR 1997, p. 109. 

Art. 1:268 lid 1 BW onder a jo. art. 1:254 BW. Vóór 1-11-1995 ging het om "bedreiging 
met zedelijke of lichamelijke ondergang"; voor de kwestie waar het hier om gaat is dit 
verschil niet essentieel. 

HR 13-5-1988, NJ 1989-396. Vgl. HR 13-11-1987, NJ 1988-466; HR 15-6-1990, NJ 1990-
632 en annotator De Boer bij HR 25-4-1997, NJ 1997-596. Zie hierover § 3.2. 
Geb. 1985, en verblijvend in hetzelfde pleeggezin sinds hij drie maanden oud was. 
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termijn te beogen, hetgeen naar 's Hofs oordeel strijdig moet worden 
geacht met het belang van J bij rust en stabiliteit. 

Gezien het vorenoverwogene acht het hof het in het belang van J 
de moeder te ontheffen van de voogdij - ondanks haar verzet - omdat na 
een uithuisplaatsing van meer dan één jaar en zes maanden gegronde 
vrees bestaat, dat de maatregel van ondertoezichtstelling door de ong
eschiktheid en onmacht van de moeder om dit kind zelf [cursivering 
V.W.] te verzorgen en op te voeden onvoldoende is om de belangen van 
dat kind in zedelijk en lichamelijk opzicht blijvend veilig te stellen." 

De HR laat de ontheffing in stand: het Hof heeft in zijn oordeel niet blijk 
gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, het oordeel is niet onbegrijpelijk 
en genoegzaam gemotiveerd.1 Hierbij valt op dat de HR de kans heeft 
laten liggen om in te gaan op drie cruciale onderdelen van de motivering 
van het Hof. Ten eerste: met het hierboven gecursiveerde woord "zelf" 
geeft het Hof een specifieke interpretatie2 van de wettekst, terwijl de HR 
het juist voldoende lijkt te vinden dat de ouder gedoogt dat het kind elders 
opgroeit.3 Ten tweede: het Hof voert voor de ouderlijke on
macht/ongeschiktheid ook andere argumenten aan dan de beperktheid van 
de ouderlijke instemming. Ten derde veronderstelt het Hof een positieve 
verplichting om de belangen van het kind in zedelijk en lichamelijk opzicht 
blijvend veilig te stellen. Latere uitspraken van de feitenrechter gaan in 
dezelfde richting4, en ook in de literatuur is deze opvatting een steeds 
terugkerend thema, 

b. Gaat het er om of de rechter de verklaring betrouwbaar acht, of moet 
meegewogen worden of de ouder voor het kind en/of de pleegouder ge
loofwaardig is? Dit laatste lijkt bij de HR tot nu toe niet zwaar te wegen: 
het Hof was niet verplicht om in te gaan op de bewering van de Raad dat 

1 HR 15-6-1990, NJ 1990-631. 
2 Conform de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever. 
3 HR 13-11-1987, NJ 1988-466. HR 13-5-1988, NJ 1989-396. HR 15-6-1990, NJ 1990-632. 

Vgl. A-G Moltmaker bij HR 13-11-1987, NJ 1988-466: "Als een ouder, doordat en zolang 
hij instemt met de vrijwillige uithuisplaatsing, in feite erkent dat hij als ouder te kort schiet 
en daaraan dus de voor het kind noodzakelijke consequenties verbindt, geeft hij daarmee 
blijk van een zodanig verantwoordelijkheidsbesef als ouder [...]". 

4 Hof 's-Hertogenbosch 20-6-1996, NJ 1997-169 (betr. een bijna zevenjarige). Rb Utrecht 
20-11-1996, NJ 1997-180 (betr. een elf- en een zevenjarige). Vgl. Kr Breda 22-4-1991, NJ 
1992-478: afwijzing van OTS omdat herstel van de relatie tussen de moeder en het bijna 
éénjarige kind (na twee vergeefse terugplaatsingen) niet te verwachten is; anders in op het 
oog vergelijkbare omstandigheden: Hof Amsterdam 23-6-1970, NJ 1970-458: de ouder mag 
niet de kans worden ontnomen om in overleg met de gezinsvoogd tot overeenstemming te 
komen over de toekomstige verblijfplaats van het tweejarige kind. 
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de vader het kind (geb. 1976) onder druk zette om weer bij hem te komen 
wonen en het pleeggezin af te wijzen.1 

c. Nu in het kader van de OTS een plaatsingsmachtiging steeds kan worden 
verlengd is ouderlijke instemming geen voorwaarde voor de beveiliging 
van de OTS/UHP op korte termijn. Niettemin rijst de vraag of de ouder 
zich bindt door zijn "instemming".2 In ons burgerlijk recht worden ouder
lijke rechten niet beëindigd door een verklaring van de ouder, en afspra
ken over kinderen zijn niet bindend. Dat het Europese Hof het acceptabel 
zou vinden om een ouder aan zijn verklaring te houden lijkt mij bovendien 
niet iets om op te rekenen. Naar huidig recht is de ouderlijke instemming 
dan ook niet meer dan een in juridisch opzicht vrijblijvende intentieverkla
ring, zoals ook valt af te leiden uit de hierboven geciteerde woorden van 
de HR "zolang aannemelijk is [...]". 

In elk geval is de OTS nu een zo veel omvattende maatregel geworden dat 
naar praktisch effect het gezag gemakkelijk een wassen neus kan worden. Het 
probleem van de veel bekritiseerde "fuikwerking" is dan ook niet echt opge
lost. Het is ook de vraag of dat kan. Hierboven3 bleek dat in het verleden de 
OTS veelvuldig werd toegepast in situaties waarbij een rechtsgrond voor 
ontneming van gezag aanwezig was. Dat is zo gebleven, zij het dat de rede
nen tegenwoordig meer principieel dan praktisch zijn. Terecht wordt bij 
voorkeur aan de ouder het voordeel van de twijfel gegund, maar het is onver
mijdelijk dat in de loop van de OTS de hoop op verandering juist daardoor 
vaker een illusie blijkt dan het geval zou zijn bij een pessimistischer rechter
lijk beleid. Trouwens, ook als bij de aanvang van de "kale" OTS slechts 
hiervoor een rechtsgrond bestaat kan in de loop van de tijd een rechtsgrond 
voor OTS/U HP ontstaan. Als in dergelijke situaties het kind uiteindelijk 
langdurig van de ouder gescheiden moet blijven werkt de OTS in feite niet 
minder dan in het oude systeem als fuik. Zorgvuldige toetsing van elke stap 
die van de ouder af gaat is binnen de OTS dus even noodzakelijk als bij de 
overgang van OTS naar ontneming van het gezag. 

De voorkeur voor de minst ingrijpende inmenging, gekoppeld aan de 
mogelijkheid van een steeds verdergaande inmenging heeft overigens goede 
redenen. Ouders krijgen ruim kans om alsnog hun verantwoordelijkheid na te 
komen. Als keuzes niet aan hun doel beantwoorden is correctie mogelijk. 

1 HR 13-11-1987, NJ 1988-466. 
2 Zie hierover in kritische zin Mud en Lodders, FJR 1990. 
3 §3.1 . 
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Bovendien is rechterlijke toetsing in dit getrapte stelsel lange tijd' mogelijk, 
en op belangrijke momenten voorgeschreven. 

Tegelijkertijd zit in deze voorzichtigheid een nadeel ingebakken dat door 
Goldstein c.s. scherp is gesteld: als de rechter langdurig kan inbreken in de 
opvoedingssituatie van het kind gaat dit ten koste van de intimiteit die vooral 
voor jonge kinderen essentieel is. 

6.2. De relatie tussen ouderlijk gedrag en rechtsgrond 

In het algemeen vindt men in jurisprudentie en literatuur teleurstellend weinig 
antwoord op de vraag wat in concreto een invulling vormt van de grond voor 
OTS en OTS/UHP. Voor de rechtsgrond voor verlenging van deze maatrege
len is het niet anders. 

Moet er bij de inperking van ouderlijke rechten verband zijn met de ma
nier waarop de ouder tot dan zijn verantwoordelijkheid heeft uitgeoefend? In 
§ 2 bleek dat het sterke accent op het behoud van de hulpverleningsrelatie een 
praktijk heeft bevorderd waarbij iedere suggestie van ouderlijke schuld ver
meden wordt. Dit heeft weer geleid tot een taboe op elk mogelijk verband 
tussen ouderlijk gedrag en de omstandigheden die de feitelijke grond voor het 
overgrote deel van de maatregelen2 vormen. Terecht? 

Dat het thema "schuld" in het recht van de KB-maatregelen op de achter
grond is geraakt is in elk geval wel gelukkig. Een moraliserende houding is 
uit het oogpunt van hulpverlening gewoonlijk contra-productief. Bovendien 
stelt zelfs minimaal adekwate uitoefening van het ouderlijk gezag zulke zware 
en moeilijk te voorziene eisen dat verwijten alleen al om die reden beter 
achterwege kunnen blijven. Of aan de ouder iets te verwijten valt is vooral, 
ten tijde van het geding of later, een zaak van het kind. Dit sluit niet uit dat 
schuld een verzwarend karakter kàn hebben, want ernstige verwijtbaarheid 
van schadelijk ouderlijke gedrag doet twijfelen aan het wetteljke vermoeden 
dat ouders hun kind goed gezind zijn.3 Niettemin: terughoudendheid is in het 
algemeen op zijn plaats. 

Maar vloeit hieruit per se voort dat het gedrag van de ouder geheel buiten 
beoordeling behoort te blijven? Als ouderlijk gedrag als mogelijke factor aan 
de orde komt wordt dit gedrag vaak in één adem genoemd met verwijt of 

Tot het eventele moment van adoptie. 
OTS, OTS/UHP en gedwongen ontheffing. 

3 Zie hfdst. II. 
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schuld.1 Dat valt te begrijpen. Zowel in het recht als in het spraakgebruik kan 
het woord "schuld" ook aan onbedoelde schade kleven. Niet alleen taalkun
dig, maar ook psychologisch is het begrip sterk verweven met "verschuldigd 
zijn" en daarmee met verantwoordelijkheid. Zijn we, behoudens overmacht, 
niet allen verantwoordelijk voor ons doen en laten? Zodra ouderlijk gedrag 
expliciet wordt benoemd ligt het morele oordeel om de hoek; het valt nu 
eenmaal niet altijd mee om waardering van andermans gedrag achterwege te 
laten. De koppeling is dus te begrijpen, maar dat maakt hem nog niet noodza
kelijk. Het is wel degelijk mogelijk om zonder verwijt ouderlijk gedrag te 
benoemen. Hetzelfde geldt voor de achtergronden daarvan, bijvoorbeeld 
geestelijke stoornis of verslaving. Explicitering is ook nodig, want behoorlijke 
legitimering van een KB-maatregel vereist vermelding van alle bepalende 
omstandigheden, inclusief het ouderlijk doen en laten. Bovendien is het juri
disch én uit een oogpunt van hulpverlening belangrijk dat ouders weten of en 
hoe ze van de maatregel af kunnen komen. 

In dit verband is het zinvol om vanuit een hedendaags standpunt te bezien 
hoe de wetgever in het verleden vorm gaf aan de samenhang tussen ouderlijk 
gedrag en onttrekking van het kind aan de ouderlijke zorg. In § 2 en 3 werd 
beschreven hoe de rechtsgronden die verbonden zijn aan ouderlijk gedrag in 
praktijk en doctrine vrijwel uit het zicht raakten. De gronden die een expliciet 
en oorzakelijk verband eisen zijn alle verbonden aan de blamerende ontzet
ting, die uiteindelijk vrijwel overbodig werd omdat de wetgever minder 
pijnlijke constructies ontwierp. Uit jurisprudentie of doctrine blijkt niet dat de 
formuleringen ook bruikbaar zouden kunnen zijn als onderbouwing voor de 
minder ingrijpende maatregelen. Voor het archaïsche "slecht levensgedrag" is 
dat zo vreemd niet, maar de formule "ernstige veronachtzaming van de aan
wijzingen van de gezinsvoogdij instelling" zou toch ook buiten de ontzetting 
goede diensten kunnen bewijzen. De wet maakt bovendien sinds 1947 ge
dwongen ontheffing mogelijk als blijkt dat de gezinsvoogdij tengevolge van 
ouderlijke onmacht of ongeschiktheid na zes maanden onvoldoende effect 
heeft gehad.2 Deze rechtsgrond is snel op de achtergrond geraakt. De Hoge 
Raad stelde in 1953 dat de bepaling niet gold als het kind op aanwijzing van 
de gezinsvoogd aan de ouderlijke zorg was onttrokken.3 Dit oordeel was in 
zijn algemeenheid toen al niet sterk. Men denke bijvoorbeeld aan de situatie 
waarbij verslaving van de ouder een bepalende factor is voor OTS/UHP. 
Voor een beoordeling of het aannemelijk is dat de ouder binnen afzienbare 

1 Zie § 2. 
2 Zie nu: art. 1:268 lid 2 BW onder a. 
3 HR 9-4-1953, NJ 1953-416. 
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tijd van die verslaving afkomt is het niet nodig dat het kind thuis woont. Voor 
de huidige tijd geldt bovendien dat ook als het kind elders verblijft gewoonlijk 
een actieve inzet van de ouder wordt gevraagd. Hoe dit zij, van kritische 
toetsing van het standpunt van de Hoge Raad kwam het niet: in 1956 maakte 
de wetgever een andere, meer geleidelijke route naar ontneming van gezag 
mogelijk via koppeling van OTS/UHP aan ontneming van gezag.1 

Is het tijd voor een herwaardering van de hierboven vermelde rechtsgron
den?2 Juist uit deze bepalingen blijkt dat de wetgever destijds een open oog 
had voor de kans dat het kind onvoldoende bescherming zou ontlenen aan de 
OTS zoals die toen bedoeld was. Bovendien: of ouderlijk gezag nu formeel 
verloren gaat of "slechts" beperkt wordt door OTS en langdurig verblijf 
elders, in beide gevallen behoort de ouder gewaarschuwd te zijn of verder
gaand verlies van ouderlijke rechten in de lucht zit, en hoe dit voorkomen kan 
worden. 

Het lijkt mij dan ook dat de oude formuleringen nog steeds bruikbaar 
kunnen zijn voor ontneming van gezag. Daarnaast kunnen ze dienen als 
onderbouwing van (verlenging van) OTS/UHP.3 Beide formuleringen sluiten 
aan op de eisen van het Europese hof betreffende procedural safeguards. Ze 
hebben verder als voordeel dat ze uitnodigen tot koppeling aan ouderlijk 
gedrag en daarmee tot fair warning*; hierbij speelt natuurlijk wel de vraag wat 
in het kader van de OTS van de ouder verwacht mag worden.5 

In de voorgaande paragraaf is nog slechts beweerd dat een eventueel 
bestaand verband tussen ouderlijk gedrag en de voor het kind te vrezen scha
de niet verdonkeremaand mag worden. Maar is zo'n correlatie voorwaarde 
voor een maatregel? Deze gedachte was niet helemaal verdwenen in de litera
tuur6, maar is in de laatste jaren wel prominenter aanwezig dan daarvoor. De 
Ruyter maakt een verhelderend onderscheid tussen een verwijzend en een 
verwijtend karakter van criteria.7 Koens poneert de eis bij uithuisplaatsing. De 

Zie hierover § 3.2. 
Doek, FJR 1997: nee. 
Voor zover ik op grond van Amsterdamse ervaring weet gebeurt dit wel in feitelijk contact 
tussen ouder en Raad voor de Kinderbescherming of GVI; duidelijker schraging door 
doctrine of jurisprudentie zou echter wenselijk zijn. 
De term is ontleend aan Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 15; zie ook § 5.2. 
Zie Hoofdstuk IX, § 6 en 8. 
De Ruiter 1970, p. 7: een ingreep in het gezag is slechts mogelijk als de gezagsdrager, al 
dan niet door schuld, tekort schiet. 
De Ruyter 1993, p. 67. Vgl. De Langen 1973, p. 133: "Uitgaand van de rechten van de 
jeugdige is het irrelevant of een bepaalde gedraging, die een opvoedingssituatie in het gezin 
veroorzaakt, de ouder te verwijten valt. " 
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Langen stelt elke KB-maatregel afhankelijk van "oorzaken in het gezin".1 

Vanuit de Raden2 verwijst men naar situaties waarin "ouders hun verantwoor
delijkheid niet waarmaken".3 Stegerhoek laat bij de OTS-grond de ouder 
evenmin buiten beschouwing.4 Ook de Britse Children Act vereist enig ver
band.5 Bij de diverse formuleringen valt de voorzichtige woordkeus op. Van 
zulke terughoudendheid is niets te merken bij de Europese Commissie. Deze 
stelt onomwonden, met later de impliciete instemming van het Europese Hof6: 

"[the right of parents to take care of and educate their children] can only 
be restricted by the State if it is clearly shown that the parents exercise this 
right in a manner contrary to the childs interests.".7 

Niet alleen de discrepantie met de Nederlandse literatuur8 is opvallend, maar 
ook het verschil met de tekst van de Britse Children Act van 1989/1991.9 Het 
lijkt niet aannemelijk dat het standpunt een eendagsvlieg zal blijken, maar 
tekenen dat de Straatsburgse formulering in ons land is doorgedrongen zijn tot 
nu toe schaars.10 Wat mij betreft is de Straatsburgse aanscherping in elk geval 
te zwaar voor de kale OTS. Deze vormt weliswaar een inbreuk op de ouder
lijke rechten, maar vraagt aan de andere kant van ouders niet zo heel veel 
meer dan wat van hen gevraagd mag worden: samenwerking ten dienste van 
een minimaal adequate zorg voor het kind. De formulering vereist een zeker
heid ten aanzien van de ouder die teveel onzekerheid laat over de mogelijkhe
den tot bescherming van het kind. Bij scheiding11 van ouder en kind moet 
mijns inziens wel verband worden gelegd met ouderlijk gedrag en de noodsi
tuatie van het kind, maar het is een heel verschil of die correlatie redelijker-

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

De Langen 1989, p. 292. Zie ook § 5.2. 
In 1996 omgevormd tot één Raad. 
Zie § 2. 
Stegerhoek 1995, p. 193, 194. Zie § 5.2. 
Zie § 5.2. 
EHRM 24-3-1988 (Olsson I), vol. 130, Series A, NJCM-bulletin 1988-p. 362, § 72; zie 
hierover hfdst. VII, § 2.4. 
EHRM 24-3-1988 (Olsson I), Series A, vol. 130, NJCM-bulletin 1988, p. 362, § 149. 

Zie Hoofdstuk VII, § 2.4. 
Children Act, art 1, s 1 (1): [...] the child's welfare shall be the court's paramount conside
ration. Zie ook § 5.2. 
Wel: Gras, NJB-kroniek 1997, p. 1487, n.a.v. EHRM 7-8-1996 (Johansen), Reports of 
judgments and decisions, 1996-III, p. 979, NJ 1998-324: "Het heeft er iets van dat men er 
in Noordse landen van uitgaat dat kinderen zonder meer van hun ouders gescheiden mogen 
worden als ze elders beter af zijn. Het Hof ziet het wat genuanceerder. " 
Hier wordt niet gedoeld op elke beschikking tot OTS/UHP, maar op de situatie dat de 
overheid veranwoordelijk is voor het feitelijk tot stand komen van de scheiding; zie hfdst. I 
§2.8. 
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wijze mag worden aangenomen of duidelijk moet worden aangetoond.1 Ver
der is de Straatsburgse tekst naar de ouder nodeloos moraliserend getoonzet. 

6.3. Plaatsvervangend gezinsleven 

De nationale wetgever heeft de positie van de pleegouder in de loop der eeuw 
aanzienlijk versterkt. Ook in het licht van art. 8 EVRM hebben pleegouder en 
kind recht op eerbiediging van hun family life. In hoeverre de overheid hier
door verplicht is tot een actieve opstelling ter bescherming van pleeggezinsle
ven2 is vooralsnog niet erg duidelijk. In elk geval bestaat het praktisch effect 
voor pleegouders tot nu toe voornamelijk uit toegang tot de rechter. Bij de 
afweging moet de rechter het doen met de begrippen "family life" en "belang 
van het kind", en verderop zal nog blijken dat deze niet bepaald uitblinken 
door eenduidigheid.3 Dat de belangen van het kind zijn vervlochten met de 
vaak tegenstrijdige belangen van ouders én pleegouders4 maakt de zaak niet 
eenvoudiger. 

Heeft het kind recht op opvoeding in een vervangend gezin als het oor
spronkelijk gezin niet voldoet? Met andere woorden: moet in zo'n geval de 
overheid actief streven naar een pleeggezin? En zo ja, moet het accent dan 
liggen op de tijdelijkheid van die vervangende zorg of op de mogelijkheid tot 
hechting op lange termijn? En moet dat consequenties hebben voor het ouder
lijk gezag? In de kindwetenschappen bestaat een grote mate van eensgezind
heid dat jonge kinderen zich in sociaal-emotioneel opzicht moeten kunnen 
hechten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de kinderrechters in overleg 
met anderen in 1992 een hierop gericht beleid formuleerden. Hierop werd bij 
de parlementaire behandeling van de wet op de OTS kritisch gereageerd.5 

Waarom eigenlijk? Dat rechters beleid maken is zo uitzonderlijk niet. Derge
lijk beleid kan juist bijdragen tot de kwaliteit van de rechtspleging, als het 
maar openbaar is, en als de rechter maar niet de eigen veranwoordelijkheid 
opgeeft. Hoe dit zij: de vraag wanneer zelfs aan de schone schijn van een 
uitgehold ouderlijk gezag een eind gemaakt mag of moet worden blijkt een 

Men denke b.v. aan verband tussen ernstige ontwikkelingsachterstand bij het kind en 
langdurige en ernstige depressiviteit van de verzorgende ouder. 
Zie Forder 1995, p. 25-69, over de leer der positieve verplichtingen o.g.v. art. 8 EVRM. 
Een dergelijke verplichting zou ook kunnen worden afgeleid van het IVRK, maar de impact 
daarvan is vooralsnog heel wat minder dan die van het EVRM. 
Resp. in hfdst. IV en VII. 
Vgl. De Ruiter 1972, p. 38. 
Zie § 3.2. 
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heikel probleem, dat tot nader order naar de toekomst is verschoven. Door 
rechterlijk beleid te ontmoedigen en wetgeving uit te stellen is een vacuüm 
ontstaan dat hoognodig opgevuld moet worden. 

6.4. De open rechtsgronden 

Op het gebied van de KB-maatregelen is veel te zeggen voor rechtzekerheid, 
mede vanwege de uitstralende werking die daarvan uitgaat.1 Toch meen ik dat 
de wetgever terecht de voorkeur heeft gegeven aan open normen. Mijn argu
menten zijn divers. 

In de eerste plaats is rechtszekerheid een abstract begrip, terwijl het in de 
praktijk gaat om concrete kinderen in concrete nood. Wald, een voorstander 
van strakke normen, stelt zonder kennelijk bezwaar: 

"While I would not encourage judges to expand "physical danger" as a 
means of avoiding the limitations imposed by the proposed guidelines, it 
seems to me highly unlikely that a judge would not authorise intervention 
if a child appears seriously endangered. Statutes can place general con
straints on judges, but in my experience juvenile court judges often find 
ways to do what they want to do, regardless of the statute.".2 

Hiermee hangt samen dat de betekenis van woorden nogal kan veranderen, 
zoals bijvoorbeeld de geschiedenis van de term "kindermishandeling" leert.3 

In dit licht is fair warning betrekkelijk. 
Ten tweede zouden de aanzienlijke voordelen van open wettelijke normen 

bij strakke rechtsgronden teloor gaan zonder mogelijkheid van compensatie.4 

Die voordelen zijn bekend: open normen maken het mogelijk dat recht in
speelt op de veelvormigheid van het maatschappelijk leven5, dat het mee 
evolueert met maatschappelijke ontwikkelingen6, en dat recht op maat gele
verd wordt. Rechtszekerheid daarentegen kan wel degelijk ook buiten een 
strak wettelijk kader worden nagestreefd. Daarvoor zijn diverse lijnen van 
belang. 
a. Ook in verband met KB-maatregelen tilt het Europese Hof zwaar aan 

procedural safeguards. 

Zie ook hfdst. II betreffende de argumenten tegen ingrijpen. 
Wald 1976, p. 265. 
Van Montfoort 1994, p. 253. 

Behalve dan op de manier die hierboven door Wald werd vermeld. 
Van Montfoort 1994, p. 253. 
Van Montfoort 1994, p. 253. 
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b. Hulpverlening kan in combinatie met het ultimum remediumcriterium 
bijdragen tot fair warning^; hierdoor kunnen ouders, acute noodsituaties 
daargelaten, behoed worden voor verrassingen van de kant van de over
heid. 

c. De rechtsgrond kan in concreto worden ingevuld door een zorgvuldige 
naleving van de rechterlijke motiveringsplicht. 

d. Het is belangrijk uitspraken te publiceren die niet alleen zijn gericht op 
juridische vraagstukken, maar ook op feitelijke omstandigheden2 en de 
waardering daarvan "in the light of present-day conditions". 

e. Van de Raad voor de Kinderbescherming mag een duidelijk beleid ver
wacht worden over criteria om een klachtzaak in onderzoek te nemen, en 
om een maatregel uit te lokken. 

Zie ook hfdst. IX, § 3.1, 6.2 en 12.2. 
Zie de vaak zeer uitvoerige beschrijvingen in de jurisprudentie van het Europese Hof. 





77 

IV. Family life 

1. Inleiding1 

Art. 8 EVRM heeft sinds het begin van de tachtiger jaren op het Nederlandse 
familierecht een grote en niet meer weg te denken invloed verkregen. 

Die invloed is vrij abrupt gekomen. In 1973 bleek er nog niet van in het 
sterk grondrechtelijk georiënteerde proefschrift van De Langen. In 1981 gaf 
advocaat-generaal Biegman-Hartogh een uitvoerig overzicht van de evolutie 
van het denken in Nederland over ouderlijke rechten en bevoegdheden zonder 
enige verwijzing naar family life? Wat de jurisprudentie betreft openden zich 
de sluizen in 1981 en stortte een stroom van jurisprudentie zich uit over het 
personen- en familierecht.3 Hierbij was en is van belang dat het Europese Hof 
art. 8 EVRM zodanig interpreteert dat de overheid niet alleen verplicht is tot 
terughoudendheid tegenover de individuele burger, maar, onder omstandighe
den, ook tot een actief beleid.4 

Onder invloed van de rechtspraak veranderde het geldend Nederlandse 
familierecht zozeer dat het, aldus De Boer5, niet meer voldoende uit de wet
tekst te kennen was. De waardering voor deze ontwikkeling liep uiteen. 
Luijten wees op de vele dissenting opinions en wisselende stemverhoudingen 
bij het EHRM.6 Leijten zag naast heilzame effecten onzekerheid en verwar
ring7 en noemde de gang van zaken betreffende family life van diverse soorten 
vaders "zo onstuimig en onduidelijk [...] dat ook de zeer gekwalificeerden 

Zie ook De Bruijn-Lückers 1994, i.h.b. hfdst. VI. 
Conclusie bij HR 19-6-1981, NJ 1981-470, p. 1571. Vgl. haar conclusie bij HR 10-5-1985, 
NJ 1986-4, p. 26: De EVRM- bepalingen behoren niet tot de normen die de rechter ambts
halve heeft toe te passen. De HR oordeelde anders. 
Aldus Luijten in zijn noot bij de vier "lenteboden", HR 21-3-1986, NJ 1986-584 t/m 588, 
p. 2216. Zie voor overzichten De Boer, NJB 1982 en NJB 1984a (beide betreffende om
gang); Luijten in zijn noot bij HR 9-2-1990, NJ 1990-767; De Boer, Wortmann, Forder en 
Gras in de NJB-kroniek van resp. 1994, 1995, 1996 en 1997, alsmede De Bruijn-Lückers 
1994 en Forder 1995. 
EHRM 13-6-1979 (Marckx), Series A, vol. 31, NJ 1980-462. 
Zie over de positieve verplichtingen o.g.v. art. 8 EVRM Forder 1995, p. 17-69; zie over de 
activistische rol van de HR in dit verband Forder 1995, p. 480-485. 
De Boer, NJB-kroniek 1994, p. 26. 
Nt. bij HR 22-2-1985, NJ 1986-3, p. 18. 
Leijten 1990, p. 195. 
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moeite hadden het spoor te volgen".1 De Langen concludeerde dat ouders 
kinderen steeds meer als eigendom en consumptiegoed zijn gaan beschouwen, 
en dat diverse soorten ouders steeds meer claims op kinderen leggen.2 De 
Ruiter beschouwde onzekerheid als de prijs voor materiële kwaliteit.3 De Boer 
stelde: 

"Het is ongetwijfeld verstandig om niet alles op zijn kop te willen zetten en 
om in beginsel aan te sluiten bij de traditie, maar anderzijds heeft ervaring 
geleerd dat men op het gebied van personen- en familierecht niet verbeel-
dingrijk genoeg kan zijn, en vooral: niet voorzichtig genoeg met de eigen 
moraal.".4 

Hoe dit zij, het familierecht raakte in een stroomversnelling. Mede dank zij 
de Hoge Raad kristalliseerden zich een aantal kwesties uit, vooral met betrek
king tot ouderlijk gezag buiten huwelijk, en tot de relaties van kinderen met 
grootouder, verwekker en pleegouder.5 In de jurisprudentie met betrekking tot 
de KB-maatregelen komt het begrip family life tot nu toe weinig voor, en dan 
nog voornamelijk in verband met pleegouderschap.6 Voor zover het Europese 
Hof oordeelde over KB-maatregelen stonden vooral hun reikwijdte en uitvoe
ring centraal;7 zoals hieronder nog zal blijken lag hierbij tot nu toe een sterk 
accent op de ouderlijke rechten. Inmiddels zijn de effecten van art. 8 EVRM 
ruimschoots terug te vinden in recente wetgeving op diverse gebieden van het 
personen- en familierecht.8 

Leijten 1990, p. 198. 
De Langen 1990, p. 183. 
De Ruiter 1990, p. 205. 
De Boer, NJB-kroniek 1994, p. 30. 
Zie De Boer, NJB-kroniek 1994. 
Betreffende pleegouderschap: HR 6-11-1987, NJ 1988-829; HR 10-3-1989, NJ 1990-24 
(Marischka); HR 23-3-1990, NJ 1991-149; HR 19-11-1993, NJ 1994-330 (betr. grootouders 
die hun kleinkind willen verzorgen/opvoeden); vgl. Kr Den Bosch 16-4-1996, FJR 1996-p. 
180. In andere opzichten: HR 1-7-1982, NJ 1983, 201 (Marokkaans meisje); HR 28-4-
1986, NJ 1987-212 (betr. motiveringsklacht i.v.m. rechtsgrond voor OTS). 
EHRM 8-7-1987 (W. e.a. vs. UK), Series A, vol. 121, NJ 1988-828. 
EHRM 24-3-1988 (Olsson I), Series A, vol. 130, NJCM-bulletin 1988-p. 362. 
EHRM 22-6-1989 (Eriksson), Series A, vol. 156, NJ 1992-705. 
EHRM 25-2-1992 (Andersson), Series A, vol. 226A, FJR 1993, p. 39. 
EHRM 22-4-1992 (Rieme), Series A, vol. 226-B. 
EHRM 27-11-1992 (Olsson II), Series A, vol. 250. 
EHRM 7-8-1996 (Johansen), Reports of Judgments and Decisions 1996-III, p. 979, NJ 
1998-324. 
EHRM 9-6-1998 (Bronda), 40/1997/824/1030. 
Zie Gras, NJB-kroniek 1997, en De Boer, NJB 1998. 
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Het verdragsrecht zorgde eveneens voor uitdieping van diverse rechtstheo
retische thema's: de voors en tegens van "rechterlijke wetgeving"1 en daar
mee geassocieerde dynamische uitleg2, de verhouding tussen verdrag en 
grondwet3, het onderscheid tussen kern- en perifeer recht4, en de horizontale 
werking van verdragsrecht.5 Wat dit laatste betreft: sommigen benadrukken 
dat bij horizontale werking het verdragsrecht strekt tot bescherming van de 
zwakke partij.6 Ook wordt gesteld dat er meer horizontale werking is naarma
te de burgerrechtelijke verhouding minder vrijwillig is.7 

Drie fasen gaan aan de rechterlijke afweging vooraf. 
a. Is er sprake van family life? 
b. Welke rechten zijn er aan verbonden?8 

c. Is lid 2 van toepassing? 
De "contextuele formule" blijkt hierbij een belangrijke ontwikkeling.9 

Bij dit alles rijzen enkele vragen die hieronder de revue passeren. 

Zie hierover Alkema, NJ 1986, p. 2216 en Luijten, NJ 1986, p. 2218, in hun noot bij de 
vier "lenteboden", HR 21-3-1986, NJ 1986-584 t/m 588. 
Zie Fitzmaurice in een dissenting opinion bij het Marckxarrest, EHRM 13-6-1979, Series 
A, vol. 31, i.h.b. p. 45: "Family law is not family life, and this Article constitutes too 
slender and uncertain a foundation for any process of grafting the complexities and detail of 
the one onto the relative simplicities of the other.". Rimanque 1982 p. 21: "Sacred treasures 
should not be overexposed.". Anders De Boer 1990, p. 7: "Het EVRM vraagt om een 
dynamische, evolutieve uitleg.". 
Vgl. Alkema, NJ 1986, p. 2215, met De Boer, NJCM-bulletin 1985, p. 216-217. 
Verhey 1992, p. 154, 178; p. 154: het onderscheid kan zowel in het algemeen als in de 
concrete situatie van belang zijn. 
Zowel in het algemeen als van art. 8 EVRM in het bijzonder; zie hierover De Bruijn-
Lückers 1994, p. 26-43. De Boer, 1987, p. 25: kinderen kunnen ook tegenover hun ouders 
een beroep doen op grond- en mensenrechten; vgl. De Boer 1990, p. 25. Anders: Von 
Brücken Fock, JV 1990, p. 75. 
Rimanque en Peeters 1982, p. 23. Vlaardingerbroek, NJCM-bulletin 1986, p. 36 i.v.m. het 
briefgeheim: een beslissing van de kinderrechter moet in het belang van het kind zijn. 
Verhey 1992, p. 174. Vgl. A-G Leijten, HR 7-5-1982, NJ 1982-561, i.v.m. omgangsrege
ling: het belang van het kind wordt op véél betere gronden beschermd door art. 8 dan het 
belang van de ouder. Bij botsing zullen de belangen van kind "veelal, ik zeg niet: altijd" de 
doorslag geven. 
Verhey 1992, p. 174. 

De Boer 1990, p. 42: "De verschillende family life relaties hebben elk een zekere beperkte 
functie en verdienen slechts die bescherming die voldoende is voor die functie."; vgl. De 
Boer 1982, p. 1133 en 1984, p. 412. 
HR 19-11-1993, NJ 1994-330, p. 1514: "..in hoeverre bovendien feitelijke omstandigheden 
moeten komen vast te staan wil een grootouder zich op deze bescherming kunnen beroepen, 
wordt van geval tot geval bepaald door de context waarin dat beroep wordt gedaan". Zie 
ook De Boer, NJB-kroniek 1994, p. 26-28, en Asser/De Boer 1998, § 14a. 
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2. Discrepanties, onduidelijkheden 

2.1. 'Plichten ' en family life 

Zijn er aan de rechten die uit het family life voorvloeien ook plichten verbon
den? Dat er plichten kleven aan het ouderlijk gezag en aan de burgerrechtelij
ke ouder-kindrelatie1 is gemeengoed, al blijkt daarvan zelden uit de jurispru
dentie.2 Hieronder gaat het echter om de vraag of er plichten gekoppeld zijn 
aan de rechten die volwassenen ontlenen aan hun family life met een kind. In 
de omvangrijke jurisprudentie betreffende het omgangsrecht is hiervan weinig 
te merken. Of bijvoorbeeld een elders wonende ouder zelf trouw is geweest in 
het contact met het kind blijkt zelden onderdeel van rechterlijke motivering3, 
laat staan dat expliciet meeweegt of overige verplichtingen jegens het kind -
denk aan onderhoud4 - worden nagekomen. De HR blijkt vooralsnog niet 
genegen om aan een verwekker plichten op te leggen op grond van de rechten 
die het kind volgens sommmigen aan art. 8 zou kunnen ontlenen.5 

Ook in de verdere familierechtelijke jurisprudentie rond family life wordt 
art. 8 EVRM zelden in verband gebracht met plicht of plichtsvervulling. Zo 
leidt ongehuwd samenwonen niet tot een onderhoudsplicht jegens de partner6 

of de kinderen van de partner.7 Wel lijkt er een verschuiving merkbaar: art. 8 

Hof Den Haag 18-8-1995, FJR 1996-p. 139: de moeder-met-gezag kan vergroting van de 
omgangsregeling verzoeken met een beroep op de verantwoordelijkheid van de ouder 
zonder gezag en op het (toenmalige) art. 1:161a lid 2 BW. 
Wel: Pres. Rb Amsterdam, FJR 1997-p. 127, i.v.m. met-meewerken aan omgangsregeling: 
ouderlijk gezag impliceert een plicht om beperkingen aan de wil van het kind op te leggen, 
afhankelijk van diens leeftijd. 
Wel bij: 1) Kr Assen, 1-12-1986, NJ 1987-719: belang van de omgangsverzoeker weegt 
minder zwaar naarmate diens contact met het kind minder inhoud had, incl. een reëel 
aandeel in de verzorging en opvoeding; 2) Hof Arnhem 19-3-1996, FJR 1996-p. 122: gelet 
op het al eerder beschaamde vertrouwen van de kinderen en de loyaliteitscrisis waarin zij 
verkeren verzetten hun belangen zich tegen omgang met de vader/niet-erkenner. 
Vgl. EHRM 13-6-1979 (Marckx), Series A, vol. 31, NJ 1980-462, § 52, 61: family life 
omvat ook belangen van materiële aard. 
HR 22-12-1995, NJ 1996-419; zie hierover, zeer kritisch, Von Brücken Fock, FJR 1996, p. 
62-65. Het Hof baseerde het recht van het kind overigens niet op art. 8 EVRM, maar op 
maatstaven van maatschappelijke betamelijkheid en op art. 7 IVRK, zie hierover, met grote 
instemming, Von Brücken Fock, FJR 1995, p. 117-120. 
HR 9-1-1987, NJ 1987-927. 

HR 8-4-1994, NJ 1994-439, uitdrukkelijk ongeacht family life. In dit geval was de plicht 
aangevoerd ter vermindering van bestaande alimentatie-plichten. 
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EVRM kan ertoe leiden dat een wettig kind een onderhoudsaanspraak heeft 
jegens de verwekker.1 

Is er in de Straatsburgse jurisprudentie iets te vinden over mogelijk ver
band tussen family life en verplichtingen van de ouder? Vier leden van de 
Europese Commissie noemen in 1982 in een dissenting opinion de plicht als 
een algemene factor bij de vraag of aan een vader omgang moet worden 
toegekend, maar of de plichtsvervulling van belang wordt geacht blijft in het 
midden: 

"This parent, from whom he will inherit, who often contributes to his 
upkeep, to whom he is entitled to turn in the event of financial need, who
se name he bears, cannot remain a stranger to him.".2 

In de Nielsen-zaak legt het Hof als volgt verband: 
"[..] family life [...] encompasses a broad range of parental rights and 
responsibilities in regard to care and custody of minor children".3 

en het Hof toetst aldus de naleving: 
"The court is satisfied that the mother, when taking her decision on the 
basis of medical advice [...], had as her objective the protection of the 
applicant's health [...]. This is certainly a proper purpose for the exercise 
of parental rights.".4 

In de Berrehab-zaak wordt het frequente contact van de wettige vader met het 
kind uitdrukkelijk vermeld ter ondersteuning van diens rechten ex art. 8 
EVRM.5 In de latere zaak-Kroon lijkt deze benadering expliciet verlaten: het 
Hof acht family life tussen verwekker en kind aanwezig op grond van de 
relatie tussen de ouders, "whatever the contribution of Z. tot the son's care 
and upbringing.".6 Kort daarop noemt de Commissie als relevante factor voor 
de vaststelling van family life 

"the relationship between the natural parents and the demonstrable interest 
in and commitment by the natural father to the child both before and after 
the birth".7 

Vooral als het kind van de wettige vader geen onderhoud heeft te verwachten, HR 26-4-
1996, NJ 1997-119. Annotator De Boer: voor onderhoudsplicht zou de enkele verwekking 
voldoende moeten zijn, zoals ook geldt voor het persoonlijkheidsrecht om de eigen afstam
ming te kennen. 
Dit is slechts anders als de ouder crimineel is, het kind eerder slecht behandelde etc , aldus 
nog steeds de dissenting opinion; ECRM 8-3-1982 (X vs. Ned.), appl. nr. 8427/78, NJ 
1983-191. 

EHRM 28-11-1988, Series A, vol. 144, § 61, NJ 1991-541. 
Ibidem, § 69. 
EHRM 21-6-1988, Series A, vol. 138, § 21, NJ 1988-746 (betr. vreemdelingenrecht). 
EHRM 27-10-1994, Ser. A, vol. 297-C, § 30, NJ 1995-248. 
ECRM 11-1-1994 (M. v. Duitsland), appl. nr. 21584/93, Nemesis 1995-p. 14. 
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Het Europese Hof acht het enkele maanden na zijn hierboven geciteerde 
Kroon-uitspraak legitiem dat rechterlijke tussenkomst dient als mechanisme 
ter vaststelling dat een verwekker het verdient om met het gezag te worden 
bekleed.1 

Hoe zit het als het gaat om KB-maatregelen? Bij Olsson I stelt de Commissie: 
"[The right of parents to take care of and educate their children] can only 
be restricted by the State if it is clearly shown that the parents exercise this 
right in a manner contrary to the childs interests".2 

In de Andersson-zaak stelt het Europese Hof: 
"[...] the meetings took place with a certain irregularity and often after 
lengthy intervals. However, this is at least partly attributable to Margaret-
ha Andersson's unwillingnes to accept the terms for meetings or to take 
part in their planning as proposed by the social welfare authorities. The 
Court therefore shares the view [...] that a total prohibition of access was 
only in force for a period of approximately two months, from 6 August 
1986, when the Assistant District Chief decided to prohibit access, until 
5 October 1986, when the first meeting was held between the applicants".3 

Bij Olsson II geeft het Hof als volgt aandacht aan het gedrag van de ouder en 
daarmee, zij het impliciet, aan ouderlijke plichten: 

"...the applicants, although they knew that the access restrictions corres
ponded to the children's wishes, refused to accept them. They visited the 
children at the fosterhomes only twice [...] and also neglected other possi
ble form of contacts, such as contact by telephone. Rather than follow the 
course of co-operation recommended by the courts, the applicants instead 
chose that of continuous hostility: again and again they demanded access at 
their home without the foster parents' presence, which, as they were well 
aware, was unacceptable not only to the social welfare authorities but also 
to the children. In addition, they responded to the failure to comply with 
their demands by lodging complaints with the police and numerous appeals 
[...].".4 

Hierbij valt op dat de ouderlijke plicht vooral wordt gekoppeld aan de uit
drukkelijk geuite wensen van de kinderen.5 

Hoe de ouder zich in het verleden jegens het kind heeft gedragen blijft 
veelal in het midden. De Eriksson-zaak betreft de strijd van een moeder om 
haar in een pleeggezin geplaatst kind terug te krijgen. Over de plaatsing als 

EHRM 24-2-1995 (MacMichael), Series A, vol. 307-B, 
NJ 1995-594, § 98. 
ECRM 25-6-1987, Series A, vol. 130, § 149, 150. Zie hierover hfdst. VII, § 2.4. 
EHRM 25-2-1992, Series A, vol. 226A, FJR 1993-p. 39, § 78. 
EHRM 27-11-1992, Series A, vol. 250, § 91. 
Geb. 1976 en 1979. 
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zodanig werd niet geklaagd.1 Over de redenen van de overheid om de destijds 
één maand oude Elisa uit huis te plaatsen wordt slechts vermeld: 

"the conditions in the home were unsatisfactory. [...] At that time the 
mother, Cecilia Eriksson, had personal difficulties. She had been convicted 
for dealing in stolen goods and for possessions of narcotics and sentenced 
to 14 months' imprisonment.".2 

Kortom: in de vaderlandse èn in de Straatsburgse jurisprudentie wordt het 
begrip family life slechts zelden in verband gebracht met verplichtingen. Als 
het al gebeurt blijft het verband losjes.3 

In de familierechtelijke theorie is vooral in verband met omgangsrecht nadruk 
gelegd op plichten.4 Een meer omvattende benadering zou gevonden kunnen 
worden in een door De Boer bepleite functionele invulling van het begrip 
family life, waarbij de verschillende family life relaties elk een zekere beperkte 
functie hebben en slechts die bescherming verdienen die voldoende is voor die 
functie.5 Zo zou De Boer6 voor de verwekker die niets meer heeft aan te 
voeren dan verwekking wel een restje family life willen reserveren, namelijk 
zoveel als nodig is om daarop diens alimentatieplicht te baseren. Hierbij zij 
wel vermeld dat deze benadering vooral wordt bepleit als het gaat om de 
vraag öf er sprake is van family life; een "functionele invulling" kan echter 
evenzeer goede diensten bewijzen bij de weging van de rechten van de bur
gerrechtelijke ouder.7 

In de algemene rechtstheorie worden grondrechten zelden met plichten 
geassocieerd. Gezien hun geschiedenis en karakter is dit niet verwonderlijk, 
maar de theorievorming leidt daardoor wel aan een zekere eenzijdigheid die 

EHRM 22-6-1989, Series A, vol. 156, NJ 1992-705, § 55. 
EHRM 22-6-1989, Series A, vol. 156, NJ 1992-705, § 8. 
Vgl. betr. de aanname van family life in het vreemdelingenrecht A-G Leijten bij HR 18-12-
1987, NJ 1988-844, p. 2853: het bestaan van een alimentatieverplichting en zeker het 
nakomen ervan maakt family life waarschijnlijker, maar het niet kunnen betalen van een 
financiële bijdrage mag de vaststelling van family life niet uitsluiten; op p. 2852 vermeldt de 
A-G uitgebreid contact met een verzorgend karakter; de HR neemt family life aan en noemt 
aanname van intensief contact "ten overvloede", p. 2857. 
Doek 1984, p. 92-94, noemt verplichtingen jegens het kind en de verzorgende ouder bij de 
uitoefening van het omgangsrecht. Zie ook De Boer, NJB 1984a, p. 410, Holtrust, NJB 
1984, Peeters Weem, NJB 1984 en De Boer, NJB 1984c. 
De Boer 1990, p. 42. Vgl. De Boer NJB 1982, p. 1133 en NJB 1984a, p. 412. 
De Boer NJB 1984a, p. 414. 
Vgl. De Boer, NJB 1984a, p. 413: "Het lijkt mij overigens wel dat hoe meer tijd na de 
geboorte verstreken is zonder contact, hoe meer de met de moeder bestaande "realistic link" 
zal zijn verbleekt.". 
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vooral storend is als de grondrechten worden toegepast in tussenmenselijke 
relaties. Burkens en Vonhögen leggen wel verband, en maken in algemene 
zin1 bezwaar tegen een maximalisering van grondrechten zonder verband met 
plichten.2 Hun argument van te hoge kosten voor de staat lijkt evenzeer toe
passelijk op eventuele (immateriële) kosten in horizontale relaties3, en in het 
bijzonder voor kinderen. Deze hebben immers een bijzondere positie. Het is 
ondenkbaar dat een volwassene terwille van "mutual enjoyment of each 
other's company"4 andermans gezelschap moet gedogen wegens diens rechten 
op grond van art. 8 EVRM.5 Het kind daarentegen is in verband met family 
life behalve rechthebbende ook onderworpen aan de rechten die anderen aan 
art. 8 EVRM kunnen ontlenen.6 Dit is gedeeltelijk te rechtvaardigen vanuit de 
nog onvolgroeide vermogens en de feitelijke afhankelijkheid van kinderen.7 

Ditzelfde argument pleit ervoor dat in elk geval sommige aspecten van family 
life zozeer verbonden zijn aan plichten, dat de rechter de plichtsvervulling 
expliciet behoort mee te wegen. 

Met als voorbeeld het recht op eerbiediging van privé-leven in verband met bijstand, 
Burkens en Vonhögen 1986, p. 79. Zie in meer algemene zin Fernhout en Van Genügten, 
NJB 1998 en Van den Brink, Nemesis 1998. 
Burkens en Vonhögen 1986, p. 79-87. 

Nt. Alkema bij HR 25-9-1981, HR 13-11-1981, HR 19-3-1982, HR 16-4-1982, HR 7-5-
1982, HR 25-6-1982, NJ 1982-557 t/m 562 (betr. omgang), p. 1961: de betekenis van art. 8 
blijft beperkt omdat daardoor tegenstrijdige rechten worden gegarandeerd; bij familierechte
lijke betrekkingen gaan grondrechten vaak meer ten koste van andere individuen dan van 
gemeenschap of overheid. 
EHRM 8-7-1987 (W. vs. UK), Series A, vol. 121, NJ 1988- 828, § 59. 
Integendeel, de huwelijkse plicht tot samenwonen kan met een beroep op art. 8 opgeheven 
worden, EHRM 9-10-1979 (Airey), Series A, vol. 32, NJ 1980, 376. Vgl. over eventuele 
verplichtingen tusssen volwassenen en hun ouders Holtrust, NJB 1984, p. 758: "Hoeveel 
bejaarde (...) ouders zitten er niet in verzorginghuizen of gewoon thuis die dolgraag met 
hun volwassen kinderen omgang zouden hebben. Gaan we nu daar ook een 
omgangsrecht/plicht voor in de wet opnemen?". 

Vgl. ECRM 16-12-1974 (Sosjale Joenit), appl. nr. 6753/74, NJ 1975, 474, p. 1505: "As a 
general proposition, and in the absence of any special circumstances, the obligation of 
children to reside with their parents is necessary for the protection of children's health and 
morals, although it might constitute, from a particular child's point of view, an interference 
with his or her own private life."; zie hierover ook De Bruijn Lückers 1994, p. 226, 232. 
Zie hfdst. II over rechtvaardigingsgronden voor ouderlijke rechten. 



IV. Family Life 85 

2.2. 'Continuïteit' en family life 

2.2.1. Algemeen 

Het Nederlandse wettelijk systeem bevordert continuïteit voor kinderen op 
verschillende manieren: 
a. door de ouderlijke plicht tot verzorging en opvoeding en de daarbij beho

rende voorkeur voor ouderlijk gezag; 
b. door bescherming van ouderlijk gezag jegens de andere ouder en van 

eenmaal uitgesproken voogdij; 
c. door een zekere bescherming van de pleeggezinsituatie. 
De wet presenteert bij conflicten het belang van het kind als sleutel, waarbij 
echter opengelaten is hoe dat begrip zich verhoudt tot de voorkeur voor 
ouderlijk gezag. Wel is het systeem in elk geval naar zijn bedoeling kennelijk 
gericht op zekerheid, innerlijke samenhang en continuïteit van verzorging en 
opvoeding, en daarmee op specifieke behoeftes van kinderen. 

2.2.2. De verplichting te streven naar terugplaatsing bij de ouders. 

Moet worden gestreefd naar terugplaatsing als een kind krachtens een kinder
beschermingsmaatregel elders verblijft?1 Deze vraag betreft een centraal 
thema van de twintigste-eeuwse ontwikkeling in het Nederlandse kinderbe-
schermingsrecht: de toegenomen bescherming van "nestwarmte" ten koste van 
de "bloedband".2 Het Europese Hof legt de overheid bij kinderbeschermings
maatregelen juist een zware plicht op om toe te werken naar hereniging van 
ouder en kind. Bij Olsson I wordt deze overheidsplicht gezien als absoluut 
tenzij er adoptieplannen zijn.3 In de Eriksson-zaak blijkt het standpunt meer 
genuanceerd: de opdracht vloeit voort uit het recht van de moeder, zodat 
afweging mogelijk is.4 Bij Olsson II wordt ten aanzien van een dergelijke 
afweging gesteld: 

"However, neither the rights of the parents nor its counterpart, the obliga
tion of the national authorities, is absolute, since the reunion of natural 
parents with children who have lived for some time in a foster family 
needs preparation. The nature and extent of such preparation may depend 

Zie voor het pedagogisch belang van het kind bij bestendigheid van pleeggezinverblijf 
Weterings, FJR 1991 en FJR 1997. 
Zie hierover hfdst. III, § 4, en De Langen, WPNR 1985. 
EHRM 24-3-1988, Series A, vol. 130, NJCM-bulletin 1988-p. 362, § 81. 
EHRM 22-6-1989, Series A, vol. 156, NJ 1992-705, § 71. Zo ook: EHRM 27-11-1992 
(Olsson II), Series A, vol. 250, § 90; EHRM 25-2-1992 (Andersson), Series A, vol. 226-A, 
§ 91, FJR 1993-p. 39; EHRM 22-4-1992 (Rieme), Series A, vol. 226-B, § 69. In de 
Andersson-zaak wordt, evenals bij Olsson I, gesproken van "the ultimate aim of reuniting 
the [...] family", §95. 
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on the circumstances of each case, but it always requires the active and 
understanding co-operation of all concerned. Whilst national authorities 
must do their utmost to bring about such co-operation, their possibilities of 
applying coercion in this respect are limited since the interests as well as 
the rights and freedoms of all concerned must be taken into account, nota
bly the childrens rights and freedoms under Article 8 of the convention. 
Where contacts with the natural parents would harm those interests or 
interfere with those rights, it is for the national authorities to strike a fair 
balancée...).".1 

Met andere woorden: de afweging betreft niet of er naar terugplaatsing moet 
worden toegewerkt, maar in welk tempo. 

In de zaak-Johansen stelt het Hof dat plaatsing buiten het gezin gewoonlijk 
moet worden beschouwd als een tijdelijke maatregel.2 Het Hof vervolgt dat 
maatregelen in strijd met het doel om ouder en kind te herenigen slechts 
mogen worden genomen in uitzonderlijke omstandigheden en "if they were 
motivated bij an overriding requirement pertaining to the child's best inte
rests".3 Dit was naar het oordeel van het Hof in casu niet het geval4, hoewel 
het Hof geen redenen zag te betwijfelen dat een pleeggezinplaatsing meer 
kans op succes had als met het oog op adoptie zou worden geplaatst.5 

Alleen in de zeer recente zaak-Bronda kiest het Hof onomwonden voor het 
belang van het kind. In deze zaak klagen grootouders over schending van 
art. 8 EVRM doordat hun kleindochter S. niet werd teruggeplaatst in het 
oorspronkelijke gezin ondanks een rechterlijke uitspraak in juni 1992 dat 
daarnaar toegewerkt moest worden. Aangezien S. sinds haar geboorte in 1984 
tot aan de uithuisplaatsing in september 1989 met haar moeder bij hen had 
gewoond stond niet ter discussie dat er sprake was van family life tussen S. en 
de grootouders. Over de klacht stelt het Hof eenstemmig: 
a. "[T]he Court observed that the provisions concerned had been applied in 

order to protect the child and there was no reason to consider that the 
domestic courts had relied on them with the aim of estranging S. from her 
original family. On the contrary, the wording of the decisions in issue 

EHRM 27-11-1992, Series A, vol. 250, § 90. In de voorafgaande fase had de Commissie 
meer ruimte gelaten: "The Commission considers that the taking of a child into care must in 
most cases [curs. v. W.] be regarded as a temporary measure, the ultimate aim being the 
reunification of the family. [...] The commission [...] considers that the reasons, which 
have prompted the care order and the refusal to lift that order in the present case, do not 
appear to be so strong as to justify a care order without the ultimate aim of a return of the 
children to the applicants.", § 175. 

EHRM 7-8-1996, Reports of judgments and decisions, 1996-III, p. 979, NJ 1998-324, § 78. 
EHRM 7-8-1996, Reports of judgments and decisions, 1996-III, p. 979, § 78. 
EHRM 7-8-1996, Reports of judgments and decisions, 1996-111, p. 979, § 84. 
EHRM 7-8-1996, Reports of judgments and decisions, 1996-III, p. 979, § 80. 
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clearly showed that the judges had been guided by what was in S.'s inte
rests and necessary to ensure her mental development"; 

b. "[T]he Court was satisfied that the decisions in issue had been based on 
reasons that had not only been relevant but also sufficient for the purposes 
of paragraph 2 of Article 8. In reaching them the domestic courts had 
relied throughout on the thorough assessments of psychiatric experts and 
on reports prepared by social workers after each meeting between S. and 
her natural family"; 

c. "while a fair balance had to be struck between S's interest in remaining 
with her foster parents and her natural family's interest in having her to 
live with them, the Court attached special weight to the overriding interest 
of the child, which in the case before the Court outweighed that of her 
grandparents".1 

De overweging onder a is in zoverre niet geheel duidelijk dat het uiteengroei
en van ouder en kind niet noodzakelijkerwijze in strijd is met het belang van 
dat kind, en dat S. in feite in de loop van de procedure in een adoptief pleeg
gezin was geplaatst. Verder kan men zich afvragen of de afweging van het 
Hof anders was uitgevallen als een ouder had geklaagd; in de bewoordingen 
van het Hof is echter niets te vinden dat in die richting wijst. 

Uit bovenstaand overzicht valt het volgende af te leiden. 
Ten eerste valt op dat de rechten die de pleegouders zouden kunnen ontle

nen aan art. 8 EVRM alleen bij Olsson II zeer impliciet aan de orde komen. 
Ten tweede is het Hof tot aan de zaak-Bronda consistent in zijn stellingna-

me dat de belangen en rechten van het kind door de national authority afge
wogen moeten worden worden tegen de rechten van de ouder. Dit stemt 
overeen met zijn opvatting dat bij strijd tussen ouder en niet-ouder het belang 
van het kind op zichzelf niet de doorslag geeft.2 Het vereiste valt op omdat 
eerder het Europese Hof juist als volgt de nadruk legde op de mogelijke 
onomkeerbaarheid van de pleeggezinsituatie 

".. where a child has been taken away from his parents and placed with 
alternative carers, he may in the course of time establish with them new 
bonds which it might not be in his interests to disturb or interrupt by rever
sing a previous decision to restrict or terminate parental access to him.". 3 

EHRM 9-6-1998, 40/1997/824/1030. Bovenstaande weergave is mede gebaseerd op ECRM 
21-1-1997, appl. nr. 22430/93. 
Zie hierover hfdst. VII, § 2.4. 
EHRM 8-7-1987 (W. vs. UK), Series A, vol. 120-121, § 62, NJ 1988-828; deze nadruk 
diende overigens als extra argument tot versterking van de processuele positie van ouders ex 

(wordt vervolgd...) 
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In de zaak-Bronda blijft het Hof bij het onder c vermelde trouw aan het ver
eiste van afweging, maar onder a vermeldt het Hof met kennelijke instem
ming dat de Italiaanse rechter zich had laten leiden door het belang van het 
kind. Bovendien heeft het Hof geen aanmerkingen op het geldend Italiaanse 
recht1 dat de rechter na beëindiging van de "stato di adottabilità"2 moet na
gaan of terugkeer naar de ouders voor het kind schadelijk zou zijn tengevolge 
van zijn hechting in het pleeggezin. 

Ten derde valt op dat in de zaak-Bronda niet wordt gerept van toewerking 
naar thuisplaatsing. 

Een vergelijking van de diverse zaken wordt bemoeilijkt doordat het gaat 
om verschillende nationale rechtsstelsels en om feitelijke omstandigheden die 
onvermijdelijk slechts ten dele kunnen worden weergegeven. Bovendien zijn 
van de zaak-Bronda nog geen volledige gegevens beschikbaar. Toch lijkt de 
conclusie gerechtvaardigd dat met deze zaak het Europese Hof meer dan bij 
vooral de zaken Eriksson en Olsson I en II aansluit op het stelsel dat in Ne
derland3 is ontwikkeld.4 Dat geldt met name voor het overigens al eerder 
afgezwakte vereiste dat wordt toegewerkt naar terugplaatsing. Dit is van groot 
belang. We zagen immers dat in het Nederlandse stelsel van de ouder als 
voorwaarde voor behoud van gezag soms juist wordt gevraagd te berusten in 
langdurig verblijf van het kind elders.5 Deze keus heeft voor- en nadelen6, 

(...vervolg) 
art. 8 EVRM. Zo ook i.v.m. de positie van grootouders HR 19-11-1993, NJ 1994-330, r.o. 
3.5: een beslissing tot pleeggezinplaatsing wordt licht onomkeerbaar "omdat na verloop van 
tijd ongedaanmaking in de regel [cursivering v. W.] in strijd komt met de - doorslaggeven
de - belangen van de minderjarige". 
Zie § 75 van de uitspraak van de Commissie d.d. 21-1-1997, app. nr. 22430/93. 
In hfdst. I, § 3 werd er al op gewezen dat het lastig is om een goed inzicht te hebben in de 
rechtsstelsels van andere landen. De gegevens van de zaak-Bronda impliceren dat naar 
Italiaans recht de overheidsverantwoordelijkheid niet ophoudt met het beëindigen van de 
"stato di adottabilità" zodat de vervolgens ingetreden toestand vermoedelijk het beste kan 
worden vergeleken met onze OTS/UHP. 
En hier niet alleen. 

Zie hfdst. III, § 4, en Van Wijk 1992. 
Hfdst. III, §3.2 en 4.2. 

Doek ziet er een welkome mogelijkheid in om de "fuik"werking van de gedwongen onthef
fing na uithuisplaatsing te vermijden, FJR 1988, p. 109; Mud en Lodders zien als bezwaar 
o.a.: "De Hoge Raad heeft getornd aan een dragend fundament van het bouwwerk dat nu uit 
zijn voegen dreigt te geraken.", FJR 1990, p. 147. 
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maar was tot voor kort moeilijk te rijmen met het toen nog consistent herhaal
de standpunt van het Europese Hof.1 

Met dit alles is het nog niet duidelijk onder welke omstandigheden niet 
langer hoeft worden toegewerkt naar terugplaatsing. Bij Olsson II ging het om 
kinderen die oud genoeg waren om hun afwijzing van de ouderlijke wensen te 
verwoorden, en hetzelfde geldt voor de kleindochter van de Bronda's.2 De 
keren dat het ging om kinderen die daarvoor te jong waren heeft het Hof 
steeds de rechten van de ouders het zwaarst laten wegen. Hoe zou het Hof 
oordelen als een kind gemengde gevoelens heeft? Mijns inziens vloeit uit dat 
gegeven geenszins voort dat de rechten die de ouder aan art. 8 EVRM ont
leent meer bescherming verdienen dan de rechten van het kind. 

2.2.3. Verlies van family life 

In ander verband dan dat van de kinderbeschermingsmaatregelen stelt het 
Europese Hof over het family life tussen kind en ouders: "subsequent events, 
of course, may break that tie.".3 Het "of course" is intrigerend. Aan wat voor 
soort gebeurtenissen valt te denken? Kan verloop van tijd zonder feitelijk 
contact family life doen verbleken, bijvoorbeeld als de realistic link uitsluitend 
bestaat uit baring4? In de literatuur wordt bij mogelijke beëindiging van family 
life van ouders vooral gedacht aan adoptie, maar de meningen zijn verdeeld.5 

Zie voor een streven naar een synthese Asser/De Ruiter 1992 en Asser/De Boer 1998, 
§ 843: Opmerkelijk is de grote aandacht, die in de Europese rechtspraak het werken aan 
herstel van het feitelijk gezinsleven van ouders en kind ontvangt. Ontzetting en ontheffing 
zijn, hoewel herstel mogelijk is, daarop niet gericht en vaak onomkeerbaar. Hoge eisen 
moeten worden gesteld aan de rechtvaardiging van zulke diep ingrijpende maatregelen. De 
in beginsel niet-geoorloofde inmenging in het gezinsleven van ouder en kind moet zo kort 
mogelijk duren en kan dus niet licht vervangen worden door een ander gezinsleven, nl. dat 
van pleegouders en kind. 

Zie voor Olsson II hierboven in deze paragraaf. Zie voor de zaak-Bronda ECRM 21-1-
1997, appl. nr. 22430/93, § 54: in de periode april-juni 1995 werden drie ontmoetingen 
georganiseerd tussen S. (geb. 1984) en haar ouders; alle keren verklaarde S. tegenover haar 
ouders dat ze niet bij hen wilde terugkeren; zij toonde angst en wilde eerder weggaan dan 
was gepland. De Italiaanse rechter achtte haar in augustus 1995 "sufficiently mature to 
express a view on whether she wished to be sent back and that she should not be returned 
against her will". De Europese Commissie zag geen reden om dit oordeel in twijfel te 
trekken, zie ECRM 21-1-1997, § 109. 

EHRM 21-6-1988 (Berrehab), Series A, vol. 138, NJ 1988-746, § 21. 
Vgl. De Boer, NJB 1984a, p. 413. 
Wortmann, 1986, p. 114, acht het waarschijnlijk dat de biologische relatie van de afstands
moeder en de ouders van een adoptiefkind voldoende zijn voor behoud van family life. De 
Boer, NJB 1984a, p. 414: voormalige rechtsbetrekkingen, eventueel feitelijke verzorging en 
zwangerschap/baring pleiten voor voortgezet omgangsrecht na adoptie; verminderde kans 

(wordt vervolgd...) 
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Uit de Berrehab-zaak is wel afgeleid dat het oorspronkelijke family life ver
broken kan worden door adoptie en langdurige pleeggezinplaatsing1, maar dit 
lijkt mij gezien de voorgaande paragraaf zeker voor situaties buiten adoptie 
betwistbaar. Ook op grond van overige ontwikkelingen rond family life mag 
een familierechtelijke variant van rechtsverwerking vooral bij burgerrechtelij
ke ouder-kindrelaties niet snel worden aangenomen.2 Niet voor niets gaat de 
burgerrechtelijke ouder-kindrelatie slechts verloren door overlijden of door 
een rechterlijke beslissing. Het Europese Hof stelt over het omgangsrecht van 
ouders in geval van KB-maatregelen: 

"[...] the extinction of all parental rights in regard to access would scarcely 
be compatible with fundamental notions of family life and the family ties 
which Art. 8 of the Convention is designed to protect [...]"3. 

(...vervolg) 
op adoptie pleit tegen. 
De Bruijn Lückers 1994, p. 302. 

De Boer, NJB-kroniek 1994, p. 28: vanzelfsprekend speelt ook hier de context-formule. 
A-G Moltmaker bij HR 8-12-1995, NJ 1996-405: de HR is zeer terughoudend wat betreft 
het verloren gaan van FL (family life). De Boer, in nt. bij EHRM 19-2-1996 (Gül), ECHR 
Reports 1996-1/3, p. 159, NJ 1997-538, EHRM 24-4-1996 (Boughanemi), ECHR Reports 
1996-III, p. 593, NJ 1997-539, en EHRM 7-8-1996 (C vs. België), ECHR Reports 1996-
11/12, p. 915: het Europese Hof bevestigt de opvatting van de HR dat voor verbreking van 
FL zware eisen gelden; het Hof vereist exceptional circumstances, waarbij in elk geval 
gedacht kan worden aan adoptie. 
Zie voor verlies van FL: 1) HR 24-4-1992, NJ 1992-478 (geen FL verwekker-kind, en zo 
ja, teloor gegaan); 2) HR 17-12-1993, NJ 1994-360 (verlies van FL dat ontstaan was door 
een betrekkelijk kortstondige band tussen m en verwekker. Het vereiste van FL strekt ook 
tot rechten ex art 8 EVRM van moeder en kind. I.e. was aan de man twee maal een 
straatverbod opgelegd); 3) Hof Den Haag, 21-1-1994, FJR 1994, p. 143 (verlies van FL 
van een moeder-met-gezag met haar zesjarig kind wegens tijdsverloop en wegens ongewij
zigde houding, bestaand uit afwijzing van verzorging van het kind; de moeder deed voorts 
uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afstand van haar recht op gezag), met een kritische noot van 
Wortmann; 4) HR 8-12-1995, NJ 1996-405, met noot van De Boer. 
Zie voor behoud van FL: 1) HR 11-6-1993, NJ 1993-560 (het ontbreken van contact gedu
rende een zekere tijd, i.e. ruim 9 j . , doet op zich FL niet verloren gaan); 2) HR 22-10-
1993, NJ 1994-153 (voor verbreking van FL van erkenner is meer nodig dan dat ouders 
uiteen gingen voor de geboorte en dat de vader het kind slechts één maal zag); 3) Rb Assen 
29-11-1993, NJ 1994-679 (Stiefouderadoptie doet FL van de biologische vader niet verloren 
gaan); 4) HR 25-4-1997, NJ 1997-560 (FL van verwekker en kind, ontstaan door samenle
ving van man en vrouw, alsmede door intenties bij de geboorte van het kind, gaat niet 
teloor door de enkele breuk tussen man en vrouw, evenmin door "bepaalde gedragingen" 
van de man, die i.e. de vrouw mishandelde). 
EHRM 8-7-1987 (W. v. UK), Ser. A, vol. 121, § 77, NJ 1988-828. 
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Het Hof merkt hierbij op dat ouders immers ook het recht behouden om 
beëindiging van de maatregel te verzoeken en om adoptie te weigeren of toe 
te staan.' 

Inmiddels voorziet de wet dan ook in ouderlijk omgangsrecht bij kinderbe
schermingsmaatregelen.2 Uiteraard was dit recht altijd al onomstreden bij de 
OTS3, maar ontzette of ontheven ouders werden nog niet zo lang geleden door 
de (feiten)rechter niet-ontvankelijk verklaard. Zo stelde in 1979 het Hof 's-
Hertogenbosch over ontzetting dat de maatregel juist onttrekking van het kind 
aan de ouderlijke invloed ten doel heeft.4 In de literatuur werd sindsdien 
anders bepleit: KB-maatregelen brengen niet zonder meer mee dat er geen 
omgangsrecht moet zijn; ongeschiktheid voor verzorging en opvoeding impli
ceert nog geen ongeschiktheid voor contact in een bepaalde vorm.5 Hierbij 
moet wel bedacht worden dat het om meer gaat dan om ongeschiktheid tot 
verzorging en opvoeding: de maatregel betekent bovendien dat de ouder niet 
geschikt wordt geacht om de verantwoordelijkheid voor verzorging elders te 
dragen.6 De vraag hoe het belang van het kind7 zich verhoudt tot rechten van 
ouders is juist daar pregnant waar ouders de bijbehorende plichten eerder niet 
nakwamen. De vooronderstelling dat omgangsrecht voor ouders in het alge
meen ook in het belang van het kind zal zijn is bij ontneming van het gezag 

Ibidem. 

Art. 1:377a BW. Bij de parlementaire behandeling was de aandacht vooral gericht op strijd 
tussen partners, zodat de maatregelsituatie nog haken en ogen heeft; zie hierover Van 
Wamelen, FJR 1997a. 

Wel kan de gezinsvoogd gedurende een uithuisplaatsing middels een aanwijzing de omgang 
tussen het kind en de ouder-met-gezag beperken, art. 1:263a BW lid 1 en 2. Zie voor het 
omgangsrecht van de ouder zonder gezag HR 28-10-1994, NJ 1995-222: de vader is ont
vankelijk in verzoek tot omgang ongeacht OTS; aangenomen mag worden dat de gezins
voogd wordt gehoord. 

Hof 's- Hertogenbosch 9-2-1979, NJ 1979-528. Zie ook Rb Amsterdam 22-5-1979, NJ 
1980-65: bij ontheffing is i.v.m. omgangsrecht de situatie te weinig vergelijkbaar met 
echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk. De Cie. Wiarda, 
1971, p. 114, acht een eigen recht van ontheven ouders om contact met hun kind af te 
dwingen ongewenst. Vgl. EHRM 6-9-1978 (Klass), Series A, vol. 28, § 41: wetgeving die 
een verbod mogelijk maakt aan de ouder om zijn kind in een tehuis te bezoeken is inmen
ging van het recht op eerbiediging van family life; zie hierover Von Brücken Fock 1990, 
p. 75. 

De Boer, NJB 1984a, p. 415, onder verwijzing naar het voortbestaan van de verdere 
rechtsbetrekking. 

Tenzij de maatregel uitsluitend wordt gebruikt ter financiering van verblijf buitenshuis, wat 
in de huidige omstandigheden niet aannemelijk is; zie hfdst. VI, § 3.2. 
Wat dat dan ook moge zijn, zie hfdst. Vu. 
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krachtens een maatregel aanzienlijk minder vanzelfsprekend dan daarbuiten.1 

Veel zal niet alleen van rechterlijke wijsheid in het afzonderlijke geval af
hangen, maar ook van rechterlijk beleid: onduidelijkheid over de rol van de 
ouders kan de kans voor kinderen op plaatsing en ingroei in een pleeggezin2 

in hoge mate beïnvloeden. 

2.2.4. Bescherming van het pleeggezin 
Nadat eerder de HR processuele bevoegdheden van pleegouders had afgeleid 
uit de geschiedenis en uit het systeem van de wet3 kende hij ook aan het 
pleeggezin family life toe.4 Dit sluit aan op de eerder beschreven Nederlandse 
rechtstraditie5 en op de literatuur.6 Dat de Hoge Raad geen uitzondering 
maakt voor het tijdelijke pleeggezin past in de ruime toepassing van family 
life. Aanvankelijk ging het om het family life van de pleegouder, maar ook het 
pleegkind heeft family life met het pleeggezin.7 Impliceert eerbiediging van 
family life ook een recht op "vervolmaking" via gezagsverkrijging of adoptie? 
De zaak is des te belangrijker, naarmate men ervan uitgaat dat vertrouwen in 
een gezamenlijke toekomst ten goede komt aan kinderen.8 Een dergelijk recht 

Wat uiteraard niet uitsluit dat veelal terwille van het kind juist krachtig gestreefd moet 
worden naar omgang. 
Vgl. De Boer, NJB 1984a, p. 414, over adoptie. 
HR 30-11-1984, NI 1985-376. 
HR 6-11-1987, NJ 1988-829: dat een kind krachtens OTS in een pleeggezin verblijft doet 
niet af aan het ontstaan van family life. HR 10-3-1989, NJ 1990-24 (Marischka): pleegou
ders kunnen OTS aanvragen. In deze beide gevallen werd overigens het wettelijk vereiste 
dat in casu voogdij-aanvrage door de pleegouder onmogelijk maakte niet strijdig geacht met 
art. 8 EVRM. HR 23-3-1990, NJ 1991-149, HR 23-3-1990, NJ 1991-150: pleegouders 
kunnen o.g.v. family life hoger beroep instellen tegen een plaatsingsbeschikking van de 
kinderrechter. 
Zie hfdst. III, § 4. 

Alkema 1978, p. 74. De Boer 1987, p. 23. Van Dijk 1990, p. 24. Von Brücken Fock, JV 
1990, p. 71. 
HR 8-12-1995, NJ 1996-405. Hof Den Haag 21-1-1994, FJR 1994-p. 143. 
Vgl. A-G Moltmaker, bij HR 6-11-1987, NJ 1988-829, p. 2775: mentaal voorbehoud van 
pleegouders op grond van geweten tijdelijkheid van verblijf is nadelig voor hun relatie met 
het kind en dus in strijd met het belang van het kind; verder: wist het kind van de tijdelijk
heid van het verblijf? Hetzelfde bezwaar geldt m.i. voor mogelijke tijdelijkheid. 
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mag in principe worden aangenomen9, maar dit recht moet worden afgewogen 
tegen het recht van de wettige ouder.1 

Het EHRM heeft zich overigens tot nu toe niet voor bescherming van de 
pleeggezinsituatie uitgesproken. De kwestie is bij het Straatsburgse Hof nog 
niet expliciet aan de orde geweest en de Commissie hield zich op de vlakte.3 

Wel valt op dat het Hof in de zaken Eriksson en Olsson I weinig sympathie 
toont voor de relatie tussen pleegouder(s) en kind.5 Zo wordt gesproken van 
"public care" als het in feite gaat om langdurig verblijf in een pleeggezin6, in 
de zaak Eriksson vanaf de zeer vroege jeugd van het kind.7 Dit woordgebruik 
suggereert dat het pleeggezin althans in deze zaken8 vooral werd gezien als 
een verlengstuk van de public authority. 

2.3. Heeft een kind onder omstandigheden recht op vervangend 'family 
Ute '9 

Heeft een kind onder omstandigheden recht op vervangend family life! Deze 
vraag gaat verder dan de hierboven beschreven bescherming van een bestaan
de pleeggezinsituatie. Blijkens jurisprudentie van Europees Hof9 en Hoge 

HR 25-2-1994, NJ 1994-437 en HR 25-2-1994, NJ 1994-438: family life kan naar zijn aard 
in beginsel een recht op adoptie met zich meebrengen; in beide gevallen ging het om stie
fouderadoptie, waartegen de wettige ouder zich met succes verzette middels zijn vetorecht. 
Zie hierover Asser/De Boer 1998, § 762. Zie ook A-G Moltmaker bij HR 22-7-1986, NJ 
1987-316, p. 1167. 

ECRM 10-7-1978, appl. nr. 8257/78, D & R 13, p. 248, § 2: of sprake was van family life 
van de pleegmoeder bleef buiten beschouwing, omdat art. 8 EVRM al toepasselijk was 
wegens schending van haar privé-leven. 

In een dissenting opinion bij het oordeel van de Europese Commissie in de zaak-Eriksson 
pleitte het Nederlandse commissielid Schermers wel voor family life van pleegouders, p. 56. 
Zie hierover ook Wortmann, FJR 1990, p. 75. 

EHRM 22-6-1989 (Eriksson), Series A, vol. 156, NJ 1992-705, § 71. EHRM 24-3-1988 
(Olsson I), Series A, vol. 130 § 76, NJCM-bulletin 1988-p. 362. 

Elisa Eriksson, geb. 24-2-1978, werd eind maart 1978 in het pleeggezin geplaatst (§ 8), 
waar zij tijdens de behandeling door het Hof in 1989 nog steeds verbleef. Helena en Tho
mas Olsson, resp. geboren in December 1976 en Januari 1979, werden resp. in October en 
November 1980 in een (verschillend) pleeggezin geplaatst (§ 18) en verbleven daar nog 
steeds tijdens de behandeling voor het Hof in 1988. 
De gehechtheid van de betrokken kinderen aan het pleeggezin staat wel meer centraal in 
enkele latere zaken: EHRM 27-11-1992 (Olsson II), vol. 250, Series A, § 87; EHRM 22-4-
1992 (Rieme), vol. 226-B, Series A, § 70. 
EHRM 28-5-1985 (Abdulaziz), Series A, vol. 94, NJ 1988-187, § 62. 
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Raad1 valt intended family life van volwassenen soms onder de bescherming 
van art. 8. Zeker bij jonge kinderen moet de behoefte um family life vooron
dersteld worden, en deze behoefte verdient dezelfde, zo niet meer bescher
ming als een voornemen bij volwassenen.2 Men denke in dit verband aan de 
preambule van het verdrag inzake de rechten van het kind: 

"The child, for the full and harmonious development of his or her persona
lity, should grow up in a family environment, in an atmosphere of happi
ness, love and understanding". 

De combinatie van feitelijke afhankelijkheid van het kind en diens vooronder
stelde behoefte aan family life moet onder omstandigheden3 leiden tot een 
zware positieve verplichting van de overheid om condities te creëren voor 
toekomstig vervangend family life als te voorzien is dat het kind niet kan 
opgroeien in het oorspronkelijke gezin. 

2.4. De kring van gegadigden 

Hoe ruimer de uitleg van het begrip family life, des te ruimer wordt de kring 
van mogelijke pretendenten. Hierbij rijst de vraag hoe actief de overheid op 
zoek moet gaan naar mogelijke gerechtigden.4 Men denke bijvoorbeeld aan de 
situatie dat een moeder van een pasgeborene zich wil laten ontheffen ten 
gunste van een adoptief pleeggezin terwijl de vader onbekend is. Het spreekt 
vanzelf dat rechten van derden bij de uitvoering van KB-maatregelen geres
pecteerd behoren te worden, maar vertraging en andere nadelen5 voor het 
kind zijn niet denkbeeldig. De kinderbeschermingsinstelling heeft het recht 
van anderen te respecteren, maar het belang van het kind - binnen het kader 

HR 19-11-1993, NJ 1994-330, o.v.n. EHRM 28-5-1985 (Abdulaziz), Series A, vol. 94, NJ 
1988-187, §62. 
Vgl. De Boer, NJB-kroniek 1994, p. 27, over kinderen die erkenning of gerechtelijke 
vaststelling van het vaderschap wensen: het intended family life van een kind verdient meer 
bescherming dan dat van een verwekker. 
Zie hierover hfdst. IX, § 9, 10 en 11. 

Zie art. l:377f BW over het omgangsrecht van "degene die in een nauwe persoonlijke 
betrekking staat tot het kind". Vgl. HR 19-11-1993, NJ 1994-330, betreffende family life 
van grootouders en de daaruit voortvloeiende rechten bij OTS/UHP. Verder valt de gezins
voogdijinstelling onder de Algemene wet bestuursrecht, en is uit dien hoofde verplicht 
voorafgaand aan beslissingen belanghebbenden te horen, TK 1992-1993, 23.003.5 (MvA), 
p. 10. De bevoegdheid van bloed- en aanverwanten om OTS te verzoeken werd als verou
derd afgeschaft, TK 1992-1993, 23 003.3 (MvT), p. 15. 

B.v. het risico dat het kind opnieuw in volwassenen teleurgesteld wordt, of tezeer wordt 
blootgesteld aan strijdige opvoedingsstijlen. 
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van de maatregel - te dienen.1 Bij belangentegenstelling tussen ouder en kind 
is er voor de overheid al conflict van plichten mogelijk; door verruiming van 
de kring van kandidaten voor family life worden de mogelijkheden tot conflict 
navenant verbreed. Ook hier lijkt het mij van belang hoe de gerechtigde tot 
dan toe vorm heeft gegeven aan zijn family life met het kind. 

2.5. Het kind als rechtssubject 

In de Erikssonzaak wordt als oordeel van het Zweedse Supreme Administrati
ve Court vermeld: 

"The meetings have been coloured by the antagonism between the adults 
of the two families, and both before and afterwards Lisa, who appears to 
have realised only at a late stage who her natural parents are, has shown 
signs of anxiety and a psychological state of strain. The evidence concer
ning the intensity of Lisa's reaction clearly shows that a period of time 
longer than that decided by the lower courts is required before a transfer 
can be made.".2 

Het Europese Hof wijdt echter geen overwegingen aan die reacties of aan de 
implicaties ervan. Belangstelling hiervoor blijkt slechts uit een partly dissen
ting opinion van vijf rechters: 

"Lisa has not, herself, shown any interest in reuniting with her mother.(...) 
Indeed there is nothing in the material before the court that shows anything 
else than that Lisa, however reluctantly, agreed to see her mother but did 
not wish to have closer contacts.".3 

Bij Olsson II wordt, zoals in § 2.1 bleek, wel ruim aandacht besteed aan de 
reacties van de betrokken kinderen, maar deze kinderen waren meer dan Lisa 
Eriksson in staat hun mening onder woorden te brengen. Ook de kleindochter 
van de Bronda's was hiertoe in staat gebleken.4 Het is zeker belangrijk dat 
een kind zijn mening naar voren kan brengen; dit houdt echter niet in dat het 
kind als drager van rechten slechts serieus genomen moet worden als het zijn 
behoeften eenduidig kan formuleren. 

Vgl. voor een ander accent EHRM 26-5-1994 (Keegan) § 49, Ser. A, vol. 291, NJ 1995-
247, § 49: "regard must be had to the fair balance that has to be struck between the compe
ting interests of the individual and the community as a whole". 
EHRM 22-6-1989, Series A, vol. 156, NJ 1992-705, § 22. 
EHRM 22-6-1989, Series A, vol. 156, p. 35. 
ECRM 21-1-1997, appl. nr. 22430/93, § 54. Zie ook § 2.2.2 van dit hoofdstuk. 
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3. Beschouwing 

Art. 8 EVRM heeft als resultaat dat relaties tussen kinderen en volwassenen 
meer dan voorheen aan de rechter voorgelegd kunnen worden. Dit kan in 
individuele situaties leiden tot een groter rechtvaardigheidsgehalte. Procedures 
hebben echter een destabiliserende werking door de onvermijdelijke onzeker
heid, en naarmate ze meer tijd kosten is dat nadeel des te sterker. Kinderen 
zijn voor die nadelen gevoeliger door hun feitelijke afhankelijkheid en door 
het kinderlijk tijdsbesef.1 Het is aannemelijk dat dit nog sterker opgaat in 
gevallen waarin een kinderbeschermingsmaatregel nodig blijkt. Wat dit betreft 
profiteert vooral de homo juridicus van het begrip family life.1 

De toepassing van het begrip family life geeft verder ruim baan voor de 
waardering van feitelijke omstandigheden. Dit kan ten goede van kinderen 
werken als hun specifieke behoeftes voldoende aandacht krijgen. Tot nu toe 
ziet het er in de Straatsburgse rechtspraak rond kinderbeschermingsmaatrege
len echter naar uit dat de rechten van ouders uitgebreider worden beargumen
teerd dan die van kinderen, en dat het pleeggezin vooral wordt gezien als een 
verlengstuk van de overheid. Opvallend is dat de overheid door het Europese 
Hof pas wordt geaccepteerd als spreekbuis van het kind als dat zelf in staat is 
een duidelijke boodschap te formuleren. 

De Hoge Raad tenslotte ziet het pleeggezinverblij f uitdrukkelijk als family 
life, maar in de jurisprudentie valt op dat de rechten van kinderen veelal 
slechts een verlengstuk blijken van de rechten van volwassenen. 

Kortom: het wakend oog van het Europese Hof op de toepassing van het 
begrip family life bij KB-maatregelen levert tot nu toe voor (jonge) kinderen 
geen voordeel op; dit kan pas anders worden als de functies van family life 
meer worden bezien vanuit de specifieke behoeften van kinderen. 

De voornaamste winst bij dit alles is van een hoog abstractie-gehalte: het 
EVRM blijkt meer dan het BW te dwingen tot explicitering en verantwoor
ding van keuzes die tot voor kort in de beslotenheid van het hulpverlenings
circuit werden gemaakt. 

1 Zie hierover de dissenting opinion van commissielid Schermers bij de zaak-Eriksson, p. 56: 
drie jaar is voor een vijftienjarige minder dan voor een vierjarige. Zie verder hierover van 
kinderpsychiatrische zijde Goldstein, Freud en Solnit 1979, p. 34-36. 
Vgl. Burkens en Vonhögen 1986, p. 82 over verdragsrecht in het algemeen. 
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V. De motiveringsplicht 

1. Inleiding 

Wie zich voor de motiveringsplicht in kinderbeschermingszaken beroept op 
de grondwet komt bedrogen uit: art. 121 GW geldt niet voor beschikkingen.1 

Niettemin vereist de wet sinds 1909 dat uitspraken tot KB-maatregelen met 
redenen worden omkleed.2 Trouwens, een motiveringsplicht vloeit ook voort 
uit art. 6 EVRM3 en de nadruk die in Straatsburg wordt gelegd op "procedu
ral safeguards".4 Volgens onze eigen Hoge Raad behoort het tot de grondbe
ginselen van een goede procesorde 

"dat elke rechterlijke beslissing tenminste zodanig moet worden gemoti
veerd dat zij voldoende inzicht geeft in de daaraan ten grondslag liggende 
gedachtengang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden - in 
geval van open staan van hogere voorzieningen: de hogere rechter daaron
der begrepen - controleerbaar en aanvaardbaar te maken. "5 

Wel wordt daaraan toegevoegd: 
"hoever [de motiveringsplicht] gaat, hangt af van de omstandigheden van 
het geval.".6 

In de praktijk van de KB-maatregelen heeft de motivering met de zegen van 
de Hoge Raad7 tot voor kort veelal bestaan uit een vaste formule.8 Bezorgde 
commentaren over deze praktijk hebben lange tijd voor niets geklonken.9 

Inmiddels biedt de jurisprudentie voorbeelden van goede motivering. Een 

1 Evenmin art. 59 Rv. Zie over art. 121 Gr.w. De Boer, NJB 1985, i.h.b. p. 834. 
2 Nu: art. 429k Rv lid 3. De in 1947 ingevoerde lex specialis (art. 909 Rv.) kon met de 

invoering van het nieuwe personen- en familieprocesrecht in 1995 probleemloos vervallen. 
Zie § 4.1 en § 4.2 voor de periode 1909-1947. 

3 Zie hierover Pinckaers 1997, p. 40-51. 
4 EHRM 25-9-1996 (X vs UK), § 76, NJ 1997-555. 
5 HR 4-6-1993, NJ 1993-659. 
6 HR 4-6-1993, NJ 1993-659. 
7 HR 4-11-1986, NJ 1987, 212. Zie verder hieronder, § 4.4. 

Vgl. Doek 1988, p. 98, 105, onder verwijzing naar HR 4-11-1986, NJ 1987, 212. Vgl. ook 
Hoefnagels 1982, p. 101: rechters zijn volgzaam bij het uitspreken van maatregelen. Zie 
Snijders, Trema 1997 over motivering in het algemeen door de civiele feitenrechter. Zie 
verder hieronder, § 4.4. 
Doek 1988, p. 105, met weinig optimisme voor de toekomst. Zie ook De Langen 1989, 
p. 290, 291, met een pleidooi om hoger beroep en cassatie te bevorderen. Zie voor oudere 
literatuur hieronder, § 4.1 en § 4.2. 

8 
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belangrijke drijfkracht hierbij lijkt de recente onduidelijkheid over de vraag 
wanneer ouderlijk gezag al dan niet moet worden beëindigd: de kinderrech
ters verdedigen hun standpunt1 met verve.2 

Niettemin rijst de vraag hoe het toch komt dat een zo duidelijke wettelijke 
eis zo lang zonder effect kan blijven.3 Zijn de achtergronden ervan bij nader 
inzien toch niet erg relevant? Of zijn er andere argumenten - behalve dat van 
rechterlijke overbelasting - om de motiveringsplicht niet serieus te nemen? In 
dit hoofdstuk wordt nader op deze vragen ingegaan. Ten eerste komt hiertoe 
aan de orde welke argumenten de doctrine in het algemeen aanvoert voor 
motivering, en tot welke eisen dit leidt; het accent ligt hierbij op het civiele 
recht, met een enkel uitstapje naar het bestuursrecht. Hierna volgt een histo
risch overzicht van de ontwikkeling van het motiveringsvereiste bij de KB-
maatregelen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de verhouding tussen 
rapportage en motivering, en aan de aan rapportage te stellen eisen. Ten 
vierde worden enkele complicaties behandeld die gelden bij motivering op het 
specifieke terrein van de maatregelen. Het hoofdstuk wordt afgerond met een 
korte beschouwing. 

2. Argumenten voor motivering 

In de literatuur worden verschillende functies van de motivering genoemd, die 
kunnen worden beschouwd als evenzovele argumenten voor het wettelijk 
vereiste.4 Hieronder volgt een overzicht.5 

a. Kwaliteitsbevordering: door te motiveren dwingt de rechter zichzelf alle 
aspecten van de zaak zorgvuldig te overwegen.6 

Zie hfdst. III, §3.2. 

Hof 's-Hertogenbosch 20-6-1996, NJ 1997-169; Rb Utrecht 20-11-1996, NJ 1997-180. 
Zie voor kritiek ook Bruning, Trema 1998. 
De Waard 1987, p. 371, spreekt in dit verband van "beginsel van behoorlijke rechtsple
ging"-
Vgl. Neerhof, Trema 1996, over jurisprudentie als rechtsbron in het bestuursrecht, en de 
functie daarbij van motivering. Zie ook Pinckaers 1997, p. 46, en Snijders, Ynzonides en 
Meijer 1997. 

Star Busmann 1955, p. 405. Veegens 1959, p. 185. Van Rossem/Cleveringa 1972, p. 402. 
De Waard 1987, p. 371. Zie Korthals Altes 1993, p. 91, over dit argument t.t.v. de gronds-
wetscommissie in 1815. 
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b. Motivering maakt controle van de juistheid van de beslissing mogelijk in 
hogere instantie1, en geeft betrokkenen een idee van hun kansen.2 

c. De rechterlijke beslissing wordt door motivering gelegitimeerd tegenover 
de direct betrokkenen en de kring van rechtsgenoten.3 De schijn van wille
keur wordt aldus vermeden en het vertrouwen in de rechtspraak bevor
derd.4 Voor het brede publiek is in dit verband openbaarheid een belang
rijk bijkomend vereiste. Niet voor niets hanteert het Europese Hof het 
adagium "Justice must not only be done; it must be seen to be done."5 

d. Motivering draagt bij tot rechtsvorming.6 Hierbij kan gedacht worden aan 
bevordering van de rechtseenheid en rechtszekerheid via hoger beroep, 
maar ook aan bevordering van discussie in de vakpers en overige media. 

Deze op het oog sterke argumenten worden in de literatuur wel gerelativeerd. 
De motiveringsplicht varieert. Diverse factoren kunnen een nuancerende rol 
spelen: wat de partijen hebben aangevoerd, de aard van de procedure, de 
duidelijkheid van geldend recht7, de betekenis van de te nemen beslissingen8, 
en de gevolgen voor de betrokkenen.9 In de volgende paragraaf wordt hierop 
verder ingegaan. 

Afgezien hiervan was lange tijd het onderscheid tussen rechtspraak met 
een bestuurlijk en een rechtsprekend karakter doorslaggevend. Weliswaar 
speelt dit verschil nauwelijks meer een rol van betekenis10, maar een kleine 
uitwijding op dit punt is nuttig voor een goed begrip van de verderop in § 4 
geschetste historische ontwikkeling. 

9 

10 

Star Busmann 1955, p. 405. Veegens 1959, p. 185. G.J. Wiarda 1980, p. 28, 29. De 
Waard 1987, p. 372. 
Star Busmann 1955, p. 405. Veegens 1959, p. 185. De Waard 1987, p. 372. 
Vgl. Scholten in Asser/Scholten, alg. deel, 1931, p. 172. 
Star Busmann 1955, p. 405. De Waard 1987, p. 372. Vgl. G.J. Wiarda 1980, p. 73, 74. 
Zie De Boer, NJB 1985, p. 838. 

Star Busmann 1955, p. 405. G.J. Wiarda 1980, p. 28. De Waard 1987, p. 372. 
Vgl. HR 4-2-1994, NJ 1994-367: over het onderwerp in kwestie (alimentatie) is geen 
voldoende uitgekristalliseerde algemene opvatting. Vgl. Asser/Vranken 1995, p. 153. 
Noot De Boer bij HR 25-11-1994, NJ 1995-300: volgens 

vaste rechtspraak worden hoge eisen gesteld aan motivering van praktisch definitieve 
limitering van alimentatie; bij niet-definitieve limitering gelden minder hoge motiveringsei-
sen, zie HR 28-2-1992, NJ 1992-442. 
Veegens/Korthals Altes en Groen 1989, p. 235, 236. 
Snijders, Trema 1997: "Het onderscheid tussen eigenlijke (contentieuze) en oneigenlijke 
(volontaire) rechtspraak is in belangrijke mate achterhaald, gesteld al dat de grens ooit 
scherp was". Zie echter Van Teeffelen, FJR 1997, voor de gunstige effecten van de wijzi
ging van de dagvaardingsprocedure voor echtscheiding in een verzoekschriftprocedure. 
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Bij het ontwerpen van de ontheffing en ontzetting werd de procedure 
gerangschikt onder volontaire rechtspraak van de gemengde soort.1 Bezwaar2 

vanuit de Eerste Kamer bleef zonder effect. De minister achtte contentieuze 
rechtspraak te kostbaar en vond dat in de ontworpen procedure voldoende 
waarborgen waren ingebouwd.3 Hoewel in deze discussie het motiveringsver-
eiste niet werd genoemd had dat er wel mee te maken: gewoonlijk kreeg bij 
volontaire rechtspraak4 het rechterlijk oordeel de vorm van een beschikking5, 
en het motiveringsvereiste gold slechts voor vonnissen.6 De wetgever was 
hiermee niet content, en voerde met de novelle van 1909 alsnog een specifie
ke motiveringsplicht in. In de literatuur raakte het gemengde karakter al snel 
op de achtergrond. Ondanks het mogelijk contentieuze karakter van ontzetting 
en van de latere OTS en gedwongen ontheffing werden de kinderbescher
mingsmaatregelen na de invoering tot de volontaire rechtspraak gerekend.7 

Betrokkenheid van het belang van een derde of van een algemeen belang 
werd gezien als kenmerk hiervan.8 In de eerste helft van de twintigste eeuw 
werd algemeen het bestuurlijke karakter van volontaire rechtspraak bena
drukt.9 Zo zou bij ontzetting van een voogd10 het eventuele geschil slechts 
kunnen gaan over doelmatigheid, aangezien er geen recht op afzetting be
stond. Bestuurlijke rechtspraak werd bovendien geassocieerd met geringe 
behoefte aan formele eisen. Gesteld werd dat het rechterlijk oordeel wel 
moest worden gemotiveerd voor zover het rechtsvragen betrof, maar niet bij 
bestuurlijke kwesties." De Waard noemt in 1987 dit standpunt onbevredigend 
en voor de huidige tijd onjuist.12 Ook de meer algemene opvatting dat volon
taire rechtspraak met minder rechtswaarborgen toe kan wordt inmiddels in 

Minister Cort van der Linden, o.v.n. De Boneval Faure, De Vries en Van Trient I 1903, p. 
394. 
De Vries en Van Tricht I 1903, p. 398, 399. Vgl. ibidem p. 392, 393. 

lb. p. 400. 
Vgl. Zuidema 1917, p. 81. 
Art. 374d oud (betr. ontzetting/ontheffing) sprak neutraal van "uitspraak", i.t.t. art. 374e 
oud (betr. herstel). 

6 Dat ook bij vonnissen aan de inhoud van de motivering lange tijd door de Hoge Raad geen 
enkele eis is gesteld komt in par. 4.1. aan de orde. 

7 Star Busmann/Rutten 1972, p. 10. Coops/Zonderland, Schling en Dolman 1980, p. 6. 
8 1939: Roder, p. 30. 1972: Star Busmann/Rutten, p. 9. 
9 Zuidema 1917, p. 92. Roder 1939, p. 30. 

Zuidema 1917, p. 57. De term "voogd" kan slaan op zowel ouder- als derde-voogd; uit de 
tekst valt niet op te maken dat hij hier alleen doelt op de derde-voogd, wat zijn bewering 
begrijpelijker zou maken. 
Roder 1939, p. 42. 
De Waard 1987, p. 386. 

10 
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twijfel getrokken.1 De koersverandering2 staat niet los van de toegenomen 
behoefte aan rechtsbescherming tegen een steeds machtiger geworden over
heid.3 Juist van bestuursrechtelijke zijde is zware kritiek gekomen op de 
kwaliteit van motivering bij kinderbeschermingszaken.4 Vanuit deze hoek 
wordt inmiddels het maatregelenrecht uitdrukkelijk als bestuursrecht be
schouwd.5 Argument: het gaat om het regelen van overheidsinterventies in 
plaats van regeling van de relaties tussen burgers. Het accent op doelmatig
heid blijft in deze opvatting bestaan6, maar anders dan voorheen worden er 
ook zware formele eisen gesteld. 

3. Eisen aan motivering in het algemeen 

De geschiedenis leert dat een motiveringsplicht op zich weinig zegt over de te 
stellen eisen. Tot 1919 achtte de Hoge Raad slechts het ontbreken van elke 
vorm van motivering een reden tot cassatie, geheel ongeacht de kwaliteit.7 

Ook daarna werden de motiveringseisen voor het burgerlijk recht door de 
Hoge Raad slechts zeer geleidelijk uitgebreid. In de rechtsvinding is een 
verschuiving van oriëntatiepunt opgetreden: voorheen ging het vooral om 
taalkundige interpretatie en om de bedoeling van de wetgever, tegenwoordig 
ligt het accent meer op de strekking der wet en op maatschappelijke ontwikke
lingen.8 

Uit de literatuur valt een aantal eisen te distilleren. De hieronder aange
haalde auteurs maken geen onderscheid tussen contentieuze en volontaire 
rechtspraak. Hun eisen betreffen deels de kwaliteit, deels de vraag wanneer er 
gemotiveerd moet worden. Zo mag de motivering niet onbegrijpelijk zijn, 

Star Busmann/Rutten 1972, p. 11. Annotator Wachter bij HR 8-11-1974, NJ 197-220 
(faillietverklaring). De Boer, NJB 1983. 
Vgl. De Waard 1987, p. 376, 378. 
Vgl. G.J. Wiarda 1980, p. 58. 
Damen 1989, 1992. 
Damen 1992, p. 147. Vgl. Verhey 1992, p. 123: kenmerk van privaatrecht is dat het 
initiatief bij de rechtssubjecten ligt i.p.v. bij de overheid. Hoefnagels 1989, p. 153: het 
civiele kinderbeschermingsrecht is een vorm van publiekrecht. Anders cie. Vliegenthart 
1990, p. 56. 

Damen 1992, p. 148. 

Van Rossem/Cleveringa 1972, p. 402. 

G.J. Wiarda 1980, p. 31, 32. Vgl. Maarseveen en Stout, NJB 1979. Vgl. EHRM 25-4-1978 
(Tyrer vs UK), p. 14, Series A, vol. 26, over het EVRM: "a living instrument, which must 
be interpreted in the light of present-day conditions". 
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bijvoorbeeld niet innerlijk tegenstrijdig.1 Niet ten aanzien van elk verweer 
bestaat een "reactieplicht"2, maar wel als het gaat om een belangrijk punt.3 

Ook als de rechter een ernstig bewijsaanbod passeert, dient hij de reden 
daarvan op te geven.4 "Topica", juridische gemeenplaatsen, worden vooral bij 
casuïstisch georiënteerde rechtspraak bruikbaar geacht.5 Verwijzing naar de 
gedingstukken mag er niet toe leiden dat de gedachtegang van de rechter niet 
meer te volgen is.6 De feiten die aan de uitspraak ten grondslag liggen moeten 
met voldoende bepaaldheid zijn aangegeven, en de uitspraak moet voldoende 
inzicht geven in de waardering van de omstandigheden7. Hierbij rijst wel de 
vraag voor wie de rechterlijke redenering te volgen moet zijn: de HR acht 
summiere motivering acceptabel als de feiten voldoende sprekend zijn8, ook 
als die feiten slechts blijken uit rapportage die naar zijn vertrouwelijke aard 
niet openbaar is.9 

Kan op grond van een discretionaire bevoegdheid beslist worden zonder 
motivering? Dat lijkt de heersende leer, al kwamen er in 1972 al kleine barst
jes in10 en is er in 1987 regelrechte kritiek op." Ook de opvatting dat een 
uitsluitend feitelijke beslissing geen motivering behoeft is op de helling geko
men12 en blijkt inmiddels achterhaald.13 Een beslissing die ligt in de lijn van 
wat verwacht kon worden behoeft minder motivering14, en dat geldt ook voor 

Van Rossem/Cleveringa 1972, p. 402. 
2 De Waard 1987 p. 388. Van Rossem/Cleveringa 1972, p. 402. 
3 De Waard 1987, p. 388. Vgl. Wesseling-van Gent, WPNR 1985, p. 398. Annotator De 

Boer bij HR 16-5-1997, NJ 1998-221 (BOPZ-zaak): t.a.v. gemotiveerd en relevant verweer 
moet voldoende duidelijk zijn dat dat onder ogen is gezien, en waarom het is verworpen. 
Wesseling-van Gent, WPNR 1985, p. 398. 
G.J. Wiarda 1980, p. 81. 
Van Rossem/Cleveringa 1972, p. 403. Vgl. Wesseling-van Gent, WPNR 1985, p. 398. 
Wesseling-van Gent, WPNR 1985, p. 398. 

HR 16-5-1997, NJ 1998-221 (BOPZ-zaak), met een instemmende noot van De Boer. 
De in het betreffende geval door de HR vermelde psychiatrische rapportage is aanzienlijk 
uitgebreider dan wat blijkens de conclusie van A-G Asser was vermeld in het proces verbaal 
van de behandeling door de rechtbank. 
Van Rossem/Cleveringa 1972, p. 402, 403. Vgl. Wesseling-van Gent, WPNR 1985, 
p. 398. 
De Waard 1987, p. 386, noemt stellingen in de trant van die leer "ongelukkig". 
Vgl. voor diverse opvattingen: Van Rossem/Cleveringa 1972, p. 402; De Waard 1987, 
p. 377; Wesseling-van Gent, WPNR 1985, p. 397. 
Zie voor de motiveringseisen i.v.m. alimentatie b.v.: 
HR 7-10-1994, NJ 1995-61 en HR 18-4-1997, NJ 1997-571. 
De Waard 1987, p. 387, 389, 390. 

10 

13 

14 
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ordemaatregelen.1 Omgekeerd pleit dit voor Damens bestuursrechtelijk gefun
deerde mening dat van een deskundigenadvies slechts met extra motivering 
mag worden afgeweken.2 In dezelfde richting gaat Wesseling-van Gent: een 
beslissing conform die van de lagere rechter of van de conclusie van het O.M. 
behoeft geen motivering3. De Hoge Raad vindt echter dat de rechter in tweede 
aanleg ook een afwijking niet hoeft te motiveren.4 Of bepaalde belangen 
worden geschaad heeft ook invloed op de te stellen eisen.5 Vranken noemt de 
stand van de discussie in literatuur en rechtspraak een "uiterst belangrijke en 
veelomvattende factor".6 Kortom: veel hangt af van de omstandigheden.7 

Geen wonder dat de Hoge Raad vaak anders heeft geoordeeld dan het O.M. 
over de vraag of aan het motiveringsvereiste is voldaan.8 

4. Historische ontwikkeling van het motiveringsvereiste bij kin
derbeschermingsmaatregelen 

4.1. De periode 1905-1922 

Na de invoering van de ontzetting en ontheffing in 1905 was het een belang
rijke vraag hoe de rechter de betrekkelijk open rechtsgronden voor ontzetting 
zou invullen. Vanaf het begin vereiste de wet dat het verzoek of de vordering 
de feiten en omstandigheden zou bevatten die eraan ten grondslag lagen. 
Zoals hierboven bleek was het in de eerste jaren dubieus of er een motive
ringsplicht bestond voor de rechter. 

De redactie van het gezaghebbende periodiek "Toepassing der Kinderwet
ten" twijfelde niet. Bij een ontbrekende rechterlijke motivering werd opge
merkt: 

De Waard 1987, p. 389. 
Damen 1992, p. 165; vgl. p. 154. Vgl. Van Buuren 1997, p. 45, over afd. 3.3. van de 
AwB. 
Wesseling-van Gent, WPNR 1985, p. 398. Zo ook de strafkamer van de HR over strafrech
telijke motiveringen, en de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, zie hierover 
Pinckaers 1997, p. 44. 
HR 30-6-1989, NJ 1989, 824, betr. Kzw. Zie hierover De Boer, NJB 1993, p. 435. 
De Waard-1987, p. 387. 
Asser/Vranken 1995, p. 153. 

Van Rossem/Cleveringa 1972, p. 403. Veegens/Korthals Altes en Groen 1989, p. 235, 236. 
Aldus Van Rossem/Cleveringa 1972, p. 403, i.v.m. de contentieuze procedure van het 
toenmalige art. 59 lid 3 Rv. Vgl. § 4.3. i.v.m. KB-procedures. 
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"Zeker is soberheid in rechterlijke uitspraken een grote deugd, maar ook 
hier hoede men zich voor overdrijving".1 

Het TKw achtte verschillen wegens bijvoorbeeld locale toestanden acceptabel, 
mits ze beredeneerd en daardoor toetsbaar waren en aldus "de beste waarborg 
voor rechterlijke waakzaamheid" gaven. Kritiek was er ook op formulieren 
met de voorgedrukte tekst "Overwegende dat der Rechtbank is gebleken dat 
... een slecht levensgedrag leidt".2 

Het TKw bleek niet snel tevreden. Het Hof Amsterdam ontzette een her
trouwde vader-weduwnaar uit de voogdij over zijn twaalfjarige zoon.3 Het 
volgende was onder andere door het Openbaar ministerie gesteld over het 
gedrag van de vader: gebruik van de rente van de erfenis van de jongen voor 
zichzelf in plaats van voor de opvoeding en verzorging; dagenlange opsluiting 
op een zolderkamer, soms zonder eten; slaan en dreigen met wurging; uitbe
steding aan een veelal afwezige werkvrouw "voor slechts drie gulden per 
week" met de mededeling dat behoorlijke verschoning niet nodig was; tenslot
te het nalaten - hoewel de vader arts4 was - van adekwate medische zorg toen 
het kind bij een suicidepoging ernstig letsel had opgelopen. Het Hof accep
teerde het gestelde onder verwijzing naar de verklaringen van twee getuigen 
en de bekentenis van de vader. Het TKw gaf als commentaar : 

"een ruimere motiveering, die doet zien, welk gebruik van het bewijsmate
riaal is gemaakt, ware in 't algemeen wenschelijk. Ook over de waardering 
van feiten zal zich toch eenigermate een jurisprudentie moeten vestigen".5 

In een ander geval stelde het TKw6 dat de rechtbank meer had moeten in gaan 
op het verweer van een moeder. Dit bestond onder andere hieruit dat de 
plaatselijke autoriteiten er op uit waren om haar en haar kinderen middels 
ontzetting en de daarna te verwachten boedeldeling uit haar woning te verdrij
ven. 

Het standpunt van het TKw7 had succes: zoals hierboven werd vermeld 
bracht de novelle van 1909 alsnog een expliciete motiveringsplicht. De Me
morie van Toelichting8 voerde daartoe twee argumenten aan: de behoefte tot 
rechterlijke invulling van de rechtsgronden, en de wens om de procesgang te 

TKw I, p. 146, n.a.v. Hof 's-Hertogenbosch 30-3-1906. 
TKW I, p. 145. Vgl. TK 1992-1993, 22 487.8 (EV), p. 3, over aankruisformulieren. 

Hof Amsterdam 19-6-1906, TKw I, p. 89. 
Terzijde: dit is het enige mij bekende geval uit de vroege jurisprudentie waarbij het blijkt te 
gaan om een ouder uit de sociale bovenlaag. 
TKw I, p. 90. 
Bij Hof Arnhem, 12-9-1906, TKw I, p. 165 e.v. 

Zie ook TKw I, p. 89 e.v. 
De Vries en Van Tricht III, 1909, p. 142. 
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omgeven met de waarborgen van het contentieus geding. "Of het veel gehol
pen heeft?" vroeg Scholten zich in 1912 retorisch af.1 Het TKw vond van 
niet, naar aanleiding van een afwijzing van een motiveringsklacht enkele 
weken vóór de inwerkingtreding van de novelle op 1-12-1909.2 De HR nam 
hierbij genoegen met de dooddoener van het Hof dat het had geoordeeld op 
grond van de overlegde stukken en van verhoor van één der verzoekers tot 
cassatie en een aantal andere personen. Conform de toen heersende leer3 

merkte de HR verder op dat slechts volkomen gemis aan motivering tot nie
tigheid leidde. Met kennelijke spijt achtte het TKw met deze uitspraak aan de 
letter van de nieuwe wet voldaan: 

"Al heeft de novelle [...] in het bijzonder bepaald dat de beschikkingen 
met redenen omkleed moeten zijn, de mate waarin de rechter dit doen 
moet, ontsnapt toch aan elke wettelijke contrôle.".4 

Het TKw bleek niet steeds geneigd tot berusting. Toen bij een ontzetting niet 
expliciet was vermeld of het belang van het kind de ontzetting noodzakelijk 
maakte zag het TKw hierin een reden tot cassatie.5 Eerder had de voogdijraad 
zich al eens tot de HR gewend met - impliciet - de veelbesproken vraag of 
schuld nodig was voor de rechtsgrond "misbruik van de ouderlijke macht of 
grove verwaarlozing van de verplichting tot onderhoud en opvoeding".6 Dat 
was vergeefs geweest omdat de HR had "vermeend 's-Hof s beschikking zóó 
te moeten lezen, dat eene principiële beslissing niet mocht worden gegeven".7 

Een nieuwe poging over het belang van het kind bleef dan ook uit. Wel stelde 
de HR in een andere zaak8 dat bij een verzoek tot ontzetting van meerdere 
kinderen de beslissing niet per kind behoefde te worden gemotiveerd, waar
mee impliciet het accent meer werd gelegd op het ouderlijk gedrag dan op de 
behoeften van elk der betrokken kinderen afzonderlijk. 

De motiveringsplicht werd overigens niet door iedereen toegejuicht: 
"Door die verklaringen nu, die meestal over allerlei kleinigheden, die in 
een gezin voorkomen, loopen, door de houding der ouders, door hun 
spreken der kinderen, "gevoelt" de rechter dat het zo niet langer gaat, zal 

1 Asser/Scholten 1912, p. 422. 
2 HR 29-10-1909, W 8917.2 (herstel); In TKw IV, p. 15, wordt hetzelfde arrest vermeld met 

een andere datum: HR 29-9-1909. 
3 Zie hierover Korthals Altes 1993, i.h.b. p. 95-97. 
4 TKw rV, p. 16. 
5 Rb Amsterdam 20-4-1910, TKw IV, p. 12 e.v. 
6 HR 18-11-1909, W 8929.1 / TKw III, p. 160 e.v. 
7 TKw III, p. 161. 
8 HR 13-2-1914, TKw VII, p. 7 e.v. 
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er van de kinderen iets terecht komen. Dat is haast niet te omschrijven, of 
is het de bedoeling dat de verklaringen die reeds in het proces-verbaal 
staan ook in 't vonnis worden opgenomen?".1 

Ook de verwachting van cassatie was niet overal hoog gespannen. Zo ver
wachtte de Minister van Justitie van cassatieberoep geen oplossing voor de 
vraag of het belang van het kind bij een beslissing over herstel in het gezag 
moest worden meegewogen, en wel vanwege de verwevenheid met de feiten.2 

4.2. De periode 1922-1956 

Bij de invoering van de OTS werd de motiveringsplicht op dezelfde wijze 
geëxpliciteerd als bij de ontzetting en ontheffing: "De met reedenen omkleede 
beschikking wordt [... ] in het openbaar uitgesproken;".3 Ook wat betreft de 
onderbouwing van rekest of vordering werden de vereisten gelijk: "[...] 
bevatten de feiten en omstandigheden waarop zij zijn gegrond, en worden met 
de tot staving daarvan dienende bescheiden ingediend.".4 

Bij de grote wetswijziging van 1947 werden alle processuele bepalingen 
overgebracht naar het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voor alle 
beschikkingen betreffende kinderbeschermingszaken kwam te gelden: "Zij 
worden op straffe van nietigheid met redenen omkleed.".5 Overigens: "nietig" 
betekent hier "vernietigbaar".6 De overbrenging naar het wetboek van rechts
vordering was al lange tijd bepleit ter vereenvoudiging van de wet7, en bracht 
geen inhoudelijke verandering in de motiveringsplicht. Wel werd de werking 
uitgebreid tot alle overige beslissingen over ouderlijk gezag en over de uitvoe
ring van de OTS. 

De Hoge Raad liet zich in deze periode diverse malen uit over de motive
ringsplicht bij kinderbeschermingszaken.8 In 1922 en 1936 herhaalde hij dat 

Engelen, TAK 1908, p. 228. 
TKw VIII, p. 39. Vgl. Land/Star Busmann 1914, p. 481, nt. 4. 
Art. 373d lid 2 BW oud. 
Art. 373a lid BW 1 oud. 
Art. 909 lid 1 Rv oud. 
Delfos en Doek 1982, p. 40. 
TK 1936-1937, 387.3 (MvT), p. 29. 

Vlgs. Overwater, TAMK 1927b, p. 1227, werd in Amsterdam bij ontzetting slechts "in 
betrekkelijk weinig gevallen" iets toegevoegd aan de formule "overwegende, dat het ten 
requeste gedaan verzoek als steunende op de wet op grond van de daarbij gestelde en 
gegrond gebleken feiten en omstandigheden moet worden toegewezen en de gevraagde 

(wordt vervolgd...) 
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niet de grondwet maar het specifiek geldende wetsartikel de basis hiervoor 
levert.1 Hieronder volgt eerst een overzicht van de voldoendes die de Hoge 
Raad in deze periode aan de feitenrechter uitdeelde. 
a. Twijfel over verbetering in het ouderlijk milieu, plus het oordeel dat even

tuele verbetering nog van te korte duur was2 bleek in 1927 voldoende 
motivering van afwijzing van herstel.3 

b. In 19364 vermeldde de HR ten overvloede dat de motivering in casu vol
doende was. Tevens werd hierbij gesteld dat het Hof niet verplicht was tot 
getuigenbewijs, en ook niet hoefde in te gaan op elke afzonderlijke grief. 

c. In hetzelfde jaar klaagde een vader in - formeel - twee zaken dat het Hof 
aan de beschikking van de rechtbank een andere strekking had gegeven.5 

De eerste kwestie betrof de afwijzing van zijn verzoek tot ontzetting van 
zijn ex-vrouw, de tweede ging over zijn eveneens vergeefse poging tot 
voogdijwijziging. De klacht werd in beide gevallen als feitelijk van aard 
afgewezen. In de tweede zaak werd tevens geklaagd over onbekendheid 
met de inhoud van het rapport van de gezinsvoogd, dat mede aan de be
slissing ten grondslag lag. Deze grief miste, alsdus de Hoge Raad, feitelij
ke grondslag "[...] daar uit de stukken waarvan de Hoge Raad kennis 
neemt, van requirants onbekendheid [...] niet blijkt".6 

d. In 1949 achtte A-G Langemeijer de door de rechtbank gehanteerde formu
le dat de moeder van slecht levensgedrag was gebleken "sober maar vol
doende", gezien "de ondubbelzinnige feitelijke betekenis van "slecht le
vensgedrag". De Hoge Raad accepteerde de nadere motivering van het 
Hof.7 

Ter illustratie van de verwevenheid (of, zo men wil, het gebrek daaraan) 
tussen feitelijke context en de gehanteerde rechtsgrond "slecht levensgedrag" 
vermeld ik hier wat het Hof, onder andere, had aangevoerd: 

(...vervolg) 
ontzetting in het belang der minderjarigen noodzakelijk is. ". 
HR-3-1921, NJ 1922-p. 497 / W 10936, betr. herstel. HR 28-9-1936, NJ 1937-33, betr. 
OTS. 
Tussen de onttrekking aan de ouder en de uitspraak van het Hof lag ruim twee jaar. 
HR 12-8-1927, NJ 1927-p. 1158 / W 11718.3. 
HR 28-9-1936, NJ 1937-33, betr. OTS. 
HR 5-10-1936, NJ 1937-34 en HR 5-10-1936, NJ 1937-35. 

Vgl. Hof Amsterdam, 3-10-1933, NJ 1934-215, betr. voogdijtoewijzing na scheiding: wel 
mededeling van zakelijke inhoud van voorlichtsrapport, geen inzage; met instemming van 
Overwater, TAMK 1934, p. 3990, 3991. 
HR 6-5-1949, NJ 1949-392. 



108 V. De motiveringsplicht 

- dat de moeder in de periode 1946/1948 de kinderen enkele malen van 
verblijfplaats had doen veranderen, 

- dat de moeder aanwijzingen van de gezinsvoogd naar het oordeel van het 
Hof op ernstige wijze had verwaarloosd', 

- dat bij een bezoek "een zekere V. werd aangetroffen in zijn hemdsmouwen 
gezeten in een gemakkelijke stoel in de huiskamer, [en] dat de kleederen 
van dien V. tezamen met die van verzoekster en haar kinderen achter een 
gordijn hingen". 

e. In 1952 werd een motiveringsklacht als volgt afgewezen2: de genoemde 
feiten en omstandigheden hebben mogen en kunnen meewerken aan het 
afwijzend oordeel van het Hof; of het Hof terecht niet tot de vereiste 
overtuiging is gekomen valt niet onder het oordeel van de cassatierechter. 
Het ging om de in 1947 ingevoerde rechtsgrond voor herstel dat de rechter 
overtuigd moet zijn dat het kind wederom aan de ouder mag worden toe
vertrouwd. Ook hier geef ik de vermelde feiten en omstandigheden weer, 
waarbij het niet mogelijk is om ze geheel los te maken van de interpretatie 
van het Hof: 

- blijkens het ontbreken van contact tussen de voogdijvereniging en de 
moeder sinds de ontzetting vier jaar tevoren waren moeder en kinderen3 

volgens het hof van elkaar vervreemd, 
- niet was gebleken van zodanige plotselinge wijziging in dit zeer ernstig 

gebrek aan belangstelling dat de moeder in het gezag zou kunnen worden 
hersteld, 

- in het gezin van de moeder woonden kinderen uit haar huwelijk en uit 
twee vorige huwelijken van haar echtgenoot, 

- er was geen kritiek op de taakuitoefening van de voogdij vereniging. 

Vier maal werd gecasseerd wegens onvoldoende motivering. 
a. In 1922 volgde de HR hiermee P-G Noyon die had aangevoerd: 

"dat de herstelling in de voogdij bij genoemde artikelen wordt toegela
ten indien blijkt, dat de feiten, die tot ontheffing of ontzetting hebben 
geleid zich niet langer tegen de herstelling verzetten; 
dat de beschikking aan den gestelden eisch niet voldoet, indien daarbij 
enkel wordt overwogen, dat het bedoelde geval aanwezig is, daar dit 
slechts eene gevolgtrekking is uit de feiten, zoodat de vaststelling van 
de feiten aan de gevolgtrekking behoort vooraf te gaan; 

Opmerkelijk is dat niet werd gekozen voor gebruik van de speciaal hierop gerichte rechts
grond, zie hierover Hfdst. III, § 2. 

2 HR 8-5-1952, NJ 1952-417. 
o 

Leeftijd niet vermeld. 
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dat nu bij de beschikking waarvan beroep, is bekrachtigd eene beschik
king die aan voormelde eisch niet voldoet en dus reeds daarom vernie
tigd had behooren te worden en zij ook niet eene zelfstandige motivee
ring inhoudt;".1 

b. In 1926 vond dezelfde P-G de motivering voldoende omdat de feitenrech-
ter de in het rekest genoemde feiten en omstandigheden voldoende bewe
zen had geacht. De HR bleek strenger.2 Scholten annoteerde: 

"Het is gelukkig dat de H.R. ten aanzien van den eisch van motiveering 
van uitspraken als deze de koorden wat strak houdt. Er is een groot 
gevaar dat van zulk een eisch niets terechtkomt en de Rechter er zich 
met een vaste formule van afmaakt, terwijl toch het èn voor den betrok
kene èn terwille van het precedent dat in iedere uitspraak ligt, van 
belang is te weten welke feiten de rechter als misbruik van ouderlijke 
macht of voogdij of als slecht levensgedrag aanmerkt. ". 

c. In 1936 honoreerde de HR conform de conclusie van A-G van Lier een 
andere motiveringsklacht royaal met: 

".. niet zijn [in de motivering] te vinden de gronden, waarop de 
ontzetting uit de voogdij berust, daar er niet uit kan worden afgeleid -
en dus ook niet kan worden beoordeeld - of terecht is aangenomen, dat, 
wat bewezen werd, ten aanzien van requestrante oplevert een der in de 
wet omschreven gronden tot hare ontzetting .. ".3 

Annotator Scholten benadrukte de nauwe relatie tussen feiten en motive
ring en besloot met: 

"Het is gelukkig dat de H.R. juist in de ontzetting- en herstelprocedures 
over ouderlijke macht en voogdij niet te gemakkelijk met de eisch van 
motiveering is. Bij zoo belangrijk ingrijpen in de familieverhoudingen 
door de rechter mag men wel nauwkeurig aangeven, waarom men dat 
doet." 

d. Ook in 1944 bleef casseerde de Hoge Raad wegens een motivatieklacht, 
ditmaal weer ondanks een anders luidende conclusie van de procureur-
generaal.4 

HR 27-4-1922, NJ 1922-p. 586 (herstel in het gezag). 
HR 5-11-1926, NJ 1926-p. 1326 / W. 11590.2 (ontzetting). Vgl. Overwater, TAMK 1927b, 
p. 1226, 1227, o.v.n. de iets minder ruime, maar z.i. evenmin bevredigende standaardfor
mulering die in Amsterdam werd gebruikt: "de ten requeste gestelde en gegrond gebleken 
feiten en omstandigheden", zonder het verzwakkende "in het algemeen voldoende bewe
zen". 
HR 9-11-1936, NJ 1937-243 (ontzetting). 
HR 21-1-1944, NJ 1944-227, (ontzetting). 
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Een noot van Veegens bij een uitspraak op het gebied van voogdijtoewijzing 
na scheiding1 verdient in dit verband eveneens vermelding: 

"Uit dit arrest blijkt, dat de H.R. de dubbele functie van den motiverings
eis erkent. Zijn strekking is niet alleen de beoordeling in cassatie mogelijk 
te maken, of de wet op de feiten met juistheid is toegepast, [...], maar ook 
te waarborgen, dat zuiver feitelijke beslissingen althans uiterlijk (en daar
door ook innerlijk) aan zekere minimumeisen van deugdelijkheid vol
doen."2 

Al met al blijkt dat in deze periode de Hoge Raad bepaald hogere eisen stelde 
aan motivering dan vóór 1921 en dat standaardformuleringen een kritisch 
onthaal kregen. De verwevenheid van rechtsvragen met de waardering van 
feiten en omstandigheden hield de kans op succes bij de cassatierechter wel 
beperkt. Bij dit alles valt op dat de jurisprudentie zelden gaat over motivering 
van de OTS.3 

Wat was bij deze ontwikkelingen de rol van de theorie? De Bie wijdde in zijn 
handboek over het jeugdrecht aan de motiveringsplicht niet meer dan een zeer 
summiere mededeling.4 Bij Asser/ Scholten 1923 wordt de motiveringsplicht 
op onlogische plaatsen vermeld5. Scholtens kritische noot over de invoering 
van de motiveringsplicht6 blijkt in 19477 weggelaten. In deze druk wordt de 
motiveringsplicht in de paragraaf over de uitspraak over ontzetting8 wèl 
genoemd, maar weer niet in verband met de OTS.9 Bij de volgende uitgave10 

wordt, aansluitend op de inmiddels ingevoerde wetswijziging, het onderwerp 
vermeld11 in een apart hoofdstuk over rechtspleging. De tekst betreft het 
vereiste voor alle burgerlijke kinderzaken, en een argeloze lezer zou gemak-

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Sinds 1947 wat betreft motivering vallend onder hetzelfde wettelijk regiem, toendertijd van 
art. 909 Rv lid 2. 
Noot bij HR 5-2-1954, NJ 1954-322. 
Terzijde: ook anderszins gaat de jurisprudentie uit deze periode zelden over OTS. 
De Bie 1927, p. 95 over OTS, p. 140 over ontzetting en ontheffing. 
Wèl in verband met de uitspraak van herstel, p. 453. Niet in de paragraaf over de uitspraak 
van ontzetting/ ontheffing, p. 440. Goede motivering wordt enigszins verstopt bepleit bij de 
ontzettingsgrond "slecht levensgedrag", p. 435. De OTS komt in deze uitgave nog niet aan 
de orde. 
"Of het veel geholpen heeft?", Asser/Scholten 1912, p. 422 en 1923, p. 435. 
Achtste druk, Asser/Scholten, m.m.v. Wiarda en G.J. Scholten. 
P. 399. 
P. 387. 
Asser/Wiarda 1957. 
P. 871, 872. 
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keiijk de indruk kunnen krijgen dat het vereiste ook voor kinderbeschermings
zaken pas in 1947 was ingevoerd. 

Kortom: de wijze waarop in deze handboeken de motiveringseis bij KB-
maatregelen wordt behandeld is summier en weinig stelselmatig. Elders was 
het niet beter. Soms werd wel verwezen naar de algemene leer over het 
motiveringsvereiste bij verzoekschriftprocedures. Zo verwees in 1922 de 
redactie1 van NJ voor de eisen van motivering bij herstel in het gezag naar 
arresten betreffende onteigening2 en faillietverklaring.3 In feite drong die 
algemene leer echter niet door tot het gebied van de KB-maatregelen. Dit 
begon zich los te maken van het overige recht. Zo werd gepleit voor psycho
logische scholing van kinderrechters4 en verkregen niet-juridische disciplines 
invloed via hulpverlening en onderzoek.5 De Bie en Overwater, de belangrijk
ste specialisten op het gebied van de maatregelen, waren als kinderrechter 
vooral gericht op de uitvoering van de OTS met zijn talrijke en zware proble
men.6 

Samenvattend: het is duidelijk dat de door de wetgever in 1909 uitgezette lijn 
werd doorgetrokken in 1921 en in 1947. 
Dat de Hoge Raad de wettelijke motiveringseis in de hier beschreven periode 
serieus nam is eveneens evident. De theorie van de KB-maatregelen bleef bij 
deze ontwikkeling achter. 

4.3. De periode van 1956 tot heden 

In 1968 kwam de wetgever tegemoet aan de bezwaren7 tegen de geslotenheid 
van de rapportage.8 Het motiveringsvereiste zelf bleef ook met de wetswijzi
ging van 1994/19959 naar inhoud onveranderd. Extra zwaarte kreeg het door 
art. 6 EVRM. Verder werden beginselen van behoorlijk bestuur in 1992 
gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht. 

Bij NJ 1922-p. 586. 
NJ 1920-p. 229. 
NJ 1920-p. 788. 
Zuyderhoff 1929, p. 110. 
Zie b.v. Lekkerkerker in TAMK 1927. 
Zie hierover Doek 1972, p. 85-122. 
Zie hierover Hermans 1984, p. 270-273. 
Wet d.d. 3-7-1968, Stb. 343, betreffende inzage bij zaken van ouderlijke macht, voogdij en 
adoptie. 
Waarbij art. 909 Rv verviel. 
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In deze periode werd het motiveringsvereiste bij KB-maatregelen een stief
kindje van de Hoge Raad. 

In 1958 en 1962 wees de HR twee motiveringsklachten af.1 

Niettemin bleek de HR in 1962 kritisch: ten aanzien van een vrij uitvoerige 
motivering werd opgemerkt dat "een nauwkeuriger formulering denkbaar" 
was geweest. Het Hof te 's-Hertogenbosch vernietigde in 1964 een ontzetting 
wegens strijd met een goede procesorde, omdat de gronden bij de oproeping 
niet waren weergegeven.2 

In de weinige zaken waar de kwestie aan de orde kwam werd in latere 
decennia vanuit het OM consistent en uitdrukkelijk gepleit voor terughou
dendheid. Zo stelde A-G Van Soest in 1977 bij een zaak over herstel in het 
gezag dat de cassatierechter vanwege de wettelijk gegeven discretionaire 
bevoegdheid van de feitenrechter slechts mag ingrijpen als deze 
a. is uitgegaan van een onjuiste voorstelling over het bestaan of de omvang 

van zijn discretionaire macht, of 
b. die macht heeft uitgeoefend zonder de aanwezigheid vast te stellen van de 

feitelijke omstandigheden onder welke die macht hem is toegekend.3 

In 1984 zag A-G Biegman Hartogh twee redenen voor de cassatierechter om 
een "omzichtige woordkeus" in stand te laten: 
a. anders dan de feitenrechter heeft de Hoge Raad zich geen oordeel over 

betrokkenen kunnen vormen, en 
b. om de weg naar verzoening open te houden kan het wijs zijn om niet alles 

wat zich in het verleden heeft voorgedaan te vermelden.4 

In beide zaken volgde de HR het openbaar ministerie. 

HR 27-6-1958, NJ 1958-456: (weigering voogdijtoewijzing aan natuurlijke moeder), cf. 
conclusie van A-G; de waardering van het voorstel van de moeder (dat het kind tijdelijk in 
een ander pleeggezin geplaatst zou worden ter voorbereiding van verblijf bij de moeder) 
staat ter beoordeling van de feitenrechter; de motiveringseis houdt niet in dat de rechtbank 
in bijzonderheden moest verantwoorden waarom zij de bezwaren van de moeder niet 
afdoende achtte tegenover de door de rechtbank ampel aangevoerde overwegingen. HR 9-
11-1962, NJ 1962-485 (gedwongen ontheffing na OTS/UHP). 
Hof 's-Hertogenbosch 6-2-1964, NJ 1964-341. Ten overvloede overwoog het Hof dat de 
rechtbank niet had mogen beslissen op informatie die niet aan de ouder bekend was. 
A-G van Soest bij HR 25-11-1977, NJ 1978-390 (afwijzing herstel in het gezag), met 
verwijzing naar D.J. Veegens, cassatie in burgerlijke zaken, 2e druk, 1971, nr. 107. 
HR 29-6-1984, NJ 1984-767 (gedwongen ontheffing na OTS/UHP).Het laatste argument 
van de A-G komt in § 6 nader aan de orde. 
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Van de overige motiveringsklachten hadden de meeste evenmin succes.1 In 
de laatste van deze (1997) valt bovendien op dat de HR afzag van een goede 
gelegenheid om klaarheid te brengen in de inmiddels gerezen vragen over het 
grensgebied tussen OTS/UHP en gedwongen ontheffing, en over de interpre
tatie van eerdere uitspraken. 

Als algemene regel stelt de HR in 1987: wat (door de rechter) vermeld wordt 
onder "feiten" geldt als onderbouwing van het oordeel.2 Hierop valt in zover
re iets af te dingen dat vermelding van een feit op zich weinig zegt over de 
juridische implicaties.3 Er worden immers niet alleen feiten vermeld die tot de 
beslissing leiden. Idealiter zou een proces van afweging zichtbaar moeten zijn 
waarin ook feiten vermeld worden die - op zich genomen - tot een andere 
beslissing hadden kunnen leiden, en in de praktijk gebeurt dat ook wel.4 

Op het terughoudend beleid van de laatste decennia zijn mij drie uitzonde
ringen bekend. Bij de eerste5 had het Hof aan een deskundigen-rapport een 
strekking toegekend die niet te rijmen viel met de woorden van dat rapport. 
Dat was zo overduidelijk dat cassatie op dit punt welhaast onvermijdelijk was. 
In deze zaak stelde de HR - toch eenmaal bezig met casseren - bovendien een 
ongebruikelijk hoge eis: het Hof had moeten nagaan welk schokeffect voor 
het kind met welke mate van waarschijnlijkheid was te verwachten als het 
kind bij de pleegouders zou worden weggehaald. In de beide andere gevallen6 

was cassatie een middel om een eerder door de feitenrechter uitgezette inhou-

1) HR 14-5-1976, NJ 1976-505: bij OTS/UHP a) geen innerlijke tegenstrijdigheid bij 
beslissing tot plaatsing in gezin waar kind al verbleef; b) keuze pleeggezin voldoende 
gemotiveerd; c) niet is voorgeschreven dat beslissing in het openbaar wordt uitgesproken 
(vgl. HR 30-9-1966, NJ 1967-15, betr. OTS/uithuisplaatsing); d) Vaststelling en waardering 
van omstandigheden, en de vaststelling of deze UHP rechtvaardigen zijn niet toetsbaar in 
cassatie. A-G Remmelink: Cassatie wegens waardering van de omstandigheden is slechts 
mogelijk, als de feiten "niet in enig redelijk verband met de genomen beslissing zouden 
staan"; in dezelfde zin A-G Moltmaker bij HR 19-11-1993, NJ 1994-330. 2) HR 20-11-
1987, NJ 1988-657: afwijzing OTS voldoende gemotiveerd; Hof hoefde niet na te gaan hoe 
hulpverlening (i.h.b. financiering van verblijf buiten het gezin) buiten OTS mogelijk ge
maakt kon worden. 3) HR 28-4-1986, NJ 1987-212: zie verderop in deze paragraaf. 4) HR 
25-4-1997, NJ 596: afwijzing van gedwongen ontheffing voldoende gemotiveerd, met nt. 
De Boer. Zie ook Doek, FJR 1997. 
HR 20-11-1987, NJ 1988-657 (OTS). 
Vgl. Snijders, Trema 1997, p. 48. 
Zieb.v. HR 28-4-1986, NJ 1987-212. 
HR 19-6-1981, NJ 1981-470. 
HR 13-5-1988, NJ 1989-396. HR 15-6-1990, NJ 1990-632. 
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delijke koerswijziging1 te bevestigen. Deze zaken doen dan ook niet af aan de 
totaalindruk dat de HR in de afgelopen periode op het gebied van de KB-
maatregelen weinig eisen stelde aan motivering door de feitenrechter. Deze 
indruk wordt nog versterkt doordat de HR in 1967 royaal gebruik toestond 
van het begrip "het belang van het kind" als doelcriterium bij de OTS.2 De 
Hoge Raad stelde in 1986 meer in het algemeen: 

"Uit 's hofs oordeel dat de beschikkingen van de kinderrecher dienen te 
worden bekrachtigd, waarin besloten ligt dat het hof zich verenigt met het 
oordeel van de kinderrechter "dat de voorwaarde, in art. 254 lid 1 BW, 
voor ondertoezichtstelling, is vervuld" volgt dat het hof heeft nagegaan of 
G. zodanig opgroeit dat zij met zedelijke of lichamelijke ondergang wordt 
bedreigd. 
[...] Het Hof heeft geoordeeld dat in het onderhavige geval, gelet op de 
bijzondere omstandigheden, een ondertoezichtstelling en een plaatsing 
buiten het ouderlijk gezin noodzakelijk zijn. Dit oordeel, waarin besloten 
ligt dat het Hof geen deugdelijk alternatief aanwezig acht, is niet onbegrij
pelijk, noch onvoldoende gemotiveerd, ook niet in het licht van art. 8 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (EVRM)."3 

Doek ziet in de uitspraak een teken dat de cassatierechter de wettelijke formu
le als motivering accepteert4, en tegen deze interpretatie zijn bij mijn weten in 
de literatuur geen bezwaren gekomen. 

De terughoudendheid van de Hoge Raad op het terrein van de KB-maatre-
gelen steekt in de hier beschreven periode scherp af bij zijn inspirerende rol 
op andere gebieden van het familierecht. Nu wordt over KB-maatregelen niet 
vaak tot aan de cassatierechter doorgeprocedeerd, maar waar dat wel het 
geval was heeft de HR ook weinig de gelegenheid aangegrepen om het moti-
veringsvereiste hoog te houden. Vooral bij het vraagstuk over de grens tussen 
OTS/UHP en ontheffing wordt een actievere houding tot nu toe node gemist. 
Dit geldt te meer nu er geen tekenen zijn dat de wetgever de gerezen proble
men aanpakt. 

Bij dit alles is een vergelijking met andere gebieden nuttig. Op het gebied van 
gedwongen opname krachtens de BOPZ heeft een stroom van jurisprudentie 

HR 13-11-1987, NJ 1988-466, waarbij ontheffing na twee jaar OTS/UHP minder vanzelf
sprekend werd. Zie hierover Doek, FJR 1988, p. 107, en Mud en Lodders, FJR 1990. Zie 
ook Hfdst. III, § 3.2. 

HR 6-10-1967, NJ 1968-83. HR 29-11-1963, NJ 1964-45 (verlenging van OTS). 
HR 28-4-1986, NJ 1987-212. 
Vgl. Doek, 1988, p. 98. 
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bijgedragen tot verscherping van de motiveringseisen. ' Toch mag de rechter 
van de Hoge Raad soms volstaan met een formule, namelijk als de feiten die 
in de processtukken2 naar voren komen "voldoende sprekend" zijn.3 Terecht? 
Men kan zich afvragen waarom de rechter uit het complex van gegevens de 
voor hem zo duidelijk sprekende feiten dan niet even zou noemen. Als het 
niet gaat om afzonderlijke feiten maar juist om het geheel zou ook dat ver
meld kunnen worden. Zoals eerder in dit hoofdstuk werd opgemerkt4 kan men 
zich bovendien afvragen voor wie de feiten voldoende sprekend moeten zijn 
als die feiten slechts blijken uit rapportage die naar zijn vertrouwelijke aard 
niet openbaar is. Over alimentatie stelt de HR dat praktisch definitieve beper
king van de duur van de alimentatieplicht slechts geoorloofd is indien daartoe 
duidelijke gronden worden genoemd die de beperking onmiskenbaar recht
vaardigen.5 

Tot zover de eisen van de cassatierechter. Hoe zit het in de praktijk met 
motivering door de /e/fónrechter? Hierboven6 kwam al aan de orde wat hier
over vanuit de literatuur is opgemerkt. Uit jurisprudentie viel lange tijd over 
motivering door de feitenrechter weinig af te leiden.7 Hierbij moet wel be
dacht moet worden dat er misschien juweeltjes in laden zijn blijven liggen8, en 
het is dan ook niet geheel duidelijk of recente voorbeelden van zorgvuldige en 
systematische motivering wijzen op verbetering in de praktijk of op een betere 
wisselwerking tussen praktijk en redactioneel beleid. Over de gehele periode 
vanaf 1956 zijn er echter veel aanwijzingen dat motivering in de rechterlijke 
praktijk laag genoteerd stond. Het gebruik van voorgedrukte formulieren 

B.v. HR 4-10-1996, FJR 1996-p. 208: Onvoldoende motivering van gevaar, nu blijkens 
psychiatrisch verslag geen aanwijzingen in het onderzoeksgesprek bestonden voor het 
voortduren van de paranoïde psychose; opmerking verdient dat betrokkene ter zitting 
uitdrukkelijk had aangevoerd dat geen gevaar meer bestaat en dat hij vrijwillig aan behande
ling wilde meewerken. Zie ook: HR 9-10-1998, NJ 1999-4; HR 1-5-1998, NJ 1998-794; 
HR 17-10-1997, NJ 1998-816. 
Waaronder niet alleen rapportage valt, maar b.v. ook het proces-verbaal van de zitting. 
HR 16-5-1997, NJ 1998-221; annotator De Boer: de formulering van de HR "voldoende 
sprekend " lijkt ook buiten de BOPZ bruikbaar. 
§ 3 . 
HR 17-1-1997, NJ 1997-472. 

§ 1 . 
Vgl. Snijders, Trema 1997. 
Vgl. het hernieuwde redactionele verzoek om jurisprudentie in TAMK 1926, p. 785: 
"Opmerkelijk is dat ook in andere organen of jurisprudentie-uitgaven slechts zeer spaarzaam 
vonnissen of beschikkingen in kinderzaken worden gepubliceerd"; dit gold vooral sinds het 
TKw in 1916 ter ziele was gegaan. 
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bleek een taaie gewoonte' die licht de schijn van achteloosheid wekt.2 Het is 
verder een teken aan de wand dat in de verslagen van twee grootscheepse 
dossieronderzoeken3 rechterlijke motivering geheel buiten zicht bleef. De 
oorzaken van de maatregelen worden er in gecategoriseerd als psycho-sociale 
en pedagogische problemen die echter hooguit ten dele kunnen doorgaan voor 
rechtsgrond. De oorspronkelijk bedoeling van het WODC onderzoek om de 
gronden te onderzoeken4 wordt in het uiteindelijk verslag niet genoemd. 

Wat biedt de literatuur, behalve de reeds genoemde kritische opmerkingen 
over het onderwerp? In de eerste decennia na 1956 werd hier al even weinig 
nadruk gelegd op de rechterlijke motiveringsplicht als in de periode 1922-
1956. Het rechtsgebied van de maatregelen maakte zich verder los van het 
overige civiele recht. Uitvoering en voorbereiding werden steeds meer opge
ëist door en overgelaten aan het maatschappelijk werk, dat zich allengs duide
lijker profileerde. Hudig stelde in 1972: 

"De "belle époque" van de kinderrechter als parens juventutis, als patri
arch, is voorbij. Zijn taak zal meer typisch rechterlijk worden nl. oplossen 
van belangenconflicten aan de hand van rechtsregelen en rechtsbeginse
len."5 

Deze ontwikkeling heeft in de literatuur over de KB-maatregelen nauwelijks 
geleid tot verhoogde aandacht voor motivering als typisch rechterswerk. 
Aanvankelijk bleek slechts sporadisch van interesse. In de jaren zeventig 
benadrukten enkele auteurs6 wel de vereisten ten aanzien van rechtmatigheid 
in het algemeen, en van motivering in het bijzonder.7 Niettemin: lange tijd 
ging de theorie vooral over doelmatigheid en organisatie.8 Bovendien werd 
via het begrip "het belang van het kind" steeds zwaarder geleund op het 

Zie de kritiek van annotator Haardt bij HR 30-11-1984, NJ 1985-376 en van de cie. Vlie-
genthart 1990, p. 21. TK 1993-1994, 23 003.8 (NEV), p. 10: het gebruik van aankruisfor-
mulieren zal aan de orde komen in overleg met de Ned. Ver. voor Rechtspraak. 
Op zichzelf lijkt het mij overigens heel goed mogelijk dat de rechter een aantal standaard
formuleringen ter beschikking heeft die als hulpmiddel kunnen dienen. 
Vlaardingerbroek, NJB 1987; Mertens/WODC 1993. Van Montfoort, 1993, onderzocht de 
voorfase bij o.a. de Raad voor de Kinderbescherming; zie over motivering van rekesten tot 
OTS p. 89; hierbij gaat het minder om de rechtsgrond dan om wat er nodig is. 
JV 1989, nr.7, p. 23. 
Hudig 1972, p. 5. 
De Ruiter 1972. De Langen 1973. Hoefnagels 1974. 
Hoefnagels 1974, p. 173. De Langen 1973, p. 220, betr. motivering door de Raad; de 
Bie/Delfos en Doek 1974, p. 354: motivering is bij de maatregelen "uiteraard" belangrijk 
voor justitiabelen ter legitimatie en vanwege eventueel hoger beroep. 
B.V.: Doek 1972; Bartels 1984; Hermans, FJR 1984; Vlaardingerbroek, FJR 1991. 
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oordeel van deskundigen, zowel in het algemeen als ook in concrete zaken.1 

Inmiddels wordt in ruimere kring dan voorheen gepleit voor rechterlijke 
motivering. Zo verwacht Hermans van toetsing via te ontwikkelen criteria en 
jurisprudentie een open en te controleren beleid.2 Doek laakt het gebruik van 
"toverformules".3 De Langen, altijd al op de bres voor motivering, pleit voor 
het bevorderen van hoger beroep en cassatie ter toetsing van de motivering.4 

De Ruiter tenslotte, vanouds ook sterk gericht op rechtmatigheidseisen, bena
drukt het belang van motivering in het licht van het EVRM.5 Temidden van 
een golf van maatschappelijke belangstelling heeft bovendien de Tweede 
Kamer zich niet onbetuigd gelaten.6 Dàt er gemotiveerd moet worden is 
langzamerhand gemeengoed. Welke eisen gesteld moeten worden is minder 
duidelijk. Hoefnagels poneerde al in 1974 dat onderscheid gemaakt moet 
worden naar rechtsgrond, naar afweging van de voordelen tegen de nadelen, 
en naar de waarden die ten grondslag liggen aan de legitimering.7 

Samenvattend: het geheel van jurisprudentie en van het beschikbare weten
schappelijke onderzoek geeft geen aanleiding om de bezorgdheid over gebrek 
aan motivering door de feitenrechter overbodig te achten. Onder toegenomen 
protest van theoretische zijde en anders dan in de voorgaande periode stelt 
bovendien de Hoge Raad slechts in bijzondere gevallen eisen aan de motive
ring van kinderbeschermingsmaatregelen. Dit kan niet afdoende verklaard 
worden uit het geringe aantal zaken dat bij de HR terecht kwam. In de eerste 
plaats geven de weinige zaken een voldoende consistent beeld om de conclu
sie te rechtvaardigen. In de tweede plaats heeft de cassatierechter niet meer 
dan één zaak nodig om, desgewenst, eisen te verhelderen. 

Toch kan deze paragraaf besloten worden met een optimistische noot: de 
commotie rond de grens tussen OTS/UHP en ontneming van het gezag dwingt 
de feitenrechter tot argumentering. 

Rood-de Boer 1972, p. 20 e.v. Rood-de Boer 1984. Cie. Gijsbers 1990. Nota-Kosto 1990, 
p. 21, 22. De Langen blijkt kritisch, NJB 1990, p. 1205-1206. 
Hermans, FJR 1984. 
Doek 1988. 
De Langen 1989, p. 290, 291. 
Asser/De Ruiter 1992, p. 560. 
Cie. Vliegenthart 1990, p. 21. 
Hoefnagels 1974, p. 173. 
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5. Rapportage 

5.1. Algemeen 

Het verzoekschrift of advies van de Raad voor de Kinderbescherming 
wordt onderbouwd met een rapport, eventueel aangevuld met een deskundi
genonderzoek. Moet hierin de verklaring worden gevonden voor de rechterlij
ke motiveringsgewoontes? Een dergelijke verklaring voldoet misschien in 
rechtssociologisch opzicht, maar is ze juridisch acceptabel? Op het verwante 
gebied van de BOPZ mag de feitenrechter, zoals hierboven bleek, een stan
daardmotivering toepassen als de feiten uit de processtukken voldoende voor 
zich spreken.1 Maar van een algemene vrijbrief kan noch op het gebied van 
de BOPZ, noch op het gebied van de KB-maatregelen worden uitgegaan. De 
rechter mag nu eenmaal de motiveringsplicht niet overdragen. 

Rapporten kunnen natuurlijk wel een belangrijke bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van de rechterlijke motivering. Hierbij gelden de gewone regels van 
het bewijsrecht.2 Welke eisen moeten in het bijzonder gesteld worden? Hier
onder wordt onderscheid gemaakt tussen rapportage door de Raad en door 
onafhankelijke deskundigen. 

5.2. Rapportage door de Raad3 

Vaagheid in de onderbouwing is een oud probleem.4 Noch uit oude5, noch uit 
latere literatuur6 blijkt dat de Voogdijraden7 aandacht hadden voor de kwaliteit 
van hun rapportage. Ook na de reorganisatie van 1956 werd over dit onder
werp naar buiten toe lange tijd weinig verantwoording afgelegd. In 1987 

HR 16-5-1997, NJ 1998-221; zie § 3. 
Wel: Von Brücken Fock 1996 over de rechtsvorderlijke regels m.b.t. deskundigenonder
zoek. 
Veel van wat hier gesteld wordt is ook van toepassing op rapportage in het kader van de 
OTS. 
De Bie, en passant in NJB 1930, p. 585: ontzetting is mogelijk op een vrij vaag rekest. 
B.v. in TKw, TAK en TAMK. Zie ook Nota, NJB 1973, en Hermans 1984. 
Hermans 1984. 
In 1956 omgebouwd tot Raden voor de Kinderbescherming, die in 1996 werden omgevormd 
tot één Raad. 
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werden beleidsuitgangspunten voor eigen gebruik vastgesteld.1 Over rapporta
ge werd vermeld dat deze "zorgvuldig, doelgericht en leesbaar" moet zijn, 
"met een duidelijk onderscheid tussen feitelijkheden (inclusief concreet weer
gegeven meningen) en de visie van de raad hierop".2 Dit standpunt komt terug 
in de uitgave van 1992.3 Ook moet blijkens deze laatste versie4 op basis van 
de aanleiding tot onderzoek een vraagstelling worden geformuleerd, en deze 
moet systematisch worden beantwoord. Vermeld dient te worden met wie 
gesproken is, en hoe vaak. Informatie van derden moet als zodanig herken
baar zijn, en de relatie van de informant tot de betrokkenen moet duidelijk 
zijn. Feitelijkheden worden "waar nodig" op juistheid onderzocht, en dat 
moet in de rapportage blijken.5 Ten opzichte van het normenrapport van 1987 
zijn de eisen gepreciseerd. Volgens een latere, op beschermingszaken toege
spitste nota moet de interactie tussen cliëntsysteem en rapporteur worden 
beschreven, en moet het raadsrapport argumenten, overwegingen en conclu
sies formuleren die het te nemen besluit kunnen dragen.6 Vergeleken met 
1987 is de toon over het gebruik van informanten in 1995 minder afwijzend.7 

Van een algemeen beleid over informatie bij huisarts of school blijkt in geen 
van deze nota's.8 Wel komt bij alle drie het ultimum-remediumcriterium aan 
de orde9, en is er steeds veel nadruk op de omgang met informatie. Verder 
wordt het WOPP-rapport van 1995 gekenmerkt door een sterke nadruk op het 
motiveringsvereiste10, en door specificatie van de aandachtsvelden: de staat en 
ontwikkeling van het kind, de opvoedingsvaardigheden van de ou-

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Normenrapport II 1987. Blijkens informatie van het ministerie van Justitie kwam een kort 
daarvoor eerder opgesteld Normenrapport I niet in werking wegens een overmaat aan 
detaillering. 
Normenrapport II 1987, p. 3a. 
Normenrapport II 1992, p. 6. Cie. Vliegenthart 1990, p. 42, 43: de zorgvuldigheid van 
rapportage door raad en gezinsvoogd is onvoldoende gewaarborgd; de minister van justie 
dient richtlijnen op te stellen. Vgl. het actiepunt dienaangaande in de nota-Kosto 1990, 
p. 35. 
Een nieuwe versie wordt in de loop van 1999 verwacht. 
Normenrapport II 1992, p. 6. 
WOPP-rapport (Werkwijze en Organisatie Primair Proces Beschermingszaken) van de Raad 
voor de Kinderbescherming, 1995, p. 21, 22. 
P. 19, 20. 
Vgl. VanMontfoort 1993, p. 103, n.a.v. dossieronderzoek. 
1987: p. 3; 1992: p. 3; 1995: p. 23. 
P. 23. 
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ders/opvoeders en het ondersteundend vermogen in de directe opvoedingsom
geving van het kind.1 

Handleidingen over rapportage2 blijken in de eerste plaats bedoeld voor 
rapporteurs die tevens hulpverlener zijn. Hierin ligt dan ook een sterk accent 
op het hulpverleningsdoel, met nadruk op respect voor de gevoelens van de 
betrokkene. Zo stelt Hoefnagels in 1982 dat de rapporteur geen informatie 
van derden mag vragen zonder toestemming van degene over wie het gaat.3 

Overigens benadrukt hij ook het rechtskarakter van rapportage.4 Hij waar
schuwt tegen de "kwaal der algemeenheid"5, tegen etikettering6 en "de onvol
komenheid van het alledaagse oordeel".7 Aan de gebruiker wordt "close 
reading" geadviseerd en toetsing van feiten.8 In de juridische literatuur en 
jurisprudentie werden weinig eisen gesteld aan de inhoud van rapportage. Wel 
was er kritiek op de geslotenheid van de rapportage9, maar dit euvel is vanaf 
1969 in toenemende mate opgeheven.10 Kritiek op de dubbelfunctie van de 

10 

P. 18. Zie voor het vereiste van een duidelijke vraagstelling: Nationale Ombudsman 1-8-
1995, FJR 1995-p. 234. Zie voor het streven naar verheldering in de praktijk van de Raad: 
Kalverboer, Perspectief 1996; Lamberink, Perspectief 1996. 

Leidraad voor onderzoek en rapport in kinderbeschermingszaken, Nat. Federatie voor 
kinderbescherming nr. 12, tweede herziene druk, 1958; Rapportage in de justitiële hulpver
lening, red. C. van Nijnatten, M. Balledux, 1989; C. van Nijnatten, B.J. van Ommeren, 
Werkplannen en rapportage in de kinderbescherming, JV 1986. 
Hoefnagels 1982, p. 48. 
Hoefnagels 1989. 

P. 11. 
P. 14. 

Resp. p. 11, 14 en 12. 

Hoefnagels 1989, p. 160; vgl. 1967, betr. reclasseringsrapporten. 
Asser/Wiarda, 1957, p. 869; zie ook annotator Veegens bij HR-10-2-1950, NJ 1951-160. In 
recenter tijd kwamen de bezwaren vooral van de zijde van de advocatuur; zie hierover 
Hermans 1984, p. 159-160, enp. 270-274, en Van Montfoort 1994, p. 233-235. 
1969: inwerkingtreding van de wet dd. 3-7-1968, Stb. 343, betreffende inzage bij zaken van 
ouderlijke macht, voogdij en adoptie; de hierin opgenomen mogelijkheid om inzage te 
beperken wordt door de circulaire van de Staatssecretaris van Justitie d.d. 18-3-1977, nr. 
356/777 tot hoge uitzondering teruggebracht. Zie hierover Delfos en Doek 1982, p. 37-39. 
Terwijl hier nog wordt aangenomen (p. 39) dat de in 1980 in werking getreden Wet open
baarheid van bestuur geen recht op afschrift bevat, blijkt dit eind tachtiger jaren wel het 
geval; zie hierover Doek en Drewes 1988, p. 209-211, en Doek, FJR 1987 I en II. Zie over 
openheid van rapportage ook Rood-de Boer 1984c. Zie voor de huidige stand van zaken 
Doek en Vlaardingerbroek 1996, p. 225, 226. Vgl. Hoefnagels 1967, p. 125: "wie kan 
tegen de fixatie van het eigen leven in drukinkt?". 
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Raad als rekestrant en voorlichter' heeft weinig weerklank gevonden.2 Bezwa
ren tegen vermenging van voorlichting aan de rechter en hulpverlening3 

vonden wel gehoor4. Er is ook kritiek op de inhoud. Van Nijnatten laakt op 
grond van een vergelijkend dossieronderzoek de toegenomen versluiering van 
informatie door gebruik van psychologiserende termen.5 In 1986 stelt hij dat 
het inzagerecht daaraan geen halt toeroept6, maar daar wordt ook anders over 
gedacht.7 Een bijzonder probleem betreft de vraag hoe het "verhaal" aan 
waarheidsvinding bijdraagt8 of juist afdoet.9 Het verband tussen feiten en 
norm is complex10, en de invloed van feitelijke omstandigheden is extra groot 
bij open normen.11 Terwijl bij juridisch bewijs de nadruk ligt op afzonderlijke 
feiten, staat bij het sociale bewijs de onderlinge samenhang meer centraal.12 

De kans op retoriek en eenzijdige inkleuring is daarbij wel ingebakken.13 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

De Langen 1973, p. 180, 190, en 1989, p. 289. Vgl. Hijmans van den Bergh in NJB 1931, 
p. 44 e.v. 

Wel bij de Raad voor het Jeugdbeleid 1990, p. 20. Anders: cie. Gijsbers 1990, p. 40, 41. 
Cie. Vliegenthart 1990, p. 19: door de rapporteur als maatschappelijk werker te betitelen 
wordt fuikwerking bevorderd. 
Nota-Kosto 1990, p. 24. Normenrapport II, 1992, p. 4; overigens vermeldde de uitgave van 
1987 dat betrokkenen moeten worden geïnformeerd dat de Raad geen hulpverlenende 
instantie is waar men op basis van vrijwilligheid mee te maken heeft. 
Van Nijnatten 1986, p. 140. Vgl. cie. Vliegenthart 1990, p. 21, 22. 
Van Nijnatten 1996, p. 135. 
Van Teeffelen 1993, p. 116. 
Leijten 1991, p. 10: "We need stories for interpretation": het verhaal bepaalt welke de 
mogelijkheden zijn van de uitleg; reductie tot feiten moet worden afgewezen. 
Crombach, Van Koppen en Wagenaar 1992, i.h.b. p. 58 e.v. 
Zie hierover Asser/Scholten 1931, p. 159-164. 
Asser/Scholten 1931, p. 162, 163. In dezelfde zin G.J. Wiarda, p. 26-28, die een verband 
constateert tussen Einzelfallgerechtigkeit en bescherming van de zwakkere partij, p. 67. 
Van Nijnatten 1986, p. 137. Vgl. Cie. Gijsbers 1990, p. 40. 
Zie voor een voorbeeld: De Winter, p. 49-56, n.a.v. HR 12-2-1986, NJ 1988-188 (family 
/(^/vreemdelingenrecht). 



122 V. De motiveringsplicht 

5.3. Deskundigenonderzoek 

Over het onderwerp is de laatste tijd veel gepubliceerd.14 

Wat betreft de inhoudelijke kwaliteit geldt in grote lijnen hetzelfde als voor 
het Raadsrapport. Er zijn ook specifieke complicaties, die alle raken aan de 
vraag wanneer en op welke wijze diagnostisch onderzoek zinvol is.2 Hieron
der volgt een inventarisatie van knelpunten. 

a. Wat is in een bepaalde situatie juridisch relevant? Deze kwestie ligt voor
aan, en behoort bij uitstek tot het juridisch vakgebied. Diagnostiek heeft 
slechts zin voor zover de juridische situatie ruimte laat voor verschillende 
keuzes. De open normen van de Nederlandse wet geven op dit punt nogal wat 
speling, en dit wordt versterkt door geldende opvattingen over de invulling. 
Niettemin bepaalt het recht in welke situatie open normen toepasselijk zijn, en 
ook hoe open die normen zijn. In de praktijk wordt een deskundigenonder
zoek vaak door de Raad aangevraagd. Daar lijkt mij niets op tegen, als de 
Raad de voorliggende juridische vraag maar serieus neemt. Van Teeffelen 
acht de rechter verantwoordelijk voor de vraagstelling3, maar de Raad gaat 
ervan uit dat een opdracht wordt gegeven door de Raad of door de (G)VI als 
daarover overeenstemming bestaat met de cliënt.4 Een voordeel van aanvrage 
door de rechter is dat deze zich in een vroeg stadium rekenschap moet geven 
van wat hij wil weten in het kader van de rechtsvraag, terwijl de Raad en de 
(G)VI veelal meer gericht zullen zijn op hulpverlening.5 In deze constructie 
moet de rechter wel inzicht hebben in wat psycho-diagnostiek wel en niet 

TJJ-special 1990, nr. 6. Zie ook de bundel Forensische jeugdpsychiatrie, 1993, met bijdra
gen van o.a. Van Teeffelen, Van Nijnatten, en Eibers en Wolters. Richtlijnen van het 
ministerie van justitie, 1996. Von Brücken Fock 1996, i.h.b. over proces-rechtelijke 
aspecten. 

Van Nijnatten 1993, p. 50: "Ik heb [...] de indruk dat psychologen en pedagogen niet 
zozeer om hun inhoudelijke expertise worden gevraagd maar omdat zij met hun hogere 
sociale status [v.W.: dan raadsmedewerkers met een maatschappelijk werk-opleiding] wel 
in staat worden geacht het hoofd te bieden aan de vertrouwenscrisis tussen burgerij en 
kinderbescherming [...]. De psychologie wordt politiek-strategisch ingezet." Vgl. Carl, 
FRZ1995, p. 1191. 
Van Teeffelen 1993, p. 115. 
Richtlijnen 1996, p. 8. 

Zie voor de Raad het sterke accent op hulpverlening van het WOPP-rapport 1995. Zie 
verder Von Brücken Fock 1996, p. 2. 
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vermag. Bij strafzaken stelt Henket de rechter verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de geraadpleegde deskundige.1 

b. Waarover kàn de onderzoeker2 oordelen en met welke mate van zeker
heid? Deze vraag ligt niet alleen op het terrein van de rechter3, maar ook op 
dat van de deskundigen zelf. Goldstein c.s. stelt over onderzoek bij strijd 
tussen ouders en pleegouders: 

"... the words of children, their overt attitudes, and even their allegiances 
are often too fickle for experts to evaluate correctly. To arrive at a trust
worthy opinion of a particular child's true mental state as to who are his 
psychological parents is a matter which taxes the skills of even the most 
experienced clinicians - skills not easily taught and usually beyond the 
training of courts, social service personnel, and other mental health profes
sionals. Such opinions are often not obtainable at all.".4 

In Nederland is de psychologe Punt5 minder pessimistisch, maar wel valt op 
dat zij het nut afhankelijk stelt van de sociale en juridische context. 

c. Aan welke juridische eisen moet het deskundigenrapport voldoen? De 
rechten van de betrokkenen wegen in het bijzonder zwaar in een situatie 
waarin zij weinig keus hebben. Von Brücken Fock pleit voor een onderzoeks
protocol, en acht de gebruikelijke afwezigheid van de deskundige bij de 
bespreking van diens rapport ter zitting nadelig voor de kwaliteit van de 
jeugdrechtspleging.6 De juridische eis van openheid7 staat haaks op de wens 
van onderzoekers om de vertrouwelijkheid van de verkregen informatie te 
garanderen. Voorheen vermeldde het standaard voorblad van elk PAR-rapport 
dat betrokkenen, tenzij anders was vermeld, konden lezen wat over henzelf 
was geschreven, maar dat zij geen afschrift mochten krijgen. Inmiddels is dit 

Henket 1994, p. 63. In dezelfde zin voor bestuursorganen art. 3:9 Awb; hierover Van 
Buuren 1997, p. 49: naarmate een adviesorgaan meer ervaring heeft met het uitbrengen van 
adviezen over een bepaald type besluiten zal het bestuursorgaan meer mogen afgaan op het 
advies. 
Met "deskundige" wordt hier gedoeld psychiater, academisch gevormde (ortho-)pedagoog 
of psycholoog. 
Die ook verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de geraadpleegde deskundige, vgl. 
Henket, 1994, p. 63, i.v.m. strafzaken. 
Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 43. 
Punt, FJR 1992. 

Von Brücken Fock 1996, resp. p. 17 en p. 15. 
Nota-Kosto 1990 Met recht in beweging, p. 28: bij inzage en afgifte van deskundigen
rapporten moet dezelfde zorgvuldigheid betracht worden als bij Raadsrapporten. 
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onder druk van de juridische realiteit veranderd, maar van harte is dat niet 
gegaan. ' 

d. Over welke informatie behoort de onderzoeker tevoren te beschikken? 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken dat eerdere rapportage ter beschik
king komt aan de onderzoeker2, maar ook juist wensen dat de onderzoeker 
gebruik maakt van door henzelf verzamelde adviezen.3 

e. Het vijfde knelpunt hangt nauw samen met de eerste twee. Voor zinvol 
onderzoek wordt het belangrijk geacht dat opdrachtgever en onderzoeker 
vertrouwd zijn met eikaars denkwereld, en dat zij gemakkelijk met elkaar 
kunnen communiceren.4 Ook om praktische redenen komt de opdrachtgever 
vaak bij hetzelfde onderzoeks-instituut terecht. Frequente samenwerking 
tussen rechter, Raad en deskundigen roept echter al snel de schijn op - en 
misschien ook het risico - van veel handen op één buik.5 In dit verband zijn 
de richtlijnen van het ministerie van belang: "In principe is het uitgangspunt 
dat er géén vooroverleg plaatsvindt tussen de opdrachtgever en de extern 
deskundige", en: "Om te voorkomen dat uitwisseling van informatie tussen 
opdrachtgever en de extern deskundige zich aan het gezichtsveld van de cliënt 
onttrekt, dient hierover naar de cliënt toe de grootst mogelijke openheid te 
worden betracht. " 6 

f. Hoe wordt voorkomen dat deskundigenonderzoek (te veel) nadeel voor het 
kind oplevert? Vooral de tijdsfactor weegt zwaar. Het hierboven geciteerde 
betoog vervolgt, nog steeds in verband met pleegkindsituaties: 

"More than that, the many necessarily intrusive sessions with a child that a 
clinician requires before rendering an opinion would create intolerable 
periods of uncertainty. And that opinion would seldom do more than con
firm what the passage of time implies. Given the current state of knowled
ge and of clinical know-how, there is in the child placement process only 
one procedure for ascertaining with certainty who a child's psychological 
parents are and what remnants of affection, if any, are left to connect him 
with absent biological or adoptive parents. That procedure is to test over 

Zie Van Teeffelen 1993, p. 117. 
VanTeeffelenl993,p. 117. 
Vlgs. Damen een terechte eis, 1992, p. 164. 
Hoefnagels 1982, p. 101, over rapportage door maatschappelijk werkers; Punt FJR 1992, 
p. 38, over deskundigenonderzoek bij juridische strijd rond omgang. 
Vgl. cie. Vliegenthart 1990, p. 17. 
Ministerie van justitie 1996, resp. p. 7 en 12. 
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time the child's reactions to attempted reunions. [...] But the incremental 
assurance which such court-sponsored human experiments give judges and 
social workers about whose claim to recognize is won at a price too high 
for the child. These trial periods disrupt the child's existing life situation 
and shake his security and trust in the protective powers of his longtime 
caretakers to whom he should be returned whenever the experiment 
"fails"."1 

Over de de Nederlandse situatie bij strijd rond omgang en voogdij stelt Punt: 
"Onderzoeksprocedures zijn tijdrovend; een expertise en een eventueel 
daaropvolgende contra-expertise nemen als het een beetje meezit al snel 
een halfjaar in beslag. [...] Met andere specialistische onderzoekers vraag 
ik mij regelmatig af of de belangen van kinderen die in benarde opvoe
dingssituaties verkeren nog wel in voldoende mate aan bod kunnen ko
men.".2 

Uit juridische hoek benadrukt Von Brücken Fock het recht van het kind op 
een snelle behandeling.3 Men kan zich bovendien afvragen of het onderzoek 
ertoe bijdraagt dat het kind zich serieus genomen voelt; dat zal in het alge
meen niet het geval zijn als zijn gevoelens en eventuele wensen in de onder
zoekssituatie voor hemzelf en de onderzoeker duidelijk waren, maar daarbui
ten niet als zodanig worden geaccepteerd. Die kans zal in het algemeen groter 
zijn, naarmate andere betrokkenen minder geneigd zijn om onwelkome infor
matie te accepteren.4 Al deze overwegingen gelden des te sterker bij contra
expertise. De mogelijkheid hiertoe werd in 1974 bepleit door Hoefnagels, en 
later door de commissies Gijsbers en Vliegenthart.5 De nadelen hebben na 
veel gesteggel6 in de uiteindelijke regeling7 zwaar gewogen. De ouder kan bij 
procedures om KB-maatregelen een onderzoek vragen, maar de rechter wijst 
de expert aan.8 Alleen bij andere zaken over het gezag vermeldt de wet dat de 
ouder de gelegenheid moet krijgen om een rapport te overleggen van een zelf 
gekozen deskundige, en dan nog alleen "mits dat mede tot de beslissing van 

Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 43, 44. 
Punt, FJR 1992, p. 38. 
Von Brücken Fock 1996, p. 32. 

Vgl. Normenrapport II, 1987, p. 3a: Er dient door de raad geen onderzoek door een des
kundige van buiten de raad gevraagd te worden louter en alleen om aan het rechtsgevoel van 
één of meer betrokkenen tegemoet te komen". 

Hoefnagels 1974, p. 173. Cie. Gijsbers 1990, p. 6. Cie. Vliegenthart 1990, p. 21. 
Handelingen TK 1993-1994, p. 4135-4163. 

Wet van 7-7-1994 tot herziening van het procesrecht inzaken van personen- en familierecht, 
in werking getreden op 1-11-1995. 
Art. 810a Rv lid 2. 
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de zaak kan leiden en het belang van het kind zich daartegen niet verzet.".1 In 
de richtlijnen van het ministerie wordt apart aandacht gegeven aan de moge
lijkheid van contra-indicaties; ook als de opdrachtgever daaraan voorbij gaat 
houdt de geraadpleegde deskundige een eigen verantwoordelijkheid, van 
waaruit hij het verzoek kan afwijzen.2 

g. Hiermee hangt de laatste vraag samen: wanneer zouden deskundigen een 
verantwoord advies kunnen geven op grond van de reeds beschikbare infor
matie? Iedere beroepsgroep werkt vanuit een eigen referentiekader, en van 
daaruit kan een antwoord op een concrete vraag voor de hand liggen. Men 
kan zich afvragen of het gelukkig is als een rechter pas na individueel psycho-
diagnostisch onderzoek een antwoord accepteert, dat al gegeven kon worden 
op grond van tevoren bekende gegevens. De roep om deskundigen wordt 
ongeloofwaardig als vaag blijft hoe het recht zich verhoudt tot de belangrijk
ste vooronderstellingen waardoor het betreffende vakgebied wordt beheerst. 
Deskundigen zelf worden ongeloofwaardig als zij onderzoeken doen om tot 
conclusies te komen, die ze ook zonder dat onderzoek zouden kunnen geven. 
Als zo'n onderzoek dan ook nog nadelen voor het kind zou meebrengen geeft 
het misschien de rechter wat deze nodig heeft, maar het kind stenen voor 
brood. Hierbij is niet bedoeld dat deskundigenonderzoek in het algemeen 
onbelangrijk is, maar dat het zinvol moet worden toegepast. 

6. Beschouwing 

Aan het begin van dit hoofdstuk werd de vraag gesteld hoe het komt dat de 
motiveringsplicht door de feitenrechter weinig wordt nageleefd. Blijkens § 4.4 
kan er aan toegevoegd worden: hoe komt het dat de Hoge Raad op het gebied 
der KB-maatregelen niet-naleving in feite sanctioneert? Heeft dat gebied 
misschien specifieke kenmerken die verleiden of nopen tot afzwakking van 
het motiveringsvereiste? 

Uiteraard kunnen allerlei factoren van belang zijn. Te denken valt aan 
politieke druk, actieve betrokkenheid van de advocatuur, werkdruk van de 
rechterlijke macht, of de sociale competentie van ouders. Op dergelijke 
rechtssociologische verklaringen voor de lauwheid ten aanzien van de motive
ringsplicht ga ik niet in. Wel worden hieronder diverse mogelijke juridische 
verklaringen op hun merites onderzocht. Vervolgens worden nog enkele 

1 Art. 810a Rv lid 1. 
2 Ministerie van justitie 1996, p. 9. 
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argumenten aangevoerd om juist bij de KB-maatregelen aan die plicht zwaar 
te tillen. 

a. Soms is vrede een hoger goed dan recht, stelde Scholten in 1931.' De 
waarde van een daarop gerichte rechterlijke schikking ligt in de aanvaarding 
door partijen.2 Deze stellingen zijn zeker van toepassing op het kinderbescher-
mingsrecht. Kenmerkend hiervoor is immers het streven naar tenminste enige 
vorm van samenwerking met de ouders.3 Daar is een goede reden voor: 
ouders zijn onvervangbaar. Ook als kinderen zich geheel en al hechten aan 
psychologische ouders, of als zij zich uitdrukkelijk afwenden van hun eigen 
ouders, dan moet er nog altijd rekening mee gehouden worden dat zij hun 
ouders nodig hebben in een later stadium van hun leven. Als kinderen feitelijk 
door de ouder(s) worden verzorgd is de noodzaak van samenwerking nog 
meer vanzelfsprekend. Negatiever gesteld: ouders kunnen hulpverlening en 
vervangende zorg onmogelijk maken of ernstig doorkruisen. Zij kunnen 
letterlijk of figuurlijk "niet thuis" geven, of een beroep doen op de loyaliteit 
van het kind of door juridische procedures een sfeer van onzekerheid schep
pen. In de doctrine wordt gesteld dat motivering bijdraagt aan acceptatie van 
de rechterlijke uitspraak.4 Voor zover motivering van KB-maatregelen enig 
verband doet vermoeden tussen ouderlijk gedrag en rechtsgrond is dat nog 
maar de vraag. "Een goede ouder zijn" is in onze maatschappij een moreel, 
emotioneel en sociaal zwaar beladen begrip. Er is geen groot inlevingsvermo
gen nodig om te begrijpen dat het buitengewoon krenkend is voor ouders als 
situaties worden uitgespeld waaruit ouderlijk tekortschieten kan worden afge
leid. Zo'n motivering, hoe correct ook in ander opzicht, zal veelal acceptatie 
van de maatregel en samenwerking met de uitvoerders belemmeren en is in 
dit opzicht dus ondoelmatig.5 Ook uit het oogpunt van gewone menselijkheid 
dient de rechter niet meer te kwetsen dan onvermijdelijk is. Deze gedachte
gang leidt echter niet tot de conclusie dat motivering moet worden nagelaten, 
maar dat er extra eisen aan gesteld moeten worden. 

' Asser/Scholten 1931, p. 176. 
2 Ibidem. Vgl. Hol, Trema 1998, p. 4: opdat partijen zich voegen naar het recht is "enig 

masseerwerk" noodzakelijk. 
3 Al is het maar dat de ouder zich niet verzet. 
4 Zie § 2. 
5 De Afd. familie- en jeugdrechtspraak van de Ned. Ver. voor Rechtspraak pleitte i.v.m. 

wetgeving bij omgangsregelingen dat de rechter ruimte zou houden voor een beslissing 
"[...] welke - ook in de motivering daarvan - in het belang is van de kinderen en die voor 
alle betrokkenen aanvaardbaar is", Trema 1981, p. 79. 
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b. Zeker gezien het voorgaande is het voor de rechter verleidelijk om te 
veronderstellen dat de maatregel beter kan worden beargumenteerd door de 
raadsrapporteur. Deze heeft immers gewoonlijk intensiever contact met be
trokkenen dan de rechter, en hij staat dichter bij de feiten. Bovendien mag 
men aannemen dat hij vanwege zijn hulpverleningsopleiding in staat is om 
slecht nieuws zo acceptabel mogelijk te brengen. Het tegen-argument is niet 
anders dan dat in § 5.1: de rechter heeft een eigen verantwoordelijkheid, en 
kan deze niet afstaan. 

c. De doctrine is eensgezind dat tegenspraak invloed heeft op de aan motive
ring te stellen eisen.1 Ouders die zich niet daadwerkelijk verweren tegen 
rekesten van de Raad maken het de rechter dus gemakkelijk.2 Evenzo wekken 
ouders die niet voor hun belang opkomen al snel de indruk dat ze bij de zaak 
ook geen belang hebben. De redenering overtuigt hooguit als ouders afzien 
van verweer.3 Er valt tenminste voor te pleiten dat in dat geval het ontbreken 
van overtuigend verweer door de rechter benoemd zou moeten worden. Dit is 
wel een minus-variant.4 Sommige rechten zijn zo zwaarwegend dat de over
heid die behoort te respecteren zelfs als betrokkenen geen blijk geven eraan te 
hechten. Bovendien gaat het niet alleen om rechten van ouders, maar ook om 
die van kinderen. Hun mogelijkheden zijn, nog afgezien van de processuele 
beperkingen, feitelijk beperkt naar de mate waarin ze onvolwassen zijn. Zij 
hebben er recht op om, als ze zover zijn, te kunnen achterhalen waarom hun 
recht op een ongestoord family life werd geschonden. Dit geldt vooral voor 
jonge kinderen, die geen (duidelijke) herinnering kunnen hebben aan de 
situatie die aanleiding was tot de inbreuk. 

d. Toen een ware en een onware moeder hun strijd om een kind aan koning 
Salomo voorlegden gaf deze zijn beroemde beslissing zonder nadere toelich
ting. De kring van rechtsgenoten had daaraan ook geen behoefte: 

"Toen geheel Israël het oordeel vernam, dat de koning had uitgesproken 
werden zij met ontzag voor de koning vervuld, want zij merkten dat de 
wijsheid Gods in hem was om recht te doen.".5 

Vgl. cie. Vliegenthart 1990, p. 21. 
Vgl. Van Montfoort 1993, p. 88. 
Vgl. W.D.H. Asser, 1992. 
Koens 1998, p. 39: de motiveringsplicht geldt ongeacht de vraag of hoger beroep verwacht 
wordt. 
I Koningen 3:28, in de vertaling van het Nederlands bijbelgenootschap, 1956. Zie hierover 
W.D.H. Asser, 1992. 
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Kennelijk sprak het gedrag van de vrouwen voor zichzelf, al moet opgemerkt 
worden dat dat pas duidelijk werd door het weinig lijdelijke optreden van de 
koning/rechter. Het is denkbaar dat bij kinderbeschermingsmaatregelen in het 
algemeen slechts die situaties aan de rechter worden voorgelegd, waarin de 
noodzaak tot een (verdere) inbreuk op het ouderlijk gezag evident wordt 
gevonden. Dit oordeel zou dan tenminste in rechterlijke motivering tot uiting 
moeten komen. Overigens rijst de vraag of zo'n situatie - als daarvan sprake 
zou zijn - wenselijk is: in dat geval blijft immers de afweging of een maatre
gel noodzakelijk is onttrokken aan de openbaarheid. 

e. Scholten merkt op dat Verstands- en gevoelsargumenten in het eindoordeel 
door analyse kunnen worden onderscheiden, maar in werkelijkheid slechts 
ongescheiden voorkomen. Hij vervolgt dat het verstandelijk element tegen
over de gemeenschap sterker op de voorgrond treedt dan het intuïtieve, maar 
dat dat bij het inwendig proces juist omgekeerd is.1 Een recenter auteur stelt 
dat de formele redengeving in het burgerlijk procesrecht niet persé samenvalt 
met de werkelijke, niet concreet te verwoorden redenen.2 Het lijkt aanneme
lijk dat deze overwegingen extra sterk gelden bij KB-maatregelen, waar 
emotionele elementen onvermijdelijk een grote rol spelen. Er is iets voor te 
zeggen dat geen motivering beter is dan een formeel-juridisch juiste reden die 
slechts een schijn-argument weergeeft. Anderzijds: juist in zaken die ook bij 
de rechter een emotionele respons oproepen is het nodig dat deze van zichzelf 
verantwoording eist. 

f. Cassatie wegens een motiveringsgebrek leidt gewoonlijk tot nieuwe behan
deling door de feitenrechter. Dat is niet aantrekkelijk als slechts te verwachten 
is dat de beslissing door het Hof weliswaar beter wordt gemotiveerd, maar 
naar inhoud niet anders uitvalt. Zo'n rechtsgang levert voor de justitiabelen 
geen of weinig winst, voor hen èn voor het justitiële apparaat hoge kosten, en 
tijdsverlies voor alle betrokkenen.3 Dit laatste argument weegt, zoals eerder 
werd betoogd, extra zwaar bij procedures waar kinderen van afhankelijk zijn. 
Toch overtuigt ook deze redenering hooguit gedeeltelijk: als het zo duidelijk 
is dat van betere motivering inhoudelijk geen andere uitspraak valt te ver-

Asser/Scholten, alg. dl, 1931, p. 175. 
Wesseling-van Gent, WPNR 1985, p. 397. 
Vgl. nt. Alkemabij HR 13-4-1983, NJ 1985-149. 



130 V. De motiveringsplicht 

wachten zou de Hoge Raad de leemte kunnen opvullen door aan de feiten-
rechter een kennelijke bedoeling toe te schrijven.1 

g. Doek vindt het aannemelijk dat de HR terughoudend is met cassatie omdat 
de waardering van de feiten is voorbehouden aan de feitenrechter.2 Het lijkt 
mij dat deze dan wel in grote lijnen moet laten blijken welke feiten en omstan
digheden hij hoe waardeert. Déze weergave moet door de cassatierechter 
beoordeeld worden, en daarvoor hoeft deze de waardering van de feiten niet 
dunnetjes over te doen. 

h. Bij rechterlijke motivering wordt een verbinding gelegd tussen enerzijds de 
feiten en omstandigheden van het concrete geval, en anderzijds algemene 
rechtsregels. Als deze laatste onduidelijk zijn wordt motivering een hachelijke 
kwestie. Naar mijn mening is het recht van de KB-maatregelen inderdaad op 
sommige onderdelen zo vaag dat de rechter hierin weinig houvast kan vinden. 
Hij blijft op veilig terrein door in globale termen te motiveren en door te 
verwijzen naar rapportage over de feitelijke situatie. Deze gewoonte draagt er 
wel toe bij dat rechterlijke invulling van de open wettelijke normen achterwe
ge blijft. 

i. Last but not least: is het gebied dat door het recht van de KB-maatregelen 
wordt bestreken soms niet belangrijk genoeg? Er wordt wel beweerd dat de 
HR strengere eisen stelt aan de motivering van beslissingen die van ingrijpen
de betekenis zijn voor wie het aangaat: 

"In de eerste plaats zijn dit uiteraard beslissingen welke strekken tot wette
lijke vrijheidsbeneming, beslissingen in krankzinnigenwetzaken. In de 
tweede plaats beslissingen die betrekking hebben op de vraag of in het 
gegeven geval een inbreuk op iemands privacy gerechtvaardigd is.".3 

Deze bewering gaat duidelijk niet op voor de cassatierechtspraak bij de KB-
maatregelen. Deze spelen zich af in een sociaal veld dat in enkele opzichten 
dezelfde trekken vertoont als dat waarbinnen de gedwongen opname in een 
psychiatrische inrichting zich grotendeels afspeelt. Men denke aan de belang
rijke rol van de hulpverlening, aan de veelal geringe sociale competentie van 

Vgl. Korthals Altes 1993, p. 100. 
Doek 1988, p. 105. 

Korthals Altes 1993, p. 102; overigens acht hij ook deze verzwaarde plicht mede afhank
elijk van wat door partijen gesteld is. Bij Asser/Vranken 1995, p. 149-150, wordt met name 
het personen- en familierecht genoemd: als partijen hierover verdeeld zijn mag van de 
rechter zowel bij de behandeling van de zaak als bij de motivering uiterste zorgvuldigheid 
worden verlangd. 



V. De motiveringsplicht 131 

de justitiabele en tenslotte aan het spanningsveld tussen enerzijds veiligheid 
van derden en zorg voor de betrokkene, en vrijheid van deze laatste. Er zijn 
uiteraard ook verschillen, waarvan ik hier slechts noem het verschil tussen 
persoonlijke autonomie en gezag over een minderjarige. Op het gebied van de 
gedwongen opname heeft de Hoge Raad zich de laatste jaren inderdaad niet 
onbetuigd gelaten. Het is duidelijk dat de HR hier zwaar tilt aan de motive
ringsplicht van de feitenrechter1, ook als cassatie in casu uitblijft.2 In enkele 
jaren tijd is een stortvloed van jurisprudentie losgekomen.3 Hetzelfde geldt 
trouwens voor het alimentatierecht en het meer naar inhoud te vergelijken 
omgangsrecht.4 Nu zijn dit ook terreinen waar veel vaker dan bij de KB-
maatregelen wordt doorgeprocedeerd, maar de motiveringsplicht behoort toch 
niet alleen afhankelijk te zijn van het activisme van justitiabelen en hun advo
caten. 

Tot zover de mogelijke verklaringen voor rechterlijke terughoudendheid, en 
de weerlegging daarvan. 

Aansluitend hierop volgen, zoals aangekondigd, hieronder ook nog enkele 
argumenten waarom rechterlijke motivering speciaal op het terrein van de 
KB-maatregelen belangrijk is. 

a. De rechtspraak van de KB-maatregelen speelt zich grotendeels af achter 
gesloten deuren. Als de wel openbare5 uitspraak zich in nevelen hult ver
liest de buitenwereld elk zicht op de rechtspleging. 

b. Juist op het gebied van gezinsverhoudingen kan jurisprudentie snel verou
deren onder invloed van maatschappelijke omstandigheden en verschuiving 
van normen. Daarom is het nodig dat de feitenrechter toetst aan geldend 
recht, en bijdraagt tot ontwikkeling van het recht. 

c. De OTS slaat in de ouderlijke bevoegdheden een bres waardoor het kind 
via uithuisplaatsing, gedwongen ontheffing en zelfs adoptie6 geheel uit het 
zicht van de ouders kan verdwijnen. Dit open einde is het onvermijdelijk 

HR 3-6-1994. NJ 1994-74 (omgang). 
HR 4-11-1994, NJ 1995-211 (machtiging op eigen verzoek). HR 20-6-1997, NJ 1997-625. 
Zie De Boer, NJB 1984b, NJB 1986, NJB 1993b, NJB 1994a. 
Zie over jurisprudentie m.b.tt omgangsrecht De Boer, NJB 1982, en NJB 1984a. 
In de zin van toegankelijk, zie hierover de Boer, NJB 1985. 

Zie art. 1:228 lid 2 BW voor de met ingang van 1-4-1998 geldende uitzonderingen op het 
vereiste van ouderlijk toestemming. Voordien kon een ouderlijk veto na twee jaar gepas
seerd worden. 
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neven-effect van een beleid waarbij steeds wordt begonnen met de lichtst 
mogelijke ingreep, die echter vervolgens niet altijd voldoende biedt aan het 
kind. Gezien dit open einde mag de ouder niet gesust worden met vaaghe
den. Dit geldt vooral als voorzien kan worden dat gedragsverandering bij 
de ouder noodzakelijk is voor behoud of herstel van de feitelijke verzor
ging door de ouder. De ouder moet niet alleen in de beslotenheid van een 
hulpverlenend contact horen wat van hem verwacht wordt. 

d. Discussies over een meldplicht bij kindermishandeling voor hulpverleners 
of anderen staan op los zand als het recht geen ijkpunt biedt voor wat een 
kind minimaal aan zorg mag verwachten. In de huidige stand van zaken is 
het recht hierover te vaag. 

Al met al leveren de vermelde verklaringen voor rechterlijke terughoudend
heid hiervoor geen overtuigende verdediging, al geven ze wel inzicht in 
enkele specifieke problemen. Het motiveringsvereiste geldt óók voor de KB-
maatregelen, onverkort en in enkele opzichten zelfs extra. Het gaat bij de KB-
maatregelen om zo ingrijpende inbreuken op zo fundamentele rechten, dat een 
behoorlijke motivering wel het minste is dat mag worden verwacht. 
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VI. Invulling van de gronden voor kinderbeschermings
maatregelen; mogelijkheden en complicaties 

1. Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat over de feitelijke omstandigheden die in de concrete 
rechtspraktijk kunnen dienen als invulling van de rechtsgronden. Het gaat 
vooral over de daarbij onvermijdelijke complicaties en verschillen van inzicht. 

Hiertoe worden eerst in § 2 diverse invalshoeken behandeld van waaruit 
het probleem kan worden benaderd: de rechten van het kind, (dreigende) 
schade aan het kind en ouderlijk gedrag. Vervolgens wordt in § 3 aandacht 
besteed aan oneigenlijk1 gebruik van de rechtsgrond voor OTS, en in § 4 aan 
andere invullingen voor overheidsingrijpen via OTS of andere KB-maatrege-
len. Hierbij wordt geen volledigheid gepretendeerd. Zo wordt verwaarlozing 
niet als mogelijke invulling besproken omdat ouderlijke plichten hooguit zeer 
globaal omschreven kunnen worden.2 Ook de ontzettingsgronden zijn niet 
afzonderlijk behandeld. De ontzetting is sterk in onbruik geraakt3 waardoor de 
bijbehorende gronden in jurisprudentie en literatuur van de laatste decennia 
vrijwel niet aan de orde komen. Zonder dossieronderzoek valt er niet meer 
over te melden dan wat in de handboeken staat. In § 5 worden vervolgens 
enkele bijkomende aspecten behandeld: tijdsverloop en de betekenis van de 
specifieke normen van het gezin. Het geheel wordt in § 6 afgesloten met een 
beschouwing, waarin een voorstel voor synthese wordt gedaan. 

Het gaat hieronder steeds om invulling van de rechtsgrond in enge zin4: 
altijd kan vrijwillige hulpverlening de voorkeur verdienen vanwege het ulti
mum remedium-criterium of om doelmatigheidsredenen, en vaak zal die 
keuze in de praktijk gemaakt worden zonder dat er enige inbreuk op ouderlijk 
gezag aan te pas komt. 

Zie §3 .1 . 

In § 4.7 komen wel minimum-eisen aan de orde die gesteld worden door het Amsterdamse 
GG en GD-team voor kinderen van drugsverslaafde ouders. 

Zie hfdst. III § 2. Bartels 1995, p. 214, 215: "Misbruik van ouderlijke macht zoals [...] een 
kind aanbieden voor prostitutie of voor het vervaardigen van kinderpornografie, [...] het uit 
een raam van een bovenhuis gooien van een baby, [...] niets van dit alles is nog aanleiding 
ontzetting te verzoeken. De raad verzoekt een ondertoezichtstelling. De ontzetting is dus 
exit. " 
Zie hfdst. I, § 2.2. 
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Tenslotte: in dit hoofdstuk wordt slechts summier verband gelegd tussen 
feitelijke omstandigheden en diverse gradaties van overheidsinterventie; deze 
samenhang wordt elders behandeld.1 

2. Invalshoeken 

2.1. Algemeen 

In hoofdstuk III werd beschreven hoe in de diverse periodes van de twintigste 
eeuw steeds een bepaalde zienswijze overheerste: koppeling van rechtsgrond 
aan ouderlijk gedrag was kenmerkend voor het begin van de eeuw, de noodsi
tuatie van het kind stond centraal vanaf de invoering van de OTS, en in de 
laatste decennia kwam het accent in toenemende mate te liggen op de rechten 
van het kind. Geen enkele benadering echter verdrong de twee andere geheel 
uit het zicht, en deze andere dienden dan ook steeds als aanvulling en correc
tie. Hieronder worden deze drie gezichtspunten onderzocht op hun merites in 
verband met de invulling van de rechtsgronden. Het gezichtspunt dat in de 
meest recente periode overheerste komt als eerste aan bod. 

2.2. Rechten van het kind 

Vanaf de zeventiger jaren staan de rechten van minderjarigen volop in de 
belangstelling.2 Lange tijd ging het hierbij voornamelijk om toegang van de 
jeugdige tot de rechter, om juridische erkenning van zijn toenemende mondig
heid3, en om de geldigheid van grondrechten voor "een ieder". 

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) heeft ondertussen de 
schijnwerpers opnieuw gericht op de aloude specifieke beschermingsrechten 
van kinderen: 

"De staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke en bestuurlijke 
maatregelen en maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied om het 

Hfdst. rx. 
B.v. de Nationale Federatie voor Kinderbescherming 1972, p. 6: kinderbeschermingsmaat
regelen moeten geformuleerd worden als bepalingen ter handhaving van de eigen rechten 
van de minderjarige. Zie voor een overzicht Asser/De Boer 1998, p. 614. 
B.v.: De Langen 1973; zeven jeugdrechtspecialisten, NJB 1975; Van Wamelen, FJR 1990, 
p. 2-8; Rutten-Roos 1992. Zie ook Asser/De Boer 1998, § 817 en de daar genoemde 
auteurs. 
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kind te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, 
letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige 
behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel mis
bruik, terwijl het kind onder de hoede is van de ouder(s), wettige voogd-
(en) of iemand anders die de zorg voor het kind heeft.".1 

Zo verkrijgt de enigszins bestoft geraakte kinderbeschermingsgedachte nieuwe 
glans. Voegt het verdrag aan de discussie over rechtsgronden iets meer toe 
dan mooie woorden? Ongetwijfeld geeft het een nuttige specificatie van rech
ten van kinderen. Er moet echter niet al te veel van verwacht worden, en wel 
om verschillende redenen. 
a. Het verdrag is geformuleerd in vage bewoordingen, die niets zeggen over 

de onderlinge rangorde. Dit geldt voor wel meer verdragen en het heeft 
niet verhinderd dat met name het EVRM op het Nederlandse recht grote 
invloed heeft verkregen. Dit werd mogelijk doordat mondige burgers de 
rechter min of meer dwongen om zich uit te spreken. Vooralsnog lijkt het 
niet erg waarschijnlijk - nog afgezien van de wenselijkheid - dat de Raad 
voor de Kinderbescherming op soortgelijke wijze zal bijdragen aan grens
verlegging in het recht. Dit sluit niet uit dat het verdrag stimuleert tot een 
theoretische doordenking van rechten van kinderen. De kans lijkt voorals
nog niet groot dat dat gebeurt zonder wisselwerking met een actuele 
rechtsstrijd2, en zonder druk van belangengroepen. 

b. Effectiviteit van het verdrag wordt belemmerd doordat het accent ligt op 
de zorgplicht van de overheid, welke zich slecht laat afdwingen. Dat bo
vendien de rechten van kinderen sterk zijn geformuleerd in ideaalbeelden 
maakt de kans op concreet resultaat ook al niet groter. 

c. De vele rechten van kinderen staan in het algemeen niet in een vast hiërar
chisch verband. Niettemin zijn sommige rechten belangrijker dan andere, 
en het recht om door de eigen ouders opgevoed te worden zonder inmen
ging van de overheid is ongetwijfeld zwaarwegend. Dit betekent dat niet 
alleen onderzocht moet worden of het kind recht heeft op overheidsinter
ventie, maar vooral of dit recht zwaarder weegt dan dat op non-interven
tie. 

d. Het verdrag verplicht blijkens zijn bewoordingen alleen de overheid. Dit 
geldt ook voor het EVRM, maar inmiddels wordt aangenomen dat het 

Art. 19IVRKlid 1. 
Vgl. Von Brücken Fock, FJR 1998, p. 1: "Voor rechtshulpverleners is de schone taak 
weggelegd om daar waar kinderrechten op het spel staan op bepalingen van het IVRK 
uitdrukkelijk een beroep te doen ten einde aldus een gemotiveerde beslissing van de rechter 
uit te lokken. " 
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EVRM in elk geval enige horizontale werking heeft.1 Te verdedigen valt 
dat horizontale werking juist nodig is in civielrechtelijke relaties met grote 
machtsverschillen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat in de literatuur 
wordt aangenomen dat het IVRK horizontale werking heeft.2 Hiermee zijn 
we er echter niet, want de rechten van (j°nge) kinderen zijn vooral sociale 
grondrechten. In het algemeen is derdenwerking hierbij problematisch 
omdat de vrijheid van de wederpartij erdoor wordt beperkt.3 Deze compli
catie weegt zwaar omdat ouderlijke rechten niet alleen verbonden zijn met 
ouderlijke plichten, maar óók - vooral in de context van het EVRM -
gelden als vrijheidsrechten. Er is wel gesteld dat de positieve verplichting 
van de overheid ten aanzien van sociale grondrechten onderworpen moet 
blijven aan andere maatstaven dan de verplichting om de klassieke vrij
heidsrechten te ontzien.4 In het algemeen lijkt mij veel voor deze opvatting 
te zeggen, maar toepassing op het IVRK zou wel erg veel afbreuk doen 
aan de effectiviteit. 

In elk geval krijgen de verplichtingen die het IVRK aan de overheid oplegt 
pas volledig effect voor kinderen via de gezagsdrager en vooral via feitelijke 
verzorging. Het is dan ook de vraag of uit het IVRK veel valt af te leiden 
over de rechtsgronden voor interventie zolang ouderlijke plichten taboe zijn 
als gespreksonderwerp. Voor kinderen die binnen de cocon van het gezin 
meer afgeschermd dan beschermd worden kan het verdrag slechts werkelijke 
invloed hebben via enige nadere invulling van die verplichtingen. 

Dit alles neemt niet weg dat het IVRK het recht van kinderen op zorg nog 
eens extra benadrukt. Dit recht hadden kinderen al lang in het Nederlandse 
recht via de ouderlijke plicht tot verzorging en opvoeding.5 Het "recht op 
harmonische ontplooiing" is een buitenwettelijke recente variant. Het is ge
ïnspireerd door de preambule van het IVRK en lijdt aan hetzelfde euvel als 
veel bepalingen van het verdrag: dat van niet-afdwingbaarheid. Als norm 
voor overheidsingrijpen is het sterk een ideaalbeeld. Taalkundig is de term 

Zie annotator Alkema bij HR 9-1-1987, NJ 1987-928. Verhey 1992, p. 448: de discussie 
over al dan niet horizontale werking is achterhaald. Zie verder over de horizontale werking 
van grondrechten: Clapham 1993, vooral p. 91-111; Alkema 1995 p. 22-32; Groen 1995. 
Door Clapham (UK) 1993, p. 101 en 110 en Doek, NJCM-bulletin 1995, p. 16. 
Verhey 1972, p. 172. 

In deze zin De Boer i.v.m. donatie van lichaamsweefsel, NJB 1990, p. 1368. 
Door art. 1:247 BW lid 2, i.w.tr. 2-11-1995, aldus gespecificeerd: "Onder verzorging en 
opvoeding wordt mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en 
lichamelijk welzijn van het kind en het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoon
lijkheid". 
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ook niet gelukkig: ontplooiing kan al evenmin verschaft worden als bijvoor
beeld gezondheid of geluk. Beter zou het zijn om te spreken van een recht op 
condities die zulke begeerlijke zaken bevorderen. 

Een bescheidener variant is het recht van het kind op hulpverlening. Gaat 
het hierbij om wat professionele hulpverleners nodig vinden? In dat geval zou 
de standaard tussen juristen en hulpverleners wel eens uitéén kunnen lopen. ' 
Een andere maatstaf is wat tenminste van ouders verwacht mag worden als 
hun kind hulp nodig heeft. Hiermee komen we opnieuw terecht bij de ouder
lijke plichten. In de slotparagraaf van dit hoofdstuk kom ik hierop terug. 

2.3. Ouderlijk gedrag 

Het Europese Hof koppelt de rechtsgrond voor "taking into public care" 
onverbiddelijk aan ouderlijk gedrag: duidelijk moet zijn aangetoond dat de 
ouder het recht om zijn kind te verzorgen en op te voeden uitoefent "in a 
manner contrary to the child's interests".2 Over een mindere inbreuk zoals de 
Nederlandse "kale" OTS laat het Hof zich niet expliciet uit, al suggereert de 
context dat het vereiste ook daarvoor geldt.3 Het Comité van Ministers van de 
Raad van Europa acht de bevoegde autoriteit gehouden om passende maatre
gelen4 te nemen als de ouderlijke verantwoordelijkheden worden uitgeoefend 
op een wijze "which is detrimental to the essential interests of the child".5 

Aangezien geen andere rechtsgronden worden genoemd moet worden aan
genomen dat het Comité ook bij de "kale" OTS verband eist met ouderlijk 
gedrag. Hierbij wordt noch door het Europese Hof, noch door het Comité van 
Ministers gerept van schuld.6 

In hoofdstuk III bleek dat het bij de invoering van de OTS uitdrukkelijk de 
bedoeling was om OTS mogelijk te maken zonder ouderlijk gedrag aan te 
voren als oorzakelijke factor bij het ontstaan van de bedreiging met "lichame
lijke zedelijke ondergang". Deze zienswijze overleefde probleemloos de 
wetswijziging van 1995, en maakt het mogelijk om ingewikkelde discussies 

Het oude medische adagium "bij twijfel afblijven" is al lang verlaten. Vgl. Van Montfoort, 
1994, p. 52, over een mogelijke regel onder medici dat ten onrechte niet ingrijpen ernstiger 
is dan ten onrechte wel ingrijpen, dit i.t.t. de geldende leidraad in het (straf)recht. 
EHRM 24-3-1988 (Olsson I), Series A, vol. 130, § 72 jo. § 148, 149. 
De situatie van public care/ assistance public wordt afgezet tegen strijd tussen de ouders, 
waar het belang van het kind doorslaggevend is. 
Gelijk te stellen met kinderbeschermingsmaatregelen, Van Wamelen 1987, p. 344, nt. 256. 
Aanbeveling nr. R(84)4, beginsel 4, hierover Van Wamelen 1987, p. 344. 
Vgl. hfdst. III, § 2 en § 6.2. 
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over oorzakelijke verbanden te vermijden. Houdt bijvoorbeeld een moeder 
van een zevenjarig kind het kind terecht veelvuldig van school omdat het 
buikpijn heeft, of is het aannemelijk dat haar angst om alleen te zijn een 
belangrijke factor is? Mag verband worden aangenomen tussen eerder door de 
vrouw gemelde vaderlijke gewelddadigheid en de zwerfneigingen van een 
negenjarige? Heeft de geslachtsziekte van een vijfjarige iets te maken met het 
gegeven dat de stiefvader eerder door diens ex-partner werd beschuldigd van 
seksuele spelletjes met hun gezamenlijke kinderen? Bij deze voorbeelden is er 
weliswaar reden voor bezorgdheid over een mogelijke samenhang tussen 
ouderlijk gedrag en de ontwikkeling van het kind, maar ook met nadere 
gegevens zal er vaak niet meer van gezegd kunnen worden. Een accent op het 
eventuele oorzakelijke verband zou gemakkelijk leiden tot een escalerende 
strijd die volstrekt vruchteloos, zo niet nadelig is voor het kind om wie het 
allemaal begonnen was. Bij strakke hantering van het vereiste van het Europe
se Hof zou bescherming achterwege blijven bij probleemsituaties die niet 
direct en zichtbaar door de ouders worden veroorzaakt.1 Dit was destijds een 
krachtig argument om de rechtsgrond voor OTS los te koppelen van ouderlijk 
gedrag.2 Een tweede bezwaar is van geheel andere orde: een focus op ouder
lijk gedrag draagt het risico van moralisme in zich.3 

Aan de andere kant: het vereiste van verband tussen ouderlijk gedrag en 
de aangevoerde rechtsgrond klinkt plausibel. Ons maatschappelijk en juridisch 
bestel gaat er van uit dat het behartigen van belangen en het uitoefenen van 
rechten van een bepaald kind rustig aan ouders overgelaten kan worden. Hoe 
zou inmenging in ouderlijk gezag zinvol kunnen zijn als aan de uitoefening 
daarvan niets mankeert? Waarom zou hulpverlening aan of ten behoeve van 
het kind moeten worden opgelegd als de ouders hun verantwoordelijkheden 
jegens het kind voldoende nakomen? Bovendien geeft een aanduiding in 
termen van ouderlijk gedrag aan de ouders het meeste kans om effectief te 
streven naar herstel in de ouderlijke bevoegdheden. 

Wald (USA) 1976. 
Zie Hfdst. III, § 2. 
Vgl. Wald (USA) 1976 i.v.m. "neglect" als rechtsgrond. Vgl. ook "slecht levensgedrag" als 
ontzettingsgrond. 
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2.4. (Dreigende) schade aan het kind 

Men kan ook kiezen voor (te vrezen) schade aan het kind als norm. Zolang 
niet duidelijk is om wat voor soort schade het gaat zijn er ook bij dit alterna
tief voetangels. 

Eén ding is wel duidelijk: de schade hoeft nog niet te zijn ingetreden. Dit 
is ook de Straatsburgse opvatting1 al is het zeer de vraag of in Straatsburg met 
"actual harm" hetzelfde bedoeld wordt als met de schade waarop onze natio
nale OTS-grond doelt.2 Een vergelijking met het gevaarscriterium bij ge
dwongen opname van geestelijk gestoorden ligt voor de hand3, maar gaat 
hooguit ten dele op. Het zelfbeschikkingsrecht van de volwassene is van 
geheel ander gehalte dan de rechten van ouders jegens hun kinderen. Het 
maakt verder nogal uit of het gevaar voor anderen in het algemeen geldt dan 
wel ten aanzien van een bepaald kind, dat zich bovendien niet kan onttrekken 
aan de feitelijke en formele afhankelijkheid van deze ouder. Het kind heeft 
bovendien niet alleen vrijwaring van gevaar nodig, maar ook daadwerkelijke 
zorg; ook uit dit oogpunt ligt in de relatie ouder-kind de maatstaf voor gevaar 
lager dan bij de BOPZ-formule. 

Hoe dan wel? De Amerikaan Wald vindt te vrezen schade als rechtsgrond 
acceptabel, mits het gaat om te specificeren schade van ernstige aard, en om 
"substantial and imminent"4 risico. Bijvoorbeeld: "a court must be able to 
protect a five-year old child left unattended for several days, even if the child 
has avoided injury".5 Als ernstige emotionele schade blijkt uit 'severe anxiety, 
depression or withdrawal, or untoward aggressive behaviour or hostility 
towards others"6 is interventie alleen geoorloofd als ouders niet voor behande
ling van het kind zorgen. Als schade blijkt is gebrek aan bereidheid om daar 
wat aan te doen voldoende grond.7 Zo blijkt ook in zijn visie ouderlijk gedrag 
soms een mede-bepalende factor. 

Walds opvatting dat er in elk geval tenminste verband met (dreigende) 
schade moet worden aangetoond spoort op het oog met de Nederlandse tradi
tie waar deze eis door de OTS-grond wordt gedekt. Het hierboven geciteerde 
voorbeeld suggereert echter dat hij aanmerkelijk scherpere eisen stelt dan in 

EHRM 24-3-1988 (Olsson I), Series A, vol. 130, NJCM-bulletin 1988-p. 362, § 62: "actual 
harm" niet vereist. 
Zie § 2.3 over het door het Europese Hof vereiste verband met ouderlijk gedrag. 
Vgl. A-G Meijers bij HR 20-11-1987 (Petra), NJ 1988-657. 
Wald 1976, p. 259. 
Ibidem, p. 259. 
P. 262. 
P. 252. 
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Nederland gebruikelijk is: dat in ons land een inbreuk op het gezag pas geoor
loofd zou zijn als een vijfjarige meerdere dagen alleen is gelaten lijkt me 
onwaarschijnlijk.' Ook bij Goldstein c.s. moet de te vrezen schade ernstiger 
zijn dan bij onze OTS. 

Hoe dan ook, het dilemma "te veel of te weinig, te laat of te vroeg" wordt 
ook in deze benadering niet opgelost. 

3. Oneigenlijk gebruik 

3.1. Algemeen 

De term "oneigenlijk gebruik"2 duidt op toepassing van een maatregel zonder 
dat voldaan is aan de rechtsgrond. Heiligt een op zichzelf goed doel een 
zodanig gebruik? In het maatregelenrecht is dit een oude vraag. In de twinti
ger jaren gebruikte de pragmatische Amsterdamse kinderrechter De Jongh de 
OTS om de beperkingen van sommige wettelijke regels te omzeilen. Overwa-
ter, toen nog secretaris van de voogdijraad te Amsterdam, bekritiseerde het 
"utiliteitsdenken" van zijn tegenspeler.3 Toen Overwater in 1948 terugkeek op 
zijn carrière als kinderrechter stelde hij hierover: 

"Het is volkomen waar, dat ik in mijn Amsterdamse jaren met bezorgdheid 
heb gadegeslagen de ontwikkeling van de eerste kinderrechter daar ter 
stede, Mr. G.T.J. de Jongh, en daartegen ook wel een waarschuwende 
stem heb laten horen, omdat ik meende dat hij in zijn emotionele voortva
rendheid te ver ging. Maar het is even waar, dat ik, naarmate ik zelf meer 
kinderrechter werd door de practijk van het werk in een groot arrondisse
ment, steeds meer begrip heb gekregen voor wat De Jongh met de onder
toezichtstelling wist te bereiken en dat ik zelf gedurende vele jaren beslis
singen heb genomen, die van de beschikkingen van deze grote, deze gebo
ren kinderrechter niet verschilden.".4 

Het citaat illustreert zijn dubbele loyaliteit als kinderrechter, welke functie 
toen ook in de praktijk nauw verbonden was met de OTS-hulpverlening. Het 

Afgezien van een situatie waarbij het gaat om een kennelijk eenmalige gebeurtenis, b.v. een 
verkeersongeluk van de ouder gedurende een kort bedoelde afwezigheid; afgezien ook van 
het steeds geldende doelmatigheids- en ultimum remediumcriterium, zie hfdst. VIII. 
De term "oneigenlijk" ontleen ik aan Delfos en Doek 1982, p. 78, waar hij wordt gebruikt 
i.v.m. de "financiële" OTS. De term werd sindsdien veelvuldig toegepast in toenemend 
kritische zin. 
Overwater, TAMK 1927c; reactie van De Jongh, TAMK 1927; naschrift van Overwater, 
TAMK 1927e. 
Overwater 1948, p. 88. 
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gaat echter om meer. Het citaat illustreert óók de invloed die een nauwe en 
langdurige omgang met de praktijk heeft op het juridisch denken, en de dis
crepantie tussen het recht als systeem en als einzelfallgerechtigkeit. Ook nu de 
kinderrechter niet langer hoofd van de gezinsvoogdij is zijn deze woorden 
nog steeds actueel. 

Een andere interpretatie van de rechtsgrond dan de wetgever ooit bedoelde 
valt goed te verdedigen omdat een open rechtsgrond juist als voordeel heeft 
dat aanpassing aan veranderende maatschappelijke omstandigheden mogelijk 
is.1 Wel lijkt het mij dan een vereiste dat van die ontwikkeling rekenschap 
wordt afgelegd in de theorie, of dat in de rechterlijke motivering tot uiting 
komt waarom gekozen is voor een dynamische interpretatie. Waar dat gebeurt 
is van oneigenlijk gebruik slechts sprake, als die theorie of interpretatie de 
toets der kritiek niet kan doorstaan. 

Oneigenlijk gebruik van de OTS is lange tijd door velen geaccepteerd2, 
wat zich laat verklaren uit de nadruk op hulpverlening en het belang van het 
kind. Sommige voorzieningen waren en zijn voor minderjarigen immers 
slechts toegankelijk via een maatregel. Dit argument verliest in elk geval zijn 
kracht naarmate die voorzieningen ook langs andere weg beschikbaar zijn. 

Enkele veelgebruikte toepassingen worden hieronder behandeld. 

3.2. De "financiële OTS" 

Maatregelen gaven en geven een mogelijkheid om hulpverlening te financie
ren. Aanvankelijk schoven voogdijverenigingen en armenzorg elkaar de 
kosten toe.3 In de jaren dertig ging de strijd tussen kinderrechters (en via 
dezen het ministerie van justitie) en armenzorg4, o.a. in verband met medi
sche zorg. In de tachtiger jaren spande het erom of hulpverlening (lees: ver
blijf buitenshuis) door WVC betaald zou worden. Tot dan was het vooral een 
strijd tussen instanties geweest met een sterk broekzak-vestzak gehalte. In de 
tweede helft van de jaren tachtig werd daarentegen de principiële vraag of een 
louter "financiële" OTS aanvaardbaar is voorgelegd aan zowel de staatssecre-

Zie hfdst. III, § 5.4 en § 5.5. 
Kritiek kwam behalve van belangengroeperingen van ouders vooral van politieke zijde: Cie. 
Vliegenthart 1990, p. 45. 
Zie Schadee, TKw II, TKw III, TAK 1910. 

Zie b.v. De Jongh, TAMK 1926. Vgl. Overwater, TAMK 1932b. Er ontstond ook samen
werking, zie Haverkorn van Rijsewijk, TAMK 1935, en Schreuder, TAMK 1935. 
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taris als de Hoge Raad.1 Eensgezind vonden zij dat de OTS uitsluitend mag 
worden uitgesproken als aan de rechtsgrond is voldaan - wat in diverse recht
zaken naar het oordeel van de rechter2 niet het geval bleek. Annotator Doek 
was er niet gelukkig mee: 

"[Een schending van art. 8 EVRM] is anno 1987 een doodzonde 
in het Nederlandse rechtsbestel. Maar als nu het niet uitspreken van bijv. 
een ondertoezichtstelling [...] betekent dat de betreffende minderjarige niet 
de hulp en steun ontvangt, die hij/zij nodig heeft om grote schade in zijn 
ontwikkeling te voorkomen [...] is dat dan een correcte toepassing van het 
zo sacrosancte EVRM?".3 

De staatssecretaris zag de oplossing terecht in een verband met het ouderlijk 
gedrag: als ouders in de noodzakelijke hulpverlening niet toestemmen of als 
weigering om hun aandeel te betalen die hulp onmogelijk maakt is er geen 
sprake van een oneigenlijk gebruik van de maatregel.4 

Hoe dan ook, het was niet overbodig de ouderlijke bijdrageplicht bij justi
tiële en niet-justitiële hulpverlening gelijk te trekken.5 Maar ging het bij de 
hierboven aangehaalde zaken wel alleen om financiering? Mogelijk speelde 
ook mee hoe ver de ouder in de kennelijke strijd met de minderjarige gebruik 
mocht blijven maken van zijn feitelijke overwichtspositie en zijn gezag. 

3.3. Versterking van de rechtspositie van een (oudere) minderjarige 

Deze toepassing van de OTS is oud. In 1924 werd een OTS uitgesproken 
opdat een twintigjarige in een interne dienstbetrekking kon blijven6 tegen de 
wens van haar ouders omdat, aldus de kinderrechter, dezen haar kennelijk 
slechts thuis wilden halen uit rancune tegenover haar werkgevers, en "[om] de 
voldoening te smaken haar aan hun wil te onderwerpen".7 In feite diende de 
OTS tot in de jaren tachtig als een manier om ongeacht een reële bedreiging 
met lichamelijke of zedelijke ondergang de zwakke positie van de minderjari-

HR 20-11-1987, NJ 1988-657. Zie over uitspraken van de lagere rechter FJR 1987, p. 138-
144. 

Behalve volgens de kinderrechter te Amsterdam, 19-3-1986; diens oordeel werd echter 
opzij gezet door het Hof. 
Doek, FJR 1987, p. 144. 
TK 1992-1993, 23 003.3 (MvT), p. 10. 
Zie hierover Doek en Vlaardingerbroek 1996, p. 287, 288. 
Toen via aanwijzing van de gezinsvoogd. 
Kr 's-Gravenhage 29-9-1924, MBR 1925, p. 39. Vgl. HR 24-1-1924, NJ 1924, p. 376. 
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ge te versterken. Daarbij kon het gaan om dreigend misbruik van bevoegd
heid van de kant van de ouder, maar ook om feitelijk niet-functioneren van 
het gezag, bijvoorbeeld omdat de jeugdige zich daaraan onttrokken had.1 

Dergelijk gebruik kwam pas onder vuur bij de hierboven beschreven strijd 
over de "financiële OTS", waarbij de HR een kritischer standpunt innam.2 

Inmiddels is de positie van de jeugdige op diverse manieren versterkt. 
Hierbij denk ik aan de verlaging van de meerderjarigheidsgrens, de ruimere 
mogelijkheid om een bijzondere curator te benoemen, en de toepasselijkheid 
van mensenrechten voor jeugdigen. Het lijkt bovendien aannemelijk dat bij 
ernstige conflicten tussen ouders en jeugdigen niet snel meer gesproken kan 
worden van oneigenlijk gebruik van de OTS, en wel om twee redenen. Ten 
eerste is in de nieuwe OTS-grond afstand genomen van de toch al zelden 
letterlijk genomen dreiging met (lichamelijke of geestelijke) ondergang. Ten 
tweede erkent de wet sinds 1-11-1995 wat al vanaf het begin van de OTS 
praktijk was, namelijk dat de maatregel gebruikt mag worden ter bevordering 
van de zelfstandigheid van de minderjarige, tenminste als diens "leeftijds- en 
ontwikkelingsniveau en [...] bekwaamheid en behoefte zelfstandig te handelen 
en zijn leven naar eigen behoefte in te richten daartoe noodzaken".3 In § 4.6 
wordt verder ingegaan op strijd tussen ouder en kind als mogelijke invulling 
van de rechtsgrond voor ingrijpen in het gezag. 

3.4. De OTS ter voorkoming van uitzetting 

In de zeventiger en tachtiger jaren werd soms de OTS met succes gebruikt om 
uitzetting van jeugdige vreemdelingen te voorkomen.4 De kinderrechters 
konden zich gesteund achten door de HR, die in ander verband had gesteld 
dat alleen het belang van het kind maatgevend is voor OTS.5 Ongetwijfeld had 
de wetgever destijds niet voorzien dat de bedreiging "uit welke oorzaak ook"6 

van de staat zou kunnen komen, en als rem op het vreemdelingenbeleid was 
de OTS dan ook wel erg ver van zijn oorspronkelijke bedoeling afgedwaald. 
Hoe dit zij, in 1983 bepaalde de Afdeling Rechtspraak dat een OTS de vreem-

Vgl. Doeken Drewes 1988, p. 288, o.v.n. HR 28-4-1986, NJ 1987-212. 
HR 20-11-1987, NJ 1988-657. 
Art. 1:257 lid 3 BW. 

Zie voor jurisprudentie FJR 1979, p. 62, FJR 1981, p. 60, 61, FJR 1983, p. 22-24, met 
instemming van annotator Doek. Koens, FJR 1981, p. 155, blijkt gereserveerder. 
Koens, FJR 1981, p. 146, onder verwijzing naar HR 17-6-1977, NJ 1977-564. Vgl. ook 
HR 6-10-1967, NJ 1968-83. 

In 1947 kwam dit onderdeel van de OTS-grond als overbodig te vervallen. 
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delingenpolitie niet kan belemmeren in de uitvoering van het vreemdelingen
beleid.' Met andere woorden: de jeugdige is aangewezen op het vreemdelin
genrecht en het verdragsrecht.2 Onlangs kwam de kwestie opnieuw aan de 
orde. Volgens A-G Moltmaker is een OTS wel een signaal voor de vreemde
lingenrechter, en kan de OTS opschortend werken zolang niet definitief op 
grond van het vreemdelingenrecht is besloten.3 Ook bij een dreigende uitzet
ting kan echter een OTS slechts worden uitgesproken als aan de wettelijke 
grond voldaan is.4 

3.5. De OTS ter bescherming van family life van anderen dan het kind 

Op de OTS is ook wel een beroep gedaan ter effectuering van een omgangsre
geling.5 In 1975 zag het Hof Arnhem6 voldoende grond voor OTS in het 
frustreren van een omgangsregeling tussen een vader en zijn kinderen, die 
met elkaar een goede relatie hadden. Het Hof voerde als argument aan dat een 
regelmatig contact tussen kinderen en de ouder/niet-voogd behoudens bijzon
dere omstandigheden van groot belang is. In datzelfde jaar zag het Hof Leeu
warden7 in de enkele weigering van de verzorgende ouder om mee te werken 
aan een omgangsregeling voor een drie-jarige geen reden voor OTS. Meer 
onlangs verlengde het Hof Leeuwarden een OTS met als argument dat het 
achterwege blijven van contacten tussen kind en ouder-zonder-gezag onder 

AR 28-7-1983, NJ / Administratiefrechtelijke Beslissingen 1984-373; zie hierover Van 
Walsum, Hop en Klabou, NJB 1987. 
Zie EHRM 28-11-1996, NJCM-bulletin 1997, p. 159: geen onmenselijke behandeling in de 
zin van art. 3 EVRM; wel reden voor kritiek op snelle overdracht van verantwoordelijk
heid. 
Zie NRC Handelsblad 22-10-1997, p. 3, over de bestuursrechter te Assen 21-10-1997: de 
overheid heeft een zorgplicht o.g.v. het IVRK. Zie verder de uitgebreide jurisprudentie 
over art. 8 EVRM. Zie ook Willems, FJR 1998, en Smit, FJR 1998. 
Bij HR 5-6-1992, NJ 1992-541. 
HR 5-6-1992, NJ 1992-541. 

Zie de wens van D66 voor een "omgangs-OTS" met lichtere gronden, TK 1993-1994, 23 
003.7 (EV), p. 3. TK 1993-1994, 23 003.8, p. 2: de minister ziet niets in een "omgangs-
OTS" en vindt andere middelen passender. Vgl. Van Wamelen, FJR 1995, met een voorstel 
voor een "omgangscurator", en De Boer, NJB 1997, over OTS i.v.m. de consultatieplicht 
tussen ouders. Art. 1:263b lid 1 BW: als het doel van de OTS dat noodzakelijk maakt kan 
de kinderrechter de omgangsregeling op verzoek van de GVI voor de duur van de maatregel 
wijzigen. 
Hof Arnhem 4-2-1975, NJ 1975-429. 
Hof Leeuwarden 21-5-1975, NJ 1976-261. Vgl. Kr Den Haag 21-1-1958, NJ 1958-480 
(betr. zevenjarige): verhindering van contact met andere ouder is op zichzelf geen grond 
voor OTS. 
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bepaalde omstandigheden een OTS-grond vormen.1 Helaas blijkt niet welke 
die omstandigheden in casu waren. 

Dat een conflictueus verlopende regeling schadelijk kan zijn voor een kind 
hoeft hier geen betoog. In die situaties kan een OTS op de bestaande grond 
worden uitgesproken, als tenminste het verzoek tot omgang niet behoort te 
worden afgewezen wegens ernstig nadeel voor het kind. Toch heb ik beden
kingen tegen gebruik van de OTS. Het gevaar bestaat dat de OTS minder de 
rechten van het kind dient dan die van een ander, en dat de maatregel als 
wapen in de ouderlijke strijd het kind meer kwaad dan goed doet. Dezelfde 
gedachtegang gaat op met betrekking tot de relatie tussen kind en pleegou
ders. Dat deze laatsten in de nieuwe wet op de OTS gerekend worden tot de 
belanghebbenden die om OTS kunnen vragen lijkt mij geheel terecht, gezien 
hun verantwoordelijkheid voor en verbondenheid met het kind. Dat het hierbij 
ook kan gaan om een hoogstpersoonlijk belang bij family life met het kind, 
ongeacht diens behoeften, lijkt mij in het licht van art. 8 EVRM ook juist. 
Maar hoe respectabel de rechten van pleegouders en van niet-verzorgende 
ouders ook mogen zijn2, de OTS behoort slechts te worden uitgesproken 
terwille van het kind. Natuurlijk kunnen anderen vervolgens wel mee profite
ren van de OTS. 

3.6. De OTS als voorrang verschaffende maatregel 

De Wet op de jeugdhulpverlening moest de kloof verkleinen tussen de justiti
ële en niet-justitiële variant van plaatsing buiten het gezin. Bij de overdracht 
van een deel der kinderbeschermingsinrichtingen naar WVC werd een voor
rangsregeling ontworpen voor justitiepupillen, om te voorkomen dat inrich
tingen deze in het algemeen moeilijke categorie buiten de deur zouden hou
den. Het gevaar dat hiermee een nieuw oneigenlijk gebruik van de OTS wordt 
uitgelokt is vooral groot bij het bestaan van wachtlijsten.3 

Hof Leeuwarden 9-10-1996, FJR 1997-p. 46. 
De Boer, NJB 1997, p. 539: dwang m.b.t. de ouderlijke consultatieplicht heeft bezwaren 
voor het kind; hier tegenover staat dat onze rechtsorde niet goed verdraagt dat een wettelij
ke plicht, a fortiori indien deze door de rechter is geconcretiseerd, niet wordt nageleefd. 
Zie hierover Bartels 1987. Vgl. Hof 's-Gravenhage 22-9-1995, TvGr 1996, p. 44: de 
president in kort geding kan in het algemeen niet beoordelen of de problematiek van een 
jeugdige een verandering in de bestaande wachtlijst rechtvaardigt, en kan de Staat niet 
bevelen om een jeugdige krachtens OTS onmiddelijk te plaatsen in een (AWBZ)inrichting 
voor verstandelijk gehandicapten. 
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4. Feitelijke omstandigheden ter invulling van de rechtsgrond 

4.1. Algemeen 

Welke concrete omstandigheden vormen een grond voor interventie? Een 
speurtocht in de jurisprudentie levert weinig op.1 

Toch zijn er wel een aantal situaties die om meer of minder voor de hand 
liggende redenen in aanmerking komen. Hieronder volgt een selectie, met 
bijbehorende complicaties. 

4.2. Lichamelijke mishandeling. 

De term kindermishandeling komt in de geschiedenis van het kinderbescher-
mingsrecht tot aan het ontstaan van de Bureaus Vertrouwensarts (BVA's) 
nauwelijks voor; ook daarna blijft het taalgebruik tussen justitiële kinderbe
scherming en BVA's op dit punt opvallend uiteenlopen.2 In de jurisprudentie 
en literatuur3 inzake de KB-maatregelen valt de geringe aandacht voor mis
handeling op.4 

Wat wordt er bedoeld met mishandeling? In de omschrijving van de 
BVA's gaat het zowel om doen als nalaten, en om het ontstaan of dreigende 
ontstaan van lichamelijke of geestelijke schade of afwijkingen.5 Hoewel de 

De motiveringsgewoonten zijn hieraan niet vreemd, zie hfdst. V. 
Zie voor een uitgebreide beschrijving en verklaring va Van Montfoort 1994. 
B.v. De Bie, NJB 1930, p. 581, heeft het over de wettelijke maatregelen betreffende de 
"bescherming en correctie van het met zedelijken ondergang bedreigde kind". As
ser/Scholten 1947, p. 384 verklaart de invoering van de OTS uit de behoefte te voorkomen 
"dat het kind bij het gebreke van een behoorlijke opvoeding maatschappelijk ten onder zou 
gaan", en deze verklaring heeft de tijd getrotseerd, zie Asser/De Boer 1998, p. 655. 
Vgl. op ander gebied: Rb Utrecht 5-4-1989, NJ 1990-183: de ouders zijn aansprakelijk op 
grond van vroegere onrechtmatige daad jegens hun toen minderjarig kind, nu het gaat om 
gedrag dat ook tegenover een ander in ernstige mate onzorgvuldig zou zijn; de rechtbank 
woog mee dat de ouders kort voordat de mishandeling plaats vond hulp hadden afgewezen; 
een beroep op het ontbreken van schuld ex 1401 kan slechts worden geaccepteerd als 
gedaagden zich niet bewust waren geweest van hun handelen of nalaten. 
Vgl. Baartman 1993, p. 30-32, en Freeman 1990, p. 142-146. Zie voor een striktere uitleg 
Wald, 1976, p. 257, 258: "an injury, inflicted on a child by other than accidental means, 
which causes or creates a substantial risk of death, disfigurement, or impairment of bodily 
functioning", incl. "substantial likelyhood"; vgl. American Bar Association / Flicker 1982, 
p. 58 en Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 65-72. Zie ook hfdst. Ill, § 5.2. 
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definitie van de BVA's in de loop der jaren is verruimd1, is hierbij het ver
band met het handelen van ouders en verzorgers bewaard gebleven, al wordt 
dit verband niet altijd benadrukt.2 De term is een verzamelnaam geworden 
voor alle situaties die tot ongevraagde hulp kunnen leiden. De BVA's zijn met 
hun omschrijving ver afgedwaald van het gewone gebruik van het woord3, 
maar hun woordgebruik heeft grote invloed gehad op het debat. Vermeld zij 
wel dat de recente Werkgroep meldpunt kindermishandeling evenals voordien 
de Raad voor het Jeugdbeleid4 een iets engere omschrijving hanteert waarbij 
gesproken wordt van voor het kind bedreigende en gewelddadige interactie 
waardoor ernstige schade aan het kind wordt berokkend in de vorm van 
fysiek letsel en/of psychische stoornissen.5 

In situaties waarbij sprake is van direct fysiek letsel door ouderlijk geweld 
kan zeker van "mishandeling" gesproken worden. Daarbuiten dient de term 
echter spaarzaam gebruikt te worden. De onmiskenbaar pamflettistische 
werking die zo nuttig is om de publieke opinie te mobiliseren geeft bij hulp
verlening en juridische procedures grote kans op een contra-productieve 
woordenstrijd met de ouder. Om verwarring te voorkomen gebruik ik in deze 
paragraaf, tenzij anders aangegeven, het woord "mishandeling" in strikte zin; 
hieronder zal nog blijken dat hiermee niet alle definitieproblemen opgelost 
zijn. 

Onbekend was het verschijnsel in het begin van de twintigste eeuw zeker 
niet.6 Een ouder die onherroepelijk veroordeeld was wegens - onder andere -
mishandeling van zijn kind kon al vóór 1905 uit het gezag ontzet worden.7 

Deze rechtsgrond bleef bewaard toen de ontzetting bij de invoering van de 
Kinderwetten werd ondergebracht in het burgerlijk wetboek. De wetgever 
heeft hiermee aangegeven dat mishandeling van een kind een ouder kan 
diskwalificeren voor de uitoefening van gezag en van feitelijke zorg. Maat
schappelijke afkeuring komt ook tot uiting in de zwaardere straf die het straf
recht oplegt aan - onder andere - ouders. Deze mogelijkheid tot ontzetting 

Hierover Van Montfoort 1994, p. 184-186. 
Van Montfoort 1994, p. 185. 
Zie Van Montfoort 1994, p. 152-p. 186 voor de ontwikkeling van het begrip "battered child 
syndrome" naar kindermishandeling in de zin van de BVA's. Zie p. 252 voor zijn bezwaar 
tegen "kindermishandeling" als centraal begrip in de kinderbescherming. 
Raad voor het Jeugdbeleid 1988, p. 38. 
Werkgroep meldpunt kindermishandeling 1997, p. 15. Zie p. 16 over voor- en nadelen van 
"mishandeling" als onderdeel van de naam van de meldpunten. 
Zie TAK, 1907, p. 172. Zie ook Van Montfoort 1994, p. 103-105. 
Waarbij het gezag na een tegelijk met de strafoplegging bepaalde termijn herleefde, art. 30 
jo art. 31 Sr oud. 
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heeft in de theorie nooit veel aandacht gekregen, mogelijk omdat het mede 
vanwege be wijsproblemen zelden tot een strafrechtelijke veroordeling komt. 
In elk geval was er in de loop van de eeuw bepaald geen reden om te veron
derstellen dat mishandeling niet voorkwam.1 Hoe dit zij, het lijkt aannemelijk 
dat mishandeling in strikte zin en gepleegd door een ouder in elk geval een 
invulling vormt van de rechtsgrond voor de minder ingrijpende maatregel van 
OTS2, tenzij de ouder aannemelijk kan maken dat voor herhaling niet ge
vreesd hoeft te worden. Over dit laatste kan wel weer getwist worden. Vol
gens Goldstein c.s. behoort een kind dat door een ouder ernstig is mishandeld 
niet meer afhankelijk van die ouder te zijn, omdat het zich in die relatie niet 
meer veilig zal kunnen voelen.3 

Bij een strikt gebruik van de term "mishandeling" zijn de definitie-problemen 
niet opgelost. Is bijvoorbeeld het in het gezicht slaan van een vierjarige mis
handeling of moet er constateerbaar letsel zijn? En kan men bij blauwe plek
ken van letsel spreken? 

Het Europese Hof behandelde onlangs een klacht betreffende het slaan van 
een negenjarige jongen door zijn stiefvader.4 In het bijzonder ging het om de 
vraag of het Britse strafrecht hiertegen voldoende bescherming biedt. Door 
medisch onderzoek was geconstateerd dat de jongen bij meerdere gelegenhe
den met aanzienlijke kracht was geslagen met een "garden cane". Het Hof 
acht die behandeling zo ernstig dat sprake is van een vernederende behande
ling of straf in de zin van art. 3 EVRM.5 Kan de Britse staat hiervoor verant
woordelijk gesteld worden? De Commissie had in het eerdere stadium al 
opgemerkt dat de door het Britse strafrecht toegestane "reasonable and mode
rate chastisement" ruimte laat voor strijdigheid met art. 3 EVRM. Verder had 
de Commissie zich kritisch getoond over de manier waarop de Britse straf
rechter de zaak had samengevat voor de jury (die de stiefvader vrijsprak van 
"assault occasioning actual bodily harm"): in deze samenvatting had de rech
ter wèl benadrukt dat het Openbaar Ministerie moest aantonen dat de stiefva
der in strijd met de wet had gehandeld, maar geen aanwijzingen gegeven voor 
interpretatie van de term "reasonable and moderate chastisement". De Com
missie stelde hierover: 

Zie voor persberichten over de periode 1932-1944 Clemens Schröner 1957, p. 14-31. Zie 
voor dossieronderzoek over recenter tijd Koomen, TvCr 1998. 
Van Montfoort ziet geen reden om mishandeling als afzonderlijke rechtsgrond op te nemen, 
1994, p. 232. 
Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 73. 
EHRM 23-9-1998, 100/1997/884/1096. 
EHRM 23-9-1998, 100/1997/884/1096, §21. 
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"[...] In particular, no specific guidance was given as to the relevance of 
the age or state of health of the applicant, the appropriateness of the instru
ment used, the frequency of the punishment, or the physical or mental 
suffering of the applicant or as to the relevance, if any, of the defence 
claim that the punishment of the applicant was "necessary" and "justi
fied".1 

Ook het Europese Hof acht de bescherming van het Britse strafrecht tegens 
schending van art. 3 EVRM onvoldoende2, maar brengt daarbij wel in herin
nering 

"that ill-treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall 
within the scope of Article 3. The assessment of this minimum is relative: 
it depends on all the circumstances of the case, such as the nature and 
context of the treatment, its duration, its physical and mental effects and, 
in some instances, the sex, age and state of health ofte victim [...]".3 

De bedenkingen van de Straatsburgse rechter over het Britse strafrecht lijken 
mij ook relevant in verband met KB-maatregelen. In elk geval in ons land is 
echter weinig duidelijkheid wanneer "ill-treatment" mag of moet leiden tot 
overheidsinmenging. Baartman noemt twee elementen als markeringspunt 
tussen slaan en mishandelen. Het gaat om (dreigende) fysieke en psychische 
schade bij het kind tengevolge van het fysieke geweld; of er "een grondig 
verstoorde attitude van de opvoeder jegens het kind" is bepaalt vervolgens of 
dit mishandeling moet heten en welke activiteiten noodzakelijk zijn.4 Met 
andere woorden: (dreigende) schade door fysiek geweld van de ouder vormt 
altijd een reden tot onderzoek naar de ouderlijke attitude; het resultaat hiervan 
bepaalt mede of er een maatregel moet komen. Andere benaderingen blijken 
ook mogelijk, bijvoorbeeld via een accent op de bedoeling van de opvoeder 
om het kind pijn te doen.5 Hierbij zou onverschillig-ruwe hantering met 
ernstige gevolgen niet onder mishandeling vallen, maar de pedagogische tik 
wel, waarover hieronder meer. 

Als de mishandeling van een ander dan de ouder afkomstig is ligt het 
alweer anders. Twee criteria lijken mij hierbij van belang. Ten eerste: vond 
de mishandeling plaats in een situatie waar de ouder mede verantwoordelijk 
voor was? Men denke aan mishandeling door een gezinslid, of aan logeerpar-

ECRM 18-9-1997 (X vs. UK), appl. nr. 25599/94, § 52. 
EHRM 23-9-1998, 100/1997/884/1096, § 24. 
EHRM 23-9-1998, 100/1997/884/1096, § 20, o.v.n. EHRM 25-3-1993 (Costello-Roberts 
vs. UK), Series A, Vol. 247-C, § 30. 
Baartman 1993, p. 33. 
Zie hierover Baartman 1993, p. 34-36, onder verwijzing naar Gil, 1971. 
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tijen bij familieleden van wie mishandeling verwacht had kunnen worden.1 

Tweede factor is of de ouder voldoende heeft gedaan om herhaling te voorko
men sinds het risico bleek of de schade werd aangericht. 

Kan het pedagogische doel een rechtvaardigingsgrond vormen voor slaan? 
Aan het begin van de eeuw beschouwde Van Hamel overdreven tuchtiging of 
wreedheid wel als misbruik van bevoegdheid, maar een "hardhandig opvoe
dingssysteem" niet.2 De afbakening naar lichamelijke mishandeling is moeilijk 
exact te maken en heeft, in elk geval voor zover het de gezinssituatie betreft, 
in Nederland juridisch3 weinig aandacht gekregen. Duidelijk is dat lichamelij
ke tuchtiging ook in Nederland lange tijd door sommigen is bepleit als een 
noodzakelijk onderdeel van het pedagogisch arsenaal.4 Doet het er toe of het 
gewenste gedrag ermee wordt bereikt? Als het slaan daartoe niet leidt valt in 
elk geval deze eventuele rechtvaardiging weg. 

Hoe dit zij, ook met "gewoon" slaan wordt het recht van het kind op 
eerbiediging van zijn fysieke integriteit geschonden.5 De Boer bepleit om, in 
navolging van de overigens sanctieloze Zweedse6 wetgeving, in het BW de 
"pedagogische tik" te verbieden7: ouders die een "pedagogische tik" accepta
bel vinden zouden immers zelf in de ondernemingsraad fel in verzet komen 

Zie de uitvoerige motivering van de strafkamer van Hof ' s-Gravenhage 9-8-1988, NJ 1988-
979, waarbij de moeder wegens niet-ingrijpen medeplichtig werd bevonden aan mishande
ling, gepleegd door de man bij wie zij inwoonde jegens haar driejarige kind, dat tengevolge 
van de mishandeling overleed. 
Van Hamel 1905, p. 56. 

Zie voor onderzoek van pedagogische kant Baartman 1993. De door hem op p. 79 en 80 
vermelde juridische literatuur betreft een instemmend commentaar van Diephuis (1886) op 
het ontbreken van een wettelijke regeling van het ouderlijk tuchtrecht, maar gaat verder 
over het tuchtrecht van opvoeders buiten het gezin. 

Zie Baartman 1993. Vgl. buiten Nederland Reuter 1968, p. 72: terwille van het ene grond
recht kan schending van een ander geboden zijn, b.v. tuchtiging om schoolverzuim tegen te 
gaan. 

Baartman 1993, p. 33. 
Zie Baartman 1993, p. 44, nt. 1, onder verwijzing naar Newell 1989, resp. p. 86, 94 en 69, 
over vergelijkbare bepalingen in Finland, Noorwegen en Oostenrijk. In Oostenrijk is o.a. 
het aan kinderen berokkenen van psychisch leed onwettig. Zie Vlaardingerbroek, FJR 1997, 
p. 122, over voorbereidingen in die richting in Duitsland. In Engeland leden pogingen om 
fysieke tuchtiging door (pleeg)ouders te verbieden schipbreuk, Freeman 1990, p. 142. 
De Boer, NJB 1994b. Vgl. De Boer 1992. De PvdA fractie bepleitte o.v.n. De Boer 1992 
een verbod op "lichamelijke straf of enige andere vorm van vernederende behandeling", TK 
1992-1993, 23 012.4 (VV), p. 7; men doelde hiermee echter uitdrukkelijk niet op een 
"pedagogische tik" of een "draai om de oren", TK 1993-1994, 23 012.7 (EV), p. 16. 
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"als hun werkgever zou voorstellen - de aandacht op het werk verslapt nu 
eenmaal gemakkelijk - af en toe een corrigerende tik uit te delen.".1 

Zou een dergelijk verbod kunnen dienen als legitimering van overheidsin
menging in gezinnen waar kinderen worden geslagen? Toen een Zweeds 
burger zich bij de Europese commissie over het verbod beklaagde2 werd hij 
niet-ontvankelijk verklaard omdat de Zweedse wetgever geen sanctie verbindt 
aan de bepaling.3 In de meer recente hierboven geschetste Britse zaak vond de 
Europese Commissie dat in casu art. 3 EVRM was geschonden, maar voegde 
aan dit oordeel toe: 

"[...] this finding does not mean that Art. 3 is to be interpreted as impo
sing an obligation on States to protect, through their criminal law, against 
any form of rebuke, however mild, by a parent of a child. "4 

Hiervan nam Loucaides in een concurring opinion afstand: 
"I believe that it is high time to reconsider the existing approach regarding 
corporal punishment of children as established by the jurisprudence and to 
adopt the view that such punishment, regardless of the degree of its severi
ty, is by its very nature inhuman and degrading treatment", 

dit onder verwijzing naar het IVRK. Zoals uit het eerder in deze paragraaf 
vermelde citaat blijkt gaf het Hof echter de meerderheid van de Commissie 
gelijk. 

Zou een wettelijk, al dan niet strafrechtelijk verbod helpen? Ik vrees dat zo'n 
bepaling op zijn best niet meer kan zijn dan symboolwetgeving, en op zijn 
slechtst bijdraagt tot een vergroting van de kloof tussen recht en particuliere5 

moraal. Om deze laatste reden lijkt het mij ook niet zinvol om "pedagogisch 
slaan" als rechtsgrond voor overheidsingrijpen te definiëren. 

De Boer, NJB 1994b, p. 389. 
Onder verwijzing naar art. 8 EVRM en art. 2 Prot. 1 betreffende het recht op opvoeding 
volgens eigen godsdienstige en filosofische overtuiging. 
ECRM 23-5-1982 (X v. Zweden), appl. nr. 8811/79, D and R 29, p. 104. Zie hierover De 
Bruijn Lückers 1994, p. 189. Latere klachten over dezelfde zaak werden niet-ontvankelijk 
verklaard omdat de klager naar het oordeel van de Commissie geen nieuwe relevante 
informatie aandroeg, appl. nr. 10925/84 en appl. nr. 11996/86, ongepubliceerd. Vgl. 
ECRM 4-5-1982 (X v. Bondsrepubliek Duitsland), appl. nr. 9523/81, ongepubliceerd: 
strafrechtelijke veroordeling wegens mishandeling (gloeiende breinaalden tegen de blote 
buik drukken van een kind, geb. 1971, ter bestrijding van bedplassen) is niet in strijd met 
art. 8 EVRM. 
ECRM 18-9-1997 (X vs. UK), appl. nr. 25599/94, § 55. 
Freeman, 1990, p. 142: "we, belatedly, have gone a long way to outlawing [corporal 
punishment] outside the home, though amendments to the Children Bill to make it unlawful 
for parents and for foster parents to administer physical chastisement not unsurprisingly 
[curs. v.W] failed." 
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Wel is het van groot belang dat in juridische kring en daarbuiten over dit 
onderwerp discussie wordt gevoerd. 

4.3. Seksueel misbruik 

Seksueel misbruik van kinderen binnen het gezin was aan het begin van deze 
eeuw niet onbekend.1 Het stond echter, evenals mishandeling, weinig cen
traal. Pas in de loop van de jaren zeventig en vooral in de jaren tachtig werd 
het een begrip "waaromheen een verhaal, een beweging en een interventie
praktijk werden opgebouwd".2 

Het strafrecht beschouwt "ontucht" met kinderen temeer als een inbreuk 
op de rechtsorde bij een afhankelijkheidsrelatie tussen dader en kind.3 Zowel 
onder deskundigen als in de publieke opinie blijkt grote consensus dat seksu
eel contact tussen volwassenen en kinderen voor deze laatsten in het algemeen 
schadelijk is, en dat dat in het bijzonder geldt wanneer het plaats vindt binnen 
de gezinssituatie. Het onderwerp heeft geleid tot hevige controverses4 en tot 
discussies over de aan rechtspleging5 en hulpverlening6 te stellen zorgvuldig
heidseisen. Mag bijvoorbeeld een vermoeden van seksueel misbruik afdoen 
aan het ouderlijk recht op informatie als de ouder in een strafrechtelijke 
procedure is vrijgeproken?7 In civiele procedures worden aan de bewijsvoe-

Zie Van Wijhe Ezn., TAK 1908, p. 209. 
Van Montfoort 1994, p. 215. Vgl. voor de UK Freeman 1990, p. 140. Zie voor de toename 
van belangstelling van professionele zijde Baartman, TvCr 1995. 
Art. 249 Sr. 
Van Montfoort 1994, p. 222. 
HR 28-2-1989, ongepubliceerd (betr. een strafrechtelijke procedure): het Hof had de 
bezwaren tegen het gebruik van anatomisch correcte poppen niet zonder nadere motivering 
mogen passeren. Zie hierover Barning en Nijboer, NJB 1989, en Rossen, Hollida Wake
field en Underwager, NJB 1990. Vgl. HR 17-11-1995, NJ 1996-666 (i.v.m. een onrechtma
tige daadprocedure m.b.t. betrekking tot voormalig seksueel misbruik): verklaring van een 
deskundige behandelaar kan bijdragen tot bewijs, ook als de deskundige zijn gegevens 
ontleent aan een partij. 

Zie hierover het Bolderkarrapport, 1989, en het Clevelandreport (UK), 1988. HR 25-9-
1998, FJR 1998-p. 275: Geen onrechtmatig gedrag van Raad v.d. Kinderbescherming of 
RIAGG door voor veertienjarige vergaande maatregelen te nemen zonder nader onderzoek 
naar beweerde incest door broer. 
HR 25-6-1993, NJ 1994-140; de vader had afgifte gevorderd van aantekeningen, gemaakt 
tijdens diagnostisch onderzoek van een vierjarig kind n.a.v. een vermoeden van seksueel 
misbruik. De HR overwoog "dat de stukken van het geding geen andere slotsom toelaten 
dan dat de vader bij de in het protocol vervatte gegevens een eigen, sterk emotioneel belang 
heeft dat niet samenvalt en zeer wel strijdig kan zijn met dat van E. ", en oordeelde dat het 

(wordt vervolgd...) 
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ring minder hoge eisen gesteld dan bij het strafrecht; dat geldt bijvoorbeeld 
bij schadevergoedingen op grond van onrechtmatige daad, en men mag aanne
men dat dat in het verband van KB-maatregelen te meer geldt omdat het gaat 
om het voorkómen van verdere schade aan kinderen. De Boer acht het aanne
melijk dat bij seksueel misbruik van jonge kinderen de analyse van een op dat 
gebied deskundige onder omstandigheden volledig bewijs kan opleveren, 
maar waarschuwt tevens dat de maatstaven voor bewijs bij een onrechtmatige 
daadprocedure niet mogen worden verlaagd uit compassie met het slachtoffer 
en afschuw van wat verweten wordt.1 

In de jurisprudentie wordt seksueel misbruik zelden vermeld in verband 
met rechtsgronden van de KB-maatregelen. Mogelijk werd - en wordt - het 
onderwerp juridisch niet belangrijk genoeg gevonden voor opname in de 
annalen van de NJ, waar het doorgaans meer om rechtsvragen gaat dan om 
waardering van feitelijke omstandigheden.2 

Het onderwerp heeft in de praktijk een speciale lading. Feitelijke bescher
ming van het kind is moeilijk, zo niet onmogelijk, in omstandigheden waarin 
de "dader"3 zonder derde met het kind samen kan zijn; dit is slechts anders als 
de "dader" het gebeurde toegeeft en expliciet er aan meewerkt om herhaling 
te voorkomen, of als anderszins aannemelijk is dat het kind beschermd wordt. 
Verder heeft de "dader" bijna per definitie een groot, en vaak ook een over
heersend belang bij het voortbestaan van de afhankelijkheid van de minderja
rige. Méér dan gewoonlijk gaat het dan ook om apert tegenstrijdige belangen 

(...vervolg) 
Hof terecht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het kind het zwaarst had 
laten wegen. Annotator Hammerstein-Schoonrewoerd: "Ik kan mij niet aan de indruk 
onttrekken dat in deze procedure teveel de gedachte is blijven hangen dat de vader verdachte 
was. " Zie over behandeling van deze zaak in kort geding: KG 1989-170. 
Nt. bij HR 17-11-1995, NJ 1996-666. 

Wel: Rb Haarlem 11-12-1930, NJ 1930-p. 1646 (seksueel misbruik van negenjarig meisje). 
Buiten de NJ vond ik: Hof Arnhem, omstreeks Dec. 1906,, TKw II, p. 22 e.V.: ontzetting 
van een moeder die haar dochters "débaucheert"; Rb Rotterdam 19-4-1929, TAMK 1937, 
p. 78: ontzetting van de wettige/niet-biologische vader wegens slecht levensgedrag, van de 
moeder wegens grove verwaarlozing van de verplichting tot verzorging en opvoeding, als ze 
hun veertienjarige dochter weer bij zich willen nemen, terwijl de moeder in het verleden het 
meisje niet heeft beschermd tegen ontucht van de kant van de vader; Rb Rotterdam 27-11-
1931, TAMK 1932, p. 3456: weigering van herstel van de vader omdat deze eerder werd 
ontzet wegens ontucht met kleine meisjes, en zeer waarschijnlijk ook met zijn toen achtjarig 
dochtertje; weigering van herstel van de moeder omdat zij in de hand had gewerkt dat het 
kind bij hem in bed sliep. Zie ook Hof Arnhem 23-5-1989, ongepubliceerd: voortzetting, 
onder voorwaarden, van OTS/UHP wegens voldoende grond voor het vermoeden dat tussen 
ouder en kind ontoelaatbare seksuele handelingen hebben plaatsgevonden. 
Ik gebruik de term bij gebrek aan een betere; de aanhalingstekens geven te kennen dat er 
geen sprake is van een bewezenverklaring. 
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van volwassenen en kinderen. Bovendien gaat het om gedrag dat nog meer 
dan bijvoorbeeld slaan of verwaarlozing gekoppeld is aan schaamte en ge
heimhouding bij volwassene èn kind, en dat zelden eenduidige sporen nalaat. 
Dit alles betekent in de praktijk al gauw dat de mogelijkheden voor hulpverle
ning in het gezin beperkt zijn1, en dat bescherming slechts voldoende gegaran
deerd is als óf de "dader" uit huis gaat, óf het kind. Bij gezinnen die voor het 
oog van de buitenwereld goed functioneren is bovendien inschatting van de 
situatie extra moeilijk. 

Juist deze combinatie van factoren stelt hoge eisen aan de zorgvuldigheid 
bij onderzoek en verdere interventies van hulpverlenings- en justitiële zijde. 
Om deze reden acht Goldstein c.s. seksueel misbruik door verleiding2 slechts 
een grond voor een maatregel bij strafrechtelijke bewezenverklaring van een 
seksueel misdrijf jegens zijn kind.3 Wald ziet in definitieproblemen wel een 
argument voor terughoudenheid zolang geen schade aan het kind blijkt, maar 
laat andere overwegingen zwaarder wegen. Ten eerste: als het misbruik 
eenmaal openbaar is geworden levert dat bijkomend nadeel voor het kind. 
Verder: strafvervolging van de dader heeft voor het kind - het gaat om de VS 
- in het algemeen nog grotere bezwaren dan een maatregel. Ten derde: de 
roep uit de maatschappij om strafsancties wordt geneutraliseerd door het 
vertrouwen dat het kind beschermd wordt.4 

Het gaat om gedrag waarvan naar breed gedragen oordeel schade is te 
verwachten voor het kind, terwijl de "dader" er belang bij houdt. Deze com
binatie van factoren maakt dat niet licht verwacht mag worden dat vrijwillige 
hulpverlening effectief zal zijn als de dader deel uitmaakt van het gezin. 

Welke feitelijke factoren spelen nu een rol? Freeman rekent uitdrukkelijk 
voyeurisme onder seksueel misbruik, en citeert met instemming een voorstel 
tot definitie waarbij het kind betrokken is "in any activity of a sexual nature 

Dat moet dan wel, ernstige en duidelijke uitzonderingen daargelaten, eerst blijken. Vgl. het 
"Bolderkarrapport", 1989. 
I.t.t. gewelddadig seksueel misbruik, wat zij onder mishandeling rangschikken, Goldstein, 
Freud en Solnit 1980, p. 62. Wald maakt onderscheid tussen situaties waar schade aan het 
kind niet blijkt, en die waar het seksueel misbruik gepaard gaat met slaan of "an atmosphere 
of terror in the house" 1976, p. 265. 
D.w.z. bij veroordeling of bij ontslag van rechtsvervolging op grond van ontoerekenings
vatbaarheid Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 62-63. 
Wald 1976, p. 265-267. Vgl. de American Bar Association met twee mogelijke rechtsgron
den: bij de eerste wordt niet, bij de tweede wel vereist dat het kind ernstige fysieke of 
emotionele schade heeft opgelopen. Juvenile Justice Standards Project, American Bar 
Association/Flicker 1982, p. 59. 
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which is intended to lead to the sexual gratification of the sexually mature 
person".1 Uiteraard is de aard van de seksuele gedragingen zelf belangrijk, 
verder het al dan niet gebruik van geweld of bedreiging daarmee, en het 
feitelijk overwicht, zoals dat kan worden afgeleid uit de relatie met het kind, 
het leeftijdsverschil en de leeftijd van het kind. Daarnaast lijkt mij ook de 
mate van verheimelijking een factor. Vooral ontkenning tegenover het kind 
moet zwaar wegen, omdat daarmee diens perceptie van de realiteit en/of diens 
morele integriteit wordt onderuit gehaald.2 "Instemming" van de minderjarige 
heft de strafbaarheid niet op van "ontucht" binnen de relatie met (onder ande
re) een ouder, pleeg-, of stiefouder.3 Buiten die relaties bestaat strafbaarheid 
ongeacht instemming4 als de jeugdige jonger is dan zestien jaar, zij het dat het 
bij de twaalf- tot zestienjarigen om een klachtdelict gaat.5 De zorgplicht van 
de overheid voor deze laatste categorie blijkt verder hieruit dat naast de bena
deelde en diens wettige vertegenwoordiger de Raad voor de Kinderbescher
ming bevoegd is tot aangifte.6 Ook het opzettelijk teweegbrengen of bevorde
ren van ontucht door zijn minderjarig (pleeg- of stief)kind is strafbaar onge
acht diens instemming.7 Het "uitlenen" van een minderjarige dochter voor 
kinderporno kan beschouwd worden als misbruik van ouderlijk gezag.8 Dit is 
een wettelijke ontzettingsgrond, maar voor niet zo jonge kinderen zal een 
minder ingrijpende maatregel in het algemeen meer voor de hand liggen. 

Overigens moet niet alleen gedacht worden aan misbruik of exploitatie door 
de ouders, maar ook door andere gezinsleden of door buitenstaanders. Zoals 
bij mishandeling gaat het niet alleen om wat ouders doen, maar ook om wat 
zij nalaten, in dit geval in strijd met de beschermingsplicht. 

Freeman 1990, p. 141, onder verwijzing naar het Standing Committee on Sexually Abused 
Children, 1984. 
Vgl. Rb Maastricht 14-6-1990, NJ 1993-130: smartengeld wegens incest wordt mede 
bepaald door ontkenning door de (veroordeelde) dader. 
Hof 's-Gravenhage 16-7-1996, NJ 1997-15: vrijwilligheid van 17-jarig pleegkind doet niet 
af aan de onrechtmatigheid van de seksuele relatie; bij de beoordeling van de schadelijke 
gevolgen kan vrijwilligheid of wederkerigheid wel meespelen. 
HR 24-6-1997, NJ 1997-676. Zie over de ontwikkeling van de wetgeving Rutten-Roos 
1995. 
Art. 245 Sr. lid 1 en 2. Art. 247 Sr. lid 1 en 2. Art. 248ter Sr. Zie voor de twaalf-minners 
art. 244 Sr. 
Art. 245 Sr lid 3. Vgl. De Boer, NJB 1992, p. 1502: bij economische exploitatie voor 
kinderporno moet tot de zestiende verjaardag de beschermingsgedachte in het strafrecht 
overheersen en het klachtvereiste afgeschaft worden. 
Art. 250 lid 1 Sr, onder 1°. 
Pitlo/V.d. Grinten/Rood-de Boer 1993, p. 508. 
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4.4. Het weigeren van toestemming voor medische zorg 

4.4.1. Algemeen 

In het nieuwe gezondheidsrecht is voor medisch ingrijpen bij kinderen onder 
de twaalf jaar altijd ouderlijke toestemming vereist, en voor twaalf- tot zes
tienjarigen onder voorbehoud. Hoe zit het als die toestemming achterwege 
blijft? 

Hieronder ligt het accent op de welbewuste afwijzing door de ouder, in 
tegenstelling tot het nalaten van medische zorg uit bijvoorbeeld traagheid. 
Achtereenvolgens wordt onderscheid gemaakt naar weigering van toestem
ming voor medische behandeling en voor preventieve zorg. Andere medische 
vraagstukken, bijvoorbeeld rond orgaandonatie door kinderen, liggen zozeer 
op het gebied van het gezondheidsrecht dat ik ze hier buiten beschouwing 
laat. Er is elders veel over geschreven.1 

4.4.2. Het weigeren van toestemming voor medische behandeling 

In 1929 werd een terwille van een operatie aangevraagde OTS afgewezen. 
Argument: een operatie is een zaak van de ouders, waarbij inmenging van een 
gezinsvoogd ongewenst is.2 Tegenwoordig heerst in Nederland in brede kring 
consensus dat weigering van noodzakelijke en zinvolle behandeling een reden 
is tot overheidsinmenging.3 Godsdienstige bezwaren verplichten de overheid 
niet persé tot afzien.4 Zo is toepassing van een (voorlopige) maatregel ter 
voorkoming van acuut levensgevaar - bijvoorbeeld bloedtransfusie voor 
kinderen van Jehova-getuigen - in juridisch Nederland over het geheel geno
men geaccepteerd.5 Ook overigens wordt gepleit voor toepassing van KB-

De Boer, NJB 1990. Hermans, 1990. De Bruijn-Lückers 1994, p. 155-174. Raak-Kuiper, 
FJR 1998. 

Kr Assen, 12-7-1929, NJ 1929- p. 1759. Om wat voor soort operatie het ging blijkt niet, 
evenmin wat de achtergrond was van de weigering. Mogelijk stond de afwijzing niet geheel 
los van de strijd om financiering van medische zorg, zie hierover § 3.2. 
Hof Den Haag 26-10-1965, NJ 1967-121: OTS om observatie mogelijk te maken i.v.m. 
aangeboren oogafwijking en ter voorkoming van onherstelbare beschadiging van het net
vlies. Rb Dordrecht 27-6-1973, NJ 1973-432: schorsing in het ouderlijk gezag i.v.m. 
spoedoperatie wegens een ernstige hartafwijking en ter voorkoming van zeer ernstige en 
blijvende gevolgen. 
Zie voor auteurs over de rol van godsdienst in de rechtspleging Nota, NJB 1971. 
B.v. door De Ruiter, Asser/de Ruiter 1988, § 304, De Boer, Asser/De Boer 1998, § 845, 
Rood-de Boer, MGV 1983. Een krachtige uitzondering: Schuurmans Stekhoven, Neder
lands Tijdschrift voor Geneeskunde 1979. Zie voor de UK Freeman 1990, p. 154. 
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maatregelen om medische behandeling mogelijk te maken1, en de vernieuwde 
OTS-grond schept hiervoor nog iets nadrukkelijker ruimte dan de oude.2 

Wat noodzakelijk en zinvol is spreekt niet altijd vanzelf. Dit levert vooral 
problemen bij pasgeborenen met zeer ernstige defecten en een "niet te ver
waarlozen kans" op blijvend zeer ernstig lijden. Euthanasie is hier volgens 
geldend recht niet mogelijk, omdat de wettig vertegenwoordiger daartoe niet 
namens de wilsonbekwame kan beslissen. De zaak kwam uitgebreid aan de 
orde in een strafzaak tegen een behandelend arts en de directeur van de Raad 
voor de Kinderbescherming waaraan het kind was toevertrouwd.3 Rechtvaar
digt het levensgevaar in dergelijke omstandigheden inbreuk op het ouderlijk 
gezag? Dat lijkt wel de teneur van de commentaren. De gedachte dat in het 
algemeen een beslissing bij de Raad of de rechter zou horen in plaats van bij 
de ouder en arts gezamenlijk4 deel ik niet. Een recht op leven impliceert niet 
noodzakelijkerwijze een plicht tot leven. Een operatie leidt niet altijd tot 
herstel en geeft de behandelde pijn en ongemak; niet voor niets is de toestem
ming van de betrokkene vereist. Dat een ouder in de hierboven vermelde 
omstandigheden vanuit de eigen verantwoordelijkheid en vanuit gewoonlijk 
intense emotionele verbondenheid kiest voor vrijwaring van pijn lijkt mij, 
zacht gezegd, niet zo in-acceptabel dat diens besluit vervangen moet worden 
door het oordeel van een ander. Het is waar dat deze benadering leidt tot 
rechtsongelijkheid5 omdat de ene ouder een andere keuze zal maken dan de 
andere. Maar die rechtsongelijkheid zit al ingebakken in de lotsverbondenheid 
tussen ouder en vooral het zeer jonge kind. Wel is het van belang dat binnen 

Zo De Bruijn-Lückers 1994, p. 165. Rood-de Boer, MGV 1983, p. 143, en Hermans 1990, 
p. 85, spreken van oneigenlijk gebruik; deze kritiek lijkt vooral voort te komen uit een 
voorkeur voor een sindsdien tot stand gekomen herziening van het gezondheidsrecht voor 
jeugdigen. 

Zie voor buiten Nederland: Hermans, FJR 1986, over art. 1666 BGB, art. 375 Code Civil 
en art. 2 van de Belgische Wet betreffende de jeugdbescherming. Vgl. verder het voorstel 
voor een interventiegrond van het Juvenile Justice Standards Project van de American Bar 
Association/Flicker 1982, p. 59: weigering van ouders om medische behandeling toe te 
staan die nodig is ter genezing, verlichting of voorkoming van " death, disfigurement, or 
substantial impairment of bodily functions.". 

HR 28-4-1989, NJ 1990-46 en 47, met nt. van Mulder. Zie over het algemene probleem de 
door de A-G Fokkens vermelde literatuur en Doek 1996. Zie ook Abbink en Borst, Hub-
ben, De Blois, Brands-Bottema, De Boer en Van Stigt, allen in NJB 1989. 
Brands-Bottema, NJB 1989, p. 1145: " De beslissingsvrijheid die gegeven wordt aan 
ouders, artsen en raden voor de kinderbescherming is in strijd met fundamentele waarden 
van ons rechtsstelsel." De Bruyn Lückers, 1994, p. 156, spreekt van een oneigenlijk ge
bruik van een KB-maatregel: niet de directeur van de Raad voor de Kinderbescherming, 
maar de rechter zou moeten beslissen. 
Brands-Bottema NJB 1989, p. 1145. 



158 VI. Invulling gronden voor kinderbeschermingsmaatregelen 

de medische kring wordt gestreefd naar criteria en protocollen die toetsing 
van het medisch handelen mogelijk maken binnen en buiten de eigen beroeps
groep. Dat gebeurt ook.1 

Moet ook het lijden van de ouders meegewogen worden bij de vraag of 
een medische ingreep moet worden doorgezet? In de hierboven vermelde zaak 
vermeldde het Hof dat lijden "met nadruk", en annotator Mulder vindt dat 
zowel de arts als de directeur van de Raad dat lijden in de overwegingen 
moesten betrekken.2 In omstandigheden als hierboven geschetst moet worden 
aangenomen dat het lijden van de ouder voortkomt uit diens zorg vóór en 
identificatie mèt het kind. De ouder lijdt met het kind mee; juist dit lijden 
verdient bijzonder respect van de rechter, als al de zaak bij de rechter moet 
komen. Dit is wat mij betreft slechts het geval als strijdigheid van belangen 
tussen ouder en kind aannemelijk is. 

Hoe is meer in het algemeen het verband met KB-maatregelen als de vereiste 
ouderlijke toestemming achterwege blijft? 
Tenminste uit doelmatigheidsoverwegingen is het van belang wat de medische 
behandeling zal vereisen aan ouderlijke zorg en betrokkenheid, en of die zorg 
verwacht kan worden. Hierdoor wordt immers bij ingrijpen tegen de wens 
van de ouder de kans op succes beïnvloed, alsmede het risico op lichamelijke 
of emotionele schade.3 Of het kind de ouderlijke bezwaren tegen medische 
behandeling deelt is om dezelfde reden een factor, terwijl hierbij ook nog 
eens de gewone gezondheidsrechtelijke regels een rol spelen. 

Buiten Nederland prefereert Goldstein c.s. smallere marges voor over-
heidsgrijpen dan in Nederland gebruikelijk is, en wel met de volgende 
voorwaarden: 

- het medisch handelen zal naar verwachting leiden tot wat de samenleving 
voor elk kind zou wensen, namelijk een kans op normale gezonde ontwik
keling of op "a life worth living"; 

- medici zijn het eens dat de behandeling niet-experimenteel is en passend 
voor het kind; 

- zonder behandeling zal het kind overlijden.4 

Van deze eisen lijkt de laatste mij beslist te zwaar. 

Zie hierover Brands-Bottema, NJB 1989, p. 1145. 
De Boer, NJB 1989, p. 1149 : "Deze relevantie is in elk geval niet vanzelfsprekend". 
Hermans, FJR 1986, p. 78, noemt bij inmenging in ouderlijk gezag terwille van een medi
sche behandeling zowel het belang van de ouders als dat van "het hele cliëntsysteem" 
relevant. 

Zo ook Wald 1976, p. 269. 
Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 91-109. 
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4.4.3. Het weigeren van toestemming voor preventieve zorg 

Is weigering van preventieve medische zorg een grond voor een maatregel, 
als die weigering voortkomt uit een godsdienstige of anderszins zwaarwegen
de persoonlijke overtuiging? In principe geldt wat hierboven in verband met 
godsdienst werd opgemerkt, maar het proportionaliteitsbeginsel weegt zwaar
der. Met name gaat het om de vraag of de bedreiging met lichamelijke onder
gang concreet genoeg is voor een inmenging in het ouderlijk gezag.1 De 
kwestie heeft een lange geschiedenis2, en wordt bij elke polio-epidemie weer 
aktueel. Zowel voor3- als tegenstanders4 zijn talrijk. Bij dit alles moet wel 
vermeld worden dat gebruik van een maatregel vooral wordt bepleit met het 
oog op een situatie dat er een epidemie in de buurt is5; in de discussie wordt 
echter niet altijd uitgegaan van dergelijk verhoogd risico.6 In het debat valt 
nog iets op: degenen die in dit verband bezwaar maken tegen inbreuk op het 
ouderlijk gezag beroepen zich vooral op doelmatigheid.7 Ter illustratie van de 
grenzen van godsdienstvrijheid op een ander terrein: een boer beriep zich bij 
de Europese commissie vergeefs op zijn godsdienst bij een klacht over ver
plicht lidmaatschap van een organisatie die mede bestrijding van tuberculose 
onder rundvee ten doel had.8 Weegt het belang van een gezonde veestapel 
zoveel zwaarder dan de gezondheid van kinderen, of is misschien het beoogde 

Vgl. EHRM 23-6-1993 (Hoffman), Ser. A, vol. 255-C, NJ 1995-510: een krappe meerder
heid van het Hof oordeelde dat de nationale rechter i.s.m. art.8 en 14 EVRM de religieuze 
gezindheid (Jehova getuige) van de moeder tot haar nadeel had meegewogen bij gezagstoe
wijzing na scheiding. Vier dissenting judges vonden de weging van de consequenties van die 
gezindheid geoorloofd. 
Zie Brands-Bottema 1988, p. 17-58; zie p. 39-41 wat betreft mogelijke toepassing van 
kinderbeschermingsmaatregelen. 
Nota NJB 1971. Doek, MGV 1978. Veldkamp en Bogers, NJB 1993a, p. 1173: de OTS 
moet niet "massaal [...] worden ingezet om de niet tegen polio gevaccineerde kinderen van 
Nederland te laten inenten", maar de OTS is wel een geëigend laatste middel. Zie ook: 
Dude, NJB 1993; Brands-Bottema, NJB 1993; Veldkamp en Bogers, NJB 1993b; De 
Bruijn-Lückers 1994, p. 165. 

Schuurmans Stekhoven 1979. Korteling, TvGr 1980. Brands-Bottema 1988, p. 51 (tenzij er 
b.v. buren of andere gezinsleden reeds besmet zijn; het risico moet even groot zijn als in 
andere situaties waarin een maatregel wordt uitgesproken, maar noch de OTS, noch andere 
bestaande maatregelen van kinderbescherming acht zij geschikt) en NJB 1993. Hermans, 
1990, p. 144. Dute, NJB 1993. Zie Brands-Bottema, NJB 1993, over het negatieve advies 
van De Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Buiten Nederland: Goldstein, Freud en 
Solnit 1980, p. 91. 
B.v. Doek, MGV 1978, p. 647. 
Zo kon het gebeuren dat Nota bij beide partijen wordt ingedeeld. Korteling, p. 101 en 
Brands-Bottema 40, zien hem als tegenstander; anders, m.i terecht: Doek 1978, p. 645. 
Anders: Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 91. 
Doek, MGV 1978, p. 640. 
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doel in het geval van rundvee eenvoudiger te bereiken? Overigens lijken ook 
de voorstanders van overheidsdwang niet erg content met het gangbare maat
regelarsenaal. Als al op het ouderlijk gezagsmonopolie zou moeten worden 
ingebroken, dan zou dat mogelijk beter kunnen via een beperktere interventie. 
Hermans1 bepleitte in 1990 een nieuwe maatregel die o.a. polio-vaccinatie 
mogelijk zou moeten maken; dit onder verwijzing naar een eerder voorstel, 
waar hij als eis stelde dat er "vrijwel zeker" schade voor het kind of anderen 
te verwachten moet zijn.2 Nu een nieuwe maatregel voorlopig wel niet ver
wacht zal mogen worden kan ook gedacht worden aan de constructie van de 
bijzondere curator.3 

Politiek ligt de zaak nog steeds gevoelig. Weliswaar is duidelijk dat een 
eenmaal uitgesproken OTS ondanks ouderlijk bezwaar kàn leiden tot inenting 
tegen polio4, maar de OTS biedt niet voor elke preventieve medische ingreep 
een kader. Of niet-inenting op zichzelf een reden is voor ingrijpen werd door 
de staatssecretaris betwijfeld; bij het rechterlijk oordeel kunnen "ook andere 
feitelijke omstandigheden" een rol spelen. Of het daarbij gaat om de graad 
van besmettingsgevaar, of alleen om bijkomende factoren van geheel andere 
aard bleef in het midden.5 Steeds moet de OTS grond vervuld zijn.6 

Kortom: misschien is het recht van kinderen op vaccinatie een "uitgemaakte 
zaak"7, maar het is niet uitgemaakt dat schending van dat recht door de ouder 
een zelfstandige grond is voor een KB-maatregel of anderssoortige beperking 
van het ouderlijke gezag. Wat mij betreft vormt niet-inenting in zijn alge
meenheid wel een reden tot zeer actieve overheidsbemoeiing in de vorm van 
voorlichting en overleg, maar geen reden voor een KB-maatregel. Deze keuze 
komt niet alleen voort uit doelmatigheidsoverwegingen, maar tevens uit de 
overtuiging dat de ouder krachtens zijn verbondenheid met het kind naar 
eigen beste weten moet kunnen kiezen. Zoals steeds bij het onderwerp van de 
KB-maatregelen het geval is heeft de overheid echter conflicterende plichten. 
Onder omstandigheden - bijvoorbeeld hoog besmettingsgevaar - zou wel 
benoeming van een bijzondere curator overwogen kunnen worden.8 Hiertoe 

Hermans 1990, p. 145. 
Hermans, FJR 1986, p. 78. 
Zie hierover hfdst. IX, § 5.2. 
TK 1993-1994, 23 003.5 (MvA), p. 46. Art. 1:264 BW. 
TK 1993-1994, 23 003.8 (NEV), p. 13. 
TK 16-6-1994, 78-5397. 
Veldkamp en Bogers, NJB 1993a. 
Zie hfdst. IX, § 5.2. 
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kan de kantonrechter ambtshalve overgaan1, bijvoorbeeld op voorstel van de 
Raad voor de Kinderbescherming. 

4.5. Discontinuïteit in de opvoeding 

Kritiek op de kinderbescherming betreft niet voor niets voor een belangrijk 
deel het feitelijk uitéénhalen van ouder en kind vanwege de vooronderstelde 
schade voor het kind. Dit houdt verband met de veronderstelde behoefte van 
het kind aan continuïteit van de feitelijke opvoedingssituatie, en in het bijzon
der van de relatie met de ouder. Deze continuïteit wordt in het algemeen 
gediend door bescherming van het ouderlijk gezag. 

Hoe zit het nu als de ouder zelf de verstoorder is? Heeft het kind daarvan 
minder nadeel dan wanneer de breuk van buiten komt? De bevoegdheid om 
de verblijfplaats van het kind te bepalen is vanouds een wezenlijk aspect van 
het gezag. In maatschappelijke omstandigheden waarbij de strijd om het 
bestaan een tijdelijke scheiding tussen ouder en kind vaak onvermijdelijk 
maakte ligt dat voor de hand: de ouderlijke zorg komt dan tot uitdrukking in 
de regeling van verblijf elders, en evenzeer in het terughalen naar het gezin. 
Tot ongeveer halverwege de twintigste eeuw bleek de rechter ook los van 
dergelijke overwegingen absoluut niet genegen om langdurig overlaten van de 
zorg te beschouwen als een variant van verwaarlozing van de verzorging en 
opvoeding. Gewoonlijk bleef het ouderlijk gezag beschermd, ongeacht het 
ontbreken van rechtvaardigingsgronden, en eveneens ongeacht de vraag of de 
ouder nog naar het kind omzag.2 

Weliswaar is inmiddels de rechtsbescherming van de pleeggezinrelatie 
sterk toegenomen3, maar de wettelijke regelingen terzake suggereren onbe
doeld dat verzorging buiten het gezin pas kan leiden tot inperking van het 
gezag als het gaat om het belang van een andere volwassene, i.e. de pleegou
der. Het is de vraag of dat terecht is. Opvoeding in het gezin wordt in onze 
cultuur algemeen als recht van het kind4 èn als plicht van ouders gezien. Als 

Art. 1:250 BW. 
Zie hfdst. III, § 4. 
Zie hfdst. III, § 4. 

Al dan niet te definiëren als een recht van het kind op respect voor zijn family life. Rood-de 
Boer, FJR 1980, p. 148, 149, wijst op art. 371-3 van de Code Civil: het verblijf in het 
ouderlijk huis mag aan de minderjarige slechts in noodzakelijke, bij de wet bepaalde geval
len onthouden worden. Het IVRK vermeld in de preambule dat het kind dient op te groeien 
in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip; art. 9 lid 1 verbiedt echter 

(wordt vervolgd...) 
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hieraan, mogelijk om zeer goede redenen, niet voldaan wordt, dan zijn er 
tenminste waarborgen voor het kind nodig. De zorg waarmee het verblijf 
wordt geregeld behoort tot uiting te komen, in het bijzonder door 
- duidelijkheid over de duur van het verblijf en de factoren die daarbij een 

rol spelen; 
- duidelijkheid over het kontakt tussen ouders-op-afstand en kind; 
- aandacht voor de reacties van het kind en respect voor diens gevoelens en 

wensen; 
- belangstelling voor de kwaliteit van de vervangende opvoeding; 
- samenwerking met de al dan niet professionele verzorgers. 

Of onderbreking in de opvoedingscontinuïteit een grond moet zijn voor een 
(verdergaande) kinderbeschermingsmaatregel zou meer moeten afhangen van 
deze en dergeljke factoren dan van de vraag of een pleegouder zich voldoende 
verantwoordelijk voelt om de strijd met ouders aan te gaan.1 De vooronder
stelling dat ouder en kind verbonden zijn werd in hoofdstuk II genoemd als 
één van de onderliggende redenen om ouderlijk gezag te beschermen. Als die 
verbondenheid niet wordt ingevuld door feitelijke zorg boet het argument aan 
kracht in. De vooronderstelling dat niemand beter2 dan de ouder voor het kind 
zal zorgen werd eveneens genoemd als reden. Ook dit argument verliest aan 
overtuigingskracht wanneer een ander dan de ouder zich door betrouwbare en 
blijvende zorg committeert aan het kind. 

4.6. Geestelijke stoornis van de ouder 

"Een geestelijk gestoord iemand is waarschijnlijk niet de meest aangewezen 
opvoeder van kinderen"3 Dit moge zo zijn, maar een ouder is niet zo maar 
iemand, en de wettelijke bepaling die verband legt tussen gedwongen onthef
fing en geestelijke stoornis heeft een andere achtergrond. De wet vereist, 

(...vervolg) 
scheiding tussen ouders en kind alleen tegen de wil van de ouders. 
Niet dat dit onbelangrijk is: een dergelijke betrokkenheid speelt natuurlijk wel bij de beoor
deling van doelmatigheid en bij de afweging van de diverse rechten ex art. 8 EVRM. 
In de zin van respect voor de behoeften van het kind, inclusief de behoefte om door de 
eigen ouder verzorgd te worden. 
Pitlo/Rood-de Boer en Van der Burght 1996, p. 529. 
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naast de gewone criteria voor vrijwillige ontheffing1, een zodanige geestelijke 
stoornis bij de ouder dat deze niet staat is zijn wil te bepalen of de betekenis 
van zijn verklaring te begrijpen.2 Het moet dus gaan om een zeer ernstige 
stoornis. In de formulering komt bovendien nog steeds de historische achter
grond tot uiting. Tot 1947 was ontheffing slechts mogelijk bij niet-verzet van 
de ouder, maar lange tijd heerste onzekerheid of bij krankzinnigheid (de tot 
1970 gebruikte term) de wilsuiting - hetzij verzet, hetzij niet-verzet - rechts
geldig was. De regeling van 1947 maakte aan deze onzekerheid een eind en 
paste tevens in de trend om de beschermingsmogelijkheden voor het kind uit 
te breiden. 

In dit verband kan ook gewezen worden op de bepaling dat diegenen 
onbevoegd zijn tot gezag "wier geestvermogens zodanig zijn gestoord, dat zij 
in de onmogelijkheid verkeren het gezag uit te oefenen, tenzij deze stoornis 
van tijdelijke aard is".3 Deze bepaling heeft een geheel andere geschiedenis 
dan de hierboven vermelde4, maar het praktische verschil tussen beide was en 
is nihil. Sinds 1947 is voor verlies van gezag op grond van onbevoegdheid 
een rechterlijke uitspraak nodig5, en de rechtsgrond voor herstel was en is in 
beide gevallen dezelfde. 
Beide bepalingen raakten bovendien op een zijspoor toen in 1956 de ge
dwongen ontheffing mogelijk werd na twee jaar OTS/U HP. 

Betekent de loskoppeling van UHP en ontheffing dat de oude ontheffings-
grond over geestelijke stoornis weer in belang zal toenemen? Dat lijkt heel 
wel mogelijk, maar zoals gezegd vereist de tekst van de wet een ernstige mate 
van gestoordheid. 

Met dit al blijft de vraag of ook een minder ernstige geestelijke stoornis 
overheidsbemoeiing kan rechtvaardigen. Dat kan langs indirecte weg als de 
stoornis een factor is bij dreigende schade in de zin van de OTS-grond. De 
vraag rijst wel in hoeverre het zin heeft het ouderlijk functioneren te beschrij
ven in termen van psychiatrische diagnostiek. Voor de vervulling van de 
OTS-grond zal dat gewoonlijk niet nodig zijn. Niettemin kan diagnostiek 
bijdragen aan een beoordeling van de risico's voor het kind. Inzicht in het 
ziektebeeld helpt bovendien een inschatting te maken van wat van de ouder 
gevraagd màg worden gezien diens mogelijkheden, en wat gevraagd moét 

Dat het belang der kinderen zich daartegen niet verzet en dat er onmacht of ongeschiktheid 
is om de ouderlijke plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen, art. 1:266 BW. 
Art 1:268 BW lid 2 onder c. 
Art. 1:246 BW. 
Sinds 1901 waren krankzinnigen uitgesloten van ouder- en derde-voogdij. 
Zie Asser/Wiarda 1957, p. 683. 
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worden1 gezien de behoeften van het kind. Men denke bij dit alles in het 
bijzonder aan (zwangerschaps)psychose, aan angststoornissen, aan verregaan
de en langdurige apathie ten gevolge van depressiviteit waardoor het kind 
verzorging, stimulans of leiding te kort komt, en aan overmatige prikkelbaar
heid die de kans op mishandeling verhoogt. Compleet is deze lijst echter 
geenszins.2 

De afgrenzing tussen gedwongen opname van de ouder en een kinderbe
schermingsmaatregel lijkt nog niet geheel duidelijk.3 Hierbij zijn in het alge
meen diverse overwegingen van belang. Een OTS/UHP biedt het kind een 
zorgkader over een bredere linie en voor een langere periode4 dan gedwongen 
opname van de ouder doet. Dit is van belang omdat een kind méér nodig 
heeft dan vrijwaring tegen acuut gevaar. Als daarentegen het kind in de thuis
situatie verzorgd kan blijven worden door een andere ouder zal dat, afhan
kelijk van feitelijke omstandigheden en mogelijkheden, een krachtig argument 
kunnen zijn tégen OTS/UHP. Een andere reden voor desnoods gedwongen 
opname van de ouder zie ik in de vergrote kans op herstel van de ouder, en in 
het belang dat ouder èn kind daarbij hebben. Of dit laatste argument vanuit 
gezondheidsrechtelijk standpunt acceptabel is lijkt mij overigens wel de vraag: 
de mogelijkheid tot gedwongen opname is immers slechts bedoeld om ernstig 
gevaar te bezweren, en niet om anderszins het belang van de betrokkene of 
van derden te dienen. Niettemin zou deze overweging misschien een rol 
kunnen spelen in verband met proportionaliteit. 

4.7. Alcohol- en drugsverslaving van de ouder 

Door alcohol- en drugsverslaving wordt het vermogen tot zorgen ernstig en 
vaak over de gehele linie aangetast. Heroïneverslaving is hiervan het proto
typische voorbeeld. De lotsverbondenheid tussen ouder en kind is pijnlijk 

B.v. wat betreft "therapietrouw", het opvolgen van de op grond van de problematiek 
gegeven adviezen. Of b.v. een psychotische ouder bereid is medicatie te gebruiken kan een 
wezenlijk gegeven zijn bij de beoordeling van de veiligheid in de thuissituatie op korte 
termijn, en van de mogelijkheid tot herstel van de ouderlijke competentie op lange termijn. 
Vgl. Salzgeber, FRZ 1995. 
HR 14-2-1986, NJ 1986-364: voortzetting IBS van een moeder van wie gevreesd werd dat 
zij anders haar kind van twee maanden zou verwaarlozen; De Boer: "kon de OvJ die thans 
requireerde tot detinering van de moeder, niet beter voorlopige toevertrouwing aan de Raad 
voor de Kinderbescherming van het kind vorderen [...]?", dit o.v.n. proportionaliteit en het 
ultimum remediumcriterium, NJB 1987, p. 1219. 
Ook als het kind weer onder de zorg van de ouder is. 
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duidelijk bij de zwangere verslaafde wier kind bij de geboorte ontwennings
verschijnselen vertoont. 

Met goede reden is het gevoel van machteloosheid bij hulpverleners vaak 
groot.Verslaving heeft met seksueel misbruik gemeen dat de betrokkene 
belangen heeft die tegenstrijdig zijn aan die van het kind. Men kan zich dan 
ook afvragen of een kind voor de dagelijkse zorg afhankelijk behoort te zijn 
van een verslaafde ouder, zonder dat een niet-verslaafde volwassene medever
antwoordelijkheid draagt. Het sociaal isolement van de verslaafde vermindert 
echter de kans dat een niet-verslaafde volwassene in de buurt is. Bij hulpver
lening aan ouder en kind samen, en bij aanvullende of vervangende zorg voor 
het kind moet rekening gehouden worden met het chronisch karakter van 
verslaving; ook wanneer de ouder de verslaving te boven komt blijft de kans 
op terugval groot. 

In Amsterdam functioneert vanuit de GG en GD het team Kinderen van 
Drugsverslaafde Ouders (KDO). Dit team entameert en bewaakt hulpverle
ning, en meldt zo nodig met het oog op een KB-maatregel. In feite gaat het 
om een vorm van buitenrechterlijke "bemoeizorg".' Anders dan de op dit punt 
vergelijkbare bureaus Vertrouwensarts heeft het team weinig kritiek te ver
duren gehad. Dit valt te verklaren uit de vanouds veel opener werkwijze van 
het KDO-team, maar misschien is er ook meer maatschappelijke consensus 
over de schadelijkheid van verslaafdheid dan van de soms minder zichtbare 
problemen waarover de BVA's zich buigen. 

Als criteria voor de basale zorg voor kinderen stelt het KDO-team: 
a. de aanwezigheid van normale voorzieningen als gas, water en licht, maar 

ook de nodige baby- en kinderspullen in de woning; 
b. voldoende dagelijkse verzorging van het kind; 
c. medische verzorging van het kind; 
d. de aanwezigheid van minimaal één vaste verzorger; 
e. een regelmatig dag- en nachtritme voor het kind en de ouder(s); 
f. het nakomen van medische afspraken voor de kinderen, vooral bij medi

sche controles; 
g. voldoende emotionele en affectieve aandacht voor het kind; 
h. voor zover van toepassing dagelijks schoolbezoek.2 

Zie over "bemoeizorg" hfdst. IX § 3. 
Breddels, TJJ1996, p. 31. 
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4.8. Conflict ouder-kind 

In deze paragraaf komen drie mogelijkheden aan de orde die juridisch rele
vant zijn bij conflict tussen ouder1 en kind: de OTS, de eigen rechtsingang en 
de bijzondere curator. In de praktijk gaat het vooral om jongeren die van huis 
zijn weggelopen of die anderszins buiten het gezin wonen, maar een deel van 
wat hieronder wordt vermeld geldt ook voor thuiswonende kinderen. Gezien 
het onderwerp van deze studie ligt het accent op de OTS. 

Al aan het begin van de OTS werd de maatregel gebruikt om minderjarigen 
gelegenheid te geven om zich tegen de wens van de ouders los te maken van 
het ouderlijk milieu, veelal via een interne betrekking. Achteraf is uit de 
jurisprudentie en uit de juridische literatuur moeilijk te beoordelen in hoeverre 
de bedreiging gesitueerd was in de kwaliteiten van het ouderlijk milieu, of 
uitsluitend in de verstoorde ouder-kindrelatie. Het lijkt aannemelijk dat in de 
loop der tijd het accent meer naar het tweede aspect is verschoven, gezien de 
waarde die in recenter tijd wordt gehecht aan de vrijheidsrechten van jeugdi
gen. Die kwamen in de eerste helft van deze eeuw slechts expliciet aan de 
orde in verband met de ouderlijke bevoegdheid tot tuchtschoolplaatsing2 en, 
niet toevallig, met de vraag of het kind ten opzichte van de ouder godsdienst
vrijheid had.3 

In de jaren zeventig woedde een uitgebreide juridische strijd of hulpverle
ners weggelopen kinderen via geheime adressen mochten onttrekken aan het 
ouderlijk gezag.4 De HR wees deze buitenwettelijke inbreuk op het gezag af, 
waarna de wetgever een wettelijke variant creëerde door hulpverlening aan 
weglopers onder voorwaarden vrij te stellen van strafrechtelijke sancties. Ook 
hier kwam kritiek op, wat leidde tot verscherping van de voorwaarden aan de 

Gedoeld wordt, zoals steeds in dit hoofdstuk, op de ouder met gezag. Strijd tussen ouder en 
kind in verband met het ouderlijk recht op omgang en informatie bliijft hier buiten beschou
wing. 
Deze was met de invoering van de OTS vervallen. In de jaren dertig werd herinvoering 
overwogen, maar Overwater achtte een OTS-grond aanwezig als de verhouding ouder-kind 
zo scherp geworden was dat een ouder tuchtschoolopname nodig vond, NJB 1937, p. 527. 
Van Oven, NJB 1929: nee; Van Woudenberg Hamstra, TAMK 1929: ja. 
Rb Den Haag 2-11-1971, NJ 1972-13. Hof Den Haag 17-3-1972, NJ 1972-262. HR 3-7-
1972, NJ 1973-78. Hof Amsterdam 28-12-1972, NJ 1973-79. HR 16-10-1973, NJ 1974-29. 
HR 18-1-1977, NJ 1977-256. Vgl. over dezelfde zaak ECRM 16-12-1974 (Sosjale Joenit), 
6753/74, D & R 2 (1975), NJ 1975-474. Zie ook De Ruiter 1974 en 1976, p. 17, alsmede 
Rood-de Boer, NJB 1974. Vgl.later Hof Leeuwarden 31-3-1982, NJ 1983-135. 
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hulpverlener.1 Financiering van verblijf buitenshuis werd het volgende strijd
punt, en ook dit lijkt inmiddels grotendeels opgelost.2 

Over de wederzijdse plichten en bevoegdheden tussen ouders en kinderen 
stelden zeven jeugdrechtspecialisten in 1975: 

"Ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun 
minderjarige kinderen. Te dien einde hebben zij ouderlijk gezag over deze 
kinderen, voor zover de wet niet anders bepaalt. Het ouderlijk gezag dient 
naar redelijkheid en billijkheid en met inachtneming van de rechten en 
bevoegdheden van de kinderen te worden uitgeoefend. 
Minderjarige kinderen hebben naar de mate van de groei van hun persoon
lijkheid, het recht zich overeenkomstig eigen inzicht te ontplooien. Dit 
recht omvat o.a. de keuze op het gebied van: godsdienst, levensbeschou
wing, onderwijs, beroep en ontspanning, medische en andere hulpverle
ning. Dit recht met naar redelijkheid en billijkheid en met inachtneming 
van de rechten en bevoegdheden van de ouders en de overige leden van 
het gezin worden uitgeoefend."3 

Met dit alles blijft de vraag bestaan of weglopen van de jeugdige een grond is 
voor OTS. Voor de minderjarige is weglopen een voor de hand liggende 
manier om te laten weten dat hij niet afhankelijk wil zijn van dit ouderlijk 
milieu. Moet dan het ouderlijk gezag zo volledig intact blijven dat de ouder, 
desnoods met de sterke arm van de politie, mag eisen dat het kind direct in 
het gezin terugkeert?4 Ja, als de jeugdige met zijn gedrag mede gezien zijn 
leeftijd onaanvaardbaar risico loopt, als de ouder zijn gezag op redelijke wijze 
gebruikt om dat te voorkomen, en als het aannemelijk is dat de ouder vol
doende overwicht heeft op de jeugdige. Bij redelijk gebruik van gezag gaat 
het mijns ziens niet alleen om goede bedoelingen en om de inhoud van de 
ouderlijke eisen, maar ook om de presentatie hiervan. De redelijkheid betreft 
mede respect voor de wensen en behoeften van de jeugdige, en samenwerking 
met de eventueel door de jongere gekozen professionele hulpverlener(s). 
Buiten een dergelijke situatie lijkt het mij een goede vuistregel dat gezag dat 
door de jongere "met de benen" wordt afgewezen niet via feitelijke overmacht 
behoort te worden uitgeoefend. Met andere woorden: een wegloopsituatie 

Zie over de geschiedenis van de wijzigingen in het betr. art. 280 Sr Ten Siethoff 1995. 
Zie § 3.2. 
Zeven jeugdrechtspecialisten, NJB 1975. 
Rood-de Boer FJR 1980, p. 143: de rechtsgrond voor ingrijpen is gelegen in "de onmoge
lijkheid voor het kind om zelfstandig op eigen kracht de hem in de wet gegeven ontplooi
ingsmogelijkheden te realiseren omdat de ouders het niet doen, of in zijn ogen verkeerd 
doen". HR 11-12-1987, NJ 1988-723: niet onder alle omstandigheden kan van een minder
jarige gevergd worden dat deze bij de ouders in huis woont; zo ook NJ 1920, p, 130, en NJ 
1972-329: gemeente mag bijstand voor zeventienjarige, die met moeders instemming elders 
woont, verhalen op de moeder. Zie ook HR 1-7-1982, NJ 183-201 (Marokkaans meisje). 
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waarbij ouders tegen de uitdrukkelijke wens van het kind hun gezag (proberen 
te) gebruiken om het kind te doen terugkeren vormt op zijn minst een reden 
voor onderzoek. Bij mijn weten is dat in ons land ook de praktijk. Moet de 
jeugdige argumenten aanvoeren of is het voldoende dàt deze niet thuis wil 
blijven wonen? In 1974 overwoog de Europese commissie: 

"As a general proposition and in the absence of any special circumstances, 
the obligation of children to reside with their parents and to be otherwize 
subjected to a particular control is necessary for the protection of chil
dren's health and morals, although it might constitute, from a particular 
child's point of view, an interference with his or her own private life.".1 

Men kan zich afvragen of er een reden is voor OTS als de ouders hun kind 
niet tot terugkeer dwingen. De meerderjarigheidsgrens geldt mede als be
scherming voor de jongere. Het kan zijn dat deze zich wil onttrekken aan de 
algemene beperkingen van de minderjarigheid, en dat hij aannemelijk kan 
maken dat zijn zelfverzorgend vermogen groter is dan de wetgever in het 
algemeen aanneemt voor personen onder de achttien.2 Het kan ook zijn dat de 
minderjarige de gezagsuitoefening van de ouder afwijst, maar wel behoefte 
heeft aan enige vorm van gezag. In dit geval wordt in de praktijk gewoonlijk 
de OTS/UHP toegepast.3 Er zitten diverse voordelen aan: 
a. de minderjarige is bij voorbaat beschermd tegen mogelijk schadelijke 

acties van de ouder; 
b. de minderjarige is meer gelijkgesteld met leeftijdsgenoten die ouderlijke 

zorg genieten; 
c. een gezinsvoogdijinstelling heeft meer mogelijkheden dan bijvoorbeeld een 

bijzondere curator om in conflicten met de ouder escalatie te voorkomen; 
d. volwassenen - hulpverleners, gezinsvoogdij instelling - kunnen zich niet 

verschuilen achter ongemotiveerdheid van de jongere; 
d. de rechten van de ouder blijven gewaarborgd door de mogelijkheid van 

beroep op de kinderrechter. 
Op zichzelf vormen deze voordelen nog geen rechtsgrond. Déze mag worden 
afgeleid uit de feitelijke onwerkzaamheid van het ouderlijke gezag in de 

ECRM 16-12-1974 (Sosjale Joenit), 6753/74, D & R 2 (1975), NJ 1975-474. 
In 1954 opperde Lycklama al de mogelijkheid om aan achttienplussers - toen nog minderja
rig - rechterlijke toestemming te geven om buitenshuis te wonen, onder verwijzing naar de 
wettelijke regeling voor handlichting; hij prefereerde overigens voor deze leeftijdsgroep 
voortduren van de bestaande regeling betreffende verblijf buitenshuis in het kader van OTS, 
opdat de gezinsvoogd als intermediair zou optreden tussen ouder en minderjarige, NJB 
1954, p. 872. 
Ik ga hier uit van mijn hulpverleningservaring in Amsterdam. 
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gegeven omstandigheden, en de presumptie - zolang het tegendeel niet aanne
melijk is - dat de jeugdige een vorm van effectief gezag nodig heeft. 

Misschien zou een eigen rechtsingang bij sommige conflicten tussen ouder en 
kind een oplossing bieden. De eigen rechtsingang voor jeugdigen is al jaren 
onderwerp van debat. Thomassen vreest bij een onbeperkte toegang van de 
minderjarige tot de rechter een "grondloze kinderbeschermingsmaatregel"1, 
maar andere auteurs zijn krachtige pleitbezorgers.2 Ik geloof echter niet dat 
van zo'n constructie bij ernstige problemen veel soelaas te verwachten is voor 
de thuiswonende jeugdige.3 Ook als deze elders woont is dat trouwens maar 
zeer de vraag. Niet voor niets is handelingsonbekwaamheid het wettelijke 
uitgangspunt voor achttien-minners, en met goede reden geldt dit ook als er 
voor de rechter geprocedeerd moet worden. Helaas is er geen speciale reden 
om aan te nemen dat jeugdigen die in conflict komen met hun ouders compe
tenter zijn dan op grond van hun leeftijd verwacht mag worden; bovendien is 
juist strijd met een ouder extra belastend. 

De bijzondere curator-nieuwe-stijl zal soms een adequate oplossing zijn, 
maar die is in het wettelijk stelsel slechts bedoeld voor specifieke strijdpunten. 

Samenvattend: 
a. Bij conflicten tussen ouder en thuiswonende jeugdige is er een rechtsgrond 

voor OTS als het ouderlijk gezag onvoldoende effectief is om de jeugdige 
te beschermen tegen ernstige bedreiging van zijn zedelijke of geestelijke 
belangen of van zijn gezondheid. 

b. Als een weggelopen minderjarige ook na bemiddeling niet naar het gezin 
wil terugkeren vormt dit een rechtsgrond voor OTS of OTS/UHP: 
- tenzij aannemelijk is dat de jeugdige volwassen genoeg is om verant

woordelijk voor zichzelf te zijn alsof hij meerderjarig was, of 
- tenzij de jeugdige onaanvaardbaar risico loopt en de ouder het gezag 

uitoefent in redelijkheid en met voldoende feitelijk overwicht om het 
risico te temperen. 

1 Thomassen, NJB 1993, p. 1169. In dezelfde zin, o.v.n. wetenschappelijk onderzoek, 
Asser/De Boer 1998, p. 613. 
B.v. De Langen, NJB 1993, p. 244, Van Wamelen, FJR 1990, p. 2-9, Rutten-Roos 1992. 

Hierbij baseer ik mij op mijn ervaring in de hulpverlening. 
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4.9. Gedrag van de jeugdige ongeacht conflict met de ouder 

Dat het gevaarscriterium voor gedwongen opname van de BOPZ1 gevaar voor 
zichzelf en voor anderen in één formule onderbrengt wordt wel beschouwd 
als een "onnozele vondst"2: de staatsinmenging heeft een verschillende achter
grond en is aan verschillende beperkingen onderworpen.3 Hoe zit dat bij de 
kinderbeschermingsmaatregelen? 

Bij het ontwerpen van de kinderwetten werd delinquent gedrag gezien als 
symptoom van verwaarlozing.4 Het aan de ontzettings- en ontheffingsgrond 
toegevoegde belang-van-het-kind-criterium betrof in hoge mate het veronder
stelde belang van het kind bij maatschappelijke aangepastheid. Ook bij het 
ontwerpen van de OTS was bestrijding van jeugddelinquentie een belangrijke 
drijfveer. Dit begrip werd ruim opgevat. De gevreesde zedelijke ondergang 
omvatte niet alleen criminaliteit maar ook wat werd beschouwd als een on
maatschappelijke carrière. Het Amerikaanse juvenile court concept5 is in 
Nederland met kracht bestreden door De Langen.6 De koppeling van jeugdcri
minaliteit aan de noodzaak tot bescherming spreekt niet vanzelf7, en kreeg een 
slechte naam doordat in het jeugdstrafrecht de beschermingsgedachte ten 
koste ging van de processuele waarborgen. Hierin is verandering gekomen, 
en ook behoort de strafrechtelijke OTS tot het verleden. Verder beweegt de 
Raad voor de Kinderbescherming zich van het jeugdstrafrecht af bij de formu
lering van de eigen kerntaak.8 De koppeling tussen onmaatschappelijk gedrag 
en kinderbescherming is echter niet verlaten. De oude relatie tussen OTS en 
strafrecht kreeg een nieuwe vorm via de OTS als transactiemogelijkheid.9 

Bovendien werden leerplichtige twaalfplussers volgens de in 1994 gewijzigde 

Art. 1 lid 1 onder f. 

De Boer, NJB 1987, p. 1220, onder verwijzing naar Leijten, Welzijn, vrijheid en dwang, 
1986, p. 7 en 10. 
De Boer, NJB 1987, p. 1220. 

Zie over inmiddels via sociaal-wetenschappelijk onderzoek in het algemeen gebleken 
correlaties Junger-Tas, JV 1996. 

Waarbij de gewone eisen van strafrechtelijke behandeling ondergeschikt zijn aan pedagogi
sche doelen. 
De Langen 1973. 
Van Montfoort 1994, p. 252. 

Werkdocument "Kinderbescherming maak het waar!!!", 1991. Zie hierover ook Van 
Montfoort 1994, p. 241. 
Art. 77e Sr. Vgl. ook Beljaars, Jeugd en Samenleving 1992. 



VI. Invulling gronden voor kinderbeschermingsmaatregelen 171 

leerplichtwet strafbaar bij schoolverzuim.1 Terwijl aan de ene kant het jeugd
strafrecht werd ontdaan van al te veel bestwil-principes, wordt zo een pedago
gisch probleem onder het bereik van strafrecht gebracht, dat vervolgens via 
transactie weer pedagogisch kan worden aangewend. Het ziet er dan ook naar 
uit dat de oude theorie een nieuw jasje heeft gekregen. Ideeën over het opleg
gen van preventieve ongevraagde hulpverlening ter voorkoming van jeugdcri
minaliteit2 doen eveneens denken aan voorheen. In de nieuwe OTS-grond 
bleef verder uitdrukkelijk het adjectief "zedelijke" behouden.3 

Ook in de literatuur wordt verband gelegd tussen OTS en onmaatschappe
lijk gedrag van de jeugdige. Rood-de Boer ziet een grond voor een maatregel 
als een minderjarige niet voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit 
zijn rechtspositie.4 De Ruyter5 acht een opvoedingsstijl waarbij kinderen zo 
worden opgevoed dat ze geen "minimale moraliteit"6 ontwikkelen vatbaar 
voor overheidsinterventie. Bezwaren zijn er vooral buiten Nederland. Zo ziet 
Goldstein c.s.7 in delinquent gedrag uitsluitend een grond voor strafrechtelijke 
reactie, en dat alleen als het gedrag ook strafbaar zou zijn voor een volwasse
ne. Anderen zien slechts een grond voor een maatregel als het gedrag werd 
aangemoedigd door de ouder(s).8 Over de Britse Children Act wordt opge
merkt: 

"It may still be possible to secure a care order where a child commits a 
criminal offence, but only where the treshold conditions of s. 31(2)[9] are 
proved. It will not be easy to establish that the child either is suffering, or 
is likely to suffer, significant harm attributable to failing in parental up
bringing or, more likely, being beyond parental control. It may, however, 
be possible where the criminal activity itself is dangerous (for example, 
involvement in violent activities or drug-taking)."10 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Art. 26 lid 2 en art. 28 Leerplichtwet. Zie hierover Stegerhoek 1995, p. 253, 254 en in zeer 
kritische zin De Graaf, NJB 1993. 
NRC-Handelsblad, 17-10-1996, p. 10. Kamerstukken II 1997/1998, 25 980, nr. 1 (brief van 
de staatssecretaris van VWS, mede namens de staatssecretarissen van Justitie en OCW, aan 
de Tweede Kamer) met een accent op "maatschappelijke uitval"; zie i.h.b. p. 9 en 10. 
TK 1992-1993, 23 003.3 (MvT), p. 11, onder verwijzing naar een dertienjarige die in haar 
levensonderhoud voorziet door prostitutie. 
Rood-de Boer, FJR 1980, p. 144; vgl.p. 138. 
De Ruyter 1993, p. 124. 
Moraliteit gezien in samenhang met de "aangeboren toewending [...] ten opzichte van 
anderen", p. 122. 
Goldstein, Solnit en Freud 1980, p. 28, 193. 
Wald 1976, 271. American Bar Association/Flicker 1982, p. 59. 
Zie hierover hfdst. Ill, § 5.2. 
Freeman 1990, p. 140. 
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In ons land bleef echter de opvatting domineren dat delinquent gedrag op 
zichzelf ook voor het kind schadelijk is. Mijns inziens is dat terecht: de mate 
waarin de jeugdige nog niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor zijn 
eigen toekomst1 beïnvloedt de samenhang tussen schade in de sociale ontwik
keling en schade voor de eigen persoon. Ook al loont misdaad misschien niet 
altijd zo slecht, het kind is gebaat bij de ontwikkeling van verantwoordelijk
heid voor zichzelf en respect voor anderen, kortom bij een opvoeding in 
morele zin. Criminaliteit, alcohol- en drugsverslaving, veelvuldig schoolver
zuim en ernstig zwerfgedrag kunnen dan ook gezien worden als een zelfstand
ige bedreiging van de ontwikkeling. Tenzij men er van uitgaat dat de ouder 
het gedrag goedkeurt kunnen deze gedragingen tevens gezien worden als 
symptoom van ouderlijke onmacht. Een rechtsgrond voor OTS lijkt mij dan 
ook meestal wel gegeven, afhankelijk van de ontwikkeling van de jeugdige. 

Geldt dit ook voor suïcidaal2, of anderzins zelfbeschadigend gedrag? Het 
lijkt aannemelijk dat het ouders niet vrij staat om hun kinderen af te schermen 
van het soort aandacht en hulpverlening dat hierbij in het algemeen passend 
wordt geacht. 

4.10. Ouderlijke afstand van een kind 

Vormt het gegeven dat een kind door de ouder aan een ander wordt afgestaan 
een reden voor overheidsbemoeiing?3 Deze vraag is vooral aktueel in het licht 
van ontheffing in geval van draagmoederschap.4 Enkele recente zaken verdie
nen in dit verband speciale aandacht.5 

In het eerste geval werden de biologische ouders ontheven ten gunste van 
de wens/pleegouders. Het inmiddels vijfjarige kind werd hier sinds zijn ge
boorte opgevoed, conform een vóór de conceptie gemaakte afspraak. De 
ontwikkeling van het kind verliep goed, beide echtparen en hun kinderen 
hadden goed en vriendschappelijk kontakt, en het lag in de bedoeling van 

Wat strafrechtelijke aansprakelijkheid m.i. niet uitsluit. 
Zie Rood-de Boer, MGV 1977, over (het gebrek aan) juridische literatuur. Zij legt de 
nadruk op suïcidaal gedrag bij kinderen binnen instituten voor kinderbescherming en noemt 
verkorting van uithuisplaating en verruiming van adoptie- en pleeggezinmogelijkheden als 
preventieve middelen. 
Zie ook hfdst. III, § 4.1. Zie Rood-de Boer, NJB 1979, over vondelingenwetgeving en de 
animus abdicandi. 
Zie voor wettelijke bepalingen en literatuur m.b.t. draagmoederschap Asser/De Boer 1998, 
§695. 
Zie hierover ook Kalkman-Bogerd, FJR 1998. 
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beide echtparen dat het kind te zijner tijd volledig zou worden ingelicht. De 
rechtbank overwoog onder andere het volgende: 

"Nu de biologische ouders uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven wegens 
het ontbreken van de emotionele ouder-kindrelatie zich ongeschikt te 
voelen voor Z te zorgen, alsmede de wens de verantwoordelijkheid en 
opvoeding in het belang van minderjarigen aan anderen, in casu het echt
paar B, over te willen laten, acht de rechtbank mede gezien de bijzondere 
omstandigheden waarin de minderjarige zich bevindt, voldoende grond 
aanwezig de biologische ouders thans ongeschikt te achten tot het uitoefe
nen van de ouderlijke macht [...]".' 

In het tweede geval werd ontheffing kort na de geboorte gevraagd. De recht
bank overwoog dat niet-willen opvoeden in het algemeen geen ongeschiktheid 
of onmacht oplevert in de zin van de ontheffingsgrond, en dat niet was geble
ken van bijzondere omstandigheden die wel een ontheffingsgrond opleverden. 
Voor de fictie van ongeschiktheid of onmacht zou slechts aanleiding zijn bij 
een breed maatschappelijk draagvlak voor draagmoederschap en voor een 
daarop aansluitende interpretatie van de wettelijke regels voor ontneming van 
het gezag. De rechtbank verwees bij dit alles naar de stand van de pedagogi
sche en psychologische wetenschap, en het belang van het kind om niet opzet
telijk verwekt te worden met het doel weggegeven te worden. Het Hof te 
Amsterdam vernietigde deze uitspraak echter met onder andere het oordeel: 

"dat gelet op voormelde feiten en omstandigheden in de onderhavige zaak 
voldoende aannemelijk geworden is dat er sprake is van bijzondere om
standigheden die de draagmoeder en haar echtgenoot ongeschikt dan wel 
onmachtig maken tot het opvoeden en verzorgen van X in de zin van 
genoemd wetsartikel. Het Hof merkt als dergelijke omstandigheden in het 
bijzonder aan dat de draagmoeder en haar echtgenoot herhaaldelijk hebben 
te kennen gegeven geen gezinsuitbreiding te willen, dat de draagmoeder en 
haar echtgenoot toch besloten hebben voor een derde kind uitsluitend om 
een jarenlang bevriend kinderloos paar te helpen, dat de draagmoeder en 
haar echtgenoot uit dat oogpunt geen ouder-relatie met het kind hebben 
opgebouwd, dat zij het kind als zodanig ook niet wensen op te voeden, 
alsmede dat thans in de gegeven omstandigheden van een terugkeer van X 
naar de draagmoeder en haar echtgenoot ernstig nadeel voor X kan wor
den verwacht. [...] dat in casu geen sprake is van oneigenlijk gebruik van 
de maatregel tot ontheffing [...] nu al vóór de verwekking van het kind is 
afgesproken dat ontheffing van de draagmoeder en haar echtgenoot zal 
worden gevraagd. Naar 's Hofs oordeel dient [art. 1:266 BW] niet zodanig 
beperkt te worden uitgelegd dat een ouder in bepaalde situaties, in het 
belang van het kind, niet de mogelijkheid heeft de indiening van een ver-

Rb Amsterdam 26-4-1995, NJ 1995-589. 
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zoek tot ontheffing van het ouderlijk gezag over een bepaald kind te bevor
deren."1 

Een maand na de uitspraak van het Hof wees de Rotterdamse rechtbank 
ontheffing af in een zaak waar beide wensouders genetische ouder waren; 
verwezen werd naar de ouderlijke zorgplicht, het afstammingsrecht, en in
houd en strekking van het IVRK.2 Ook deze uitspraak hield geen stand.3 

Één en ander illustreert hoe zeer men van mening kan verschillen over de 
diverse haken en ogen van het draagmoederschap. Op twee knelpunten ga ik 
nader in. In de eerste plaats gaat het er om of in een concreet geval voldaan is 
aan de wettelijke criteria. Het lijkt mij dat een bestendige wens om een kind 
niet op te voeden kan leiden tot de voor ontheffing vereiste ongeschiktheid; of 
die ontheffing vervolgens in het belang is van het kind hangt af van het gebo
den alternatief. Het tweede knelpunt betreft de algemene maatschappelijke 
consequenties van een rechterlijk beleid dat onder omstandigheden overdracht 
van gezag mogelijk maakt. Onbedoeld lokt zo'n beleid uit tot een praktijk die 
haaks staat op een in brede kring voorondersteld belang van kinderen om niet, 
met wat voor goede bedoelingen ook, weggegeven te worden. De gedachte 
dat de overheid meewerkt aan een klimaat waarin kinderen met dat doel 
verwekt worden is bepaald onaantrekkelijk. 

5. Bijkomende aspecten 

5. /. Tijd als factor 

Op vele rechtsgebieden is tijdsverloop een belangrijke factor4, en dat geldt 
ook voor het personen- en familierecht.5 In oude jurisprudentie speelt de 
tijdsfactor soms expliciet een rol bij de bepaling of het gedrag van de ouder 

1 Hof Amsterdam 19-2-1998, NJkort 1998-32, met vernietiging van Rb Utrecht 18-6-1997, 
FJR 1997-p. 213 / NJkort 1997-59. Vgl.: HR 9-2-1990, NJ 1990-767: moeder-voogdes kan 
niet zelf ontheffing verzoeken t.g.v. haar zuster, tevens pleegmoeder van het kind; Hof Den 
Haag, 21-1-1994, FJR 1994-p. 143, ontheffing in het kader van afstand van ouderrechten, 
met een kritische noot van Wortmann; Rb Amsterdam 26-4-1995, NJ 1995-589: ontheffing 
t.g.v. wens/pleegouders. 

2 Rb Rotterdam 23-3-1998, NJkort 1998-33. 
3 Hof 's Gravenhage 21-8-1998, NJ 1998-865. 
4 Zie hierover Koopmans, Themis 1986. 
5 Zie ook Stegerhoek 1995, p. 220-222. 
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voldoende is verbeterd voor herstel in het gezag.1 Uit 1944 dateert een uit
spraak waarbij tijdsverloop bijdroeg tot OTS2 ter bescherming van pleeggezin-
verblijf, en rond die periode werd de rechter ook minder terughoudend om 
vrijwillige ontheffing uit te spreken als een kind inmiddels was ingegroeid in 
een pleeggezin. De wetgever verhief het verstrijken van tijd tot formele wet-
teljke factor bij gedwongen ontheffing (vooral door de limitering van de de 
UHP in het kader van de OTS, geldend van 1956 tot 1995), adoptie (mogelijk 
sinds 1956) en blokkaderecht (ingevoerd in 1979). Bij een discussie in 1972 
was er wel overeenstemming dàt tijdsverloop bij OTS/UHP van belang is, 
maar niet over de konkrete toepassing bij de overgang naar gezagsontne
ming.3 In de rechterlijke motivering verdween het begrip tijd onder de grote 
noemer van het belang van het kind, maar sinds art. 8 EVRM zijn invloed 
doet gelden is het buiten het gebied der maatregelen in ere hersteld. Daar is 
het een gewichtige factor geworden bij ontstaan, en in mindere mate ook bij 
teloorgang van family life.'' In verband met KB-maatregelen wordt het accent 
anders gelegd: 

"an effective respect for family life requires that future relations between 
parent and child be determined solely in the light of all relevant considera
tions and not by the mere effluxion of time" .5 

Vanuit kinderdeskundige zijde wordt juist bepleit om bij feitelijke scheiding 
tussen ouder en kind juridische consequenties te verbinden aan tijdsverloop op 
zichzelf.6 Déze opvatting vond, zoals eerder bleek7, zijn weerslag in een 
werkafspraak onder kinderrechters waarbij voor kinderen tot zes jaar de 
termijn waarin ouders de kans op terugplaatsing wordt geboden beperkt is tot 
een half à één jaar.8 Over de consequenties betreffende ontneming van gezag 

Rb Alkmaar 27-9-1923, TAMK 1924, p. 61. HR 12-8-1927, NJ 1927-p. 1158 / W 
11718.3. Hof Amsterdam 17-2-1931, W 12302.3. Volgens de Hoge Raad HR 27-4-1936, 
NJ 1936-949 hoefde niet te worden aangegeven welke termijn voldoende was voor herstel. 
Vgl. Hof Amsterdam 18-4-1934 (alleen in de index van NJ 1934 vermeld): aanhouding van 
een verzoek tot herstel met eenjaar staat gelijk aan afwijzing. 
Kr Leeuwarden 31-1-1944, NJ 1946-653. 
Nota, NJB 1972a en b. Hudig, NJB 1972. Wegerif, NJB 1972. 
Zie voor een overzicht A-G Moltmakers bij HR 11-6-1993, NJ 1993-560. Zie ook hfdst. 
IV, §3.2.3. 
EHRM 8-7-1987 (W. vs. UK), Ser. A, vol. 121, NJ 1988-828, § 65; zie hierover Wort
mann, FJR 1990, p. 76. 
Weterings, FJR 1991. Goldstein, Somit en Freud 1980, p. 40-51, zien in formele termijnen 
bovendien een garantie voor fair warning. Zie ook Bloemberg en Blankespoor, FJR 1998, 
i.h.b. p. 91. 
Hfdst. III, § 3.2. 
TK 1992-1993, 23 003.3 (MvT), p. 18; zie hierover Stegerhoek 1995, p. 180. 
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bleek de staatssecretaris meer dan de Nederlandse Vereniging voor Recht
spraak accent te legggen op het vereiste van ongeschiktheid of onmacht. ' 

Stegerhoek ziet in wettelijke termijnen zowel een voor- als een nadeel: 
tijdsverloop werkt als correctie op formele verbanden die niet langer door 
feiten worden gedekt, maar door hantering van termijnen wordt voorbijge
gaan aan de vraag of de ouder zijn verplichtingen behoorlijk heeft uitgeoe
fend.2 Thomassen blijkt, onder verwijzing naar het Europese Hof3, kritisch 
over het gebruik van termijnen, in het bijzonder in verband met het verlies 
van het vetorecht bij adoptie.4 Terecht? Men bedenke dat wettelijke termijnen 
in verband met pleeggezinverblijf de rechter niet dwingen tot een bepaalde 
conclusie, maar dat ze juist een rechterlijk oordeel mogelijk maken. Wel moet 
ik toegeven dat de rechter door de feitelijke omstandigheden van het geval 
vooral bij adoptieplaatsing van jonge kinderen soms weinig keus zal hebben. 
Naar adoptie behoort echter slechts toegewerkt te worden nadat de ouder 
gelegenheid heeft gehad zich daartegen te verweren. Men zou de hierboven 
geciteerde uitspraak van het EHRM dan ook kunnen zien in het licht van de 
omstandigheden waarbij de ouders zich niet (voldoende) hadden kunnen 
verweren tegen de adoptieplaatsing als zodanig.5 Ik neig daartoe, omdat het 
Hof de uiteindelijke rechterlijke afweging, waarbij het tijdsverloop een be
langrijke factor was, niet bekritiseerde. Deze interpretatie impliceert vooral 
dat de overheid uiterst zorgvuldig behoort te zijn bij beslissingen in een eer
der stadium, waardoor ouders machteloos komen te staan tegenover het ver
strijken van de tijd. Als steeds is het hierbij van belang wat van zowel ouder 
als overheid gevraagd mag worden. Hoever moet bijvoorbeeld de overheid 
gaan om een afwezige ouder op te sporen? Dit geldt temeer nu de bescher
ming van art. 8 zich ook kan uitstrekken - zoals in de hierboven vermelde 
zaak-Keegan - tot vaders die geen burgerrechtelijke relatie met het kind heb
ben. Men bedenke dat een kind moeilijk in de koelkast gezet kan worden tot 
een volwassene blijk geeft van zijn betrokkenheid. 

TK 1992-1993, 23 003.3 (MvT), p. 18. 
Stegerhoek 1995, p. 220-222. 
EHRM 8-7-1987(W. vs. UK), Ser. A, vol. 121, NJ 1988-828, § 65. Zie ook EHRM 26-5-
1994 (Keegan), NJ 1995-247, § 49; het ging hier om een plaatsing bij een adoptief-pleegge-
zin zonder medeweten / toestemming van een natuurlijke vader met family life, en om 
uiteindelijke afwijzing wegens tijdsverloop van diens verzoek om het gezag; zie hierover 
Thomassen, FJR 1994. 
Thomassen, FJR 1994. 
De ouders waren onvoldoende geïnformeerd; in de zaak-Keegan gaf bovendien de Ierse 
wetgeving aan de natuurlijke, maar wel family ///è-gerechtigde vader geen gelegenheid om 
de adoptie te bestrijden. 
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Het is in elk geval de vraag of in verband met een ouder-kindrelatie ge
sproken kan worden van een "enkel" verstrijken van tijd: tijdsverloop is voor 
het jonge kind onlosmakelijk verbonden met hechting en verlies daarvan, en 
voor het oudere kind met trouw en ontrouw.1 Juist voor kinderen knaagt de 
tijd aan zekerheden. De feitelijke impact van tijdsverloop is voor hen groter 
dan voor volwassenen, omdat ze minder goed vooruit kunnen kijken dan 
volwassenen én omdat ze door de bijbehorende gebeurtenissen meer gevormd 
worden. Voor het kind in het gezin is tijd van belang omdat chroniciteit van 
belastende omstandigheden een verzwarende factor vormt. Bij verblijf van het 
kind buiten het gezin is het van belang of de ouder er in slaagt om binnen 
afzienbare tijd het kind uitzicht te geven op feitelijke ouderlijke zorg en op
voeding van voldoende kwaliteit. Anders gezegd: voor ouders is tijdsverloop 
steeds beladen met verantwoordelijkheid. Tijdsverloop kan dan ook bijdragen 
tot een rechterlijk vermoeden dat de ouder ongeschikt of onmachtig is ten 
aanzien van de opvoedingsverplichtingen. De overheid behoort ouders hier
over goed te informeren, opdat dezen zich tijdig voor de rechter kunnen 
verweren, en niet in het minst opdat ze jegens het kind tijdig hun ouderlijke 
verantwoordelijkheid kunnen nakomen. 

5.2. Maatschappelijke normen, culturele verschillen, subgroepen 

"De stelling dat het recht geen concubinaten in de hand moet werken zal 
weinig bestrijding ontmoeten".2 Zo leek het in 1973, maar gezien de ontwik
kelingen sindsdien illustreert de uitspraak achteraf vooral de samenhang van 
normen met tijd en plaats. Terwijl de heersende opvattingen over de seksuele 
moraal in hoog tempo veranderden gaf sinds de jaren zeventig de toevloed 
van migranten een nieuwe lading aan normeringsvraagstukken bij KB-maatre-
gelen. 

Juist voor de opvoedingssituatie is van groot belang welke normen behoren 
tot de "soevereiniteit in eigen kring".3 Vanaf het begin van de kinderwetten is 
gestreefd naar ruimte voor de pluriformiteit van het maatschappelijk leven via 
een veelzijdige samenstelling van het college van burgers dat eerst de voogdij
raad, en later de Raad voor de Kinderbescherming vormde.4 Pluriformiteit 

Zie Goldstein, Solnit en Freud 1979, p. 27-30 over het kinderlijk tijdsbesef. 
2 Nota 1973, p. 11. 

Vgl. voor gebruik van deze term i.v.m. de KB-maatregelen De Ruiter 1972, p. 13. 
4 Nota, NJB 1973: Het ministerie beperkt zich tot beleidslijnen en laat, mede vanwege 

levensbeschouwelijke elementen, in individuele gevallen grote vrijheid aan de afzonderlijke 
(wordt vervolgd...) 
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van normen werd lange tijd vooral erkend via het maatschappelijk systeem 
van verzuiling. Voor de toepassing van de rechtsgronden was echter de domi
nantie van een aan huwelijk gebonden seksuele moraal veel belangrijker. 
Vooral in de eerste helft van deze eeuw leidde deze moraal, al dan niet ver
sterkt door godsdienstige argumenten, tot een overaccentuering van "slecht 
levensgedrag" (lees: seksuele gemeenschap buiten huwelijk) als ontzettings-
grond. Er werd wel tegen dergelijk moralisme gewaarschuwd1, maar de 
jurisprudentie uit die periode geeft bepaald de indruk dat aan schending van 
de heersende seksuele moraal zwaarder werd getild dan aan bijvoorbeeld 
ernstige alcoholproblemen. 

Pluriformiteit van normen zal in verband met de rechtsgronden wel altijd 
problemen blijven geven.2 Men denke bijvoorbeeld aan de aloude overtuiging 
dat wie zijn kinderen liefheeft de roede niet spaart, aan de inentingsverplich
ting, en aan het onderbrengen van kinderen bij familieleden. Het kan gaan 
alleen om opvattingen die beleden worden in volle overtuiging en met instem
ming van sociale of religieuze achterban. Het kan ook gaan om bewust geko
zen nieuwe leefstijlen, of, aan de andere kant, om patronen die vooral voort
komen uit onmacht en gewoonte, al dan niet over de generaties doorgegeven 
en versterkt door sociaal isolement. Op de glijdende schaal liggen aan het ene 
eind de normen die niet meer inhouden dan de toevallige opvattingen van een 
toevallig establishment. Aan het andere uiteinde liggen de normen die zo 
algemeen gelden dat voor persoonlijke, al dan niet godsdienstige overtuiging 
geen ruimte is. Zo stelt de Europese Commissie over een ouder die ter bestrij
ding van bedplassen gloeiende breinaalden tegen de blote buik van een kind 
drukte: 

"It is true that as a principle the way in which parents bring up their chil
dren belongs to the sphere protected by the right to respect for family life 
and that this right also, to a certain extent, comprises the respect for a style 
of education which differs from that which is common in a given society. 
However, with regard to treatment which, under the general standards of 
the Convention States, is considered to be criminal and punishable, Art. 8 
(1) can not be invoked. The Commission concludes that the applicant's 
conviction and sentence did in no way interfere with her family life but 

(...vervolg) 
raden. In 1996 vervielen de Raadscolleges; de afzonderlijke raden werden omgevormd tot 
één Raad, die uitdrukkelijk een dienst werd van het ministerie van justitie; zie hierover 
Asser/De Boer 1998, § 797. 
B.v. door Scholten, Asser/Scholten 1923, p. 436. 
Vgl. voor de UK: Freeman 1990, p. 152-156. 
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only rendered her responsible for acts which are generally considered to 
be criminal and punishable.".1 

Baartman poneert dat het kind ouderlijk slaan mede interpreteert in het licht 
van de normen die het buiten het gezin waarneemt: als het verschil groot is 
zal het kind het slaan eerder als afwijzing ervaren.2 De gedachtegang kan 
gegeneraliseerd worden naar ander ouderlijk gedrag en vormt dan een argu
ment voor terughoudendheid naarmate het ouderlijk gedrag past in de subcul
tuur waarin het gezin leeft, en naarmate het kind minder contact heeft met 
normen die elders van kracht zijn. 

Het gaat bij dit alles om twee kernproblemen. Het eerste betreft de recht
matigheid: als ouders een bepaalde opvoedingsstijl uit gewoonte "normaal" 
vinden, of uit al dan niet godsdienstige overtuiging nastreven, moet de over
heid dan meer terughoudendheid betrachten3? Het is wel duidelijk dat de 
vrijheid van de ouder wordt begrensd door die van adolescenten.4 De juris
prudentie zwijgt over de vraag hoe dit zit bij jongere kinderen.5 Het tweede 
probleem betreft de onmacht van de staat en de rechter om heersende normen 
op te leggen aan groepen met andere opvattingen.6 Om redenen van doelma
tigheid wordt dan ook de plicht tot ingrijpen getemperd door het besef van 
machteloosheid. 

De oude verzuiling mag voorbij zijn, maar de controverse tussen de uni
versaliteit van grondrechten en het respect voor soevereiniteit in eigen kring is 
nog steeds actueel. 

ECRM 4-5-1982 (X v. Bondsrepubliek Duitsland), appl. nr. 9523/81, p. 5. 

Baartman 1993, p. 38. 
Zie voor het omgekeerde geval Hof Amsterdam 18-1-1997, NJ 1997-726: gezien de kringen 
waartoe het gezin van partijen behoorde bestaat er een natuurlijke verbintenis van de vader 
tot het verstrekken van een studietoelage aan zijn kinderen die ouder zijn dan 21 jaar. 
HR 1-7-1982, NJ 183-201 (Marokkaans meisje), zie vooral de uitgebreide argumenten van 
A-G Franx. Deze baseerde zijn betoog meer op de vrijheidsrechten van het meisje dan op 
de wijze waarop de vader zijn gezag probeerde de handhaven. Waar precies de vaderlijke 
eisen botsten met de door het meisje nagestreefde westerse leefstijl blijft bovendien onduide
lijk. 
Zie Freeman 1990, p. 152-155, over de UK. 
Scholten in Asser/Scholten, alg. dl, 1931, p. 170: Hoe algemener de publieke opinie is 
doorgedrongen des te sterker staat zij. Bij blijvende strijd zal of de staat de heersende 
opvatting moeten doordrukken, of de rechter moet erkennen dat hij de regel die door een 
bepaalde groep niet wordt aanvaard, niet kan opleggen. 
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6. Beschouwing 

De hamvraag is steeds of een bepaald kind, met zijn eigen specifieke behoef
ten en mogelijkheden, in een gegeven ouder-kindrelatie zo weinig "tot zijn 
recht" komt dat overheidsinterventie geboden is. Moet hierbij het accent 
liggen op ouderlijk gedrag of op (dreigende) scheefgroei in de ontwikkeling 
van het kind? In het eerste geval ligt de nadruk op maatschappelijke norme
ring, in het tweede geval op de diagnostiek van de kinderlijke ontwikkeling en 
de daarbij passende hulpverlening. Beide zienswijzen hebben hun eigen ge
schiedenis, referentiekader en taal. Gezien de historie van de KB-maatregelen 
is het niet verwonderlijk dat maatschappelijke normering het odium kreeg van 
betutteling en moralisme. Er is echter geen speciale reden waarom de KB-
maatregelen een uitzondering zouden vormen op de algemene regel dat in 
elke door het recht erkende en beschermde relatie eisen van betamelijkheid 
gelden, ook al liggen die eisen niet van te voren geheel vast. Met name in het 
omgangsrecht blijkt het bovendien wel geaccepteerd en ook mogelijk om 
tenminste sommige ouderlijke plichten te formuleren.1 

Niettemin: het is niet zinvol en waarschijnlijk ook niet mogelijk om een 
lijst van ouderlijke plichten te maken.2 Tenzij men de rechtsgronden wil 
beperken tot ouderlijk gedrag dat onder het strafrecht valt is het dan ook 
buitengewoon moeilijk omvattend aan te geven welk ouderlijk doen of nalaten 
een rechtsgrond voor interventie oplevert. Dit geldt temeer omdat oorzakelijk 
verband tussen ouderlijk gedrag en (te vrezen) schade aan het kind zelden met 
exactheid valt vast te stellen. 

Zodra dan ook bij kinderbeschermingsmaatregelen een relatie wordt ver
eist tussen ouderlijk gedrag en (te vrezen) schade voor het kind vormt de 

Stegerhoek 1995, p. 268, 269: tot behoorlijke gezagsuitoefening behoort de verplichting 
omgang met de andere ouder toe te laten. Nt. De Boer bij HR 3-6-1994, NJ 1995-74: 
i.v.m. omgang mag van de ouder-voogd verlangd worden dat deze zijn gezagsbevoegdheid 
inzet tegen de wil van het kind. Hof 's Hertogenbosch 9-7-1997, NJ 1998-412: "Van de 
vrouw verwacht het hof dat zij thans op korte termijn daadwerkelijk het Algemeen Maat
schappelijk Werk inschakelt om aan de bij haar bestaande problemen te werken. De vrouw 
dient zich te realiseren dat, indien de man over enige jaren hernieuwd probeert contact te 
bewerkstelligen met zijn zoon, van haar verlangd mag worden dt zij aantoont serieuze 
pogingen te hebben ondernomen om de bij haar bestaande problemen te overwinnen. " 
Zie voor argumenten De Ruiter, Asser/de Ruiter 1988, § 276, en in dezelfde zin De Boer, 
Asser/De Boer 1998, § 816. Zo ook Jansen, FJR 1987; wel kunnen sommige, concreet 
gebleken rechten benoemd worden; het zou passen om meer aan te geven wat rechtens 
behoort. Stegerhoek 1995, p. 140 en p. 350: de rechtsgronden voor KB-maatregelen moeten 
ter waarschuwing zoveel mogelijk worden geformuleerd in termen van ouderlijke verplich
ting, b.v. met "als een goed ouder". 
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vrijheid van ouderlijke taakvervulling een juridisch struikelblok. Die vrijheid 
wordt beschermd door art. 8 EVRM, maar is ook vanuit het kind gezien een 
groot goed: er is slechts één manier waarop ouders hun taak kunnen uitoefe
nen, en dat is hun eigen, hoogstpersoonlijke manier. Er zijn meer problemen: 
formulering in termen van ouderlijk gedrag kan verzet oproepen en daardoor 
de hulpverlening bemoeilijken; bovendien geeft definiëring in gedrag-tot-nu-
toe voor een buitenstaander misschien vaak wel, maar voor een ouder lang 
niet altijd1 een aanknopingspunt voor toekomstig gedrag. Men kan het pro
bleem vermijden door een soort risicoaansprakelijkheid aan te nemen waarbij 
de ouder uit hoofde van zijn gezag verantwoordelijk is voor de situatie waarin 
het kind verkeert. Zo ziet de Ruiter in bedreigdheid met lichamelijke of zede
lijke ondergang een teken dat de ouders hun verplichtingen niet nakomen.2 In 
zijn algemeenheid lijkt deze opvatting mij te streng. Ook al zijn ouders vaak 
tenminste gedeeltelijk verantwoordelijk voor de situatie waarin hun kind 
verkeert, ze zijn niet almachtig tegenover bijvoorbeeld ziekte of verkeersge
varen. Liever zoek ik de maatstaf in wat in de concrete omstandigheden 
redelijkerwijze van een ouder verwacht mag worden.3 Deze maatstaf kan 
worden toegepast op ouderlijk gedrag tot aan het moment van beoordeling, 
maar nodigt tegelijkertijd uit tot alsnog gewenst gedrag, bijvoorbeeld samen
werking met hulpverlening. In deze gedachtegang hoeft voor opgelegde 
hulpverlening aan kind en gezin samen geen oorzakelijk verband te worden 
aangetoond tussen ouderlijk gedrag en de omstandigheden die reden geven tot 
zorg. Veeleer gaat het er om wat van de ouder in de naaste toekomst ver
wacht mag worden, gezien zowel de dreigende schade voor het kind als de 
persoonlijke situatie van de ouder. De gedachtegang is niet origineel, zoals 
ook blijkt uit het in de wet opgenomen ultimum remediumcriterium. Er pas
sen wel enkele kanttekeningen bij. 
a. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat niet-meewerken aan hulpverlening op 

zichzelf leidt tot een OTS; steeds is bedreigdheid in de zin van de OTS-
grond nodig. 

b. Hulpverlening is geen doel op zichzelf, maar een middel om binnen het 
gegeven juridische kader de situatie van het kind te verbeteren. 

c. Voor zover verband tussen ouderlijk gedrag en (het risico van) schade 
voor het kind wèl duidelijk is moet dit benoemd worden: 

Het gaat vaak om ouders die stellig overtuigd zijn dat het leven hen overkomt; dat kan 
terecht zijn, het kan ook te maken hebben met onvermogen om het eigen aandeel in de 
tegenslag te onderkennen. 
De Ruiter 1972, p. 16. 
Vgl. voor de UK: Childrens Act, s. 31(2); hierover Freeman 1990. 
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- omdat de hulpverlening hierdoor concreter in dienst gesteld kan worden 
van het kind, en 

- omdat hierdoor duidelijk wordt of in de loop van de tijd voldoende 
verandert, en 

- omdat zo'n samenhang een indicatie geeft voor de kans op toekomstige 
verbetering van de omstandigheden van het kind. 

Meer algemeen gesteld: een directe samenhang tussen ouderlijk gedrag en 
bedreigende omstandigheden doet afbreuk aan de vooronderstellingen, die 
ten grondslag liggen aan de bescherming van het ouderlijk gezag.1 

d. Hiermee ontstaat wel een nieuw probleem, namelijk wat de hulpverlener 
terwille van het kind van ouders mag verwachten. Dat de hulpverlening 
zich nauwkeurig zal moeten verantwoorden is hierbij een vereiste. 

e. Niet onder alle omstandigheden moet nog hulpverlening binnen de be
staande opvoedingssituatie geprobeerd worden. Sommig ouderlijk gedrag 
is zo manifest schadelijk dat de bescherming van het kind voorop moet 
staan. 

Tot zover ligt in deze paragraaf het accent op de "kale" OTS, al geldt veel 
van het gestelde voor elke maatregel waarbij wordt uitgegaan van de blijven
de verbondenheid tussen ouder en kind. Voor feitelijke scheiding van ouder 
en kind door de overheid moeten zwaardere eisen gesteld worden, waaronder 
een verband met ouderlijk gedrag. In de eerste plaats gaat het om situaties 
waarbij het kind in de thuissituatie onvoldoende beschermd is tegen acuut en 
ernstig risico, inclusief risico voor de gezondheid. In dit geval staat de veilig
heid op korte termijn centraal, voor zover mogelijk in samenwerking met de 
ouder. In de tweede plaats moet gedacht worden aan situaties waar het kind 
chronisch onvoldoende zorg krijgt, terwijl hulpverlening wel is geprobeerd 
maar onvoldoende effect heeft. 

De term uithuisplaatsing wordt in verband met OTS ook vaak gebruikt als 
een kind al zonder KB-maatregel buiten het gezin verblijft. Aangezien de 
overheid hier niet de oorzaak is van de scheiding tussen ouder en kind is een 
beschikking om dergelijk verblijf van een kind te beveiligen een lichtere 
inbreuk op het ouderlijk gezag dan een beschikking die scheiding veroorzaakt. 
Dit heeft consequenties voor de invulling van de rechtsgrond. De ouder heeft 
weliswaar vrijheid om de verblijfplaats van het kind te bepalen, maar ook hier 
gelden normen van betamelijkheid. Relevante factoren zijn 
a. de redenen waarom het kind buiten het gezin is terechtgekomen, 
b. de wijze waarop de ouder tijdens het verblijf van het kind elders de verant

woordelijkheid jegens het kind is nagekomen, en 

Zie hfdst. II. 
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c. de gevreesde schade voor het kind als de ouder vrijheid van handelen 
behoudt. 

Hierboven zijn slechts drie categorieën van overheidsingrijpen geschetst: 
opgelegde hulpverlening terwille van het kind in het gezin, feitelijke scheiding 
van ouder en kind, en beveiliging van een bestaande verzorgingssituatie. In 
hoofdstuk IX wordt een ruimer scala van overheidsinmenging behandeld. 

In dit hoofdstuk ging het over de invulling van de rechtsgronden in enge zin. 
De complexe werkelijkheid laat zich echter niet indelen in kunstmatige juridi
sche rubrieken. In de praktijk gaat het steeds om het totaalbeeld, waarin het 
uiteindelijk oordeel grotendeels bepaald wordt door bijvoorbeeld de aan- of 
afwezigheid van compenserende factoren en van een voor het kind acceptabel 
alternatief. Dit neemt niet weg dat steeds de vraag gesteld moet worden wat 
precies de overheid gerechtigd maakt zich te mengen in de ouder-kindrelatie. 
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VII. "Het belang van het kind" als criterium voor kin
derbeschermingsmaatregelen 

1. Inleiding 

Voor weinig andere termen wordt in het zakenregister van Asser/De Boers 
Personen en Familierecht1 naar zoveel plaatsen verwezen als voor "het belang 
van het kind". Bij beschikkingen over OTS "struikel je over de woorden"2, en 
in de doctrine is het niet anders. Bij dit alles omvat het begrip zeer verschil
lende aspecten, terwijl zelden wordt geëxpliciteerd welk aspect op de voor
grond staat. 

Zoals hieronder nog zal blijken loopt de waardering van het "oer"-
criterium3 uiteen, maar vriend en vijand zijn het eens over zijn grote invloed 
op theorie en praktijk. Met reden wordt het belang van het kind (verder in dit 
hoofdstuk: BvhK) gezien als "het centrale begrip van ons jeugdrecht".4 Ook 
buiten de grenzen blijkt het Bvhk een belangrijk begrip; dit geldt in de eerste 
plaats voor het nationale recht van bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Groot-
Brittanie, Duitsland en Frankrijk; bovendien is het als standaard opgenomen 
in Verdrag voor de Rechten van het Kind: 

"In all actions concerning children, wether undertaken by public or by 
private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities 
or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary 
consideration.".5 

Asser/De Boer 1998. 
De Wild, FJR 1992, p. 104. 
Rutten-Roos, FJR 1985, p. 160. Het BvhK wordt overigens bij de sterk op rechtsbeginselen 
gerichte dissertatie van De Langen (1973) niet als zodanig genoemd; evenmin bij Rood-de 
Boer, AA 1991. Anders, en passant: Franken, 1988, p. 27. 
De Ruiter 1993, p. 176. 
Art. 3 lid 1 IVRK. Misschien met enig over-enthousiasme werd "a primary consideration" 
veelvuldig vertaald met "de eerste overweging", zie b.v. Vereniging van Secretarissen 
Raden voor de Kinderbescherming, 1991, p. 9. 
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Ondanks deze kennelijke sleutelpositie is het BvhK in Nederland, anders dan 
in het buitenland', tot nog toe nauwelijks onderworpen aan theoretisch2 of 
empirisch onderzoek.3 

Wat houdt het begrip in? Valt er meer over te zeggen dan dat het eigenlijk 
gaat om het gezonde verstand van de rechter4? 

In de laatste decennia zijn twee hoofdstromingen te bespeuren. In de ene 
stroming wordt ernaar gestreefd om het BvhK als rechtsgrond voor gezagsbe
perking te versterken5; deze visie is nauw verwant met een voorkeur voor 
maatregelen die ouders minder in gebreke stellen en met een sterke gericht
heid op hulpverlening.6 Anderzijds staat het begrip binnen en buiten het 
gebied der KB-maatregelen bloot aan kritiek. Zo wordt het BvhK gezien als 
een ontkenning van de competentie van de minderjarige, en als onvoldoende 
garantie voor de processuele en anderssoortige rechten7 van het kind, in het 
bijzonder het "recht op ontplooiing".8 In het jeugdstrafrecht9 botst het BvhK 
met zijn sterke accent op hulpverlening en opvoeding met de rechten die ook 
behoren te gelden voor jeugdige verdachten.10 In de strijd tussen ouders blijkt 
het vaak niet los te maken van de belangen van ouders. De Langen brengt het 
BvhK in verband met "een rationalisatie van volwassenen die beweren dat zij 
voor het kwetsbare kind op moeten komen"." De Ruiter waarschuwt in ver
band met de kinderbeschermingsmaatregelen dat de term gemakkelijk een 

8 

9 

10 

B.v. Brauchli 1982 (Zwitserland); Coester 1983 (Duitsland); Goldstein, Freud en Solnit 
(VS, UK), 1980. 
Wel: Rood-de Boer 1984a en De Ruiter 1993. Zie ook Franken 1988, over vooral de 
invloed van het BvhK op wetgeving en bestuur, en Stegerhoek 1995, p. 232-252, over het 
BvhK in het systeem van de wet. 
Boom en Van Ettikhoven 1983. 
De Boer, NJB 1984a, p. 416, i.v.m. omgangsrecht. Vgl. de kritischer toonzetting van 
Hoefnagels 1989, p. 154: in de praktijk is het kinderrechterlijk oordeel over het BvhK 
identiek aan wat de Raadsmaatschappelijk werker vindt. 
Zie hieronder, § 2.4. 
Rood-de Boer 1989, p. 37. 
Met de nadruk op emancipatoire rechten; zie het rapport van de Cie. Wiarda, 1971, p. 58: 
"De commissie kiest meer voor zelfstandig-wording dan voor bescherming"; verder b.v. 
Rutten-Roos 1992. 
Rutten-Roos, FJR 1985, p. 161. 
Hierover Von Brücken Fock, Themis 1988. 
Cie. Anneveld 1982. Vgl. De Langen, 1973, p. 115. Anders: Bartels 1988, p. 236. Vgl. 
Pitlo/Rood-de Boer en V.d. Burght 1993, p. 495: vanwege de stigmatiserende werking van 
strafvervolging wordt civielrechtelijke OTS meer in het belang geacht van een "bedreigd" 
kind. 
De Langen 1989, p. 293. 
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sluitstuk op de motivering wordt1, of een opening biedt waardoor des rech
ters subjectieve denkbeelden in de rechtstoepassing doordringen.2 Slagter ziet 
in de ontwikkeling van het begrip een teken dat het jeugdrecht zich te veel 
losmaakt van het verdere recht.3 In het algemeen gaan de bezwaren gelijk op 
met die tegen "bepaalde bedenkelijke aspecten"4 van de ruime toepassingsmo
gelijkheden van de OTS, en met pleidooien voor precisering van de rechts
gronden voor OTS.5 

Inmiddels lijkt de vanzelfsprekendheid van het BvhK als "one-liner"6 

weggeëbt. Niettemin: nog steeds geldt Nota's stelling dat het begrip onmis
baar is, en dat het ondanks kritiek ook internationaal als rechtsnorm is aan
vaard is.7 Met name in het Verdrag van de Rechten van het Kind komt de 
term veelvuldig voor8, met als kernbepaling het hierboven geciteerde artikel 
3. Nader onderzoek van het begrip BvhK is dan ook nog steeds zinvol. Ge
zien het onderwerp van deze studie is de verkenning in dit hoofdstuk toege
spitst op het BvhK als bijkomend criterium voor kinderbeschermingsmaatre
gelen.9 Hierbij wordt eerst aandacht besteed aan de uiteenlopende functies van 
het begrip, met enig onvermijdelijk heen-en-weer springen in de geschiedenis. 
Vervolgens blijkt wie in aanmerking komen om bij te dragen aan de invulling 
van het BvhK, en daarna wordt aandacht besteed aan de inhoud. Het hoofd
stuk wordt afgesloten met een beschouwing. 

De Ruiter 1972, p. 19. 
De Ruiter 1972, p. 18. 
Slagter, Themis 1985, p. 191. 
Delfos en Doek 1982, p. 78. 

5 Delfos en Doek 1982, p. 79. Doek 1988, p. 105-107. De Langen 1989, p. 292. Cie. Vlie-
genthart 1990, p. 45, aanbeveling 4. 

6 Van Montfoort 1994, p. 138. 
7 Nota, FJR 1991, p 77; hij acht wel kritische bezinning op de invulling nodig. 
8 Incl. "belangen": art. 3 lid 1; art. 9 lid 3; art. 18 lid 1; art. 20 lid 1; art. 21; art. 37; art. 40 

lid 2. 
9 Zie voor het BvhK bij Straatsburgse jurisprudentie over omgangsrecht De Boer, NJB 1982. 
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2. Functies van het begrip 

2.1. Het belang van het kind als ordenend principe in de wet 

Het rechtssysteem als geheel prefereert en beschermt ouderlijk gezag. Hierbij 
is het BvhK niet de enige factor1, maar het speelt wel een gewichtige rol: de 
gehele wetgeving is doordrenkt van de vooronderstelling dat ouderlijk gezag 
in het belang van minderjarigen is. Hoe komt het dan dat het BvhK in de 
praktijk veelal juist tegen ouders blijkt te werken? 

Het algemene stelsel wordt vanouds bepaald door de vooronderstelling dat 
er gewoonlijk overeenstemming is tussen de rechten van ouders en de belan
gen van kinderen. Wetgeving moet echter niet alleen een globale structuur 
bieden, maar ook ruimte scheppen voor uitzonderingen. Vooral op drie gebie
den geeft de wetgever aan de rechter een toetsende taak en relativeert hij het 
vrijwel onbeperkt vertrouwen in ouders dat in de algemene familierechtelijke 
structuur wordt uitgedrukt: 
a. bij strijd om het kind tussen ouders onderling2; 
b. bij strijd tussen lange-termijn pleegouder en ouder of tussen ouder en 

voogd; 
c. als een rechtsgrond voor OTS, ontheffing of ontzetting van toepassing is. 
Vooral op deze gebieden is de interpretatie van het BvhK problematisch. Ook 
in andere situaties moet de rechter het BvhK toetsen3, maar daarbij is de 
toetsing zo marginaal dat die situaties hier buiten beschouwing kunnen blij
ven. 
In het verband van deze studie zijn de categorieën onder b en c het meest 
belangrijk, en hier wordt de ambiguïteit van het BvhK het meest duidelijk. Uit 

De Ruiter 1970, p. 5: als wij uitsluitend zouden zien op het belang van het kind, dan was er 
wellicht reden om de automatische gezagsverkrijging door de ouders nog eens nader te 
bezien. Vgl. Simitis, 1979 p. 121: "De prioriteit van het belang van het kind is niet verenig
baar met het klakkeloos aanvaarde vermoeden dat kinderen het beste geborgen zijn bij hun 
biologische ouders." Vgl. voor de afweging tussen algemeen belang en de belangen van 
individuele kinderen in het verleden Hand. II 1946-1947, bijl. 25.1, p. 1: met een beroep 
op het algemeen-maatschappelijk belang bij bescherming van het huwelijk weigerde de 
minister met succes om overspelige en bloedschennige kinderen wettelijk gelijk te stellen 
met natuurlijke kinderen. Vgl. meer recent Von Brücken Fock, NJCM-bulletin 1996, p. 
165: bij het doen eindigen van gezamenlijk ouderlijk gezag moet een belangenafweging 
plaatsvinden "waarbij in het bijzonder de belangen van het kind dienen te worden meegewo
gen.". 

Zie Coester 1983, over het BvhK bij ouderlijke strijd. 
Bijvoorbeeld als ouders het bij echtscheiding eens zijn over toedeling van het gezag aan één 
van hen beiden. 
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de formulering van de betreffende wetteksten blijkt veelal dat de wetgever de 
algemene voorkeur voor ouderlijk gezag niet heeft laten varen.' Tegelijkertijd 
duiden de rechtsgronden op omstandigheden waarbij respectievelijk continu
ïteit en kwaliteit van ouderlijke zorg in het geding zijn. Dit impliceert dat de 
bijbehorende vooronderstellingen van de wetgever voor het concrete geval 
minder vanzelf spreken. In deze context treedt de mogelijkheid van een be
langentegenstelling tussen ouder en kind op de voorgrond. Zo wordt "het 
belang van het kind" een wapen tegen de lotsverbondenheid tussen ouder en 
kind. 

Dat het BvhK op uiteenlopende wijze in de betreffende wetteksten is ingebed 
doet wel afbreuk aan de systematiek. Er is dan ook gepleit voor meer consis
tentie via een welwillend, een neutraal en een terughoudend BvhK-criterium.2 

Consequenter zou uit de wetstekst moeten blijken dat aanspraken van een 
ouder bij strijd met een ander slechts afgewezen mogen worden "indien ge
gronde vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen van het kind zouden 
worden verwaarloosd".3 Het effect hiervan is inmiddels te vinden in een 
versterking van de formele positie van de langstlevende ouder tegenover de 
testamentair aangewezen voogd gedurende het eerste jaar van diens voogdij.4 

Het ligt voor de hand dat deze verschuiving zal leiden tot scherpere eisen 
aan de motivering, maar in hoeverre ook inhoudelijk andere rechterlijke 
beslissingen zijn te verwachten is vooralsnog onzeker.5 

TK 1992-1993, 23012.5 (MvA), p. 36: Uit boek I BW spreekt i.h.alg. een voorkeur voor 
gezagsuitoefening door de ouder. 
Opvallend is dat in deze context de welwillendheid niet het kind betreft maar de ouder. 
Van Stegerhoek 1995, p. 275, 276. Vgl. in dezelfde zin Asser/de Boer 1998, § 814a. 
Art. 286 lid 3 BW oud verschafte de voogd een sterke positie zodra deze was opgetreden. 
Daarvoor in de plaats kwam een voorkeursrecht voor de ouder, mits deze om het gezag 
verzoekt binnen eenjaar na het begin van de voogdij, art. l:253h BW lid 3. 
TK 1992-1993, 23 012, 3 (MvT), p. 41, over art. 253h: na eenjaar voogdij is er alle reden 
tot inhoudelijke toetsing als de langstlevende ouder om het gezag verzoekt. Zou er voor die 
tijd dan geen inhoudelijke toetsing moeten plaatsvinden? Verder: Stegerhoek 1995, p. 240, 
ziet slechts reden voor afwijzing bij "gerede twijfel of het gezag op die wijze naar behoren 
zal [curs. v.W.] worden uitgeoefend". Dit suggereert dat b.v. gebondenheid van het kind 
aan de huidige opvoedingssituatie geen rol zou mogen spelen bij de beslissing over het 
gezag. Zo'n opvatting lijkt mij onjuist, gezien het recht op eerbiediging van privé- en 
gezinsleven dat het kind aan art. 8 EVRM ontleent. 
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2.2. Het belang van het kind als doelcriterium bij rechterlijke beslissingen 

2.2.1. De remmende werking van het belang van het kind 

Vanouds wordt in het familierecht veelal uitdrukkelijk aan de rechter discreti-
onaire bevoegdheid toegemeten met het woord "kan ". Aan het begin van de 
twintigste eeuw werd die bevoegdheid geenszins automatisch of uitsluitend 
terwille van het kind toegepast. Dit blijkt vooral uit de discussie in het parle
ment of het BvhK een wettelijk criterium zou moeten zijn voor herstel.1 

De rechterlijke vrijheid werd bij de parlementaire voorbereiding van de 
ontzetting en ontheffing met wantrouwen bejegend. Zo merkte De Savornin 
Lohman op: 

"Het is merkwaardig, dat wij altijd rechters hebben, die dingen moeten 
weten welke wij niet weten".2 

De minister pareerde door het BvhK uitdrukkelijk als richtsnoer te presente
ren3, sterker nog, als een rem op te ruime toepassing van de rechtsgronden 
voor ontzetting.4 Met andere woorden: of men het BvhK van die tijd nu ziet 
als een bepaling ten overvloede ter voorkoming van détournement de pouvoir, 
als een vroegtijdige uiting van het moderne proportionaliteitsbeginsel of als 
een doelmatigheidscriterium avant la lettre, duidelijk is in elk geval dat het 
begrip in de burgerlijke kinderwet werd opgenomen ter intoming van rechter
lijke vrijheid.5 Deze limiterende functie zou vooral niet overbodig blijken bij 

Zie voor de bezwaren van de cie. van voorbereiding betr. de wet van 1901/1905 De Vries 
en Van Tricht I, 1903, p. 454 en 455, en II, 1905, p. 181 en 182. Zie voor de opvatting van 
de minister tegen explicitering bij de wetswijziging van 1909 De Vries en Van Tricht III, 
1910, p. 14. Vgl. i.v.m. vervangende huwelijkstoestemming Minister Cort van der Linden: 
niet alleen het belang van het kind, maar ook dat van de familie mag meewegen, De Vries 
en Van Tricht I, 1903, p. 143; zie voor andere meningen p. 99. Vgl. i.v.m. OTS: TK 
1920-1921, 75.2 (MvA), p. 13. 

De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 388; zie ook p. 381-385. 
De beperkende werking gold - en geldt nog steeds - ook voor de ontheffing. Wel valt op dat 
aan de rechter een verschillende weging is voorgeschreven: de rechter moet de ontzetting in 
het BvhK "noodzakelijk" achten, terwijl de ontheffing slechts kan worden uitgesproken als 
het belang der kinderen zich niet uit andere hoofde tegen die ontheffing verzet (toen art. 
377a en 440a); vgl. in dezelfde zin de huidige artt. 1:266 en 269 BW. Zie hierover Steger-
hoekl995, p. 232-251. 
"Daardoor is een belangrijke begrenzing gegeven aan de verschillende omstandigheden die 
tot ontzetting mogen leiden", De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 377. 
Star Busmann daarentegen bepleitte als enige rechtsgrond voor ontzetting dat deze noodza
kelijk zou zijn vanuit het BvhK; 1920, p. 481. 
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de rechtsgrond slecht levensgedrag (lees: ongehuwd samenwonen of prostitu
tie).1 

Ook in het jeugdstrafrecht fungeerde aanvankelijk het BvhK ter wering van 
overheidsmacht, in dit geval van de hardheid en onbedoelde neveneffecten 
van het strafrecht. 

Aan het eind van de twintigste eeuw is de remmende functie nog steeds 
van belang. De rem werkt echter niet langer uitsluitend ten gunste van ouder
lijk gezag. 
Hieraan ging een lange geschiedenis vooraf. 
a. Tegen de wens van de minister werd het BvhK niet in de wet opgenomen 

als bijkomend criterium voor herstel in het gezag.2 Wel werd de rechter 
geacht krachtens zijn discretionaire bevoegdheid met het BvhK rekening te 
houden.3 Langs deze weg werkte het BvhK in de rechtspraak over herstel 
al snel ter bevestiging van de status quo.4 

b. In de jurisprudentie over herstel stond aanvankelijk centraal of de ouder 
zijn leven wel blijvend gebeterd had.5 Later ging bescherming van verblijf 
elders een duidelijker rol spelen. 

c. In de jurisprudentie over ontheffing bij pleeggezinverblijf werkte het 
BvhK tot in de jaren veertig tégen ontheffing, maar dat veranderde daarna. 

d. De wetgever ging in het algemeen feitelijke gegroeide opvoedingssituaties 
in toenemende mate beschermen.7 Ook hierbij kreeg het BvhK vooral een 
functie ter bescherming van ét feitelijke status quo. 

Zie voor scherpe kritiek van het TKw dat de rechtbank onvoldoende getoetst had of i.e. de 
rechtsgrond slecht levensgedrag onzetting in het BvhK noodzakelijk maakte: TKw III, p. 45 
e.v. over Hof Arnhem 17-7-1908, W 8720.2; TKw III, p. 172 e.V., over Hof 's-Gravenha-
ge 17-1-1910, W 8967.2; TKw IV, p. 12 e.v. over Rb Amsterdam 20-4-1910; TKw VI, 
p. 106 e.v. over Hof 's-Hertogenbosch 9-12-1913, W 9581.2 / NJ 1914, p. 130; TKw VIII, 
p. 6. e.v. over Hof 's-Hertogenbosch 6-4-1915, W 9798.2. Vgl. Hof 's-Gravenhage 20-12-
1920, W 10701.5: afzonderlijke toetsing is vereist. 

De Vries en Van Tricht 1903, I, p. 451-464. Vgl. Houwing, WPNR, 1905, p. 432: de eis 
dat het belang van het kind zich niet tegen het herstel mag verzetten werd in de wet wegge
laten vanuit het terechte standpunt dat een redelijke opvoeding in het ouderlijk huis te 
verkiezen is boven een voortreffelijke leiding van vreemden. 
TKw VIII, p. 37 e.v. 
Hof Arnhem 15-2-1916, TKw VIII, p. 37 e.v., en Hof 's-Hertogenbosch 8-1-1918, W 
10283.4 / NJ 1918-p. 65; in beide gevallen vernietigde het Hof het in lagere instantie 
uitgesproken herstel. 
Hof Amsterdam 9-1-1911, TKw IV, p. 137. Rb Amsterdam, 22-11-1916, TKw VIII, 
p. 126. Vgl. TKw rv, p. 16: erstel dient slechts bij volkomen rehabilitatie te geschieden. 
Veelal van kinderen van ongehuwde moeders, die kort na de geboorte werden "afgestaan". 
In die zin dat (een zeker mate van) rechterlijke afweging mogelijk werd, zie hierover hfdst. 
III, § 4. 
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e. Bij de invoering van de OTS kreeg het BvhK in het individuele geval een 
meer legitimerende functie. In de vermenging van rechtspraak en hulpver
lening gedijde deze kant van het BvhK goed. In 1956 werd het BvhK een 
formele rechtsgrond voor de OTS/UHP, en de wet maakte het tevens 
mogelijk dat de OTS/UHP ging fungeren als voorfase van gedwongen 
ontheffing. Ook langs deze weg ging het BvhK werken ter bestendiging 
van opvoeding buiten het gezin. 

Al met al is de remmende werking van het BvhK bij de KB-maatregelen én bij 
andere kwesties rond gezag in de praktijk sterk verbonden geraakt met conti
nuïteit van feitelijk gegroeide relaties1, ook als deze continuïteit ten koste gaat 
van het ouderlijk gezag. 

2.2.2. Het belang van het kind als maatstaf voor ouderlijk gedrag 

In het algemeen hebben ouders hoge opvattingen over het belang van hun 
kind, èn gewoonlijk richten zij zich daarnaar in hun gedrag. De overheid 
heeft alle reden om dit verschijnsel te stimuleren. In verband met de vraag of 
een KB-maatregel geoorloofd is geldt het BvhK voor ouders echter slechts als 
negatieve maatstaf.2 Het gaat er niet om of de ouder het beste doet voor het 
kind, maar of het BvhK wordt geschaad in de zin van een wettelijke rechts
grond voor een KB-maatregel. De rechter heeft dus niet alleen te beoordelen 
of een KB-maatregel beter is dan geen maatregel.3 De ouderlijke opvoedings-
vrijheid ten aanzien van het BvhK betekent overigens niet dat het voldoende is 
dat een ouder passief blijft; ook nalaten kan immers tot schade leiden. Verder 
moet bedacht worden dat die vrijheid alleen de interne gezinsaangelegenheden 
geldt, en niet de elementaire structurele gegevens die het gezinsverband 
bepalen: "een ouder kan zijn kind niet verstoten of de ouderlijke macht aan 
een ander afstaan".4 

2.2.3. De sturende werking van het belang van het kind 

Een kinderbeschermingsmaatregel modificeert voor bepaalde of onbepaalde 
tijd het juridisch kader van verzorging en opvoeding. Het is hierbij niet vol
doende om kinderen tegen schade te beschermen. Kinderen hebben actieve 
zorg nodig van minimale kwaliteit, en liefst iets meer. Dat vereist van de 

Vgl. HR 15-1-1993, NJ 1993-595: het BvhK stelt zware eisen aan vernietiging wegens 
vormfouten, gezien de mogelijk ingrijpende gevolgen voor het kind. 
In dezelfde zin Brauchli 1982, p. 123. 
Bij toewijzing van gezag na scheiding daarentegen geldt uitsluitend wat het meest in het 
belang van het kind is. 
De Ruiter 1970, p. 9. Zie echter i.v.m. draagmoederschap hfdst. VI, § 4.10. 
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rechter een visie over wat voor hen in het algemeen goed is en speciaal over 
wat goed is voor het kind waar het om gaat. Het vereist bovendien een visie 
over wat op de lange duur voor het kind goed is. Het BvhK heeft te maken 
met de voorwaarden die het kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. ' 
Dit is ook belangrijk bij de uitvoering van KB-maatregelen. Hierbij gaat het 
immers om aanvulling of vervanging van onvoldoende uitgeoefend gezag. 
Niet rechtspraak, maar opvoeding staat hier centraal. Deze is onmogelijk 
zonder een persoonlijke interpretatie van het BvhK. Bij opvoedig gaat het niet 
alleen om het einddoel, maar ook om de innerlijke motivatie van de opvoeder. 
Deze motivatie is nauw verbonden met de persoon van de opvoeder en kleurt 
diens omgang met het kind tot in de kleinste détails. Een "verstatelijkt" BvhK 
voldoet als richtsnoer voor opvoeding noch voor ouders, noch voor vervan
gende opvoeders. Het spectrum van het BvhK is dan ook bij de uitvoering van 
KB-maatregelen even breed als bij ouderlijk gezag.2 

2.2.4. Het belang van het kind als vervanging van de wil van het kind 
Het BvhK dient als vervanging van de wil van het kind, zolang deze juridisch 
niet volledig erkend is.3 Deze functie weegt meer naarmate het kind minder 
competent is én naarmate de behartiging van diens belang minder vanzelfspre
kend wordt toevertrouwd aan de ouder. Zo compenseert het BvhK de zwakke 
positie van het kind.4 

Er past wel een kanttekening bij. Voor zover het meer gaat om een belang 
dat naar inhoud los staat van de afhankelijkheid van het kind verliest het 
begrip zijn richtinggevende functie voor het rechterlijk oordeel. Dan wordt 
het meer een belang zoals iedere burger aan de rechter kan voorleggen. Er is 
bijvoorbeeld geen reden om het erfrechtelijke belang van een minderjarige de 
doorslag te laten geven omdat de betrokkene minderjarig is.5 

Hoe komt men er achter wat de wil van het kind is? Freeman zoekt een 
oplossing in "future-oriented consent": wat zou voor het kind van nu in diens 
belang zijn volgens de volwassene, die dit kind eenmaal zal zijn.6 Campbell 
maakt ter beter begrip van het BvhK onderscheid tussen de rechten die de 
minderjarige heeft als persoon, als kind, als jongere en als toekomstig volwas-

Vgl. Jopt, FRZ 1987, p. 875 e.v. 
Brauchli 1982, p. 113. 
Brauchli 1982, p. 135. 

Vgl. Brauchli 1982, p. 136, Gernhuber, Fam.RZ 1973, p. 231, Franken 1989, p. 27. 
De bescherming van b.v. vermogensrechtelijke belangen van de minderjarige bestond en 
bestaat vooral uit de regeling van het gezag, en daarmee de toekenning van een vertegen
woordiger in rechte. 
Freeman 1992, p. 68. 
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sene.1 Voor de minderjarige als persoon benadrukt hij de geldigheid van de 
mensenrechten, zij het dat sommige hiervan voor het (zeer jonge kind) geen 
zin hebben. De adolescent heeft autonomie-rechten, maar "it seems misguided 
to deny altogether the significance for the growing human individual of the 
transitional period from paradigmatic childhood to full-blown adulthood".2 

Als kind heeft de minderjarige het recht om gevrijwaard te zijn van lijden en 
ontbering, omdat "children matter for their here and now, and not only for 
their, or our futures".3 Als toekomstige volwassene heeft de minderjarge het 
recht om toegerust te worden voor de toekomst, waarmee Campbell verwijst 
naar een traditioneel element van het BvhK. 

Het is duidelijk dat het hierboven om meer gaat dan een verstatelijkte kern 
van het BvhK. Wanneer we het kind als persoon respecteren, hoort respect 
voor diens hoogstpersoonlijke behoeftes en wensen onverbrekelijk daarbij. 
Deze zijn bij jonge kinderen onder andere af te leiden uit hun non-verbale 
reacties op de gebeurtenissen in hun leven. Degenen die een kind dagelijks 
meemaken zijn gewoonlijk in de beste positie om deze reacties waar te ne
men. Hun informatie behoort dan ook zwaar te wegen. Waar de opvoeder 
geen oog heeft voor reacties en kennelijke behoeften van het kind is het min
der waarschijnlijk dat het kind via deze volwassene "tot zijn recht" komt. 

2.3. Is het belang van het kind een rechtsgrond? 

Het BvhK komt voor in tal van bepalingen op grond waarvan de rechter zich 
bemoeit met het gezinsleven. Wordt het daardoor een rechtsgrond? Dat hoeft 
geenszins. Hierboven bleek dat het BvhK naast de rechtsgrond voor ontzetting 
en ontheffing in de wet werd opgenomen als rem op al te ondoordachte rech
terlijke toepassing. Het begrip heeft bij deze maatregelen uitsluitend betekenis 
gekregen als doelmatigheidscriterium4; de rechtsgrond voor het overheidsin
grijpen ligt in het overige deel van de wetstekst. Zeker, er zijn ook veel 
bepalingen waarbij het BvhK als enig criterium wordt gepresenteerd. Ge
woonlijk ontleent de rechter dan zijn bevoegdheid aan specifieke omstandig
heden die de eigenlijke rechtsgrond vormt5; het BvhK dient hierbij slechts ter 

Campbell 1992, p. 16-23. 
P. 18, 19. 
P. 21. 
Zie hierover hfdst. VIII. 
B.v. strijd tussen ouders, of tussen ouder en pleegouder; zie voor een overzicht Asser/De 
Boer 1998, p. 610. 
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sturing. Alleen bij de OTS/UHP is het BvhK een geheel zelfstandige factor, 
maar ook dan moet er toch eerst aan de OTS-rechtsgrond zijn voldaan. 

Kortom: ons burgerlijk wetboek presenteert het BvhK hooguit bij de 
OTS/UHP als rechtsgrond. 

En toch: de jurisprudentie over de OTS en een deel van de literatuur geven de 
indruk dat het BVhK in het algemeen een zelfstandige rechtsgrond is. 

In 1967 stelt de Hoge Raad conform de heersende leer dat ouderlijke 
schuld voor OTS niet vereist is. De HR voegt er aan toe "dat immers voor de 
beslissing over ondertoezichtstelling bepalend is wat gegeven de feitelijke 
omstandigheden waarin het kind verkeert, het belang van het kind eist".1 De 
formulering van de HR doet sterk denken aan de vanouds in de Asser-serie 
gehanteerde tekst over de OTS: 

"Grote vrijheid is de rechter gelaten om uit te maken of de toestand van 
het kind de ondertoezichtstelling rechtvaardigt. Dit alleen geeft de door
slag; het is niet noodzakelijk dat van die toestand aan de ouders een ver
wijt gemaakt kan worden; of zij al dan niet schuld hebben is onverschil-
lig[...]".2 

Deze woorden van Scholten gaan echter toch minder ver dan die van de HR 
in 1967, vooral als we de historische context in aanmerking nemen. De OTS 
werd ingevoerd na hevige strijd over het al dan niet vereist zijn van ouderlijke 
schuld.3 In de jaren zestig heerste een ander klimaat. Dit was een tijd van 
toegenomen invloed vanuit de kindwetenschappen4, van een tamelijk onge
breideld optimisme over hulpverlening, en van een zekere euforie over het 
BvhK. De centrale positie van het BvhK blijkt in 1971: de Commissie Wiarda 
wil de bepalingen van het jeugdbeschermingsrecht laten voorafgaan door een 
algemene bepaling, dat alle beslissingen ten aanzien van het kind slechts dan 
mogen worden genomen, indien deze in zijn belang zijn.5 In dit klimaat maakt 

1 HR 6-10-1967, NJ 1968-83. 
2 Asser/Scholten 1947 p. 385. 
3 Zie hfdst. III, § 2. 
4 Vgl. Rood-de Boer 1963, p. 19. 
5 Rapport Jeugdbeschermingsrecht, 1971, p. 62; er wordt wel aan toegevoegd dat, als het 

kind deel uitmaakt van een gezin, natuurlijk ook rekening gehouden moet worden met het 
belang van het hele gezin. P. 63: onder jeugdbeschermingsrecht rekent de commissie 
kwesties betreffende a) grens tussen minderjarigheid en meerderjarigheid, b) afstamming, 
moederschap, vaderschap, c) gezag over het kind, en d) handelings- (on)bekwaamheid van 
het kind. Het voorstel werd niet overgenomen. Vgl. de Children Act (UK, 1989/1991), 
art. 1, s 1 (1): [...] the child's welfare shall be the courts paramount consideration. 
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de uitspraak van de HR op zijn minst de indruk een verregaande vervaging 
tussen rechtsdoel en rechtsgrond goed te keuren.1 

Op het gebied van de KB-maatregelen zijn uitspraken van de hoogste 
nationale rechter schaars, en dat geldt nog sterker voor uitspraken met een zo 
algemene strekking. In dit licht is het opmerkelijk dat de tekst van de HR niet 
geleid heeft tot echte discussie in juridische kring. Een teken van consensus? 
De Ruiter maakt in 1972 bezwaar tegen de ruime toepassing van de OTS en 
de rol daarbij van het BvhK.2 In zijn optiek spoort het BvhK aan tot een 
strikte, zo beperkt mogelijke hantering van de jeugdbeschermingsmaatrege-
len3; de uitspraak van de HR uit 1967 blijft hierbij ongenoemd. In diverse 
handboeken wordt zeer verschillende nadruk gelegd op de beschikking, en in 
het bijzonder op de betreffende zinsnede.4 

Uit de uitspraak blijkt, aldus Doek in 1988, hoezeer de grond voor een 
ondertoezichtstelling samenvalt met het belang van het kind.5 In datzelfde jaar 
lijkt het er even op dat er een andere wind gaat waaien. De HR dekt een 
zelden voorkomende afwijzing van een OTS door de motiveringsklacht van de 
Raad voor de Kinderbescherming te verwerpen. De bedreiging moet, aldus 
A-G Meijers en annotator Luijten, concreet en reël zijn, en niet slechts "mo
gelijk".6 Uit jurisprudentie sindsdien blijkt echter niet dat aan de rechtsgrond 
voor OTS scherpere eisen worden gesteld dan voorheen. 

In de literatuur van de laatste decennia valt op dat vaak op zijn minst de 
indruk wordt gewekt dat het BvhK het criterium is voor overheidsingrijpen. 
Enkele voorbeelden: 
a. Rood-de Boer, in verband met beslissingen over het toen nog prille blok-

kaderecht: 

Vgl. HR 29-11-1963, NJ 1964-45 en hierover, kritisch, Rood-de Boer 1972, p. 19. 
De Ruiter 1972, p. 16. Vgl. De Boer, Asser/De Boer 1998, p. 609. 
1972, p. 19. 
Bij De Bie/Delfos en Doek 1974 wordt de jurisprudentie over de OTS-grond in enge zin 
beperkt tot deze uitspraak, onder vermelding van "In de door de rechter gegeven overwe
gingen blijkt "het belang van het kind" - een begrip dat van geval tot geval verschilt - vaak 
van doorslaggevende betekenis [...]", p. 385, 386; de overige hier vermelde jurisprudentie 
betreft de mogelijke doelen van de OTS. In dezelfde zin Pitloo/Rood-de Boer en Van der 
Burght 1989, waar zowel deze beschikking wordt aangevoerd als HR 7-6-1957, NJ 1957-
439. In de Asser-serie wordt de uitspraak vermeld in verband met de vanouds bestaande, 
hierboven geciteerde tekst, zie Asser/De Ruiter 1988, p. 206, en Asser/De Boer 1998, 
p. 658, 659. Zie ook Luijten 1991, p. 146. 
Doek 1988, p. 97. 
HR 20-11-1987, NJ 1988-657. 
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"Uiteraard zal het kriterium voor de beslissing worden gevormd door 
het belang van het kind"1 

en, in algemeen verband: 
"[...] vanaf het begin van deze eeuw geldt het kriterium "belang van het 
kind" ook als norm voor overheidsingrijpen in het gezin."2; 

b. Van Wamelen: de rechtbank is gehouden bij haar beslissing over ontzet
ting het belang van het betreffende kind te laten prevaleren3; 

c. Vlaardingerbroek: de rechter moet motiveren waarom hij de OTS in het 
BvhK vindt4; 

d. Rutten-Roos: 
"Is de ondertoezichtstelling in het belang van het kind geboden en 
daarmee gerechtvaardigd?"5; 

e. Leijten (in een kritische context): 
"Er zijn tijden geweest dat [op het BvhK] helemaal niet werd gelet. Nu 
is het, zo leert men mij, enige en dwingende toetssteen bij alle situaties 
en beslissingen waarbij het kind is betrokken. Men realisere zich dat 
goed: waar een kind in het spel is, tellen belangen van anderen niet. 
Die andere belangen kunnen nooit motief zijn voor een beslissing die 
tegen het belang van het kind indruist. Geen afweging dus, ook niet een 
waarbij het belang van het kind een voorsprong is gegeven.".6 

Al met al kreeg het BvhK in de praktijk vrijwel de status van een zelfstandige 
rechtsgrond voor ingrijpen in het ouderlijk gezag. Deze ontwikkeling was 
mogelijk door de zegen van de Hoge Raad en een groot deel van de litera
tuur. Kritische noten zijn hierbij niet uitgebleven7, maar gaan pas de laatste 
tijd minder verloren in het koor van instemmers. 

Of de praktijk de goedkeuring van het Europese Hof kan verwachten valt 
te betwijfelen.8 In de eerste Olssonzaak voerde de Zweedse regering het BvhK 
aan als doorslaggevend argument voor de uithuisplaatsing van de kinderen 
Olsson. Dit standpunt vond geen genade in de ogen van het Hof: 

Rood-de Boer 1979, p. 132. 
Rood-de Boer 1984a, p. 9. Vgl. Rood-de Boer 1984b, p. 158. 
Van Wamelen, FJR 1992, p. 1. 

Vlaardingerbroek, FJR 1991, p. 53; een overige motiveringsplicht wordt hier niet vermeld. 
Rutten-Roos, FJR 1985, p. 160. 
Leijten 1993, p. vi. 
De Ruiter, 1972, 1993. De Langen, 1973, 1989. Slagter, Themis 1985. Doek 1988. Tho
massen, NJB 1993. Koens 1994. 

Asser/De Boer 1998, § 842, o.v.n. de zaken Olsson I en Johansen: "In het kader van de 
kinderbescherming kan overigens niet worden gezegd dat zonder meer die beslissing dient 
te worden genomen die het meest in het belang van het kind is.". 
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"as the Commission rightly observed, it is not enough that the child would 
be better of if placed in care". ' 

De Commissie had gesteld dat het BvhK wel doorslaggevend is bij strijd 
tussen ouders na scheiding, maar niet als het er om gaat ouderlijke zorg te 
vervangen door public care: 

"Under article 8 the parents have a right to take care of and educate their 
children. This right [...] can only be restricted by the State if it is clearly 
shown that the parents exercise this right in a manner contrary to the 
child's interests. The separation of a child from his parents is a serious 
interference by a State authority which can not be justified simply on the 
basis that it would be better for the child to be cared for by foster-
parents.".2 

Dit is krachtige taal, die een eind lijkt te maken aan elke mogelijke gedachte 
dat het BvhK bepalend hoort te zijn bij rechterlijke beslissingen over KB-
maatregelen. 
Er wordt hier nogal wat gezegd: 
a. het zou gaan om elke beperking van het recht op opvoeding en verzorging 

- dus ook om een beslissing in het kader van een blokkaderegeling of 
wegens strijd tussen ouder en voogd3; het lijkt aannemelijk dat het ook 
gaat om OTS zonder scheiding tussen ouder en kind; 

b. het zou alleen gaan om ouderlijk gedrag ten tijde van de beslissing; 
c. het mag uitsluitend gaan om gedrag dat strijdig is met de belangen van het 

kind waarom het gaat. 
De vereisten onder b en c lijken op het oog acceptabel, maar zouden de 
overheid dwingen de ouder het voordeel van de twijfel te geven als deze het 
kind in het verleden ernstig schade heeft berokkend, of als de ouder een ander 
kind uit het gezin seksueel heeft misbruikt. Terecht? Het lijkt mij niet. Het 
onder a vermelde punt is manifest problematisch. Als het BvhK bij blokkade-
recht of strijd tussen ouder en een voogd die langer dan een jaar in functie is 
niet de doorslag mag geven, zou dat een forse breuk betekenen met tot nu toe 
in elk geval in ons land geldend recht. Bij dit alles maakt het Europese Hof 
ten onrechte geen onderscheid tussen het teweeg brengen en het doen voortbe-

EHRM 24-3-1988 (Olsson I), Series A, vol. 130, NJCM-bulletin 1988-p. 362, § 72. 
ECRM 25-6-1987 (Olsson I), Series A, vol. 130, § 149, 150. Anders: ECRM 10-7-1978, 
(X v. Zwitserland), appl. nr. 8257/78, D & R 13, p. 248, § 2: When the question of 
custody arises in cases of divorce and separation the commission usually considers that 
special attention should be paid to the child's best interests [...]. In its opinion, the same 
principle applies when, as in the instant case, there is a conflict regarding custody between 
a foster mother and the natural parents." 
Vgl. HR 1-12-1989, NJ 1990-188: Art. 8 EVRM kan er niet toe leiden dat in strijd met het 
belang van het kind in de voogdij wordt voorzien. 
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staan van scheiding nissen ouder en kind. Bovendien moet vermeld worden 
dat het Hof zelf in een eerdere zaak wèl ervan uitging dat het BvhK althans in 
sommige kinderbeschermingskwesties de doorslag geeft.1 Nu dat eerdere 
standpunt niet uitdrukkelijk terzijde is gesteld rijst de vraag hoe beide opinies 
zich tot elkaar verhouden. 

Hoe dit zij, in verband met pleeggezinplaatsing heeft voor onze nationale 
hoogste rechter de oudste van de twee Straatsburgse uitspraken nog niet 
afgedaan.2 In 1990 stelt Von Brücken Fock meer in het algemeen: 

"Door als voorwaarde voor het uitspreken van een ondertoezichtstelling te 
stellen dat in de ontwikkeling van een kind door velerlei oorzaken een 
situatie moet zijn ontstaan waardoor ernstige schade van psychische of 
lichamelijke aard te verwachten is, indien geen ondertoezichtstelling zou 
worden uitgesproken, heeft de HR [3], zonder overigens art. 8 EVRM 
uitdrukkelijk te noemen, art. 254 lid 1 [oud] BW reeds verdragsconform 
uitgelegd.".4 

Evenals in de eerste Olsson-zaak bepleitte de overheid in de recentere zaak-
Johansen vergeefs dat het BvhK "paramount importance" moest hebben bij de 
vraag of de inbreuk noodzakelijk was, alsmede dat dit principe stevig veran
kerd is in de wetten van de aangesloten staten en in het beleid van de organen 
van de Raad van Europa.5 Wel geeft het Europese Hof bij de zaak-Johansen 
in zijn formulering meer ruimte voor het BvhK: 

"[...] consideration of what is in the best interest of the child is in any 
event of crucial importance"6 

en 
"a fair balance has to be struck between the interests of the child in remai
ning in public care and those of the parent in being reunited with the child 

EHRM 8-7-1987 (W. vs. UK), Series A, vol. 121, NJ 1988- 828, § 62: " [..] where a child 
has been taken away from his parents and placed with alternative carers, he may in the 
course of time establish with them new bonds which it might not be in his interests to 
disturb or interrupt by reversing a previous decision to restrict or terminate parental access 
to him."; zie ook hfdst. IV, § 2.2.2. Deze nadruk diende overigens als extra argument tot 
versterking van de processuele positie van ouders ex art. 8 EVRM. 

I.v.m. de rechten van grootouders: HR 19-11-1993, NJ 1994-330: een beslissing tot pleeg
gezinplaatsing wordt licht onomkeerbaar "omdat na verloop van tijd ongedaanmaking in de 
regel [cursivering v. W.] in strijd komt met de - doorslaggevende - belangen van de minder
jarige", o.v.n. (o.a.) EHRM 8-7-1987 (W. vs. UK), vol. 121, Series A, NJ 1988-828. 
HR 17-6-1977, NJ 1977-564. 
Von Brücken Fock, JV 1990, p. 77, 78. 

EHRM 7-8-1996 (Johansen), Reports of Judgments and Decisions 1996-III, p. 979, NJ 
1998-324, § 76. 

EHRM 7-8-1996 (Johansen), Reports of Judgments and Decisions 1996-III, p. 979, NJ 
1998-324, § 64. 
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['] [...]. In carrying out this balancing exercise, the Court will attach 
particular importance to the best interests of the child, which, depending 
on their nature and seriousness, may override those of the parent. In parti
cular, as suggested by the Government, the parent can not be entitled 
under Article 8 of the Convention to have such measures taken as would 
harm the child's health and development."2 

Uit de feitelijke afweging blijkt echter dat het Europese Hof de vraag of er 
sprake was geweest van "any overriding requirement in the child's best inte
rests" bepaald anders beoordeelde dan de Noorse rechter en de door de Noor
se autoriteiten geraadpleegde deskundigen. "3 

Alleen in de meest recente zaak-Bronda4 liet het Europese Hof de belangen 
van het kind zwaarder wegen dan de rechten die de volwassenen - in casu de 
grootouders - konden ontlenen aan art. 8 EVRM. Ook in algemene zin lijkt 
het Hof in deze zaak minder afwijzend tegen het belang van het kind als 
leiddraad voor de nationale rechter; het principe dat dat belang moet worden 
afgewogen tegen de rechten van de ouders bleef echter ook nu gehandhaafd.5 

Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat het BvhK als rechtsgrond voor 
KB-maatregelen zijn beste tijd heeft gehad. Mij lijkt het duidelijk dat het 
BvhK als zodanig niet voldoet om verschillende redenen: het is vager dan 
onvermijdeljk is, het vormt een bron van eindeloze verwarring, en vooral: het 
legt meer nadruk op goede bedoelingen ten aanzien van een onzekere toe
komst dan op een zorgvuldige toetsing van wat bekend is. Het begrip mag dan 
ook wat mij betreft niet worden gebruikt in plaats van concretere argumenten. 
Wel kan het gebruikt worden ter samenvatting van argumenten. Op deze 
retorische waarde wordt hieronder nader ingegaan. 

Vgl. EHRM 27-11-1992 (Olsson II), Series A vol. 250, § 90; EHRM 23-9-1994 (Hokka-
nen), Series A, vol. 299-A, § 55; EHRM 26-5-1994 (Keegan), Ser. A, vol. 291 § 49 NJ 
1995-247. 

EHRM 7-8-1996 (Johansen), Reports of Judgments and Decisions 1996-III, p. 979 NJ 
1998-324, § 78. 

EHRM 7-8-1996 (Johansen), Reports of Judgments and Decisions 1996-III, p. 979 NJ 
1998-324, § 84. 

EHRM 9-6-1998, 40/1997/824/1030. Zie hierover hfdst. IV, § 2.2.2. 
Zie hfdst. IV, § 2.2.2. 
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2.4. Het belang van het kind als retorisch middel 

In de parlementaire geschiedenis van de twintigste eeuw diende het begrip 
BvhK als banier van diegenen die streefden naar nieuwe wetgeving1 en naar 
doeltreffende uitvoering. Hoewel de strijd soms om inhoudelijke kwesties 
ging, was hij vooral gericht tegen de onvermijdelijke traagheid van het wetge
vend apparaat en beperktheid van 's rijks geldmiddelen. Het begrip kreeg zo 
een enigszins triomfantelijke toon, waarbij tegenspraak misplaatst leek. De 
algemeen veronderstelde nauwe samenhang met het publieke belang droeg 
hiertoe bij. Deze benadering raakte in de jaren zestig op de achtergrond2, 
maar lijkt inmiddels weer een belangrijk uitgangspunt voor ministerieel be
leid.3 

Aan het eind van de twintigste eeuw heeft de appellerende en integrerende 
kracht4 vooral betekenis in de rechtspraktijk en de daaraan gelieerde hulpver
lening. Hier doet het een beroep op de verantwoordelijkheid van hoogst 
persoonlijk betrokken volwassenen, opdat juist zij streven naar een oplossing 
die het afhankelijke kind zo min mogelijk schaadt. Voor zover het BvhK er 
toe leidt dat samenwerking of goede intenties gemobiliseerd worden hoeft de 
term "toverformule"5 dan ook niet negatief opgevat te worden. 

De apaiserende werking heeft wel een prijs. Onverbrekelijk kleeft er de 
verleiding aan om bestaande normatieve tegenstellingen en feitelijke schen
dingen van het BvhK te versluieren terwille van de lieve vrede en de in de 
toekomst noodzakelijke samenwerking. Zo werd het BvhK "een doekje voor 
het bloeden"6 en "een van de beschaafdste, maar blijkens de praktijk ook een 
van de meest hypocriete beginselen van het recht".7 

Helaas: ook als placebo heeft het niet altijd effect. Vooral wanneer het er 
op aan komt om de inhoud van het BvhK in concreto te preciseren en de 
consekwenties daarvan te verwerkelijken verliest het begrip veelal zijn sussen
de kracht. 

Zie voor een breed overzicht: Franken 1988. 
Hoewel hij nooit helemaal weg geweest is, zie b.v. Hoefnagels 1962. 
Op een studiedag van het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving 
presenteerde minister Sorgdrager plannen voor criminaliteitspreventie via een systematisch 
aanbod van opvoedingsondersteuning aan risicogroepen; zie hierover NRC-Handelsblad 17-
10-1996, p. 10. 
Gernhuber, FRZ 1973, p. 230. In dezelfde zin Bouverne-De Bie 1989, p. 185, 186. 
Overwater 1948, p. 87. Rood-de Boer 1979, p. 135. Doek 1988, p. 98. Vgl. Hoefnagels 
1962 over "de magie van het belang van het kind". 
De Ruiter 1990, p. 20. 
Pessers, Nemesis 1987, p. 1. 
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3. Inhoud van het begrip 

3.1. Algemeen 

"Inhoudelijk wordt het belang van het kind in het wettelijk systeem gezocht in 
de waarborg van een aan redelijke eisen voldoende verzorging en opvoeding. 
In dit nog oeverloze belang heeft de wetgever bovendien een grens inge
bouwd door uit te gaan van het vooronderstelde belang van het kind bij op
voeding door de eigen ouder(s)."1 Met andere woorden: het belang van het 
kind is primair verbonden met de ouders. Dezen hebben een grote vrijheid in 
de opvoeding, en zij kunnen zo het belang van het kind naar eigen inzicht 
interpreteren. Pas als het interpretatiemonopolie2 van de ouder ter discussie 
staat wordt de vraag naar de inhoud van het BvhK echt dringend. In de parle
mentaire discussies rond de acceptatie van de kinderwetten werd aan deze 
vraag slechts summier aandacht besteed.3 Lange tijd bleef de belangstelling 
voor dit onderwerp gering. 

Moet wel gestreefd worden naar invulling van wat de wetgever met opzet 
open liet4? Als retorisch middel ontleent het begrip immers een deel van zijn 
kracht juist aan zijn kameleontische eigenschappen, en als doelcriterium is het 
met reden even ruim en variabel als het doel van het ouderlijk gezag. 

Dit sluit niet uit dat in concrete situaties het BvhK meer kan zijn dan een 
kreet, al was het alleen maar omdat vaak tamelijk duidelijk is vast te stellen 
wat niet in het belang is van het kind in kwestie. Ten eerste heeft de wetgever 
al in sommige opzichten een inhoud aangeduid van wat in het belang van het 
kind is, bijvoorbeeld door middel van de leerplichtwet. Veroordeling wegens 
o.a. een gewelds- of zedenmisdrijf jegens het kind vormt een rechtsgrond 
voor ontzetting uit het gezag over dat kind5, en is aldus een voorbeeld van wat 
de wetgever niet in het belang van het kind acht. Weliswaar wordt ontzetting 
zelden toegepast, maar het verband tussen het gedrag van de ouder en moge-

De Ruiter 1972, p. 18. In dezelfde zin 1993, p. 177. Vgl. 1972, p. 21: de tegenover zijn 
ouders geldend te maken aanspraak op een behoorlijke verzorging en opvoeding. 
De term is ontleend aan Simitis 1984, p. 118. 
De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 351 (MvT): de noodzakelijkheid in het belang van het 
kind zou kunnen ontbreken als een ouder ondanks bijvoorbeeld slecht levensgedrag voor de 
opvoeding van zijn kinderen zorg draagt, of als er geen geschiktere opvoeding te verkrijgen 
is. 
Brauchli 1982, p. 41: niet in zijn algemeenheid; zie ook zijn waarschuwing voor totalitaire 
tendensen, p. 118. 
Art. 1:269 BW lid 1 onder c. Uiteraard gelden ook hier de bijkomende criteria. 
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lijk gevaar voor het belang van het kind lijkt duidelijk. Ten tweede is invul
ling op bepaalde deelgebieden zinvol en mogelijk.1 Ten derde kunnen algeme
ne aanknopingspunten gezocht worden in doctrine en rechterlijke praktijk en 
op niet-juridische vakgebieden. Eveneens kan gekeken worden naar wat in de 
sociale werkelijkheid wordt geaccepteerd of gediskwalificeerd, waarbij na
tuurlijk wel oog moet zijn voor veranderingen.2 

De term "het belang" suggereert een enkel en ondeelbaar belang.3 Ten 
onrechte. Het gaat om een complex met slechts een gedeeltelijke innerlijke 
samenhang en zonder vaste hiërarchische opbouw. Wel is er een kern met een 
beperkte inhoud waarover consensus bestaat4, zoals ook uit wettelijke bepa
lingen valt af te leiden. Bij concretisering van opvoeding daarentegen krijgt 
het BvhK zijn volle betekenis slechts vanuit de hoogstpersoonlijke interpreta
tie door ouders of andere opvoeders, en in dit verband is het BvhK een doel 
om naar te streven. Wie zich verdiept in de inhoud van het begrip moet zich 
steeds rekenschap geven van dat verschil tussen het BvhK in beperkte en in 
ruime zin. Tussen de minimale en maximale variant ligt een versie van het 
BvhK die bestaat uit datgene waar betrokkenen het over eens zijn: het BvhK 
als vaandel van gelijkgestemden, of als compromis in geval van onenigheid. 

3.2. De rechten van het kind als aanknopingspunt 

Veelal wordt verwezen naar de rechten van het kind, inclusief het recht op 
hulpverlening.5 Het Verdrag voor de Rechten van het Kind blijkt hierbij een 
belangrijke stimulans6, en ook bij de algemene mensenrechten kan worden 
aangesloten. Deze benadering is wel vruchtbaar, maar niet zonder haken en 
ogen.7 

Brauchli 1982, p. 116. Zie voor het BvhK en ontwerp-wetgeving in Nederland Franken, 
1988. 
Gernhuber FRZ 1973, p. 232. Vgl. Brauchli 1982, p. 130: maatschappelijke opvattingen 
zijn slechts van belang indien ze gesteund worden van sociaal-wetenschappelijke kant. 
Zo ook 'das Kindeswohl', "l'intérêt de l'enfant". De mogelijkheid van onderlinge tegen
strijdigheid wordt meer geïmpliceerd door "the best interests of the child". 
Gernhuber FRZ 1973, p. 230. Zie verder § 3.4. 

V.d. Linden FJR 1992, p. 217, onder verwijzing naar nationaal en internationaal (verd
ragsrecht. V.d. Linden FJR 1992, p. 174 onder verwijzing naar art. 22 lid 1 GW ("De 
overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid"). 
Zie b.v. Vereniging van Secretarissen Raden voor de Kinderbescherming 1991. 
Zie ook hfdst. VI, § 2.2. 
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Ten eerste impliceert een recht gewoonlijk geen plicht om effectuering te 
gedogen.1 Dit geldt nu juist wel in hoge mate voor de specifieke kinderrech
ten betreffende verzorging, opvoeding en bescherming, die dan ook wezenlijk 
verschillen van de rechten die een kind als "een ieder" heeft. 

Verder sluit effectuering van het ene recht verwezenlijking van een ander 
recht in de praktijk soms uit. De Ruiter noemt bijvoorbeeld in één adem het 
recht van het kind op ontplooiing, op gezinsleven met de eigen ouders, op 
bescherming, en op deelname aan het maatschappelijk verkeer.2 Anders dan 
de volwassene3 mag het jonge kind voor een eventueel noodzakelijke keuze 
niet verantwoordelijk gesteld worden. Het BvhK betreft dan ook in het con
crete geval vooral prioriteitstelling, met tegelijkertijd zoveel mogelijk respect 
voor het totale complex van belangen en rechten. 

Om de derde complicatie toe te lichten moet ik vooruitlopen op de tekst. In 
§ 3.4 zal blijken dat verbondenheid in diverse betekenissen van het woord een 
belangrijk bestanddeel is van het BvhK. Dit aspect raakt gemakkelijk uit het 
oog als voor de invulling van het BvhK wordt aangehaakt bij de rechten van 
het kind.4 

Tenslotte: de term "recht" leidt vanwege de onvermijdelijke feitelijke 
afhankelijkheid van kinderen al snel tot de term "plicht".5 Waar rechten de 
neiging hebben om uit te dijen, geldt dit even snel voor de bijbehorende 
plichten van volwassenen. Dit leidt gemakkelijk tot een idealistische optiek6 

die meer belooft dan waar gemaakt kan worden. Nu kan dit laatste met even 
veel reden gezegd worden van het BvhK, maar dit concept doet tenminste een 
appèl op de welwillendheid van de volwassene. Het plichten-concept daaren
tegen suggereert een afdwingbaarheid die in feite vrijwel ontbreekt, en draagt 
het gevaar in zich van totalitaire tendenzen. Bovendien valt te voorzien dat 
een nadruk op plichten gemakkelijk verzet uitlokt. Ongetwijfeld zijn plichten 
van volwassenen jegens kinderen belangrijk, maar enige terughoudendheid is 
om principiële en tactische redenen geboden. 

Vgl. het recht op medische zorg. 
De Ruiter 1993, p. 178. 
Mits wilsbekwaam. 

Vgl. Carney 1992, p. 119, voor zover het gaat om "connectedness" met andere leden van 
de gemeenschap. 
Vgl. Seymour 1992, p. 99 en p. 105, en O'Neill 1992. 
O'Neill, 1992, p. 28, 29: "Cold, distant or fanatical parents and teachers, even if they 
violate no rights, deny children "the genial play of life": they can wither childrens lives.". 
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3.3. Wiens mening is relevant? 

Volgens sommigen is het BvhK zozeer een kwestie van waarden, en zo onbe
paalbaar en speculatief dat strijd om de inhoud minder zinvol is dan discussie 
over de vraag wié die inhoud bepaalt.1 Deze visie op "the allocation of po
wer" leidt tot kort-durende interventies en alles-of-niets-rechtspraak, en doet 
sterk denken aan de opvattingen van Goldstein c.s. Het standpunt spoort 
echter niet met de in ons land gegroeide rechtstraditie met zijn sterke nadruk 
op tussenoplossingen, en lijkt ook moeilijk te combineren met de vigerende 
opvattingen over de artt. 6 en 8 EVRM. 

Niettemin is het ook bij een minder vergaand standpunt wel van belang 
wie in aanmerking komt om (mede) inhoud te geven aan het BvhK. Dat is in 
de eerste plaats de ouder-met-gezag. Deze heeft op de meeste gebieden een 
interpretatiemonopolie, dat soms tot over het graf reikt.2 Bij ontneming van 
het gezag werd, toen voogdijverenigingen nog verzuild waren, rekening ge
houden met de godsdienstige voorkeur van de ouders, en bij pleeggezinplaat
sing is dit nog steeds een factor. In geval van OTS, al dan niet met UHP, 
blijft uiteraard van belang hoe de ouder- met-gezag het BvhK interpreteert. 
De andere ouder komt in aanmerking om aan interpretatie bij te dragen van
wege diens specifieke rechten en plichten jegens het kind, en vanwege diens 
a priori veronderstelde verbondenheid met en goede intenties jegens het kind. 
Meer algemeen lijkt het aannemelijk dat iedereen in aanmerking komt die 
door het BW als belanghebbende wordt beschouwd of die krachtens art. 8 
EVRM aanspraken kan maken op bescherming van family life met het kind. 
Dit zou afgeleid kunnen worden uit de vooronderstelde verbondenheid tussen 
het kind en de betrokken volwassene, en diens verantwoordelijkheid jegens 
het kind. 

Wat is de rol van het kind zelf? "[T]he assertion that age is irrelevant to 
legal autonomy ignores biological and economic reality".3 Welk uitgangspunt 
men ook kiest ten aanzien van de competentie van minderjarigen, de vraag 
wanneer en in welke mate minderjarigen een rechtens relevant oordeel over 
het eigen belang (kunnen) hebben blijft problematisch. Alleen voor het be-

Mnookin en Szwed 1983, p. 8. 
Vooral wat betreft levensbeschouwelijke opvoeding; zie in dit verband Rimanque II, 1980, 
p. 594-610, over de Nederlandse jurisprudentie betr. o.a. joodse oorlogspleegkinderen. Zie 
hierover meer in het algemeen Verhey 1991. 
Mnookin en Szwed 1983, p. 13. Zie voor overige argumenten tegen die van de kinderrech
tenbeweging Buelens en Mortier 1989. 
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perkte gebied van medische behandeling1 en voor de rechterlijke hoorplicht 
bij zaken die de minderjarige aangaan gaf de wetgever uitsluitsel. 

In het verband van deze studie gaat het niet zozeer om de vraag wanneer 
de minderjarige beslissingsbevoegd is, dan wel om de mate waarin de rechter 
in zijn eindoordeel de ideeën van het kind moet meewegen.2 Die blijken 
veelal uit gedrag van de minderjarige, bijvoorbeeld als deze van huis weg
loopt. Vanouds is - onder meer of minder duidelijk bijkomende omstandighe
den - de OTS aangewend om die keuze mogelijk te maken.3 Over OTS bij 
verschil van godsdienst tussen ouders en jeugdigen werd in de jaren dertig fel 
gedebatteerd4; eind van dàt liedje was dat vanaf 1947 de kinderrechter bij de 
aanwijzing van een gezinsvoogd5 uitdrukkelijk ook moet letten op de gods
dienstige gezindheid van het kind.6 Het lijkt op grond van de Nederlandse 
rechtstraditie en op grond van het algemene verdragsrecht aannemelijk dat 
anno 1998 het kind dat op grond van zijn leeftijd en rijpheid daartoe in staat is 
zijn godsdienst èn levensovertuiging mag kiezen, maar de Nederlandse rege
ring achtte het niet overbodig om over art. 14 IVRK een interpretatieve ver
klaring in die zin af te geven.7 

In 1982 blijken de wensen over leefstijl van een weggelopen, inmiddels 
zeventienjarig Marokkaans meisje eveneens zwaar te wegen. Van de vader 
wordt door het Hof verwacht dat hij met redelijke wensen van haar zal reke
ning houden. A-G Franx stelt: 

WGBO, art. 447, 450, 457 lid 3, 465, lid 1,2,4,5 en 6. 
Klenner, FRZ 1989, p. 343: soms vereist het BvhK dat kinderen uit verschillende "Bezugs
personen" kunnen kiezen. Brauchli 1982, resp. p. 72 en p. 73 (i.v.m. toewijzing na schei
ding): het is omstreden hoe zwaar de wil van het kind weegt; in elk geval moet de rechter 
de wil toetsen aan het BvhK op lange termijn. Gernhuber, FRZ 1973, p. 231: de wil van 
het kind is slechts een aanwijzing. Zie De Boer, NJB 1982, over rechterlijke weging van de 
wensen van het kind bij omgangsrecht. 
HR 24-1-1924, NJ 1924-p. 376; Kr Leeuwarden 31-1-1944, NJ 1946-653. Zie ook hfdst. 
VI, §3.3 en 4.6. 
Van Oven NJB 1929, I en II, Van Leeuwen, NJB 1929, en Van Woudenberg Hamstra, 
TAMK 1929. Aanleiding: Kr Amsterdam 23-5-1928, NJ 1928-p. 826 en Hof Amsterdam, 
10-4-1928, NJ 1928, p. 823; zie hierover ook Rimanque II, 1980, p. 733-735. Vgl. As
ser/Scholten 1947, p. 386: het Hof had de godsdienstige overtuiging van een achttienjarige 
zwaarder moeten laten wegen. Vgl. ook Petit, Themis 1951, en Asser/Wiarda, 1957, 
p. 613. 

Sinds 1995 een gezinsvoogdij-instelling, art. 1:254 lid 3 BW. 
Asser/De Boer 1998, § 850: "Bij het rijpere kind zal m.i. in de eerste plaats op ziijn over
tuiging moeten worden gelet". Zie over de historische ontwikkeling Asser/Wiarda 1957, p. 
613. Zie verder over levensbeschouwing, opvoeding en ouderlijk gezag: Rimanque I en II, 
1980. 
Zie hierover Doek, NJCM-bulletin 1995, p. 17. 
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"De Nederlandse rechter [...] zal bij de beoordeling van het belang van het 
meisje ongetwijfeld veel gewicht hechten aan de eigen inzichten en wensen 
van de minderjarige [...]".' 

Tot debat op dit punt leidt de zaak niet. Een op het oog vergelijkbare Duitse 
zaak roept in de vakpers daar scherpe reacties op. Aanleiding was een rech
terlijke beslissing dat geen dwang gebruikt mocht worden om een vijftienjarig 
meisje aan haar ouders over te dragen.2 De casus is interessant vanwege de 
reacties. Zo ziet Schütz de kennelijke en bestendige wens van het meisje in 
casu als kinderlijke koppigheid en stelt dat slechts "het BvhK" tot inperking 
van de ouderlijke opvoedingsvrijheid kan leiden.3 Niets wijst er in zijn stand
punt op dat de gevoelens en mening van de minderjarige zelfs maar in geringe 
mate bijdragen tot nadere invulling van dat belang in concreto, en hij blijkt 
hierin geen uitzondering.4 In het algemeen acht hij het leren dulden van on
recht inherent aan opvoeding ter voorbereiding voor het maatschappelijk 
functioneren; die opvoeding moet niet doorkruist worden door vroegtijdige 
fixatie op rechten van de minderjarige.5 Dat klinkt heel wat anders dan 

"aan de onvolwassenheid en het gebrek aan ervaring van kinderen menen 
[...] vele ouders, hulpverleners, onderwijzers en rechters het recht te 
mogen ontlenen om volgens hun interpretatie van het belang van het kind 
eisen te stellen en beslissingen te nemen"6, 

of 

HR 1-7-1982, NJ 1983-201. Vgl. HR 25-9-1998, FJR 1998-p. 275: bij de beoordeling van 
het belang van het kind gaan de mening en de wens van de minderjarige zwaarder wegen 
met de toename van leefijd en rijpheid. 
Zie FRZ 1985 p. 737. Het ging om een kind van Turkse ouders, dat, zeven-en-een-halve 
maand oud, door de ouders in een pleeggezin was ondergebracht. Toen zij bijna zes-en-een-
half jaar oud was namen de ouders haar bij zich en gingen met haar in Turkije wonen. Na 
een vakantie met haar moeder en zus bij de pleegouders onttrok zij zich, dertien jaar oud, 
aan de terugkeer. Op latere pogingen haar terug te zenden naar de ouders in Turkije rea
geerde zij met weigering, verzet en dreiging (ik ontleen dit woord aan de commentaren) met 
zelfmoord. 

Schütz, FRZ 1986, p. 530. 
Knöpfel, FRZ 1985, p. 1214-p. 1216: het recht van het kind op opvoeding impliceert dat 
het kind zich niet aan (ouderlijke) opvoeding mag onttrekken; de ouders hebben het recht te 
verlangen dat het kind tot aan de meerderjarigheid bij hen woont, en zelfmoorddreiging doet 
daar niets aan af. Bij gevaar voor het BvhK mag het kind (inmiddels 15 jaar) niet aan de 
ouder overgedragen worden maar dit criterium heeft niets met de leeftijd en de rijpheid van 
het kind te maken. Anders, van jeugdpsychiatrische zijde maar met juridische argumenten: 
Lempp, FRZ 1986. 
Schütz, FRZ 1987, p. 438. 
De Langen 1989, p. 293. 
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"an interest theory of rights [...] may, rather, lead us towards taking more 
seriously what children are interested in or concerned about, rather than 
the sort of paternalism associated with the "best interest" rule.".1 

Hoe dit zij, de Europese Commissie stelt: 
"As a general proposition, and in the absence of any special circumstan
ces, the obligation of children to reside with their parents is necessary for 
the protection of children's health and morals, although it might constitute, 
from a particular child's point of view, an interference with his or her own 
private life.".2 

Een grote inbreng wordt vaak verwacht van deskundigen3 op het gebied van 
de kind-wetenschappen. In hoofdstuk V, § 5.3 werden de perikelen behandeld 
die verbonden zijn aan psycho-diagnostisch onderzoek in de concrete situatie. 
De algemene inzichten die deskundigen aandragen komen hieronder aan de 
orde in § 3.4.3. Hier zij slechts vermeld dat deskundigen soms dienen als 
bondgenoot van het kind doordat zij diens verbale en non-verbale reacties 
vertalen, zowel naar de rechter als naar de in de rechtsstrijd betrokken vol
wassenen. 

3.4. Concrete aanknopingspunten voor invulling van het BvhK 

3.4.1. Algemeen 

In hoeverre is er nu consensus over de inhoud van het BvhK4? 
Hieronder worden eerst de juridische aanknopingspunten behandeld, en daar
na de opvattingen uit de kind-wetenschappen. Vervolgens wordt gestreefd 
naar een synthese. 

3.4.2. Juridische aanknopingspunten 
Diverse facetten van het Bvhk zijn af te leiden uit wetgeving, jurisprudentie 
en doctrine, en wel, zonder dat hiermee volledigheid wordt gepretendeerd: 
a. bescherming van de eigensoortige band tussen kind en moeder5, 
b. verbondenheid met de juridische en biologische ouders, 
c. opvoeding door de eigen ouder(s), 

Campbell 1992, p. 7. 
ECRM 16-12-1974 (Sosjale Joenit), appl. nr. 6753/74, D & R 2 (1975), NJ 1975-474. Zie 
hierover ook De Bruijn Lückers 1994, p. 226, 232. 
Zie over de historische ontwikkeling van deze term in verband met voorlichting aan de 
rechter bij KB-maatregelen: VanMontfoort 1994, p. 141. 
Vgl. De Ruiter 1970, p. 4. 
Zie hfdst. II, § 2.2. 



VIL 'Het belang van het kind" 209 

d. persoonlijk kontakt met de niet-verzorgende ouder, 
e. verbondenheid met broers/zusters, verdere familie, milieu van herkomst 

in godsdienstige zin of anderszins1, 
f. opvoeding in de eigen godsdienst, 
g. continuïteit op lange termijn, 
h. stabiliteit op korte termijn, 
i. continuïteit van de relatie met pleegouders, 
j . (condities voor) morele ontwikkeling, verbondenheid met maatschappelijke 

normen, 
k. (condities voor) lichamelijk welbevinden, inclusief medische zorg, 
1. (condities voor) emotioneel welbevinden, inclusief sociaal- psychologische 

hulpverlening, 
m onderwijs, 
n. informatie betreffende afkomst2, 
o. persoonlijke voorkeur van het kind, afhankelijk van leeftijd en competen

tie, 
p. wettige status.3 

In deze opsomming ontbreekt de bescherming van materiële belangen, waar
mee het rechtsbegrip* BvhK in het algemeen niet geassocieerd wordt.5 Het 
idee dat een OTS ook kan dienen om dergelijke belangen te waarborgen6 

kreeg weinig belangstelling. 
Sommige onderwerpen uit bovenstaand rijtje behoren meer tot de kern van 

het BvhK dan andere. Een ouder is bijvoorbeeld vrij om de godsdienstige 
opvoeding, de woonplaats of samenstelling van het gezin te veranderen, maar 
niet om een leerplichtig kind onderwijs te onthouden. Verder varieert de 
betekenis naar juridische en historische context. Dit laatste geldt bijvoorbeeld 

Vgl. Hof van Justitie, Ned. Antillen, 18-1-1974, NJ 1975-219: pleeggezinplaatsing in het 
kader van OTS in een niet-Antilliaans gezin zou vervreemding van het Antilliaanse milieu 
betekenen. 
Zie: Forder 1995, p. 98-139, over de rechten van de nakomeling, waarvan p. 112-119 over 
de rechten van de minderjarige nakomeling; Hoefnagels 1995. Zie in sterk relativerende 
zin: Forder, AA 1998. 
Rood-de Boer 1984a. Hof Amsterdam 12-9-1996, NJ 1998-465. Zie ook de dissenting 
opinion van Bonnici bij EHRM 27-10-1994 (Kroon), Ser. A, vol. 297-C, NJ 1995-248. 

Te onderscheiden van de belangen zoals een ieder die kan hebben. 
5 Vgl. Rood-de Boer 1963, p. 85 en buiten Nederland: Gernhuber 1973, p. 230, en Brauchli 

1982, p. 74. Volgens Jansen is er wel een vermogensrechtelijke dimensie, NJB 1985, 
p. 208. 

6 Voorontwerp van wet tot herziening van de OTS, 23-1-1980; zie hierover Franken 1989, 
p. 35. 

4 
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sterk voor de wettige status. Het geldt ook voor de bijzondere bescherming 
van de band van het (zeer) jonge kind met de moeder, voor zover1 hierdoor 
de positie van de moeder tegenover de vader werd versterkt. Zeker tot in de 
zeventiger jaren was het bij strijd tussen ouders vaste jurisprudentie dat zeer 
jonge kinderen, contra-indicaties daargelaten, het beste door de moeder kun
nen worden verzorgd.2 In de Angelsaksische literatuur raakte de ook daar 
geldende regel bekend als de tender years doctrine. Ervaringsregel3, discrimi
natie of een juridische variant van het hechtingsprincipe uit de kind-weten
schappen? In de jurisprudentie van de laatste decennia heeft de lijn zich in elk 
geval geval niet doorgezet. Wel wordt sindsdien in de literatuur nog naar de 
oude jurisprudentie verwezen4, en blijkt tenminste een deel van de bijbehoren
de vooronderstellingen in de jaren tachtig nog springlevend.5 Het belang bij 
informatie over afkomst is een ander voorbeeld. Bij de invoering van de 
adoptie leidde dit belang tot een directe en uitdrukkelijk te toetsen plicht voor 
de adoptief-ouders. Bij donor-inseminatie, exponent van de vrijheid van de 
vrouw, kwam het recht op informatie pas bij nader inzien aan de orde. Bij 
wettig huwelijk tenslotte lijkt men in het algemeen tevreden met het wettelijk 
vermoeden dat het kind verwekt is door de man.6 In de drie situaties is de 
verhouding tussen het recht van het kind en plichten van volwassenen zeer 
verschillend; vooral bij de donorinseminatie zijn de plichten van volwassenen 
in hoge mate gekleurd door hun rechten. 

Zie voor verdere bescherming hfdst. II, § 2.2. 
2 Rb Amsterdam 20-2-1933, NJ 1933, p. 750. HR 15-12-1961, NJ 1962-49. HR 7-11-1968, 

NJ 1969-17. HR 23-4-1976, NJ 1976-493. Vgl. HR 20-1-1961, NJ 1961-116: de beslissing 
van de vader om de kinderen (vijf, drie en één jaar oud) elders onder te brengen wordt in 
stand gelaten; geen afweging tussen de ouders, maar toetsing aan het wettelijk criterium van 
art. 356 BW oud, nl. "ernstige gevaren voor de zedelijke of geestelijke belangen of de 
gezondheid van gezinsleden". 

3 Aldus A-G van Soest bij HR 29-1-1982, NJ 1982-201. 
4 Zie Van den Bergh, FJR 1986, p. 132. 
5 Brauchli, 1982, p. 67, p. 68: het is onverantwoord om een kind tussen een half en drie jaar 

van de moeder te scheiden, behoudens belangrijke contra-indicaties; hierbij blijkt echter de 
vooronderstelling dat de moeder de feitelijke en voortdurende verzorgster is mee te spelen 
(p. 75), en er wordt verwezen naar onderzoek uit de periode 1920-1944 (p. 71). Willems, 
NJB 1986, p. 606: een sterkere rechtspositie van de moeder is logisch vanwege de bijzonde
re band tussen moeder en kind, bepaald door zwangerschap, geboorte en afhankelijkheid 
van het kind t.a.v. de moeder. De Langen, NJB 1982, p. 1136: het is onwaarschijnlijker dat 
een moeder zich zal willen onttrekken aan gezag dan een vader. Vgl. De Boer, NJB 1996, 
p. 162: "Ik denk dat in de huidige tijd niet veel rechters uitdrukkelijk van het vermoeden 
zullen durven uitgaan (al voelen zij er in hun hart wel voor)." 

6 Zie Asser/De Boer 1998, § 785f-785k over de mogelijkheden het vaderschap te ontkennen. 
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3.4.3. Het belang van het kind volgens de kind-wetenschappen 
Vanuit de kind-wetenschappen zijn diverse voorstellen gedaan ter concretise
ring van het BvhK en de te stellen voorwaarden.1 Onder verwijzing naar 
empirisch onderzoek noemen Heiner en Bartels de volgende voorwaarden van 
belang: 
a. adequate verzorging, 
b. een veilige fysieke omgeving, 
c. continuïteit en stabiliteit, 
d. interesse in het kind, 
e. respect voor het kind, 
f. geborgenheid bij, steun en begrip van tenminste één volwassene, bij voor

keur de verzorger(s), 
g. een ondersteunende, flexibele pedagogische structuur, waarin het kind o.a. 

de gevolgen van zijn gedrag kan leren voorzien, 
h. veiligheid via een volwassene die overzicht, structuur, continuïteit en 

stabiliteit bewerkt, die het kind voldoende ruimte laat voor eigen wensen, 
en wiens aanwezigheid angstreducerend werkt, 

i. voldoende adequate voorbeelden, 
j . educatie, 
k. omgang met leeftijdgenoten in gevarieerde situaties, 
1. kennis over en contact met het eigen verleden, inclusief contact met de 

biologische ouders of significante figuren uit het eigen verleden en zonodig 
opvang en begeleiding daarbij, "indien het kind dit wenst, indien mogelijk, 
indien en voor zover het kind daaraan toe is, en indien dit niet uitdrukke
lijk ongewenst wordt geacht".2 

De aanwezigheid van de ene conditie kan de afwezigheid van een andere tot 
op zekere hoogte compenseren. Wanneer een voorwaarde langdurig ontbreekt 
vormt dit echter een risicofactor. Vooral de cumulatie van risicofactoren 
vormt een bedreiging voor de ontwikkeling van het kind. 

De lijst biedt een bruikbaar inzicht in wat vanuit de kind-wetenschappen 
als relevant wordt beschouwd voor het BvhK. Nu is niet iedereen enthousiast 
over bijdragen uit die hoek. Zo vraagt Rimanque: "Is het wel juist, dat de 
rechter oordeelt volgens de dominante psychologie van het ogenblik [...] tot 

Goldstein, Solnit en Freud 1979. Van Ooyen-Houben, JV 1984. Van den Bergh, FJR 1986, 
p. 131-138 (i.v.m. gezag na scheiding). Heiner en Bartels, FJR 1989. Veldkamp, FJR 1990 
(i.v.m. omgang). Weterings, FJR 1991 (i.v.m. pleeggezinplaatsing). 
Heiner en Bartels, FJR 1989; zie daar voor uitsplitsing van en toelichting op de afzonderlij
ke voorwaarden. De lijst is gegeven in de context van het jeugdstrafrecht, maar er is geen 
reden om de waarde van de lijst daartoe te beperken. 
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op de dag dat de psychologische mode verandert?".1 De hierboven weergege
ven lijst is overigens ook weer niet zó aan modes onderhevig. Integendeel. 

3.4.4. Overeenkomsten en verschillen 

Of men het BvhK nu bekijkt vanuit juridisch standpunt of vanuit de kindwe
tenschappen, in beide gevallen is het mogelijk om een globale indeling te 
maken in drie clusters. 

a. Verbondenheid.2 

De behoefte van het (jonge) kind aan sociaal-emotionele, via feitelijke zorg 
vormgegeven verbondenheid moet ten alle tijde worden aangenomen. In de 
literatuur is er dan ook veelvuldig op gewezen dat kinderen niet gebaat 
zijn bij polarisatie van hun belangen tegenover die van hun omgeving.3 

Die behoefte blijkt wel zeer duidelijk uit de feitelijke afhankelijkheid van 
de pasgeborene. Deze behoort niet alleen bij, maar ook "aan" zijn ouders, 
en aan hen ontleent hij zijn plaats in het sociale bestel. Deze verbonden
heid vormt op zichzelf al een wezenljk onderdeel van het BvhK. De 
sociaal-emotionele verbondenheid van de ouder met het kind wordt veron
dersteld, en daarmee de ouderlijke bereidheid om het eigen belang en dat 
van het kind tot een gezamenlijk belang te maken. Hieraan gekoppeld is de 
vooronderstelling dat stabiliteit, zorg, en continuïteit gegenereerd worden 
door de ouder-kindrelatie. Deze presumptie gaat echter niet altijd op, 
terwijl voor het kind de verbondenheid met anderen soms meer in zijn 
behoeften voorziet dan de band met de ouders. In dat geval kan het BvhK 
bescherming vereisen van verbondenheid tussen het kind en niet-ouders 
ten koste van de ouder-kindrelatie. 
Verbondenheid met anderen is niet alleen a priori gegeven in de ouder-
kindrelatie en voorwaarde voor zijn ontwikkeling, maar ontwikkelt zich in 
diverse vormen en gradaties ook daarbuiten. Het BvhK omvat de ontwik
keling van het vermogen tot deelname aan het sociale verkeer en tot het 
aangaan van betekenisvolle persoonlijke banden. Naarmate het kind ouder 
wordt impliceert verbondenheid dan ook meer wederzijdsheid. Dit houdt 
in dat het BvhK een opvoeding vereist die mede gericht is op morele waar
den en verantwoordelijkheid. 

1 Rimanque I, 1980, p. 293. 
Zie ook hfdst. II. 
In diverse toonaarden: Hoefnagels, 1962; De Ruiter, 1972, p. 18; Rood-de Boer 1979, p. 
134; Brauchli 1982, p. 137 en 138; Bouverne-de Bie 1989, p. 185. 
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b. Welzijn. 
Hiertoe behoort tenminste de vervulling van primaire levensbehoeften: 
voeding, kleding, onderdak, medische zorg. Veiligheid behoort er ook toe, 
inclusief emotionele veiligheid. Pedagogische condities zijn van belang, 
waartoe ik ook voldoende stimulering reken, alsmede voorbeeldgedrag. 
Gerichtheid op toekomstig welzijn vereist bovendien educatie, zowel in de 
zin van onderwijs als in de zin van "wegwijs maken in de maatschappij". 
Actieve zorg is een absoluut vereiste. 

c. Vrijheid. 
Vanuit de zeventiende-eeuwse natuurrechtsfilosofie wordt gesteld: kinde
ren worden niet geboren in de volledige toestand van het gelijke recht, dat 
iedereen heeft op zijn natuurlijke vrijheid; zij zijn er wel voor geboren.1 

In de context van het rechtsbegrip BvhK is vrijheid een problematisch 
concept. Zeker, ook het zeer jonge kind heeft ruimte nodig om zich te 
kunnen ontwikkelen, maar dat soort vrijheid is een geheel andere dan de 
grondrechtelijk bepaalde vrijheid2 die een ieder toekomt. Naarmate het 
BvhK meer pedagogisch3 wordt ingekleurd gaat het meer om vrijheid-op-
de-groei, als noodzakelijke voorwaarde voor ontplooiing, aangepast aan de 
ontwikkelingsfase en gericht op het leren voorzien van gevolgen van eigen 
keuzes. In deze beperkte zin is vrijheid een wezenlijk aspect van het 
BvhK. Het verschil met vrijheid in grondrechtelijke zin is echter essen
tieel. Op deze vrijheid kan in toenemende mate ook de jeugdige aanspraak 
maken, maar hij mag minder dan de volwassene overgeleverd worden aan 
de risico's waarmee vrijheid veelal gepaard gaat. Ongetwijfeld vormt 
vrijheid een belang, maar het valt te bewijfelen of dit belang deel uitmaakt 
van het rechtsbegrip BvhK. Hoe dit zij, de bijzondere bescherming van het 
BvhK komt de jeugdige minder toe naarmate hij meer de vrijheid, de 
rechten en de verantwoordelijkheid heeft van "een ieder". 

Bij dit alles is duidelijk dat het BW traditioneel uitgaat van de continuïteit van 
ouderlijk gezag en de bescherming van burgerrechtelijk ouderschap. Hierin 
wordt het BW gesteund door het verdragsrecht, dat aan het nationale recht 
een nieuwe waardering van de biologische vader-kindrelatie toevoegt. In de 
ontwikkeling van het begrip family life is vooralsnog onduidelijk op welke 

1 Locke (1690) 1988, p. 94. 
Gedoeld wordt op zowel de fysieke vrijheid die wordt beschermd door art. 5 EVRM als op 
de vrijheid die wordt beschermd door art. 8 EVRM. 

3 Vgl. Buelens en Mortier 1989 over paternalistische funderingen van zelfbeschikkingsrech
ten. 
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wijze de bestendigheid en verdere kwaliteit van feitelijke zorg een rol speelt.1 

In de kindwetenschappen gaat het daarentegen vooral voor het jonge kind om 
de continuïteit van de feitelijke zorg, en de daaraan verbonden emotionele 
relatie. Overeenstemming tussen beide gebieden is problematisch2 zolang 
onduidelijk is 
a. of ouderlijk gezag volgens geldend recht samengaat met de verplichting 

om óf zelf voor het kind te zorgen3, óf een zekere bestendigheid van een 
andere verzorgingsrelatie te waarborgen, 

b. hoe het begrip family life wordt ingekleurd door de manier waarop verant
woordelijkheid jegens het kind wordt nagekomen. 

4. Beschouwing 

Hierboven is geschetst hoe het begrip BvhK varieert naar functie en inhoud. 
Diverse functies passeerden de revue. 

In het totale systeem van de wet is vooral de remmende functie van be
lang. Het recht van de KB-maatregelen is echter in hoge mate uitzonderings-
recht, en in dit verband wordt het BvhK juist niet gehanteerd als rem op 
overheidsingrijpen, maar als doel. Dat er voor doelgerichtheidheid nauwkeu
riger maatstaven denkbaar zijn zal in het volgend hoofdstuk4 nog blijken. 
Niettemin heeft het BvhK vooral vanwege zijn hoog potentieel voor "Indivi-
dualgerechtigkeit5" zeker nut. Een maatregel die het belang van dit speciale 
kind niet dient schiet wel zeer naast het doel. Over deze functie bestaat dan 
ook algemene consensus. Het hoeft van hieruit niet te verwonderen dat de 
term vooral populair blijkt in tijden van doelmatigheids-denken, maar het 
Europese Hof heeft inmiddels onomwonden duidelijk gemaakt dat er ook 
eisen worden gesteld aan legitimiteit. 

Als zelfstandige rechtsgrond voor overheidsingrijpen voldoet het BvhK om 
twee redenen niet. Ten eerste verbindt het algemene systeem van het recht het 
BvhK juist aan opvoeding en verzorging door de eigen ouder. Mijn tweede 

Zie hfdst. IV. 
Dit werd royaal toegegeven door de Zweedse rechter: "The [v.W.: Swedisch] Court's 
problem is that the law in force does not quite reflect the latest fundamental principles 
which are generally recognised within medical and behavioural sciences.", EHRM 22-6-
1989 (Eriksson), Series A, vol. 156, § 30. 
Van Wijk 1992. 
Zie daar voor de verhouding met andere doelmatigheidscriteria en met het ultimum 
remedium-criterium. 
Brauchli 1982, p. 41. 
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bezwaar richt zich niet zozeer tegen de vage inhoud, maar tegen de verleiding 
tot vaagheid die van de term uitgaat. 

Diezelfde vaagheid blijkt juist een kracht waar het BvhK dient als bindmid
del bij tegenstrijdige belangen. Deze retorische funktie is de belangrijkste die 
het begrip heeft, en vooral vanwege deze werking verdient het BvhK zijn 
erepositie in het familie- en jeugdrecht. 

Doelgerichtheid en retorische functie ontmoeten elkaar als het Bvhk wordt 
gebruikt als samenvatting van de diverse overwegingen die leiden tot een 
rechterlijke beslissing ter beperking van ouderlijke rechten. Zo krijgt de 
rechtspraak als het ware een keurmerk dat de rechter met zijn beslissing het 
BvhK centraal stelde binnen de gegeven feitelijke en juridische mogelijkhe
den, dat wil zeggen: 
a. nâ toetsing van de prealabele vraag of is voldaan aan de rechtsgrond in 

enge zin, 
b. inclusief de weging van het belang dat het kind heeft bij een ongestoorde 

relatie met deze ouder, en 
c. inclusief de toetsing van overige criteria.1 

Wat betreft de inhoud van het BvhK is interpretatie vanuit de rechten van het 
kind zinvol, maar niet zonder problemen. In het bijzonder wordt met het 
begrip recht wel de aan het kind toekomende ruimte benadrukt, maar veel 
minder het element van verbondenheid dat voor het begrip BvhK zo wezenlijk 
is. Hierbij valt te denken aan de verbondenheid met ouders en met het gezin 
waarin het kind leeft, maar ook met maatschappelijke normen. 

Bij deze nadruk op verbondenheid en de daarbij behorende continuïteit 
wordt het BvhK veelal gepresenteerd als een soort allesbinder. Terecht is er 
echter op gewezen2 dat in de praktijk bescherming van het biologisch gezin 
veelal ten koste gaat van het pleeggezin, en vice versa. 

Welke functie het begrip ook in een bepaald geval vervult, een verstatelijkt 
minimum is niet voor onderhandeling vatbaar. Dit minimum kàn te maken 
hebben met een enkel specifiek belang, maar vaker gaat het om de veelheid 
van belangen die geschonden worden, en om de chroniciteit daarvan. Buiten 
dit minimum is het BvhK vooral datgene waar partijen het over eens zijn. 
Naarmate dat minder het geval is heeft de rechter een moeilijker taak, en is er 
meer noodzaak om de concrete situatie te toetsen aan het recht. Het BvhK 

1 Zie het volgend hoofdstuk. 
2 De Ruiter 1972, p. 38. De Langen WPNR 1985, p. 5732. 
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krijgt dan inhoud door de wisselwerking tussen feitelijke omstandigheden en 
regels van recht.1 Daarbij moeten ook de vooronderstellingen die aan het 
recht ten grondslag liggen aan de feiten getoetst worden. De rechter heeft bij 
dit alles niet alleen de minimale variant van het BvhK toe te passen. Ook de 
persoonlijke interpretatie van ouders2, pleegouders en andere belangheb
benden moet worden gewogen, waarbij meespeelt in hoeverre zij als belang
hebbende oog hebben voor de behoeften van het kind. De rechter behoort in 
het bijzonder de gevoelens en meningen van het kind zelf zwaar te laten 
wegen. 

Mijns inziens wordt de inhoud van het BvhK in concreto niet uitsluitend 
bepaald door ouderlijk gedrag tot dan toe, maar ook door persoonlijke karak
teristieken van het kind en door beschikbare alternatieven. De beoordeling 
van het Bvhk kan echter niet los bezien worden van de wijze waarop de ouder 
in het verleden dat belang heeft behartigd.3 Het is bijvoorbeeld een wezenlijk 
verschil of een ouder in het verleden niet in staat was om voor een kind te 
zorgen vanwege drugsverslaving of vanwege een coma. 

De vroegere euforie over het BvhK heeft grotendeels plaats moeten maken 
voor scepsis. 

"The phrase is so idealistic, virtuous and high sounding that it defies criti
cism and can delude us in believing that its application is an achievement 
in itself. Its mere utterance can trap us into the selfdeception that we are 
doing something effective and worthwile."4 

Vanuit het oogpunt van realiteitszin valt dan ook veel te zeggen voor een 
meer bescheiden formulering dan "het belang van het kind". Te denken valt 
aan "het minst schadelijke alternatief'5 of "het beste voor het kind in de gege
ven situatie".6 Maar ook hieraan kleven bezwaren: bij zo'n herformulering 
zou de wervende en toekomstgerichte werking verloren gaan. Dit neemt niet 
weg dat een bescheiden variant nuttig kan zijn bij afwegingen waar de keuzes 
al te duidelijk weinig reden tot optimisme geven. 

Vgl. Brauchli 1982, p. 49, en De Ruiter 1993, p. 177. 
B.v. over de godsdienstige gezindheid waarin zij het kind opgevoed willen hebben. 
Vgl. Rood-de Boer, 1979, p. 138. 
Mnookin and Szwed 1983, p. 8. 
Goldstein c.s. 1979, p. 45; het volledige voorstel luidt: "het minst schadelijke van de 
beschikbare alternatieven teneinde de groei en de ontwikkeling van het kind zo min moge
lijk geweld aan te doen". 

Brauchli 1982, p. 122, p. 123: het voorstel van Goldstein c.s. dwingt de autoriteiten te 
weinig tot zorgvuldigheid. 
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VIII. Het doelmatigheids- en het ultimum remedium
criterium 

1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk werd het belang van het kind behandeld. Hieronder 
komen het doelmatigheidscriterium en het ultimum remedium-criterium aan 
de orde.1 Hoewel deze beide criteria samenhangen met het belang van het 
kind hebben ze een eigen karakter, zodat ze een afzonderlijke behandeling 
verdienen. Naar strekking is er een nauwe samenhang met het proportionali
teitsvereiste "necessary in a democratie society" van art. 8 EVRM lid 2. 
Hierover stelt het Europese Hof, ook in verband met KB-maatregelen: 

"[a]ccording to the Court's established case-law, the notion of necessity 
implies that the inference corresponds to a pressing social need and, in 
particular, that it is proportionate to the legitimate aim pursued".2 

In de context van de KB-maatregelen wordt aan deze vereisten voldaan door 
het doelmatigheids- en het ultimum remediumcriterium in combinatie met het 
belang van het kind als "legitimate aim".3 Deze criteria sluiten ook aan op de 
door de Algemene wet bestuursrecht vereiste evenredigheid.4 

2. Doelmatigheidscriterium5 

In het vorige hoofdstuk bleek dat het belang van het kind onder andere dient 
als doelmatigheidscriterium. Daar bleek ook dat het naar inhoud en functies 
vooral gekleurd wordt door mooie intenties. Deze zijn echter volstrekt onvol
doende voor een doelmatigheidscriterium in moderne zin. Sterker nog: een 
retorisch gebruik van het begrip "belang van het kind" kan door versluiering 
effectiviteit van de maatregel lelijk hinderen. 

Zie voor een overzicht van algemene beginselen van kinderrechtspraak en van behoorlijk 
bestuur: Koens 1998, p. 35-40 

EHRM 24-3-1988 (Olsson I), Series A, vol. 130, NJCM-bulletin 1988 p. 362, § 67. 
Vgl. ECRM 25-6-1987 (Olsson I), Series A, vol. 130, § 147: " the legitimate aim pursued, 
the children's interest, must be regarded as an important one." 
Art. 3:4 Awb lid 2. Zie over Awb en GVI Van den Boogaard, FJR 1996, p. 201. 
Zie hierover ook uitgebreid De Langen, 1973, p. 228-234, met de term "effectiviteitsbegin
sel". 
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Aan een eigentijds doelmatigheidscriterium zitten diverse vereisten vast. ' 

a. Elke maatregel moet gericht zijn op het algemene doel van de KB-maatre-
gelen. Waar bestaat dat uit? 

Het belang van het kind wordt van oudsher in de wet en daarbuiten veel
vuldig als algemeen doel genoemd; dit begrip werd in het vorig hoofdstuk al 
uitgebreid behandeld. Varianten zijn "zoveel mogelijk ontplooiingskansen"2 

en "het waarborgen van het recht van iedere jeugdige op een harmonische 
ontplooiing van zijn persoonlijkheid".3 

Ook hulpverlening wordt nogal eens als doel genoemd. Hulpverlening is 
echter niet een doel op zich dan wel een middel, dat ouderlijke zorg hooguit 
kan bevorderen of aanvullen. 

Verder ligt het voor de hand om aan te sluiten bij de formulering van lid 2 
van art. 8 EVRM. Niet alle doelen die in lid 2 worden genoemd komen in 
aanmerking als doel van een KB-maatregel. Ongetwijfeld kunnen "the inte
rests of national security, public safety or the economic well-being of the 
country," en "the prevention of disorder or crime" op grond van een publiek 
belang sommige inbreuken op ouderlijk gezag rechtvaardigen4, maar een 
maatregel van kinderbescherming behoort slechts uitgesproken te worden 
terwille van een bepaald kind. Wel kan men "the protection of health and 
morals, or [...] the protection of rights and freedoms of others" toe spitsen op 
het kind, onder andere op diens recht op verzorging en opvoeding.5 

Het Europese Hof tenslotte beschouwde bij Olsson I6 hereniging van ouder 
en kind als "the ultimate aim" van de care order.1 Sindsdien heeft het Europe
se Hof dit standpunt genuanceerd: ook volgens latere Straatsburgse jurispru
dentie heeft de ouder het recht dat de overheid toewerkt naar hereniging, 
maar de mogelijkheid van afweging wordt daarbij in verschillende toonaarden 
open gelaten.8 In de zaak-Johansen wordt gesteld dat maatregelen in strijd met 
het doel om ouder en kind te herenigen slechts mogen worden genomen in 

Vgl. De Langen 1973, p. 228. 
De Langen 1973, p. 228. 
Koens 1994, p. 46. 
B.v. detentie van een ouder of een minderjarige, of quarantaine van een kind wegens open 
TBC. 

5 Vgl. De Langen 1989, p. 292. Zie ook De Boer 1990, p. 62-64, en de daar vermelde 
jurisprudentie. 

6 EHRM 24-3-1988, Series A, vol. 130, NJCM-bulletin 1988-p. 362, § 81. 
Ik geef aan deze term de voorkeur omdat deze zowel de OTS/UHP omvat als verblijf elders 
bij voogdij na ontneming van ouderlijk gezag, zie verder hfdst. I. 
Zie hfdst. IV, § 2.2.2. 

7 
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uitzonderlijke omstandigheden en "if they were motivated bij an overriding 
requirement pertaining to the child's best interests", wat naar het oordeel van 
het Hof in casu niet het geval was.1 

b. Ook het specifieke doel van een bepaalde inbreuk moet geëxpliciteerd 
worden. Zo heeft ontneming van het gezag een wezenlijk ander karakter dan 
beperking, en zijn binnen een bepaalde maatregel allerlei subdoelen moge
lijk.2 Het vereiste hulpverleningsplan3 is een nuttig instrument ter definiëring. 
Wel lijkt het mij hierbij van belang dat uit zo'n plan blijkt wat van de ouders 
verwacht wordt. In de praktijk heeft men het veelal over afspraken met de 
ouders. Hierbij moet wel bedacht worden dat de onderhandelingsvrijheid voor 
alle betrokkenen beperkt wordt door de rechten van het kind en dat de ouders 
bovendien ten aanzien van de (G)VI veelal in een afhankelijkheidspositie 
verkeren. In dit licht zal de term "afspraak" vaak geflatteerd zijn. 

c. Het moet aannemelijk gemaakt worden dat zowel het specifieke als het 
algemene doel bereikt kan worden met de middelen die de maatregel biedt. Er 
is wel gesteld dat aangetoond moet worden dat de rechten van het kind met de 
maatregel beter gewaarborgd worden4, maar deze eis lijkt mij te zwaar; 
zekerheid is op dit gebied nu eenmaal moeilijk te verkrijgen. De Britse Chil
dren Act stelt minder hoge eisen: 

"a court [...] shall not make the order [...] unless it considers [cursivering 
van mij] that doing so would be better for the child than making no order 
at all".5 

In elk geval is enige duidelijkheid vereist over de mogelijkheden van de 
maatregel. Ten eerste gaat het er om welke middelen feitelijk beschikbaar 
zijn. Dit hangt vooral samen met de kwaliteit van de hulpverlening, inclusief 
eventuele vervangende zorg. In de tweede plaats is het van belang welke 
middelen geoorloofd zijn om een op zichzelf honorabel doel te bereiken. In 
hoofdstuk IV bleek dat het Europese Hof het belang van het kind wel ziet als 
"legitimate aim" maar niet als voornaamste doel. Het kan bijvoorbeeld zijn 

EHRM 7-8-1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-III, p. 979, § 78 en § 93. 
Zie hfdst. IX. Men denke verder b.v. aan schuldsanering ter vermindering van spanning in 
het gezin of ter voorkoming van huisuitzetting, aan video-hometraining ter verhoging van de 
pedagogische competentie van de ouder, of aan de organisatie van een beschermend netwerk 
voor het kind via samenwerking met de school en de daarbijbehorende uitwisseling van 
informatie. 
Besluit kwaliteitsregels en taken voogdij-en gezinsvoogdij-instellingen, KB 18-6-1990, Stb. 
35, art. 8, Van Zeben, supp. 108 (maart 1994), XIV.4. bijl. 2. 
De Langen 1989, p. 292. 
Children Act 1989, Part 1, s.l(5). 
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dat hechting in een pleeggezin voor het kind wenselijk zou zijn, maar dat de 
mogelijkheden daartoe zozeer worden beperkt door de rechten van de ou-
der(s), dat de te verwachten winst wegvalt tegen de nadelen. 

d. De op korte én lange termijn te verwachten nadelen voor het kind moeten 
in de afweging worden betrokken. Men bedenke ook hier1 dat kinderen vele 
rechten hebben, en dat bescherming van het ene recht een schending van het 
andere kan betekenen. Voorts moet men er rekening mee houden dat mooie 
plannen niet altijd uitkomen. Het is dan ook belangrijk dat de rechter een 
kritisch inzicht heeft in de praktijk, of dat hij zich hierover tenminste grondig 
laat voorlichten. 

Samenvattend: het middel moet een redelijke kans bieden op verbetering van 
de situatie van het kind. Het mag vooral niet erger zijn dan de kwaal. 

3. Het ultimum remedium-criterium 

3.1. Algemeen; historische ontwikkeling 

Het ultimum remedium-criterium houdt in dat een inbreuk op ouderlijke 
rechten slechts is geoorloofd als het beoogde doel niet op minder ingrijpende 
wijze kan worden bereikt. Dat de in 1905 ingevoerde ontzetting noodzakelijk 
moet zijn had toen al impliciet een hoog ultimum remedium-gehalte.2 Al 
spoedig werd gezocht naar minder ingrijpende alternatieven. In 1910 betoon
de De Beneditty op dit punt een opmerkelijke vindingrijkheid. Hij bepleitte de 
mogelijkheid van een scala aan specifieke rechterlijk beslissingen. In heden
daagse opvattingen over "bemoeihulp" zouden sommige van zijn voorstellen 
naadloos passen: verplichte avondschool voor een zich misdragende jongere3, 
uitbetaling van loon aan de moeder als de vader alcoholist is4, en de verplich
ting iemand in huis te nemen als een ouder ongeschikt is door een gebrek van 

Vgl. hfdst. VI, § 2.2. 
Er zijn overigens geen tekenen dat dit in de rechtspraak werd meegewogen. Integendeel, zie 
Hof 's-Gravenhage 13-6-1910, TKw IV, p. 58 e.V.: de voogdijraad hoeft niet aan te tonen 
dat andere middelen dan ontzetting van de moeder hebben gefaald; het TKw achtte de 
ontzetting ten onrechte uitgesproken omdat i.e. de vader op grond van zijn ouderlijke macht 
de kinderen bij de moeder had kunnen weghalen. 
Vgl. nu: taakstraffen via het HALT-bureau. 

Vgl. nu: inkomensbeheer door bijvoorbeeld een sociale dienst in het kader van schuldsane
ring. 
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lichaam of geest.1 Een tiental jaar later werd de OTS2 gepresenteerd als mid
del ter preventie van omstandigheden die tot ontzetting konden leiden. Al 
spoedig werd de OTS ook gebruikt in omstandigheden die voordien leidden 
tot ontneming van gezag.3 Aanvankelijk was dat vooral een praktische oplos
sing; zoals hierboven4 bleek was het immers vaak moeilijk om na ontneming 
van het gezag een voogdijvereniging bereid tot de voogdij te vinden. Deze 
nood werd een deugd toen in de hulpverlening een herwaardering op gang 
kwam van de band met het ouderlijk milieu.5 In de laatst decennia werd een 
verschuiving zichtbaar. De OTS werd op haar beurt steeds meer gezien als 
vermijdbaar, en wel met vrijwillige hulp als alternatief.6 Canonisatie van het 
ultimum remedium-criterium werd bepleit7 en de hulpverlening paste zich 
aan, zij het niet altijd van harte. Sinds 1995 is aan de OTS-grond toegevoegd: 
"[... en indien] andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben 
gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen".8 Dit sluit geheel aan op het 
proportionaliteitsvereiste van art. 8 EVRM. 

3.2. "Andere middelen" 

Bij "andere middelen" wordt in het algemeen gedacht aan de diverse types 
van psycho-sociale hulpverlening, al dan niet in combinatie met (semi-)resi-
dentiële hulp.9 Er is geen reden om de keuze hiertoe te beperken. Men kan 
ook denken aan meer of minder tijdelijk verblijf van het kind bij familie, of 

Vgl. nu: (bijzondere) gezinszorg, met dit verschil dat de aanwezigheid beperkt is. 
In 1922 ingevoerd. Overigens werd de OTS óók ingevoerd omdat de minder ingrijpende 
maatregel van vrij patronaat voor sommige gevallen te licht werd bevonden. 
Hof Arnhem, 26-2-1924, NJ 1924-p. 639. Zie ookhfdst. III, § 3.1. 
Hfdst. III, §3 .1 . 
Zeer globaal genomen in de jaren zestig. 
Hoefnagels 1967, p. 78-82. Doek, 1972, p. 283-299, met een accent op doelmatigheid. De 
Langen 1973, p. 220, met een accent op redMmatigheid. Zie voor beleid Hermans 1984, 
p. 375, Normenrapport II, 1987, p. 13 en Normenrapport II, 1992, p. 16. Zie voor de 
effecten in de praktijk Mertens 1993, p. 6. 

Conform pleidooi van Doek en eerder voorontwerp van wet tot wijziging van de OTS; zie 
voor beide Doek 1988, p. 106. Zie ook TK 1993-1994, 23 003.3 (MvT), p. 11. 
Art. 254, lid 1; zie voor parlementaire behandeling TK 1993-1994, 23 003.5 (MvA), p. 34. 
De BOPZ was al voorgegaan met de formule bij gedwongen opname "indien het gevaar niet 
door tussenkomst van instellingen of personen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan 
worden afgewend", b.v. art 2, lid 2. Verg. ook art. 23 Wjhv: "Hulpverlening vindt plaats 
in de minst ingrijpende vorm, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de jeugdige duurzaam 
verblijft en gedurende een zo kort mogelijke periode [...]. 
Zie Hfdst. IX, §2 en 3. 
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aan verblijf elders van een mishandelend gezinslid. Ook wijziging in het 
gezag ten gunste van de andere ouder kan tot de mogelijkheden behoren.1 

Weliswaar zijn de hier genoemde "andere" middelen voor de ouder-met-gezag 
en andere betrokkenen niet per definitie minder ingrijpend dan een maatregel, 
maar het kan nuttig zijn om de ouder(s) uit te nodigen de diverse opties elk op 
hun merites te bekijken. 

Niet elk alternatief hoeft afhankelijk te zijn van financiering van buiten het 
gezin, maar de mogelijkheden worden wel zeer beïnvloed door wat de over
heid op dit punt biedt. Er is dan ook gesteld dat het niet voldoende is dat de 
kinderrechter aan ouder en kind een maatregel kan opleggen; de rechter moet 
ook de overheid of een maatschappelijke instelling kunnen dwingen tot het 
treffen van een voorziening.2 Dat de overheid slechts zou mogen ingrijpen als 
deze "alles" heeft gedaan om het ouders mogelijk te maken hun verplichting
en ten opzichte van hun kinderen na te komen3 lijkt mij te veel gevraagd. 
Bovendien: nalatigheid van de overheid doet zeker afbreuk aan haar geloof
waardigheid als beschermer van het kind, maar het lijkt mij onjuist dat falen 
van wie dan ook er toe behoort4 te leiden dat het kind minder beschermd 
wordt. 

Valt een strafrechtelijke reactie op ouderlijke gedrag ook onder de "andere 
middelen"? Het strafrecht kan weliswaar zeer ingrijpend zijn, maar de gevol
gen zijn wel duidelijker omschreven dan die van de KB-maatregelen. Sinds 
het begin van deze eeuw is er zelden gepleit voor een strafrechtelijke bejege
ning van de ouder.5 In de VS blijken bij delinquent gedrag van de jongere 
sancties tegen de ouder in populariteit te winnen. De wetgeving loopt per staat 
uiteen maar tot de mogelijkheden behoren soms boetes, gevangenisstraf, 
betaling van proces- of gevangeniskosten, of verplichte deelname aan het 
reclasseringsprogramma van het kind.6 In Nederland heeft de toegenomen 
aandacht voor seksueel misbruik geleid tot meer waardering en ruimere toe
passing van het strafrecht in ouder-kindrelaties, maar grosso modo is straf-

Waarvoor natuurlijk nodig is dat de andere ouder daarom verzoekt. 
Rood-de Boer, FJR 1980, p. 143. 
Aldus De Langen 1989, p. 292; elders is zij minder streng, 1990, p. 173. 
Feitelijke onvermijdelijkheid is een andere zaak. 
Wel door: De Beneditty 1910, p. 128 en 131 (waar hij de mogelijkheid van lijfstraf niet 
uitsluit!); Petit, NJB 1938; Van Herten, NJB 1986; Van der Laan, NRC Handelsblad 29-9-
1996 p. 7, met een pleidooi om via strafrechtelijke weg aan ouders hulpverlening op.te 
leggen. 

NRC Handelsblad 10-5-1996, p. 5. In hoeverre de sancties tegen de ouder een strafrechte
lijk karakter hebben of b.v. voortvloeien uit civielrechtelijke aansprakelijkheid is uit de 
weergave niet duidelijk. 
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rechtelijke afdoening van ouderlijk gedrag verder weinig in trek. Wat mij 
betreft moet dat zo blijven om de volgende redenen: a) nadruk op schuld is in 
het verband met de KB-maatregelen veelal contra-productief, en b) het gaat 
bij de maatregelen niet om schending van een abstracte rechtsorde, maar om 
schending van de rechten van een bepaald kind. Dit neemt niet weg dat soms 
een strafrechtelijke procedure uit het oogpunt van kinderbescherming voor
delen kan hebben.1 

3.3. Neveneffecten van het ultimum remedium-criterium 

In doctrine en praktijk heerst eensgezindheid over het bestaansrecht van het 
ultimum remedium-criterium. Er zit wel een keerzijde aan de medaille. Het 
duurt gewoonlijk enige tijd voordat het lichtere middel aanslaat. Als de hulp
verlening te weinig oplevert moet alsnog worden beoordeeld of er nog steeds 
een rechtsgrond is voor een verdergaande inbreuk. Het lijkt aannemelijk dat 
daarbij de situatie op dàt moment moet worden beoordeeld, al zal bij chroni
sche problematiek veelal aangenomen mogen worden dat deze niet is verhol
pen door tijdsverloop. In elk geval moet dan ook nog de te verwachten doel
matigheid worden beoordeeld. Met dit alles kan veel kostbare tijd gemoeid 
zijn. In zo'n geval kan vertrouwen in de heilzame werking van "andere mid
delen" schadelijk voor het kind blijken. Het ultimum remedium-criterium 
dwingt in het algemeen om de minst ingrijpende benadering te kiezen, maar 
dit mag geen automatisme worden. 

Er is nog een tweede neveneffect. Of hulpverlening bij een minder ingrij
pende inbreuk werkelijk tot het beoogde doel zal leiden valt zelden te voor
zien. Dit hoeft ook niet als de verantwoordelijkheid hiervoor aan de ouders 
gelaten kan worden. Op het eerste gezicht is dit altijd het geval bij formeel 
vrijwillige hulpverlening, maar deze veronderstelling is te simplistisch.2 Als 
een KB-maatregel ondanks het bestaan van een rechtsgrond niet wordt uitge
lokt omdat gehoopt wordt dat "vrijwillige" hulp effect zal sorteren mag er niet 
blindelings op vertrouwd worden dat dat ook gebeurt. De mindere inbreuk 
moet hierdoor veelal samengaan met onderzoek naar het effect van het gebo
den alternatief en daarmee - het hoge woord moet er maar uit - met controle.3 

Dit leidt tot een grijs gebied tussen justitiële en vrijwillige hulpverlening, en 

1 Zie hfdst. IX, § 4, 
2 Zie hfdst. IX, § 3. 
3 Vgl. het hoofdstuk over de geschiedenis over de OTS als "voorwaardelijke ontzetting". 
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ook dat heeft zijn bezwaren.1 Recente pleidooien voor een nieuw soort over
heidsdwang buiten de KB-maatregelen en de hierbij gegeven rechterlijke 
toetsing maken deze bezwaren extra actueel. 

Tenslotte nog een andere waarschuwing: gebrek aan medewerking van de 
ouder kan bijdragen tot de oordeelsvorming over bijvoorbeeld de bekwaam
heid van de ouder om van hulp te profiteren, of over diens goede gezindheid 
jegens het kind. Een maatregel mag echter nooit gehanteerd worden als een 
soort straf op niet-meewerken. Dat ouders een melding vanuit mislukte vrij
willige hulpverlening niettemin vaak zullen ervaren als straf of zelfs als een 
persoonlijke wraakactie2 is het derde neveneffect. 

4. Beschouwing 

Hierboven werden het doelmatigheids- en het ultimum remediumcriterium 
behandeld. Beide zijn tot bloei gekomen in een geheel ander klimaat dan dat 
van het belang van het kind. Vergeleken hiermee vormen zij over het geheel 
genomen een concretere maatstaf voor overheidshandelen. Om deze reden 
verdienen ze de voorkeur voor zover ze het belang van het kind overlappen. 

Steeds geldt als complicatie dat in de min of meer bekende situatie van het 
moment het onbekende effect van een bepaalde inbreuk moet worden afgewo
gen tegen het even onbekende effect van niets doen en van andere alternatie
ven. Of die afweging nu gebeurt door de rechter, de Raad voor de Kinderbe
scherming of een willekeurige melder, steeds wordt de kwaliteit van de afwe
ging mede bepaald door inzicht in de diverse mogelijkheden. 

1 Zie hfdst. IX, § 3. 
2 

Zo voegde een moeder mij bij een dergelijke gelegenheid toe "je kunt het niet hebben dat ik 
je niet moet". 
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IX. Gradaties van inmenging 

1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een glijdende schaal beschreven van steeds verder 
gaande overheidsinmenging in het ouderlijke gezag en in overige ouderlijke 
rechten.1 De indeling verschilt in twee opzichten van de gangbare beschrij
ving van KB-maatregelen. Ten eerste is het hier gepresenteerde systeem 
uitgebreider: ook de fases die aan OTS voorafgaan zijn er in opgenomen, en 
eveneens de inbreuken die verder gaan dan beëindiging van het gezag, name
lijk pleegoudervoogdij en adoptie. Hierdoor wordt elke inmenging uitdrukke
lijk vergeleken met de aanpalende situatie, en worden de KB-maatregelen 
geplaatst in het totale systeem van gezagstoedeling. Ten tweede zijn de door 
de wet aangegeven gradaties nader gedifferentieerd. Hierdoor worden de 
mogelijke variaties binnen een bepaalde maatregel duidelijk. Explicitering 
hiervan in het concrete geval kan het bezwaar van een open rechtsgrond met 
een open einde gedeeltelijk ondervangen.2 Dit alles is bedoeld als hulpmiddel 
om in de praktijk een antwoord te vinden op de volgende vragen: 
a. welke feitelijke omstandigheden maken een rechtsgrond voor overheids

ingrijpen toepasselijk? 
b. in hoeverre zijn de omstandigheden van het geval in strijd met vooronder

stellingen over de ouder-kindrelatie3? 
c. waarom kan niet worden volstaan met een mindere inbreuk? 
d. Hoeveel inbreuk op het ouderlijk gezag maakt de maatregel mogelijk? 
e. welke nadelen voor het kind kunnen ervan verwacht worden? 
f. is te verwachten dat de inbreuk doelmatig zal zijn? 
Met andere woorden: het is de bedoeling handvatten te geven bij toepassing 
van het legaliteits- en het proportionaliteits-beginsel, alsmede van het belang-
van-het-kind-, het doelmatigheids- en het ultimum-remediumcriterium. Deze 
begrippen kunnen zo bovendien bij elke gradatie van inmenging in hun onder
linge samenhang beschouwd worden. Het tot nu toe gemaakte onderscheid 

De indeling is gemaakt vanuit het perspectief van de KB-maatregelen; algemene beperking
en van de ouderlijke vrijheid, b.v. betr. leerplicht, blijven buiten beschouwing; zo ook 
beperkingen op grond van onenigheid tussen ouders. 
Vgl. Van Montfoort 1994, p. 253. 
Zie hfdst. II. 
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tussen rechtsgrond in enge zin1 en overige criteria is immers kunstmatig; in de 
praktijk is de nauwe samenhang tussen beide categorieën onmiskenbaar. 

Verder hoop ik aan de hand van deze indeling aannemelijk te maken dat 
het maatregelstelsel gebruikt kan worden om in afzonderlijke gevallen de 
ouderlijke plichten te preciseren. Dit kan de hulpverlening concreter maken, 
bevordert fair warning, en kan bijdragen tot de rechtsvorming. 

2. Ouderlijk gezag in volle omvang 

2.1. Algemeen 

In deze situatie is de ouder, behoudens algemene wettelijke bepalingen, vrij in 
de vormgeving van zijn gezag jegens het kind. De relatie tussen derden en 
ouders wordt bepaald door erkenning van deze vrijheid. Wel heerst in brede 
juridische kring consensus dat de vrijheid van het kind toeneemt met de leef
tijd, maar met wie een kind contact heeft valt in principe onder het ouderlijk 
gezag. Dit geldt zowel voor de omgang met bijvoorbeeld leeftijdsgenoten als 
voor contact met professionele hulpverleners. Gewoonlijk voor een jongere 
onder de zestien, maar in elk geval voor de twaalf-minners kan een behande
lingsovereenkomst slechts tot stand komen bij de gratie van de ouder.2 De 
Wet op de jeugdhulpverlening suggereert wel anders met de formulering dat 
degene die ouderlijk gezag uitoefent betrokken moeten worden bij de plannen 
voor hulpverlening3, maar de wet tast de gewone bevoegdheden van ouders 
niet aan4: ouderlijke toestemming is in principe vereist, acceptatie van de 
voorstellen van hulpverleners is het absolute minimum. De ouderlijke vrijheid 
gaat samen met verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld voor contact met de 
buitenwereld waar dit ten behoeve van het kind nodig is. Dit impliceert dat de 
ouder geacht wordt hiertoe zo nodig het initiatief te nemen. 

Zie hierover hfdst. I, § 2.2. 
Art. 450 lid 2 WGBO. 
Art. 22 lid 1 Wjhv, en art. 29 lid 2; een leeftijd wordt hier niet genoemd. Art. 43 lid 3 
Wjhv vermeldt een inzagerecht voor de wettelijke vertegenwoordiger van de jongere onder 
de zestien en voor die daarboven, als deze "niet in staat kan worden geacht tot een redelijke 
waardering van zijn belangen terzake". 
TK 1986-1987, 19 399A (commentaar van de indieners op het advies van de Raad van 
State), p. 5. In dezelfde zin TK, 19 399.11 (MvA), p. 9. 
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Dit alles sluit niet uit dat een derde jegens het kind een verantwoordelijk 
heid heeft die los staat van ouderlijke toestemming of opdracht.1 De mogelijk
heden van anderen zijn echter beperkt door het ouderlijk gezagsmonopolie. 

De regeling heeft als doel voor minderjarigen in het algemeen optimale 
garanties te scheppen voor verzorging, opvoeding, vermogensbeheer en 
vertegenwoordiging in en buiten rechte. De grondslag ligt in het BW met zijn 
algemene bepalingen over het ouderlijk gezag, en de uitwerking is in tal van 
wetten te vinden. Zoals in hoofdstuk II werd besproken is het gehele complex 
van wetgeving gefundeerd op historisch gegroeide en in de maatschappij 
levende vooronderstellingen. Verdragsrechtelijk erkende mensenrechten ge
ven aan dit alles een positiefrechtelijke glans. 

Binnen de regeling is ruimte voor een oneindige variatie in feitelijke om
standigheden. Hieronder wordt een globaal onderscheid gemaakt naar twee 
mogelijkheden, die elk hun eigen kenmerken blijken te hebben. 

2.2. Ouderlijk gezag, gecombineerd met feitelijke verzorging en opvoeding 

Het gezagsmonopolie is het meest omvattend en effectief als het samengaat 
met feitelijke verzorging en opvoeding. In de woning wordt het versterkt door 
de vrijheid om te bepalen wie er binnen komt. Bovendien hangen feitelijke 
opvoeding en verzorging onverbrekelijk samen met de hoogstpersoonlijke 
levensstijl van de ouder, die behoort tot zijn strikte privé-domein. 

De feitelijke omstandigheden van deze situatie sluiten goed aan op de 
algemene presumpties over de ouder-kindrelatie2: ze bevestigen de vooronder
stelling over lotsverbondenheid tussen ouder en kind, en ze bevorderen onder
linge intimiteit en de groei van een gezamenlijk belang. Vooral het zeer jonge 
kind is in deze situatie feitelijk extreem afhankelijk van de ouder, en deze 
afhankelijkheid wordt door het juridisch systeem versterkt. Een dergelijke 
sanctionering van feitelijke afhankelijkheid komt verder in het recht niet voor, 

HR 25-6-1993, NJ 1994-140: De Bolderkar hoeft het onderzoeksprotocol betreffende een 
vierjarige niet af te geven aan de vader/voogd (die i.e. inmiddels is vrijgesproken van 
seksueel misbruik van dat kind) voor zover dat niet verenigbaar is met de tegenover het 
kind betamende zorg; terecht achtte het Hof de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van het kind doorslaggevend. Vgl. art. 457 lid 3 WGBO: indien de hulpverlener door 
inlichtingen over de patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden te verstrekken 
niet geacht kan worden de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen laat hij zulks 
achterwege. Zie verder ook § 3 over de verantwoordelijkheid vanuit "bemoeizorg". 
Zie hierover hfdst. II. 
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maar moet gezien worden in het licht van de algemene vooronderstellingen 
over de ouder-kindrelatie.1 

2.3. Ouderlijke verantwoordelijkheid, gecombineerd met uitbesteding van 
feitelijke verzorging en opvoeding 

Betekent de wettelijke verplichting om zijn of haar kind op te voeden en te 
verzorgen dat de ouder dat zelf moet doen2? Ja, aldus vanaf 19573 de bewer
kers van de Asser-serie.4 In de situatie tot 1995 was de plicht niet gekoppeld 
aan ouderlijk gezag maar aan ouderschap. Hoe men zich daarbij nakoming 
van de ouderlijke plicht door de ouder zonder gezag moet voorstellen is niet 
duidelijk. Nu de wetgever het voortduren van gezamenlijk gezag na echtschei
ding als uitgangspunt heeft gekozen5 moet wel worden aangenomen dat de 
wetgever de plicht tot opvoeding en verzorging niet zo letterlijk bedoelt dat 
samenwonen daarvoor vereist is. Deze interpretatie sluit geheel aan op de 
aloude uit het gezag voortvloeiende bevoegdheid om de verblijfplaats van het 
kind te bepalen, welke door het Europese Hof uitdrukkelijk werd erkend.6 De 
tijd zal echter moeten leren hoe één en ander zich verhoudt met het IVRK en 
met het recht op feitelijk family life dat vooral het jonge kind mijns inziens 
kan ontlenen aan art. 8 EVRM.7 In elk geval blijft de ouder ook als het kind 
elders woont formele en feitelijke verantwoordelijkheid dragen, maar onder 
omstandigheden kan deze gemakkelijk aan inhoud verliezen.8 Langdurig 
pleeggezinverblijf van een kind heeft formele rechtsgevolgen9, maar langduri
ge scheiding tussen ouder en kind kan nog andere consequenties hebben. 
Hieronder volgt een opsomming. 

Zie hfdst. II. 
Zie hierover ook Van Wijk 1992, p. 148, 149. 
Tot 1947 was de ouder verplicht tot opvoeding en onderhoud, art 353 BW oud. 
Asser/Wiarda 1957, p. 716. Asser/De Ruiter 1988, § 413. Asser/De Boer 1998, § 892 en 
930. Een ander accent wordt gelegd bij Van Zeben/Jansen, supp. 196, art. 247 lid 1: de 
verplichting sluit "vanzelfsprekend" niet uit dat ouders het kind tijdelijk aan anderen kunnen 
toevertrouwen. 

5 Art. 1:251 BW, i.w.tr. 1-1-1998. 
6 EHRM 28-11-1988 (Nielsen), Series A, vol. 144, NJ 1991-541, § 61. 
7 De in hfdst. IV, § 2.3 gevolgde redenering geldt a fortiori voor family life tussen ouder en 

kind. 
8 Nota, NJB 1972a, p. 36, bekritiseert te langdurige en te weinig begeleide vrijwillige plaat

singen. Zie voor buiten Nederland: Reuter 1968 p. 242, en als een voorbeeld uit de zeven
tiende eeuw: Locke 1988 (1690), p. 99. 

9 Zie hfdst. III, § 4 over ontzettingsgrond en blokkaderecht. 
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a. Sommige vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan het ouderlijk 
gezag verliezen aan overtuigingskracht.1 Dit geldt tot op zekere hoogte 
altijd voor de premisse over de intimiteit van de ouder-kindrelatie. Deze 
wordt immers veel minder gevoed als dagelijkse omgang ontbreekt. De 
continuïteit van de feitelijke opvoedingssituatie wordt aangetast. Het voor
onderstelde gezamenlijk belang van ouder en kind wordt minder vanzelf
sprekend naarmate de scheiding meer gevolg is van een vrije keuze van de 
ouder en de scheiding geen duidelijk belang van het kind dient. Naarmate 
onmacht tot feitelijke verzorging en opvoeding de scheiding nodig maakte 
is er bovendien meer reden voor scepsis over de ouderlijke competentie 
daartoe.2 Als laatste: ongemotiveerd lange duur van de scheiding doet 
twijfelen aan de verbondenheid tussen ouder en kind, en hetzelfde geldt als 
de ouder geen inhoud geeft aan zijn verantwoordelijkheid-op-afstand. 

b. Langdurige scheiding kan consequenties hebben voor de opvoedingscom
petentie, die vooral ten aanzien van jonge kinderen gewoonlijk wordt 
ontwikkeld in de praktijk van het dagelijkse leven. 

c. De ouder-kindrelatie staat meer bloot aan het oog van anderen. Dat geldt 
in het bijzonder voor pleegouders en voor institutionele verzorgers. Voor 
zover financiering plaats vindt via de Wjhv geldt dat bovendien voor de 
krachtens deze wet verantwoordelijke plaatsende instantie. 

d. Deze anderen krijgen tegenover het kind een directe eigen verantwoorde
lijkheid die niet uitsluitend is afgeleid van het ouderlijk gezag. 

Al met al wordt de ouderlijke positie dus meer kwetsbaar dan uit het blokka-
derecht valt af te leiden. Dit neemt niet weg dat voor het kind het "absence 
makes the heart grow fonder" gewoonlijk meer geldt dan "uit het oog, uit het 
hart", want kinderen blijven in het algemeen zeer loyaal aan hun ouder(s). 
Alleen al om deze reden verdient de ouder-kindrelatie gewoonlijk bescher
ming3, maar ook dit uitgangspunt kan in een concreet geval aan overtuigings
kracht verliezen, bijvoorbeeld als een kind ingroeit in een pleeggezin. 

Vgl. HR 19-6-1981, NJ 1981-470: bij ontzetting o.g.v. terugeisen is geen afweging vereist 
van de belangen van kind en ouders: "de rechter [...] kan mede (en/of zal vóóral, resp. 
uitsluitend) beslissend (moeten) doen zijn de afweging van alle vóór- en nadelen, verbonden 
voor het kind aan de keuze [...].". 
Niet te verwarren met de competentie om het formele gezag uit te oefenen, bv. door een 
vervangende opvoedingssituatie te organiseren of het kind te vertegenwoordigen. 
Zie hfdst. II, § 3 over het recht van het kind op verbondenheid met de ouders. 
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3. Professionele "bemoeizorg"1 

3.1. Algemeen 

3.1.1. Een voorbeeld 

Sabine, net twee jaar, blijkt bij de reguliere controle van het consultatiebureau 
voor zuigelingen en peuters een forse brandwond op de hand te hebben. De 
alleenstaande moeder vertelt eerst dat dit het gevolg is van een val tegen de 
kachel. Vanwege een ouder broertje van Sabine kent men de moeder op het 
consultatiebureau sinds vijfjaar. In het verleden kwam de moeder afspraken 
vaak niet na; als ze wel kwam had ze vaak klachten over velerlei problemen 
met beide kinderen, en over hooglopende conflicten met buren. Eerdere 
adviezen hadden gering succes, en pogingen om te verwijzen liepen op niets 
uit omdat de moeder op de hulpverleningsinstelling niet aankwam. 

Bij doorvragen vertelt de moeder dat zij Sabine een gloeiend strijkijzer op 
de hand heeft gedrukt omdat ze zo lastig was. Om dezelfde reden slaat ze ook 
wel eens, "dan weet ik niet meer wat ik doe". 

Slechts onder enige druk stemt de moeder er mee in dat het consultatiebu
reau hulpverlening bij haar thuis organiseert om haar te helpen herhaling te 
voorkomen. Bij huisbezoek door de betreffende hulpverlener blijkt de moeder 
apathisch en afwerend, met af en toe een heftige verbale uitval naar Sabine 
die huilerig en hangerig is. Een volgend huisbezoek wordt afgesproken, maar 
er wordt dan niet opengedaan, de telefoon blijkt afgesloten, en op een briefje 
wordt niet gereageerd. In overleg met het consultatiebureau wordt afgespro
ken dat men van hieruit zal proberen opnieuw contact met de moeder te 
leggen om met haar één en ander te bespreken en alsnog te proberen hulpver
lening op gang te krijgen. Inmiddels is er sinds het eerste huisbezoek een 
maand verstreken. 

3.1.2. Kenmerken 

Anders dan - gewoonlijk - bij de reguliere vrijwillige hulpverlening gaat bij 
professionele bemoeizorg het initiatief niet of slechts gedeeltelijk uit van de 
ouder. De hulpverlener wordt veelal ingeschakeld door al of niet professione
le derden. Bureaus Vertrouwensarts en de Raad voor de Kinderbescherming 
hebben als verwijzer een bijzondere taak. Verder kan gedacht worden aan 

De term is afkomstig uit de sociale psychiatrie, zie Henselmans, MGV 1991, p. 1193-1203. 
Ik gebruik hem liever dan de vanouds in het maatschappelijk werk bekende term 
"outreaching hulpverlening", omdat "bemoeizorg" meer recht doet aan de bijbehorende 
ambivalenties. 
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artsen en leerkrachten, en aan hulpverleners in de geestelijke gezondheids
zorg, in organisaties van maatschappelijk werk en in (semi)residentiële hulp
verlening. Doordat de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus Ver
trouwensarts meldingen van particulieren accepteren is het ook mogelijk dat 
bijvoorbeeld familieleden of buren in beperkte mate actie ondernemen; via 
publiciteitscampagnes werd dit ook aangemoedigd.1 De speciale verantwoor
delijkheid van de overheid blijkt verder uit regelgeving en uit financiering. 

Bemoeizorg wordt gekenmerkt door een initiatiefnemende en volhardende 
opstelling van verwijzer en hulpverlener. De eerste vindt de situatie van het 
kind zorgwekkend genoeg om de stap naar verdere hulpverlening niet aan de 
ouder over te laten, en blijft soms een rol spelen om te beoordelen of de 
hulpverlening voldoende effect heeft. Soms wordt de ouder gewezen op 
mogelijke consequenties2 in het geval dat de hulpverlening onvoldoende effect 
heeft. Veelal is er een koppelverkoop met iets wat door de ouder wel begeerd 
wordt, bijvoorbeeld dagopvang van het kind, plaatsing elders of gezinszorg. 
Bemoeizorg is soms ondergebracht in een aparte organisatorische eenheid, 
maar dit is niet per definitie noodzakelijk, en de overgang naar reguliere 
vrijwillige hulpverlening is onscherp. 

3.2. Historische ontwikkeling 

In de na-oorlogse decennia verloren hulpverleningsinstellingen hun aureool 
van goede bedoelingen. In het steeds meer geprofessionaliseerde uitvoerende 
werk werd respect voor de wensen van de "cliënt" een belangrijk element. 
Ook het algemene ideologische klimaat bevorderde de ontwikkeling van 
professionele attitudes waarin elke zweem van bemoeizucht of sociale contro
le verdacht werd. Bij het vroegere Medisch Opvoedkundige Bureau stond het 
systeem van de financiële ouderbijdrage haaks op outreaching hulpverlening.3 

In literatuur en praktijk van de psycho-sociale hulpverlening werd bovendien 
steeds opnieuw bevestigd dat inzet van de cliënt hoog scoort als voor succes 
relevante factor. Voorts: het werken met onwillige klanten is tijdrovend en 
stelt ook anderszins specifieke eisen aan de individuele hulpverlener en aan 
diens instelling. Last but not least: uit dat soort werk haalt niet iedere hulpver-

In 1978 en 1991/1992, zie hierover Van Montfoort 1994, p. 189, 190. 
Gewoonlijk gericht op het uitlokken van een KB-maatregel. 
In elk geval tot ver in de jaren zestig. Het exacte jaartal waarop deze eis verviel heb ik niet 
kunnen achterhalen, maar in 1972 bestond het vereiste niet meer. 
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lener voldoening. Dit alles leidde ertoe dat "gemotiveerdheid van de cliënt" 
een sleutelbegrip werd. 

Dit kwam de vrijwillige hulpverlening op zware kritiek te staan. Zo werd 
gesproken van "het grote afzien en de schone handen" en "hulpweigering 
door zeer hoogstaande beginselen aan te voeren".1 Reactie bleef niet uit. 
Mede onder invloed van de sociale psychiatrie en van nieuwe methodes op 
andere gebieden ontwikkelde bemoeizorg aan en ten behoeve van kinderen 
zich tot een respectabele tak van hulpverlening. Publiciteitscampagnes over 
kindermishandeling2 droegen hieraan bij, evenals de ontwikkeling in het 
denken over preventie en over rechten van kinderen. Zowel in het reguliere 
hulpverleningswerk als bij speciaal ontwikkelde werkvormen3 is het hierbij de 
vraag hoever de hulpverlener mag gaan.4 Het gaat immers om "een uitgebreid 
stelsel van informal justice", dat een mengeling van steun en repressie vormt.5 

In dit opzicht staat dit type hulp op gespannen voet met art. 8 EVRM. Aan de 
andere kant legt dit verdrag, evenals uiteraard het IVRK, de overheid onder 
omstandigheden ook positieve verplichtingen op.6 

3.3. Fundering7 

Waaraan ontleent een buitenstaander het recht zich met andermans opvoeding 
te bemoeien? Terwille van een zo goed mogelijk begrip stel ik in deze sub-

Rood-de Boer 1980, resp. p. 135 en p. 138. Vgl.: Doek 1972, p. 292; Hermans 1984, p. 
XI; werkgroep-WIJN (Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland) 1981, p. 24, 
25. Overigens werd het "bestwil"criterium voor psychiatrische dwangopname omstreeks 
dezelfde periode in juridische kringen juist verdacht. Zie hierover en over de terugkeer van 
het bestwil-criterium Heerma van Voss, NRC Handelsblad 22-6-1996, p. 9. 
In 1978 en 1991/1992, zie hierover Van Montfoort, 1994, p. 189, 190. 
Enkele voorbeelden: De Bureaus Vertrouwensarts; de afdeling Kinderen van Drugsverslaaf
de Ouders van de Gemeentelijke geneeskundige en Gezondheidsdieast te Amsterdam; de 
KOPP (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen)-projecten van RIAGG's; 
diverse vormen van home-training, zoals Project-aan-Huis, in Amsterdam een co-produktie 
van diverse instellingen. De eerste twee voorbeelden zijn gericht op organisatie en follow-
up van hulpverlening door anderen. 

Karsten, Psy 1998, nr. 2, p. 22 (i.v.m. psychiatrie t.b.v. volwassenen): het is gewenst dat 
er een publiek debat komt over de grenzen van de bemoeizorg. 
Van Montfoort 1991, p. 31. 

Vgl. Wright, Oxford Journal of Legal Studies 1998, over "the duty of care", ook tegen 
ouders in, en de verwachting dat incorporatie van het EVRM in het Britse recht zal leiden 
tot erkenning van zorgplichten van de overheid jegens kinderen. 
Zie voor gedrag van de jeugdige als reden voor bemoeizorg hfdst VI, § 4.9. 
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paragraaf de vraag uitdrukkelijk zo, dat het niet alleen om professionele 
hulpverlening gaat. 
Hieronder volgen vier argumenten. 

a. Specifieke relaties leiden tot specifieke rechtsplichten jegens een bepaald 
kind, al naar gelang de omstandigheden. Voor iedereen geldt bijvoorbeeld 
het strafrechtelijk verbod om een ander in hulpbehoevende toestand achter 
te laten. De grens tussen juridische en morele plicht is evenwel niet altijd 
zo duidelijk. Veelal gaat het om een morele dimensie die meer of minder 
prominent aanwezig is in elk tussenmenselijk verkeer, en die door het 
recht meer wordt erkend dan gemaakt. Wie zich in deze context bemoeit 
met een kind doet dit niet in de eerste plaats als gemachtigde van de maat
schappij. Men doet dat op min of meer persoonlijke titel, al dan niet in 
combinatie met een professionele verantwoordelijkheid. Het kan gaan om 
een toevallige voorbijganger die een verdwaalde peuter bij de ouder afle
vert, of om een buurvrouw die een zevenjarige opvangt als de ouder letter
lijk of figuurlijk niet thuis is. Het kan ook gaan om een oppas of een leer
kracht die informeert waar die blauwe plek vandaan komt. 

b. De maatschappij draagt verantwoordelijkheid voor diegenen die niet voor 
zichzelf kunnen opkomen. De demente bejaarde en de thuisloze schizo
freen hebben in onze maatschappij recht op ongevraagde zorg. Dit geldt 
ongeacht verzoek van de betrokkenen of hun wettelijke vertegenwoordi
gers, en ook ongeacht of anderen er last van hebben.1 Die verantwoorde
lijkheid wordt grotendeels gedelegeerd aan instellingen en via deze aan 
hulpverleners, die uit hoofde van hun functie een specifieke plicht hebben. 
De professionele hulpverlener is gebonden aan de standaard van de eigen 
beroepsgroep en aan de functie die hem via de instelling is toegekend. Het 
gaat om maatschappelijke erkenning van nood, die onder meer vorm krijgt 
via financieringssystemen. 

c. Men bemoeit zich met het kind in het vertrouwen hiermee te handelen in 
de geest van de ouder, vanuit de vooronderstelling dat deze het kind goed 
gezind is. Een voorbeeld: een leerkracht is bezorgd over blauwe plekken 
van een teruggetrokken achtjarige en vraagt de schoolarts om moeder en 
kind op te roepen. 

Het argument ligt voor de hand bij een passieve ouder, maar verliest 
zijn vanzelfsprekendheid zodra de ouder protest aantekent. Toch kan het 

Al is ook dat in de praktijk een factor. 



234 IX. Gradaties van inmenging 

ook dan soms wel enige overtuigingskracht behouden. Het gaat om een 
gebied waar bedoelingen en wensen veelal ambivalent en onderling tegen
strijdig zijn. Het protest sluit dan ook niet uit dat alsnog overeenstemming 
mogelijk is met de hulpverlener. Het is echter evident dat deze vanuit 
juridisch oogpunt al gauw op glad ijs komt. Zo kan in het hierboven be
schreven geval de leerkracht niet buiten de ouder om met het kind naar de 
schoolarts stappen, of naar enige andere vorm van hulpverlening waarvoor 
de ouderlijke toestemming nodig is. De leerkracht kan wel het eigen con
tact met het kind aanwenden om bijvoorbeeld het kind gelegenheid te 
geven om te vertellen over de situatie waarin de blauwe plek ontstond.1 

Ook kan de leerkracht het contact met de ouder benutten ten dienste van 
het kind, al dan niet als voorfase van verwijzing. Dit alles kan leiden tot 
een informele vorm van hulpverlening waarin de ouder nolens volens 
participeert. 

d. Het recht stelt grenzen aan de vrijheid van ouderlijke gezagsuitoefening. 
Als die grenzen worden overschreden tot kennelijke schade van het kind 
kan een kinderbeschermingsmaatregel worden uitgelokt. Vergeleken daar
bij is een aanbod van hulp minder ingrijpend; de aanbieder kan dan ook 
met enige reden menen hiermee niet alleen schending van rechten van het 
kind, maar ook een inbreuk op ouderlijke rechten te voorkomen. Het hoeft 
niet te verbazen dat de ouder daar nog wel eens anders over denkt. 

Bij deze argumenten blijken drie factoren van bijzonder belang: de nood van 
het kind, diens relatie tot de bezorgde derde, en de verhouding van deze 
laatste tot de ouder. 

3.4. Beperkingen 

De juridische regels voor professionele bemoeizorg zijn niet anders dan die 
voor overige hulpverlening, en vormen een beperking voor wie bemoeizorg 
als wenselijk beschouwt. De geschiedenis van de Bureaus Vertrouwensarts is 
in dit verband leerzaam.2 

Juridische beperkingen zijn er in de eerste plaats voor zover de toestem
ming nodig is van de ouder als wettelijke vertegenwoordiger van de minderja
rige. Dat geldt voor het hulpverleningscontact met het kind, maar ook voor 

Eventueel na consultatief overleg over de aanpak. 
2 Zie hierover Van Montfoort 1994, p. 207-209. 
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overleg of informatie-uitwisseling met anderen over het kind. Die anderen 
zijn zelf ook gebonden aan regels; dit laatste geldt in het bijzonder en onge
acht de leeftijd van het kind voor informatie over de ouder of andere leden 
van het sociale netwerk. Juridisering van de hulpverlening heeft voorts geleid 
tot inzagerecht voor ouders, waardoor vertrouwelijkheid ten aanzien van 
twaalf-minners problematisch is.1 

Handelen zonder ouderlijke toestemming is in het algemeen minder moge
lijk naarmate de bezorgde derde meer aan regels is gebonden. Hiervoor zijn 
zeer goede redenen, maar toch is het enigszins paradoxaal dat een particulier 
aan een kind meer kan toezeggen dan een medewerker van een hulpverle
ningsinstelling. 

Overigens worden de mogelijkheden van de hulpverlener vooral feitelijk 
begrensd: om de gezinssituatie van een kind te beïnvloeden is enige vorm van 
medewerking met de ouder door de bank genomen onmisbaar. 

3.5. Melding bij de Raad voor de Kinderbescherming 

"Ik zeg niet dat die gezinnen [...] niet geholpen moeten worden, maar help ze 
dan!".2 Helaas, soms lukt dat niet. Als de situatie ernstig genoeg lijkt voor een 
kinderbeschermingsmaatregel kan wel gemeld worden bij de Raad voor de 
Kinderbescherming. "Te vroeg, te laat, te veel, te weinig3" is daarbij een 
onvermijdelijk dilemma. 

Als de hulpverlening plaats vindt in het kader van de WGBO kan inzage en afschrift gewei
gerd worden o.g.v. art. 457 lid 3 WGBO: indien de hulpverlener door inlichtingen over de 
patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden te verstrekken niet geacht kan 
worden de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen laat hij zulks achterwege. Als 
de hulpverlening plaats vindt in het kader van de Wjhv heeft de wettelijke vertegenwoordi
ger recht op inzage in het dossier, art. 44 lid 2; zie ook Gisolf 1992. Strijdigheid met art. 8 
EVRM lijkt hier niet ondenkbaar. Vgl. HR 25-6-1993, NJ 1994-140: De Bolderkar hoeft 
het onderzoeksprotocol betreffende een vierjarige niet af te geven aan de vader/voogd voor 
zover dat niet verenigbaar is met de tegenover het kind betamende zorg; terecht achtte het 
Hof de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het kind doorslaggevend. 
Hoefnagels 1989, p. 154. 

3 Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 133. Vgl. Hoefnagels 1989, p. 165 over de diagnostiek 
van het justitiële moment in de hulpverlening. Vgl. Overwater, 1948, p. 91, waar hij aan 
het eind van zijn carrière als kinderrechter waarschuwt tegen te lang voorttobben met 
diverse vormen van toezicht zonder OTS. 

2 
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Over een eventuele meldingsplicht is veel te doen geweest.1 Tegenstanders 
wijzen vooral op vaagheid van de criteria, onvoldoende effect bij onvoldoen
de capaciteit van de hulpverlening, verlies van vertrouwen in artsen en het 
gevaar van onterechte meldingen.2 Vanuit de Raden wordt gepleit voor een 
meidcode voor wie beroepshalve met kinderen of ouders te maken heeft.3 

Voor zover het beroepsgeheim geldt is dit een rem, maar het is juridisch 
gezien geen absoluut obstakel. De medicus kreeg op dit punt van het Centraal 
Medisch Tuchtcollege voldoende vrijheid.4 

3.6. De plaats van bemoeizorg in het totale stelsel 

Bemoeizorg is vrijwillige hulpverlening in die zin dat het betrokkenen vrij 
staat om de aangeboden hulp te weigeren. Het ouderlijk gezagsmonopolie 
jegens derden wordt dan ook formeel niet aangetast. Dit neemt niet weg dat 
het wel degelijk gaat om een ernstige inbreuk op het "recht om met rust 
gelaten te worden". 

Er is geen speciale reden waarom bemoeizorg zou moeten stoppen als een 
KB-maatregel wordt uitgesproken. Ook daarna kan dit type hulpverlening 
worden aangeboden, al dan niet op instigatie van een GVI. In het laatste geval 
is het "verplicht vrijwillige" karakter wel bijzonder sterk. 

Uit bemoeizorg blijkt twijfel aan de ouderlijke competentie om te bepalen 
wat het kind nodig heeft. Dit type hulp staat in een precaire verhouding met 
het reguliere hulpverleningsrecht, en speelt zich af in de schaduw van het 
recht der KB-maatregelen. Naarmate hiervan de contouren duidelijker zijn, 
valt beter uit te maken waar dit soort hulpverlening mag en moet worden 

Herten, NJB 1986a. Reacties van Van Montfoort, NJB 1986 en van Huizer, NJB 1986. 
Naschrift Herten, NJB 1986b. Cornelisse, FJR 1987. Van Montfoort, MGV 1987. Wil
lems, NJB 1990. Reacties van Van Montfoort en Te Braake, NJB 1990. Van deze auteurs 
blijken alleen Herten en Willems voorstander. Zo ook Doek, zie hierover Van Montfoort, 
MGV 1987, p. 192, en De Savornin Lohman, FJR 1997. Zie voor buiten Nederland de 
bezwaren van Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 71. 
Cornelisse, FJR 1987. Zie voor de VS Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 71. 
Werkgroep kerntaken van de Vereniging van Secretarissen Raden voor de kinderbescher
ming, 1991, p. 20. Ik denk bij code in de eerste plaats aan door een beroepsgroep of door 
particuliere organisaties opgestelde regels, maar op p. 15 wordt gesproken van een wettelij
ke meldingscode. 

CMT 28-9-1972, NJ 1973-270: de arts mocht de Raad voor de Kinderbescherming informe
ren over kindermishandeling; bij de plicht om de grenzen van het beroepsgeheim te over
schrijden moeten de eigen opvattingen de weg wijzen. In casu ging het om een (vermoeden 
van) kindermishandeling in enge zin. 
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toegepast. En vooral: waar de hulpverlener zich buiten behoort te houden. Als 
een ouder bemoeihulp slechts gedoogt uit angst voor melding kan men zich 
afvragen of een formele procedure met bijbehorende rechtswaarborgen niet de 
voorkeur verdient. De situatie doet denken aan transacties van het Openbaar 
Ministerie, al heeft een hulpverlenende instantie zowel minder juridische 
pretenties als minder macht. 

4. Onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming1 

De Raad "stelt zich op de hoogte van alle gevallen, waarin maatregelen met 
betrekking tot het gezag [...] overwogen dienen te worden".2 Het normenrap
port legt de nadruk op hulpverlening: de Raad onderzoekt of hulpverlening 
nodig is en zo ja, of daartoe een KB-maatregel zal worden verzocht.3 

Aanleiding kan een klacht zijn over verzorging en opvoeding, maar ook 
bij onderzoek op rechterlijk verzoek kan de Raad situaties onder ogen krijgen 
waarin een maatregel noodzakelijk wordt geacht. Dat familierechtelijke kwes
ties vaker dan voorheen aan de rechter kunnen worden voorgelegd heeft 
trouwens, geheel afgezien van een eventuele KB-maatregel, als effect dat 
overheidsbemoeiing met het gezin is toegenomen. Raadsonderzoek is immers 
al op zichzelf een inmenging in het gezinsleven.4 

In verband met het raadsonderzoek is de tegenstelling tussen hulp en recht 
een oud probleem. Hoefnagels pleit voor een keuze: óf de raden5 krijgen een 
uitsluitend justitiële taak, waarbij rapportage de vorm dient te krijgen van 
processen-verbaal met bijbehorende vereisten; óf de raden worden groten
deels omgevormd tot bureaus voor jeugdhulp, waar voornamelijk wordt 
geholpen en weinig gerapporteerd.6 Als ik het goed lees ziet hij weinig in de 
eerste mogelijkheid; in elk geval wordt die niet verder uitgewerkt. Bij de 
tweede optie wordt het kernprobleem eerder verergerd dan opgelost. Als 
immers vanuit zo'n bureau van hulpverlening alsnog rapportage nodig is ter 
onderbouwing van een verzoek om een maatregel, dan kan men dat bureau 

1 Zie over de praktijk Van Montfoort 1993. 
2 Art. 1:242 BW. 
3 Normenrapport II, 1992, p. 16. 
4 De Langen 1990, p. 163. 
5 In 1996 omgevormd tot één landelijke raad. 
6 Hoefnagels 1990, resp. p. 156 en p. 165. Vgl. Van Montfoort 1994, p. 256, 257, die 

ervoor pleit om de Bureaus Vertrouwensarts en de Raden in één instelling onder te brengen; 
hierover Rood-de Boer, Themis 1995, p. 280: "Één loket lijkt me prima, maar wat dan?". 



238 IX. Gradaties van inmenging 

nog meer dan de huidige Raad verwijten een wolf in schaapskleren te zijn.1 

Misschien is het een illusie dat er een echte oplossing mogelijk is. Wel hebben 
samenwerkingsprojecten tussen Raad en Bureaus Vertrouwensarts2 zich zo 
hoopgevend ontwikkeld dat er bij de Tweede Kamer een voorstel ligt om een 
landelijk stelsel van advies-en meldpunten kindermishandeling op te richten; 
deze AMK's zouden zowel het werk van de BVA's moeten overnemen als de 
intake-functie van de Raad voor meldingen van kindermishandeling- en ver
waarlozing.3 

In elk geval is een hulpverlenende grondhouding ook bij raadsonderzoek 
een voordeel. Ook in dit stadium is het immers in het algemeen belangrijk om 
ouderlijke capaciteiten zoveel mogelijk te bevorderen en vooral om samen
werking met de ouder te behouden. In de laatste decennia hebben rapporteurs 
dan ook met goede reden gewoonlijk een opleiding voor maatschappelijk 
werk. Maar toch: vormt de hulpverlenende attitude ook een garantie dat de 
meest relevante gegevens op tafel komen? Deze vraag past niet in de lange 
traditie van nadruk op hulpverlening en diagnostiek.4 Niettemin valt het te 
verdedigen dat effectief onderzoek naar sommige feiten5 een andere houding 
en opleiding vereist, en eveneens andere bevoegdheden. Ook al beslist de 
rechter niet op "louter empirische gegevens"6, deze zijn daarom nog niet 
onbelangrijk. Terecht is dan ook gepleit voor meer samenwerking tussen de 
Raad en de politie.7 

Vgl. Normenrapport II, 1987, p. 3: betrokkenen moeten worden geïnformeerd dat de Raad 
geen instelling van vrijwillige hulpverlening is; dit voorschrift komt in de uitgave van 1992 
niet voor, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat het niet meer geldt. 
Zie het Eindrapport van de Werkgroep Meldpunt Kindermishandeling, 1997. 
Zie hierover 0/25, juli 1998, p. 4. 

Zie het pleidooi van de cie. Gijsbers 1990, p. 23, 24, voor psychologen en pedagogen bij de 
Raden; in dezelfde zin Dijkers, NJB 1991, p. 969. De Langen blijkt hierover kritisch, NJB 
1990, p. 1205, 1206. 
B.v. brengen de ouders het kind nog steeds in contact met kennissen door wie het eerder 
seksueel misbruikt werd. 
Dijkers, NJB 1991, p. 970. 

Van Montfoort 1993, p. 156. De trajecten van onderzoek door Raad en politie worden door 
Van Montfoort apart beschreven; van structurele samenwerking lijkt geen sprake, zie p. 
138. Zie p. 136 voor een voorbeeld van langdurige politie-bemoeiing. Zie p. 139 voor 
voorbeelden van (vermoedens van) ernstige mishandeling, die niet strafrechtelijk werden 
afgedaan; wat met de gegevens uit het onderzoek gebeurde blijkt niet. Zie p. 155 over 
be wijsproblemen bij een strafrechtelijke afdoening. Zie p. 104 voor het gebrek aan moge
lijkheden van de Raad als ouders medewerking weigeren. 
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5. Beperking van het ouderlijk gezag op een specifiek onderdeel 

5.1. Voorlopige maatregelen, blokkaderecht 

Er zijn in het kader van deze studie twee voorlopige KB-maatregelen van 
belang: de voorlopige OTS en de benoeming van een voogdijvereniging in de 
voorlopige voogdij nadat de ouder geheel of gedeeltelijk in de uitoefening van 
het gezag geschorst is.1 Een verzoek voor OTS, respectievelijk ontheffing of 
ontzetting moet zijn ingediend, en de daarbij behorende rechtsgrond dient 
aanwezig te zijn. In het verleden was de voorlopige OTS behept2 met gebrek
kige waarborgen, maar dat is met ingang van 1-7-1997 verbeterd. 

Beide maatregelen hebben een sterk ad hoc karakter en zijn bedoeld voor 
noodgevallen. De wet vereist dan ook voor elk van beide dat hij "dringend en 
onverwijld noodzakelijk" is. In het bijzonder worden de voorlopige maatrege
len gebruikt ter effectuering van een dringend noodzakelijke medische behan
deling.3 

Het blokkaderecht4 is van toepassing na een pleeggezinverblijf van tenminste 
eenjaar met ouderlijke instemming. Het houdt in dat de ouder het kind slechts 
kan weghalen met toestemming van de pleegouder of van de rechter. Rechter
lijke toestemming wordt slechts geweigerd "indien gegronde vrees bestaat dat 
[...] de belangen van het kind zouden worden verwaarloosd"; na maximaal 
zes maanden herkrijgt de ouder zijn recht de verblijfplaats van het kind te 
bepalen, tenzij inmiddels OTS, ontheffing of ontzetting is verzocht. 

Gezien zijn ad hoe-karakter zou ook het blokkaderecht gerekend kunnen 
worden tot de voorlopige maatregelen. Dat dit niet gebruikelijk is valt te 
verklaren uit de geschiedenis5, en uit de nadruk op het recht van de pleegou
der, waardoor het een minder publiekrechtelijk karakter heeft. 

Resp. art. 1:255 BW en art. 1:271 BW. De derde KB-maatregel betreft de voorlopige 
voogdij, vermeld in art. 1:241 BW, bedoeld voor situaties waarin het gezag ontbreekt of 
feitelijk niet wordt uitgeoefend; zie hierover Asser/De Boer 1998, § 803. 
Geen hoorplicht, geen termijn; zie Krooi, FJR 1985. 
Zie hfdst. VI, § 4.4.2. 
Art. l:253sBW. 
Historisch gezien is het blokkaderecht mede ontstaan als reactie op de macht van voogdijve
renigingen jegens pleeggezinnen. 
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5.2. Bijzondere curator1 

De wet maakt bij een belangenstrijd tussen minderjarige en degene die het 
gezag heeft benoeming mogelijk van een bijzondere curator, die de minderja
rige in en buiten rechte kan vertegenwoordigen.2 De oude bepaling over de 
bijzondere curator was blijkens zijn plaatsing in het wettelijk systeem vooral 
bedoeld voor vermogensrechtelijke conflicten. Nadat de rechtspraak de wer
king al had verruimd3 legitimeert de wet sinds 1995 uitdrukkelijk ook gebruik 
bij belangentegenstelling in aangelegenheden van verzorging en opvoeding. 
De bepaling relativeert de vooronderstelling dat de belangen van ouder en 
kind gemeenschappelijk zijn. 

Er is wel gepleit voor een "omgangscurator"4, maar het gevaar lijkt mij 
groot dat die zich meer zou moeten bezighouden met de belangen van de 
volwassenen dan van het kind.5 De bijzondere curator lijkt vooral nuttig voor 
jeugdigen die in staat zijn tot een eigen belangenwaardering, en die bovendien 
feitelijk en emotioneel niet sterk afhankelijk zijn van de ouder. Voor thuiswo
nende jongeren lijkt mij er hooguit iets van te verwachten als het gaat om 
duidelijk omschreven kwesties die betrekkelijk los staan van het overige 
ouderlijk functioneren. Als de vooronderstellingen over de ouder-kindrelatie6 

al te weinig opgaan zal de bijzondere curator voor het jonge of thuiswonende 
kind weinig nut hebben. 

Men kan zich afvragen of de bijzondere curator ook een taak heeft als de 
belangentegenstelling tussen kind en degene die het gezag heeft bestaat uit een 
laissez faire van deze laatste ten aanzien van een derde. Ter illustratie het 
volgende voorbeeld: 

Een man wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens 
meermalige verkrachting van zijn negenjarige bovenbuurmeisje. Deze 
heeft er nooit met iemand over durven praten, maar de zaak kwam aan het 
licht nadat de man een soortgelijke poging deed bij een ander kind. Zijn 
vrouw was actief betrokken bij de verkrachtingssituaties; haar detentie 
bleef beperkt tot voorarrest. Het meisje deelt met de daders het trappen
huis. Haar moeder vindt dat zij de betrokkenen moet vergeven en het 
gebeurde moet vergeten. 

Zie ook hfdst. VI, § 4.7. Vgl. het voorstel tot "bijsturing" als afzonderlijke maatregel, 
Rood-de Boer 1980, p. 144; zie hierover hfdst. III, § 5.2. 

2 Art. 1:250 BW. 
3 Hof Amsterdam 13-7-1989, NJ 1992-504. Zie ook De Bruijn-Lückers 1994, p. 350-352. 
4 Van Wamelen, FJR 1995, p. 217. 
5 Zie hfdst. VI, § 3.5. 
6 Zie hfdst. II. 
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Het lijkt mij dat in een dergelijke situatie een bijzondere curator1 een taak kan 
hebben om langs straf- of civielrechtelijke weg de dader en diens vrouw tot 
verhuizing te dwingen.2 Gebruikelijk is zo'n toepassing niet; de rechtsfiguur 
staat betrekkelijk los van de praktijk der KB-maatregelen, wat versterkt wordt 
doordat benoeming plaats vindt door de kantonrechter.3 

6. OTS zonder UHP 

6.1. Algemeen 

Bij de OTS is de ouder verplicht schriftelijke4 aanwijzingen van de GVI over 
verzorging en opvoeding op te volgen, tenzij de rechter na beroep anders 
beslist. Het algemene uitgangspunt van het familierecht dat de ouder zijn 
verantwoordelijkheid jegens het kind goed genoeg nakomt is dan ook niet 
langer bepalend. 

De wet vereist5 dat de hulp en steun van de GVI erop gericht zijn de ouder 
de verantwoordelijkheid voor verzorging en opvoeding "zoveel mogelijk" te 
doen behouden.6 Er is wel gesteld dat de OTS bedoeld is om het ouderlijk 
gezag te versterken.7 Dat effect is niet uitgesloten8, maar het zal toch meestal 
gaan om een selectieve ondersteuning van de manier waarop het gezag wordt 
uitgeoefend. Als algemeen doel voldoet het dan ook niet. In de literatuur 
wordt het doel gewoonlijk in idealistische termen geformuleerd, waarbij 
"hulpverlening" en "belang van het kind" hoog scoren. Een concreter doel 
valt gewoonlijk tenminste voor een deel af te leiden uit de feiten en omstan-

Al dan niet verbonden aan de Raad voor de Kinderbescherming. 

Vgl. Rb Alkmaar, 5-6-1997, RN 1997-837: verhuisgebod voor de vader van slachtoffers 
van seksueel geweld. Bij een strafzaak zou overigens een zelfstandige actie van het Open
baar Ministerie eenvoudiger zijn dan aparte benoeming van een bijzondere curator. 
Hof Den Bosch 11-2-1998, FJR 1998-p. 123, i.v.m. een zelfstandig appèl van 16-jarige 
tegen plaatsing in een gesloten orthopedagogisch centrum: benoeming van een bijzonder 
curator via de kantonrechter is tijdrovend, onzeker en omslachtig nu toch een raadsman 
moet worden toegevoegd. Hof Den Haag 19-12-1997, FJR 1998-p. 124: het is het Hof 
bekend dat de kantonrechter verzoeken om benoeming van een bijzonder curator met 
bekwame spoed behandelt. 
Sinds 1-1-1995, art. 1:258 lid 1 BW. 
Zie § 8 voor de wettelijke uitzondering. 
Art. 1:257 lid 2 BW. 
TK 1993-1994, 23 003.5 (MvA), p. 16. 
Vgl. Van der Linden en Hendrickx, FJR 1991, p. 161. 
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digheden die tot de OTS hebben geleid. Als het bijvoorbeeld gaat om mishan
deling wordt met een OTS uiteraard beoogd om herhaling te voorkomen. 

Twee complicaties verdienen in dit verband vermelding. De eerste betreft 
de samenhang tussen de te vrezen schade - bijvoorbeeld mishandeling - en 
overig ouderlijk gedrag. In hoeverre mag bijvoorbeeld de gezinsvoogd ruim 
alcoholgebruik als een oorzakelijke factor beschouwen en daarover aanwij
zingen geven? Of echtelijke twisten? Het gevaar van unverfroren moralisme 
ligt onmiskenbaar om de hoek. Aan de andere kant is het in de praktijk vaak 
overduidelijk dat de diverse aspecten van ouderlijk gedrag nauw met elkaar 
verweven zijn. Hulpverlening die aan dat verband voorbij gaat zal dan ook 
zelden effectief kunnen zijn. Het tweede knelpunt gaat om iets anders. Kinde
ren moeten niet alleen beschermd worden tegen een specifiek kwaad of tegen 
"verkeerde invloeden". Ze hebben ook een actieve verzorging en opvoeding 
nodig van liefst meer dan minimale kwaliteit. Als een GVI eenmaal benoemd 
is gaat de verantwoordelijkheid dan ook verder dan het voorkomen van om
standigheden die op korte termijn ernstig schadelijk zijn. 

De GVI mag bij dit alles van de ouder een zekere bereidheid tot samen
werking verwachten, en wel vanuit de veronderstelling dat de ouder het kind 
welgezind is. Er is ook een andere kant. Wat voor een buitenstaander vanzelf
sprekend lijkt, kan voor de betrokken ouder een aanzienlijke, en weinig 
gewenste wijziging in leefstijl betekenen. Het gaat dan ook, alle mooie woor
den ten spijt, om een ernstige inbreuk op het privéleven van de ouder. 

Natuurlijk is bij dit alles overleg met de ouder belangrijk, maar de relatie 
met de GVI is niet horizontaal. Regelrechte schending van de rechten van het 
kind is in elk geval niet voor onderhandeling vatbaar, maar meer in het alge
meen mag van de ouder verwacht worden dat deze zich inspant om tenminste 
een minimum aan ouderlijke verantwoordelijkheid na te komen. Een voor
beeld: van een ouder die een vijfjarige slaat omdat het kind chronisch lastig is 
mag gevraagd worden er voor te zorgen dat het kind bijtijds naar bed gaat of, 
als dat niet lukt, daartoe hulp te accepteren. 

6.2. Plaatsbepaling 

In juridisch opzicht gaat het om de lichtste maatregel, "slechts" bestaand uit 
een inperking van het ouderlijk gezag, en gericht op hulpverlening ten dienste 
van het kind. De GVI dient te zorgen dat "hulp en steun" wordt geboden aan 
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de gezagdragende ouder en de minderjarige1, wat impliceert dat de GVI ook 
hulpverlening door een andere instelling kan entameren. Voor medische 
behandeling van kinderen onder de twaalf is plaatsvervangende toestemming 
van de kinderrechter mogelijk, als tenminste die behandeling nodig is om 
ernstig gevaar voor de gezondheid te voorkomen.2 In de literatuur is gesteld 
dat psycho-sociale ambulante hulpverlening veelal afgesloten is voor kinderen 
die onder een OTS vallen. Deels werd gedoeld op de veelal afwijzende hou
ding van RIAGG's tegen onderzoeken ter voorbereiding van een rechterlijke 
beslissingen3, deels was er twijfel aan de bereidheid tot hulpverlening.4 Zeker 
kunnen de diverse complicaties die hierboven5 onder bemoeizorg werden 
vermeld wederzijdse aansluiting bemoeilijken. Daarnaast speelt in versterkte 
mate de formele vraag wie waarvoor verantwoordelijk is, en welke informatie 
aan wie moet worden verstrekt. Van een algemeen bord met "verboden toe
gang" was en is echter geen sprake6; wel werkt ongetwijfeld de Wet op de 
jeugdhulpverlening, mede ontstaan vanuit kritiek op de scheiding tussen 
justitiële en niet-justitiële hulpverlening, als nuttige stimulans. 

Uit het doelmatigheidsvereiste vloeit voort dat het moet gaan om schade 
die te vermijden is via de maatregel. Maar waarom zou hulpverlening in het 
kader van OTS meer aanslaan dan vrijwillige bemoeizorg? Of een vermanend 
woord van de rechter aan het eind van de twintigste eeuw nog zoveel gezag 
heeft valt in zijn algemeenheid te betwijfelen. Niettemin heeft de OTS wel 
degelijk een toegevoegde waarde die hieronder in kaart wordt gebracht. 
a. De GVI heeft meer vrijheid om hulpverlening aan het kind te organiseren. 

Wel valt daarvan zonder ouderlijke medewerking gewoonlijk minder 
rendement voor het kind te verwachten naarmate het kind feitelijk meer 
afhankelijk is van de ouder. Niettemin: weinig is vaak beter dan niets. 

b. Informatieverkeer tussen degenen die bij het kind betrokken zijn is minder 
afhankelijk van de ouder. 

2 
Art. 1:257 lid 1 BW. 
Art. 1:264 BW. 

3 Hierover Bavinck, FJR 1989, en Van der Linden, FJR 1992, p. 178. Die afwijzende 
houding leidde tot het ontstaan van particuliere onderzoekbureaus ten dienste van justitie. 
Inmiddels verplicht de Wjhv de RIAGG's tot deelname in een regionaal samenwerkingsver
band en in een jeugdhulpadviesteam, zie art. 14-19 Wjhv. 

4 Van der Linden, FJR 1992, p. 175. Vgl. Rood-de Boer, FJR 1980, p. 139. 
5 §3.2. 
6 Vgl. in andere zin Doek, FJR 1992, p. 168: "[...] als men eenmaal een cliënt van de 

justitiële jeugdbescherming is kan men niet (daargelaten een hoge en toevallige uitzonde
ring) in behandeling zijn bij een voorziening daarbuiten, bijv. de jeugdafdeling van een 
RIAGG. Het stigma van de maatregel wordt bevestigd en versterkt doordat men in feite is 
afgesneden van de niet-justitiële jeugdhulpverlening. " 
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c. In het kader van de maatregel kan via de aanwijzingen van de GVI1 gepre
ciseerd worden wat van de ouder in de gegeven omstandigheden verwacht 
mag worden.2 Bruning is bij mijn weten de eerste auteur die dit onderwerp 
uitgebreid behandelt3, maar er zijn nog veel vragen te stellen. Mag bij
voorbeeld onder omstandigheden van de ouder verwacht worden dat deze 
een kind naar een kinderspeelzaal brengt of overlegt met school? Mag 
verlangd worden dat de ouder een afkickprogramma volgt, al dan niet 
inclusief urinecontrole? Mag medewerking gevraagd worden aan schuldsa
nering, aan psychiatrisch onderzoek4, of aan medicamenteuze behande
ling? Dit zijn bij uitstek onderwerpen waar de rechter de weg kan wijzen. 
In elk geval kan de schriftelijke aanwijzing van BW 1:258 lid 1 niet gaan 
over kwesties waarvoor de wet toestemming van de kinderrechter vereist.5 

De wet eist bovendien dat de aanwijzingen de verzorging en opvoeding 
van het kind betreffen, en dit suggereert dat de marges smal zijn.6 Men 
bedenke hierbij dat delen van het schriftelijke hulpverleningsplan als aan
wijzing gelden7, zodat daarvoor dezelfde marges van toepassing zijn. 
Bruning stelt dat de aanwijzingen geen zaken mogen betreffen die de ouder 
zelf aangaan.8 Het lijkt mij echter dat er aan een ouder óók eisen gesteld 
mogen worden met betrekking tot persoonlijke leefstijl en keuzes, voor 
zover die eisen noodzakelijk zijn om de opvoedingssituatie te verbeteren.9 

Als al de schriftelijke aanwijzing hiertoe niet zou kunnen dienen, zouden 
dergelijke eisen gefundeerd kunnen worden in algemene normen van 
betamelijkheid tussen ouder en kind; op grond hiervan dient immers de 
ouder het zijne te doen ter bevordering van een opvoedingsklimaat dat aan 
minimale eisen voldoet. 

Art. 1:258 lid 1 BW. 
Zie Mertens/WODC 1996, p. 48, 49 over de samenwerking tussen gezinsvoogd en cliënten. 
Bruning, FJR 1997. 
Vgl. HR 23-12-1983, NJ 1985-170: van failliet mag medewerking aan psychiatrisch onder
zoek geëist worden, gezien het grote belang daarbij van de debiteuren; in hoeverre de 
eerdere instemming van de failliet een bepalende factor is blijft echter enigszins onduidelijk, 
zie annotator Alkema. 
Bijvoorbeeld uithuisplaatsing, Kr Assen, 27-8-1996, FJR 1996, p. 211; evenzo medische 
behandeling, inclusief inenting ter preventie. Zie ook Bruning, FJR 1997. 
Zie Asser/De Boer 1998, § 853 voor een vrij ruime interpretatie: een aanwijzing mag in 
geen geval in strijd zijn met het recht, en moet het doel van de ondertoezichtstelling kunnen 
dienen. 

Bruning, FJR 1997, p. 96. 
J. Jonkers, aangehaald door Bruning, FJR 1997, p. 95. 
Zie ook §6.1 van dit hoofdstuk. 
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d. Moet de OTS ook dienen als toezicht op de ouder, zoals bij de voorberei
ding van de recente wetswijziging vanuit de Raden was bepleit1? De staats
secretaris wees er in eerste instantie op dat de wet slechts rept van toezicht 
op de minderjarige; de aan de ouder te verlenen hulp en steun achtte hij 
voldoende.2 Later wees hij op de bevoegdheid van de GVI tot het geven 
van aanwijzingen, en tot het toezien op de uitvoering daarvan.3 Mij lijkt de 
toezichthoudende functie belangrijker naarmate er meer tekenen zijn dat 
hulp en steun aan de ouder onvoldoende effect heeft. 

e. De maatregel kan dienen als kader voor onderzoek: a) of de gevreesde 
schade door de OTS wordt voorkomen, en b) of de realiteit de vooronder
stellingen dekt betreffende ouderlijke competentie en goede wil, en betref
fende het gezamenlijke belang van ouder en kind. 

f. De mogelijkheid van verdergaand ingrijpen4 geeft enige druk op de ketel, 
en onder omstandigheden een reëel alternatief. 

g. De maatregel kan het kader vormen voor een noodplan als de situatie voor 
het kind te bedreigend wordt. 

h. De inbreuk gaat weliswaar verder dan bij de in § 3 beschreven bemoei-
zorg, maar daar staat tegenover dat de juridische bescherming duidelijker 
is geregeld. 

7. OTS met als voornaamste doel: zelfstandigwording van de 
minderjarige 

Dit gebruik van de OTS is bijna zo oud als de maatregel zelf5, maar werd met 
de recente wet geformaliseerd.6 De variant geldt nu als "het leeftijds- en 
ontwikkelingsniveau van de minderjarige en diens bekwaamheid en behoefte 
zelfstandig te handelen en zijn leven naar eigen inzicht in te richten daartoe 
noodzaken". De bepaling geldt voor OTS met en zonder UHP, maar in de 
praktijk gaat het om jeugdigen die niet thuis wonen. Overigens moet de GVI 

TK 1993-1994, 23 003.5 (MvA), p. 17. Zie ook: Stegerhoek, 1995, p. 269; De Ruiter 
1991, p. 26; EK 1994-1995, 23 003.58 (VV), p. 4. 
TK 1993-1994, 23 003.5 (MvA), p. 17. 
EK 1994-1995, 23 003.58b (MvA), p. 8. 
In het bijzonder OTS/UHP; verder gedwongen ontheffing en, als uiterste paardenmiddel, 
ontzetting. 
Zie hierover hfdst. VI, § 3.3. 
Art. 1:257, lid 3 BW. 
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ook in deze situatie de gezinsband tussen minderjarige en de met het gezag 
belaste ouder bevorderen.1 

8. OTS met UHP 

8.1. Algemeen2 

In het algemeen is opvoeding buiten het gezin heel wel mogelijk zonder 
aantasting van het gezag.3 Bij de OTS/UHP gaat het er dan ook niet alleen om 
dat het kind tijdelijk een andere verzorging nodig heeft dan die van de eigen 
ouders. Het gaat er om dat de eindverantwoordelijkheid voor verblijf, bijbe
horende organisatie, toekomstperspectief en vooral voor het moment van 
beëindiging niet aan de ouder wordt gelaten.4 Wat in § 2.3 werd gesteld over 
verzorging en opvoeding elders geldt ook hier. Het feitelijk gezag over het 
kind is versnipperd, wat bezwaarlijker is naarmate de samenwerking tussen de 
volwassenen meer problemen geeft. Het permanent karakter van ouderschap 
en ouderlijk gezag is ook bij de OTS/UHP uitgangspunt, maar zoals bleek5 

kan dit gezag met de uitdrukkelijke zegen van de Hoge Raad en van de wet
gever vergaand worden uitgehold. De maatregel loopt in de praktijk dan ook 
sterk uiteen in doel en toegestane middelen, en er is een forse kans op verslui
ering terwille van de lieve vrede. Dit laatste kan worden ondervangen door 
een nadere specificatie via het voorgeschreven hulpverleningsplan. De eerder6 

vermelde onduidelijkheid over wat er van de ouder verwacht mag worden 
geldt bij de UHP extra sterk, omdat hier het directe verband met verzorging 
en opvoeding ontbreekt. 

Art. 1:257, lid 4 BW. 
Zie ook Bloemberg en Blankespoor, FJR 1998. 
Al zal bij financiering krachtens de Wjhv de plaatsende instantie een eigen verantwoorde
lijkheid hebben. Men kan echter ook denken aan verblijf bij b.v. familie, met een onder
linge financiële regeling. 
Vgl. Hof Den Bosch 17-1-1997, FJR 1997-p. 192: Een vrijwillige UHP bemoeilijkt het 
wettelijk opgelegde doel doordat de ouder vrijwillige plaatsing op elk tijdstip kan beëindi
gen. 
Zie hfdst. III, § 5.2 en 5.3. 
§ 6.2 onder c. 
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8.2. OTS/UHP met als doel: terugkeer naar de ouder(s) 

Dit is de ideaal-typische OTS/UHP, waarbij de problematiek die de maatregel 
nodig maakte gezien wordt als tijdelijk. In deze gedachtegang moet de GVI 
(in de termen van het Europese Hof: de overheid) aannemelijk maken waarom 
terugplaatsing niet mogelijk zou zijn. Het Europese Hof kiest uitdrukkelijk 
voor deze benadering. 

Vooral in deze situatie is de kans groot dat een eventuele tegenstelling 
tussen formeel uitgangspunt en feitelijke realiteit onopgehelderd blijft. Het is 
dan ook van belang om in het hulpverleningsplan aan te geven wat er moet 
gebeuren om terugplaatsing mogelijk te maken, en wel om diverse redenen: 
a. dit voorkomt zinloos, en vaak schadelijk tijdsverloop, 
b. dit vermindert het risico dat het kind opnieuw in een situatie komt waarin 

"zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden 
bedreigd", 

c. dit verheldert de verantwoordelijkheid van de diverse betrokkenen, 
d. dit vergroot de mogelijkheid om het gedrag van alle betrokkenen te toetsen 

aan wat in concreto verwacht mocht worden, 
e. dit dient als fair warning voor de ouder. 
Dit alles geldt speciaal als directe oorzaken van eventueel ouderlijk falen1 uit 
het oog raken door de feitelijke scheiding van ouder en kind. De verleiding is 
dan groot om te hopen dat de tijdelijke vervangende zorg voor het kind op 
zichzelf voldoende effect zal hebben. Voor zover de vervangende zorg nodig 
was door ouder-gebonden factoren is het beter daar niet op te rekenen. Bo
vendien behoort de verantwoordelijkheid voor verandering niet eenzijdig bij 
het kind en diens behandelaars gelegd te worden. 

8.3. OTS/UHP met ongespecificeerd doel 

Dit is de OTS met UHP zoals die in de praktijk vaak uitvalt. De praktijk is 
oud, de Hoge Raad nam het voortouw naar uitbreiding, en de wetgever volg
de met de OTS-wet van 1995.2 Het Europese Hof blijkt echter zaken die uit 
vergelijkbare stelsels3 voortkwamen uiterst kritisch te bezien.4 

B.v. alcohol- of drugsverslaving. 
2 Zie hfdst. III, § 3.2 en 3.3. 
3 In die zin dat het toewerken naar terugplaatsing bij de ouders niet persé vereist is. 
4 Zie hfdst. IV. 
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Het is niet altijd duidelijk wanneer deze fase intreedt. Vaak blijkt slechts 
geleidelijk dat herstel van de ouderlijke mogelijkheden steeds meer buiten 
zicht raakt, zodat niet langer mag worden aangenomen dat de ouderlijke 
competentie slechts tijdelijk is onderbroken. Soms wordt ook het ouderschap-
op-afstand zo minimaal ingevuld dat de veronderstelde verbondenheid een 
zinledig begrip wordt. Goede intenties van de ouder zijn er dan misschien 
wel, maar van omzetting in concreet gedrag blijkt te weinig om het kind 
daarvan afhankelijk te laten. Soms heeft het kind, ongehinderd door rechtsre
gels, zich zo sterk gehecht in een als tijdelijk bedoeld milieu dat dit een be
langrijke nieuwe factor is. De vooronderstelling dat de belangen van ouder en 
kind met elkaar verknoopt zijn gaat in dat geval niet meer op. 

Het gevaar voor bureaucratisering is groot. Als het toekomstperspectief on
duidelijk blijft kan de situatie vooral voor jonge kinderen gemakkelijk verwor
den tot een soort niemandsland.1 Dit risico wordt vergroot door de Straats-
burgse rechtspraak tot nog toe. Het Europese Hof laat immers weinig ruimte 
om plannen te maken die niet gericht zijn om terugkeer naar de ouders. Dit 
bezwaar weegt minder voor kinderen die zich wegens hun leeftijd of door 
andere factoren niet voor goed in een pleeggezin kunnen nestelen. Dan kan 
deze maatregel-variant het minst slechte alternatief zijn, van waaruit de ban
den met het oorspronkelijk milieu zoveel mogelijk gecultiveerd dienen te 
worden. Dat is gezien het recht van het kind op family life wel een noodoplos
sing, maar "waar niet is verliest de keizer zijn recht". Wel moet bedacht 
worden dat de ouder in deze situatie het kind in rechte vertegenwoordigt, 
zodat op dit punt de afhankelijkheid groot blijft. 

Als herstel van de ouderlijke competentie in zicht komt, moet dan altijd 
toegewerkt worden naar terugplaatsing? Dit lijkt op het moment het standpunt 
van het Europese Hof. Ongetwijfeld zullen de meeste kinderen zich ondanks 
eventuele slechte ervaringen en twijfels zich weer aan de ouder willen toever
trouwen. Maar als dat niet het geval is, hoe zwaar wegen dan de gevoelens 
van het kind? En mag van andere betrokkenen - bijvoorbeeld pleegouders, 
hulpverleners - verwacht worden dat die proberen het kind tot een minder 
afwijzende houding te brengen? Men kan zich trouwens afvragen wanneer de 
ouderlijke competentie geacht wordt hersteld te zijn, en in hoeverre merkbaar 
respect voor de gevoelens van het betrokken kind hierbij van belang is. Op dit 
punt zijn de beide Olssonzaken leerzaam, zowel vanwege de gedetailleerde 

Zie hierover Bloemberg en Blankespoor, FJR 1998, i.h.b. p. 92. Zie ook Mertens/WODC 
1993, p. 21-23 over de toename van OTS voor jonge kinderen in de periode 1980-1990, en 
p. 27 over hun verblijf buiten het gezin. 
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beschrijving als vanwege het verschillend accent dat de Straatsburgse rechter 
bij de eerste en tweede zaak legde.1 In elk geval levert een beroep op het 
belang van het kind slechts een richtsnoer op als duidelijk is waar dat belang 
uit bestaat. Mijns inziens gaat het er niet alleen om of een ouder in het alge
meen in staat geacht kan worden een kind op te voeden. Het gaat om de 
mogelijkheden van de ouder ten aanzien van dit specifieke kind, met zijn 
eigen levensgeschiedenis en zijn eventuele ambivalenties, irreële idealisering 
of regelrecht negatieve gevoelens ten opzichte van de ouder. Een proefverblijf 
bij de ouder ligt op het eerste gezicht voor de hand, maar het kind heeft bij 
een eventuele mislukking wel heel veel meer te verliezen dan de ouder. 

Bij dit alles komt de meest elementaire vooronderstelling over de ouder-kin-
drelatie onder druk te staan: dat het in het belang van het kind is om ondanks 
alles in afhankelijkheid2 verbonden te blijven met de ouder. Als herstel van de 
ouderlijke competentie buiten zicht blijft geldt dat nog veel sterker. Naar 
Nederlandse opvattingen mag die afhankelijkheid niet langer in de weg staan 
van oriëntatie op een nieuw gezinsleven. Of hier in feite naar wordt toege
werkt is vooral een kwestie van haalbaarheid, dat wil zeggen van de volgende 
vragen: 
a. is te verwachten dat er een lange-termijn pleeggezin beschikbaar zal zijn? 
b. Is te verwachten dat het kind zich aan een vervangende ouder zal kunnen 

hechten? 
c. Biedt het recht voldoende bescherming aan een eventuele nieuwe band? 

8.4. OTS/UHP met als doel: langdurig verblijf buiten het gezin. 

Als de samenwerking tussen ouder, GVI en plaatsvervangende opvoeder niet 
te problematisch is kan de figuur van OTS/UHP een bruikbaar kader blijven 
voor langdurig verblijf elders. Dit gaat ook op voor pleeggezinverblijf, maar 
men bedenke hierbij wel dat ouder en pleegouder des te meer eikaars natuur
lijke concurrenten zijn naarmate pleegkind en pleegouder emotioneel meer 
verbonden raken. Van de ouder wordt dan ook in deze situatie veel gevraagd. 
Dat geldt trouwens ook voor kind en pleegouder. Dezen zijn afhankelijk van 
een juridisch systeem met diverse complicaties: 
a. het kind wordt in rechte door de eigen ouder vertegenwoordigd; 
b. behalve de ouder heeft ook de GVI grote invloed; 

Zie hierover, en over de eveneens relevante Eriksson-zaak, hfdst IV. 
NI. doordat de ouder het gezag en andere ouderlijke rechten behoudt. 
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c. er bestaat discrepantie tussen de rechtspraak van het Europese Hof en het 
Nederlandse rechtssysteem; 

d. dit laatste maakt de situatie nog meer onzeker dan zij onvermijdelijk toch 
al is. 

9. Beëindiging van ouderlijk gezag met benoeming van een in
stelling tot voogd 

Met "beëindiging van ouderlijk gezag" wordt hier zowel op de ontheffing 
gedoeld als op de weinig toegepaste ontzetting. De vooronderstelling dat het 
kind belang heeft bij ouderlijk gezag is in beide gevallen gelogenstraft. Ver
der heeft de lotsverbondenheid tussen ouder en kind zijn juridische bescher
ming grotendeels verloren. De ouder is niet langer de aangewezen juridische 
vertegenwoordiger van het kind en kan dus volgens Nederlandse wetgeving 
niet namens het kind procederen.1 

Feitelijke verzorging is onderworpen aan controle door het elders berus
tende gezag. De maatregel verschaft aan de voogdij vereniging grote macht, al 
wordt deze getemperd door vooral het blokkaderecht, de toegenomen rechten 
ex art. 8 EVRM, en door de erkenning van grondrechten voor jeugdigen. 
Ook bij deze rechtsfiguur is de kans van een niemandsland-achtige situatie 
groot. De instelling is dan ook verplicht "rekening te houden met een moge
lijk belang voor de jeugdige bij terugkeer van het gezag naar de ouders, dan 
wel overdracht van het gezag aan pleegouders."2 

Uiteraard behoort de voogdij instelling bij de planning materiële en proces
suele rechten van ouders te respecteren. Gezien de strekking van de voogdij 
behoort de instelling zich echter te laten leiden door het belang van het kind, 
en dit is niet noodzakelijkerwijze gekoppeld aan het belang van de ouder.3 

Volgens vaste Nederlandse jurisprudentie en gelijkluidende teneur van de 

ECRM 7-10-1985 (Hendriks vs. Nederland), appl. nr. 10982/84: de vader-zonder-gezag is 
niet bevoegd om namens de zoon te klagen over schending van art. 8 EVRM door ontzeg
ging van omgang; zie hierover De Langen 1990, p. 156. Vgl. echter ECRM 11-7-1985 
(Dunkel v. Duitsland), appl. nr. 10812/84: al heeft de moeder niet meer het gezag over 
haar zoon, zij is bevoegd namens hem voor het Europese Hof te procederen over schending 
van art. 8 EVRM nu het daarbij gaat over de ontneming van het gezag; zie hierover De 
Langen 1990, p. 177. 
Besluit kwaliteitsregels en taken voogdij-en gezinsvoogdij-instellingen, KB 18-6-1990, Stb. 
35, art. 13; zie hierover Van Zeben bijl. 1.14.5-12 (suppl. 120). Zo ook Stegerhoek 1995, 
p. 263. Vgl. Doek 1972, p. 295, en Nota 1973, p. 16. 
Vgl. De Ruiter 1972, p. 32, 33. 
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Nederlandse doctrine behoorde lange tijd ook de rechter het belang van het 
kind het zwaarst te laten wegen. Bij het nieuwe omgangsrecht is gekozen voor 
een andere benadering, waarbij de wet voor ontzette en ontheven ouders 
hetzelfde welwillende1 belangcriterium stelt als voor alle ouders. Zoals eerder 
aan de orde kwam ziet het Europese Hof bij ouderlijke rechten ex art. 8 
EVRM het belang van het kind slechts als een factor, en eist het Hof dat in 
principe naar terugplaatsing bij de ouder wordt toegewerkt.2 

Nu de minder ingrijpende OTS-UHP niet langer aan een maximum termijn is 
gebonden valt te verwachten dat van ontneming van het gezag veel minder 
gebruik zal worden gemaakt dan voorheen. Moeten we er naar toe dat deze 
mogelijkheid geheel vervalt? Dit zou aansluiten op bijvoorbeeld het Britse 
stelsel van de care order, maar een containermaatregel vergroot wel de kans 
op vervaging. Opheffing zou ook in de lijn liggen van het Straatsburgse recht, 
maar zolang niet duidelijk is hoe dit recht zich verhoudt met sterk geworteld 
recht van de aangesloten landen is dit geen doorslaggevend argument. 

10. Benoeming van de pleegouder tot voogd 

Gezien het onderwerp van deze studie gaat het hier om voogdijbenoeming 
nadat de ouder is ontzet of ontheven, dit laatste al dan niet nadat de pleegou
der met succes het blokkaderecht heeft uitgeoefend. Omdat door de benoe
ming zelf geen ouderlijk gezag wordt aangetast is hier geen sprake meer van 
een kinderbeschermingsmaatregel in traditionele zin. Wel gaat het om een 
inbreuk op de ouderlijke rechten krachtens art. 8 EVRM: het nieuwe family 
life wint immers aan kracht ten nadele van dat van de ouder, zodat diens kans 
op herstel in het gezag afneemt. Door het bestaan van family life is de positie 
van de pleegouder-voogd sterker dan die van andere voogden. De figuur heeft 
als voordeel boven instellingsvoogdij en OTS/UHP dat gezag en feitelijke 
opvoeding in één hand zijn. Het lijkt aannemelijk dat de pleegouderlijke 
competentie en de goede intentie jegens het kind getoetst zijn voordat de 
voogdij aan de pleegouder werd opgedragen, en een ruime mate van intimiteit 
mag worden aangenomen op grond van de dagelijkse opvoeding en verzor
ging. Met andere woorden: terwijl de vooronderstellingen over de ouder-

1 De term is ontleend aan Stegerhoek 1994, zie hierover ook Asser/De Boer 1998, § 814a. 
De welwillendheid betreft de ouder, wiens recht slechts bij zware belangen van het kind 
mag worden beknot, zie i.v.m. omgang BW 1:377a lid 3, i.w.tr. 2-11-1995. 

2 Zie hfdst. IV, § 2.2.2. 
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kindrelatie in de gezamenlijke geschiedenis van dit kind en zijn burgerrechte
lijke ouder tenminste gedeeltelijk zijn gelogenstraft blijken ze juist wel van 
toepassing op de relatie van het kind met de "sociale ouder". 

Hoe ook de zaak juridisch geregeld is, kind en pleegouder kunnen elkaar 
zeer "eigen" worden in sociaal-emotionele zin. Dit neemt natuurlijk niet weg 
dat juridische factoren grote invloed kunnen hebben op de kwaliteit van we
derzijdse hechting. 

Het pleegouderlijk gezagsmonopolie geldt ook jegens de burgerrechtelijke 
ouder. Wel blijft het kind in elk geval formeel krachtig verbonden met de 
eigen ouder via de burgerrechtelijke relatie die ook zonder gezag belangrijke 
rechtsgevolgen heeft. Ook op grond van art. 8 EVRM kan de eigen ouder 
rechten doen gelden, en hierbij geldt de beperking van de burgerrechtelijke 
relatie niet. Over de verhouding tussen eigen ouder en pleegouder-met-gezag 
is geen Straatsburgse jurisprudentie beschikbaar. 

Op enkele punten onderscheidt elke voogdij zich vanouds van ouderlijk 
gezag. Zo kan de voogd zich onder sommige omstandigheden laten ontslaan 
en kan hij op meer gronden ontzet worden.1 De voogd kan het gezag verlie
zen doordat de ontzette of ontheven ouder wordt hersteld in het gezag, of 
doordat een ouder op andere grond2 met het gezag wordt bekleed. De voogd 
die alleen het gezag uitoefent is bovendien vanouds niet onderhoudsplichtig 
jegens het kind.3 Evenmin is hij verplicht om het kind zelf te verzorgen en op 
te voeden, al zal de pleegouder de voogdij juist veelal te danken hebben aan 
het pleegouderschap. Bij de sinds 1-1-1998 mogelijke gedeelde voogdij zijn 
beide voogden wèl verplicht het kind zelf te onderhouden, te verzorgen en op 
te voeden, althans zolang de gezamenlijke voogdij duurt.4 De wetgever veron
derstelt én creëert dus in alle gevallen van (pleegouder)voogdij een minder 

Art. 1:322 BW; art. 1:327 BW, lid 1 onder b, d, e en i. 
Art. 1:253b BW lid 4 jo lid 6; art. 1:253c BW lid 1 jo lid 3; art. l:253h BW; art. 1:274 
BW lid 2 en 3; art. 1:277 BW lid 1. Zie Asser/De Boer 1998 § 890 over de voorkeur van 
de wetgever voor ouderlijk gezag boven voogdij. 
Art. 1:336 BW: "De voogd draagt zorg, dat de minderjarige overeenkomstig diens vermo
gen wordt verzorgd en opgevoed." In de praktijk kan met succes een beroep op de 
bijstandswet gedaan worden. De gemeente zal dan wel streven naar verhaal op de ouders tot 
aan de grens van hun onderhoudsplicht; dit blijkt uit een brief d.d. 18-1-1994, kenmerk 
BV/UKB/WBV/37635 van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid aan de 
Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, nadat hierover onduidelijkheid was ontstaan. 
Hammerstein-Schoonderwoerd vindt dat de "sociale ouder" ook een onderhoudsplicht heeft, 
1988, p. 21. Windel, FRZ 1997, p. 722: bij pleegoudervoogdij hoort onderhoudsplicht. 
Braaksma, TJJ 1994, p. 62: "Pleegouders voelen daar uiteraard niets voor.". Zie ook 
Meijer, WPNR 1998. Ook de Nederlandse Gezinsraad is vóór een financiële vergoeding, 
1993, p. 71. 
Art. 1:282 BW lid 6; zie hierover Asser/De Boer 1998, § 892. 
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absolute verbondenheid tussen kind en pleegouder dan tussen kind en de eigen 
ouder, die bovendien door de burgerrechtelijke relatie met het kind verbonden 
is en blijft.1 Wel is er duidelijk verschil tussen de regeling van de ongedeelde 
en van de gezamenlijke voogdij. In de eerste regeling klinkt de echo door uit 
een tijd dat voogdij over andermans kind een zware morele verplichting was, 
terwijl de nieuwe regeling meer verwantschap heeft met de ouderlijke verant
woordelijkheid en is ontworpen voor situaties waarin volwassenen uitdrukke
lijk verantwoordelijkheid willen dragen voor een kind. 

Hoe verhoudt pleegoudervoogdij zich tot adoptie? Het wettelijk vereiste 
dat één der adoptanten pleegouder-voogd was gedurende tenminste het jaar 
voorafgaand aan de adoptie kwam per 1-4-1998 te vervallen. Thomassen stelt 
dat ook bij pleegoudervoogdij als voorfase van adoptie "onder omstandighe
den" de mogelijkheid moet blijven bestaan dat de burgerrechtelijke ouder de 
zorg weer op zich neemt.2 Dit standpunt klopt met het wettelijk stelsel dat 
behalve na adoptie herstel in het ouderlijk gezag mogelijk maakt. Het stand
punt valt ook te verdedigen vanuit de Straatsburgse rechtspraak. Aan de 
andere kant is door de Hoge Raad3 èn door het Europese Hof gesteld dat een 
beslissing tot pleeggezinplaatsing licht onomkeerbaar wordt, omdat "na ver
loop van tijd ongedaanmaking in de regel in strijd komt met de - doorslagge
vende - belangen van de minderjarige". Als sprake was van ontzetting of 
ontheffing is in dit stadium wel erg weinig overgebleven van de vooronder
stellingen over de ouder-kindrelatie. Herstel in het gezag moet in dat geval 
wat mij betreft nog wel mogelijk zijn, maar uitsluitend als dit vanuit het kind 
gezien de beste optie is. Als het gezag wordt verzocht door de ouder die niet 
werd ontzet of ontheven dient eveneens zwaar te wegen hoe die ouder tot dan 
toe zijn ouderlijke verantwoordelijkheid is nagekomen. Continuïteit, rust en 
daadwerkelijk family life mogen mijns inziens slechts opzij gezet worden 
wegens een zwaarder wegend recht van het kind op herstel van de relatie met 
de eigen ouder. 

Behoudens adoptie. 
Thomassen, FJR 1996, p. 80. 
HR 19-11-1993 (Cf. Hof en A-G), NJ 1994-330. 
EHRM 8-7-1987 (W. vs. UK), Series A, vol. 121, § 62, NJ 1988-828. 



254 IX. Gradaties van inmenging 

11. Adoptie1 

Tot 1-4-1998 kon de ouder adoptie twee jaar tegenhouden door een suspensief 
veto. Sindsdien geldt een andere regeling: het veto kan slechts gepasseerd 
worden op zeer beperkte gronden.2 De verbreking, respectievelijk bevestiging 
van banden moet bovendien in het kennelijk belang van het kind zijn3, al staat 
behoud van feitelijke banden met de ouder niet aan adoptie in de weg.4 Het 
kind krijgt de geslachtsnaam van één van beide adoptanten en wordt deel van 
hun familie, met de daarbij behorende rechtsgevolgen. De juridische beveili
ging van het nieuwe gezin strekt zich op vrijwel5 dezelfde manier naar de 
toekomst uit als elke andere ouder-kindrelatie. Niet alleen voor elkaar zijn 
kind en sociale ouder elkaar "eigen" geworden, maar ook en vooral tegenover 
anderen. 

De mogelijkheid van herstel in het gezag gaat volgens ons BW voor de 
oorspronkelijke ouder(s) tezamen met de burgerrechtelijke relatie geheel 
verloren. Als de ouder ten tijde van de adoptie omgang met het kind heeft 
behoudt hij wel het bij die oude relatie behorende omgangsrecht.6 Hoe zit het 
als er ten tijde van de adoptie geen omgang is? Het is niet duidelijk of de 
relatie met het kind valt onder de "nauwe persoonlijke betrekking" waarmee 
het BW aan niet-ouders ontvankelijkheid garandeert bij een verzoek om een 
omgangsregeling.7 Aannemelijk lijkt het in het huidige klimaat wel; in elk 
geval is bij die regeling uitdrukkelijk afgezien van een limitatieve opsom
ming.8 Of en in hoeverre de oorspronkelijke ouder een beroep kan doen op 
art. 8 EVRM is vooralsnog niet duidelijk. 

De wetgever hevelt de kenmerken van de burgerrechtelijke ouder-kindrela
tie over naar de adoptief-ouders. Houdt dit in dat ook de vooronderstellingen 

Het gaat in dit verband niet om stiefouder-adoptie. 
2 Art. 1:228 lid 2 BW. Zie voor misbruik van vetorecht door wettige, niet-biologische vader 

bij stiefouderadoptie: Rb Amsterdam 5-11-1997, NJ 1999-11. 
3 Art. 1:227 lid 3 BW. 

Zie Asser/De Boer 1998, § 766. 
5 Zie art. 1:231 BW over de mogelijkheid voor het geadopteerde kind om - uitsluitend tijdens 

het derde jaar na zijn meerderjarigheid - herroeping van de adoptie uit te lokken. 
6 Art. 1:229 BW lid 4. 

Art. l:377f BW. 
8 TK 1994-1995, 23 012.10 (derde NvW) p. 3 onder verwijzing naar De Boer, NJB-Kroniek 

1994, p. 30 en Van Wamelen, FJR 1995, p. 160. Zie over omgangsrecht voor de "oude" 
ouders na adoptie de Boer, NJB 1984a, p. 414, met family life als argument vóór en de 
mogelijk mindere kans op adoptie als argument tégen. Vgl. Hof 's-Hertogenbosch 9-2-1979, 
NJ 1979-529: een ontzette ouder is m.b.t. omgangsregeling niet-ontvankelijk; de ontzetting 
en ontheffing beogen juist het kind aan de invloedssfeer van de ouder te onttrekken. 

4 

7 
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betreffende de natuurlijke ouder-kindrelatie met dezelfde kracht gelden voor 
het nieuwe gezin? "Ons recht kent de adoptie niet, maar onze samenleving 
wel" werd in 1938 gesteld.1 Toch lijkt de maatschappelijke consensus bij 
adoptie minder constant2 en minder algemeen dan bij regulier ouderschap. 
Gewoonlijk wordt bij de "natuurlijke" ouder-kindrelatie gedacht aan biolo
gisch ouderschap. Ook daarbuiten echter kan wederzijdse hechting ontstaan 
van een "natuurlijk" gehalte in de dubbele betekenis van "mede gefundeerd in 
biologisch bepaalde predisposities" en "vanzelfsprekend". De adoptie geldt in 
zekere zin als een rechterlijk keurmerk dat ouderlijke competentie en goede 
gezindheid jegens het kind zijn gebleken en dat de belangen van adoptief
ouder en kind met elkaar verstrengeld zijn geraakt. De vooronderstelling dat 
een alternatief ontbreekt voor de oorspronkelijke ouder-kindrelatie is door de 
feiten gelogenstraft. Niettemin is het onvermijdelijk dat de adoptie de gezins
situatie kleurt, en ouders en kinderen voor existentiële vragen stelt die elders 
ontbreken. 

Dat de adoptie tevens een nieuwe afstammingsrelatie vestigt geeft aan de 
hele constructie een sterk "alsof" karakter. Sommigen3 hebben ervoor gepleit 
deze fictie op te heffen. De voordelen van adoptie zouden volgens deze au
teurs bewaard kunnen blijven door de oorspronkelijke burgerrechtelijke 
ouder-kindrelatie te ontdoen van alle bijbehorende rechten, en deze te koppe
len aan een wettelijk te beschermen sociaal ouderschap. Door de lotgevallen 
van de Wet Adoptie en Afstammingsrecht4 wordt wel geïllustreerd hoe in
gewikkeld de kwestie ligt. 

Van Oven, NJB 1938, p. 4. 
Zie voor bezwaren tegen invoering van adoptie in het Nederlandse recht Hermans, FJR 
1984, p. 185-188. 
B.v. De Langen, 1990, p. 120, met het voorstel van een afgezwakte vorm van adoptie, te 
noemen "aanvaarding van ouderschap", met variabele rechtsgevolgen en mogelijk na een 
verzorgingstermijn van een jaar als de aanvaarding van ouderschap in het belang van het 
kind is. Zo ook Gras, NJB-Kroniek 1997, p. 1485, en de daar vermelde auteurs. Nota, FJR 
1991, p. 76, prefereert behoud van de "volle" adoptie. Thomassen pleit vóór goede bescher
ming van de pleeggezinsituatie zonder dat hiertoe een afstamminsrelatie wordt gefingeerd, 
FJR 1995, p. 121. 
I.w.tr. 1-4-1998. 
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12. Beschouwing 

12.1. Algemeen 

In hoofdstuk II ging het over argumenten voor terughoudendheid van de 
overheid en de vooronderstellingen die daaraan ten grondslag liggen. In geval 
van KB-maatregelen blijkt de realiteit soms ver verwijderd van de uitgangs
punten van het personen- en familierecht. Deze vooronderstellingen zijn dan 
ook geen axioma's, maar hypotheses die getoetst kunnen worden aan de 
levensgeschiedenis van het concrete kind. Als zodanig zijn ze bruikbaar als 
hulpmiddel bij de invulling van rechtsgronden. Omgekeerd: zelfs als verdere 
feiten onvermeld blijven zinspeelt iedere maatregel op discrepantie tussen het 
optimisme van de premissen en de feiten van het concrete geval; zeker als de 
maatregel samengaat met feitelijke scheiding tussen ouder en kind kan hij 
alleen al door tijdsverloop aan verdere discrepantie bijdragen. Hierbij nemen 
de diverse vooronderstellingen niet gelijkelijk af in belang. Zo blijft van de 
verankerende functie van ouderschap ten alle tijde wel iets bestaan, gezien 
bijvoorbeeld de nadruk die bij adoptie en daarbuiten ligt op informatie over 
biologische ouders. Niettemin: bij elke verdergaande inbreuk worden over het 
geheel genomen de aannames van het personen- en familierecht een beetje 
meer ontmaskerd als niet toepasselijk op het concrete geval; iedere keer 
verliezen de argumenten voor terughoudendheid een beetje meer overtui
gingskracht. 

In hoeverre de vooronderstellingen over de ouder-kindrelatie in casu 
opgaan bepaalt bovendien richting en inhoud van wat de overheid aan het 
kind verplicht is. Met andere woorden: het doel van de inbreuk. Zo cirkelen 
premissen, rechtsgronden en rechtsdoelen steeds rond dezelfde waarden die 
benoemd kunnen worden als kwaliteit van de zorg en opvoeding, verank
ering, continuïteit, hechtingsmogelijkheden en family life. Kortom: waarden 
die veelal geassocieerd worden met het rechtsbegrip het belang van het kind. 
In het algemeen ondersteunen deze waarden het ouderlijk gezag, maar ze 
kunnen blijkens het bovenstaande in tegengestelde richting leiden als de voor
onderstellingen van het PFR over het geheel genomen al te weinig door de 
realiteit worden gedekt. Met andere woorden: bij uitzondering kunnen de 
argumenten voor terughoudendheid van de overheid in hun tegendeel verke
ren. 
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12.2. Hulpverlening in verband met KB-maatregelen 

Steeds geldt het belang van voorafgaande fases. Naarmate intensievere en 
langduriger pogingen om de situatie te beïnvloeden hebben gefaald ligt het 
minder voor de hand om de problematiek als voorbijgaand te beschouwen. De 
kwaliteit van de hulpverlening wordt vooral bepaald door gerichtheid op de 
specifieke situatie, waaronder een hoog bemoeizorggehalte, inclusief een 
grote mate van trouw en beschikbaarheid in tijd. Ook tolerantie hoort erbij, 
maar hulpverlening mag aan de andere kant niet het karakter krijgen van 
versluiering of van medeplichtigheid aan onvoldoende ouderlijke zorg. Duide
lijkheid over wat (minimaal) van de ouder verwacht wordt is dan ook een 
essentieel onderdeel, en die duidelijkheid behoort afgeleid te kunnen worden 
van het recht. 

Bij hulpverlening ten dienste van het kind moet steeds gezocht worden 
naar het gezamenlijke belang van ouder en kind, en naar een basis voor 
samenwerking met de ouder. Tegelijkertijd moet onderkend worden waar de 
basis voor samenwerking ontbreekt, waar de belangen wezenlijk strijdig zijn, 
en welke ruimte het juridische stelsel biedt om ook dan het kind recht te doen. 

Bij een OTS kan de GVI een belangrijke rol spelen naar hulpverleners en 
hun instellingen. Dat geldt in het bijzonder waar organisaties in hun beleid 
aan bemoeizorg te lage prioriteit geven, en waar hulpverleners geneigd blij
ken te hoge eisen te stellen aan de ouders. Het zijn niet alleen ouders die soms 
falen. 

12.3. Scheiding van ouder en kind door de overheid 

Langdurige feitelijke scheiding tussen ouder en kind leidt gemakkelijk tot een 
ernstige verarming van de relatie. Dit geldt vooral voor het jonge kind, dat 
nog weinig tijdsbesef heeft, en voor wie dagelijkse zorg, dagelijkse omgang 
en intimiteit onverbrekelijk samenhangen. Voor ouder èn kind is de prijs dus 
hoog, en door een dergelijke scheiding te veroorzaken1 laadt de overheid een 
zware verantwoordelijkheid op zich. Dit geldt des te meer als niet te voorzien 
is op welke termijn terugplaatsing mag worden verwacht. Zeker is ook de 
"kale" OTS een inbreuk, maar die is tenminste gericht op wat de ouder toch 
al behoort te doen. Bij scheiding van ouder en kind ligt dat wezenlijk anders. 
Dit pleit ervoor dat de overheid juist bij deze overgang terughoudend moet 

Veelal verblijft het kind t.t.v. de beschikking al buiten het gezin, zodat de term uithuisplaat
sing de realiteit niet dekt, zie hfdst. I, § 2.8. 
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zijn, en dat aan de argumentatie van deze inbreuk hoge eisen moeten worden 
gesteld. Het huidige wettelijke criterium geeft eerder het resultaat van een 
afweging aan dan dat het dwingt tot argumenten waarom de algemene vooron
derstelling niet opgaat en waarom dit kind meer heeft aan opvoeding elders 
dan aan gewoon bij zijn ouders blijven. 

12.4. Plaatsbepaling van het keerpunt 

"Ergens" op de glijdende schaal is het belang van het kind niet meer verbon
den met de ouder. In het Nederlandse recht ligt dit punt formeel bij de ontne
ming van het gezag, en in feite soms al eerder. De voogdijinstelling of andere 
voogd heeft de opdracht van de wetgever, en de gezamenlijke zegen van de 
Nederlandse jurisprudentie en doctrine om het belang van het kind als zelf
standig richtsnoer toe te passen.1 Dat dit belang bij een eventuele herstelpro
cedure de doorslag moet geven is in het Nederlandse bestel al evenzeer onom
streden.2 Bovendien tonen de ontwikkelingen rond de OTS/UHP aan dat ook 
tijdens de OTS het recht van de ouder op feitelijk samenleven met het kind 
minder zwaar weegt dan het belang van het kind. Dat bij dit BvhK steeds het 
belang bij samenleven met de eigen ouder meespeelt doet niet af aan het 
totaalbeeld. Tussen deze stevig gewortelde en door recente ontwikkelingen 
bevestigde Nederlandse rechtstraditie en de jurisprudentie van het Straatsburg-
se Hof wringt het enigszins. Van dit Hof mag de overheid juist niet de ouder
lijke rechten op family life aantasten met het belang van het kind als zelfstan
dig argument. Het Europese Hof vereist tot nu toe daarvoor een verwijzing 
naar ouderlijk gedrag; zijn jurisprudentie doet bovendien vermoeden dat het 
moet gaan om recent gedrag.3 Dit laatste is nu precies wat volgens de Neder
landse rechtstraditie in elk geval bij verlenging van OTS/UHP en bij de her
stelprocedure niet is vereist. Wel moet opgemerkt worden dat de jurispruden
tie van het Europese Hof een toenemende nuancering laat zien. Bovendien 
heeft het Hof zich nog niet uitgelaten over situaties waarbij een pleegouder 
met het gezag is bekleed; mogelijk zou een dergelijke casus nieuwe gezichts
punten opleveren, maar daar valt in dit stadium nog niets over te zeggen. 

Zie hfdst. VII over het belang van het kind als criterium bij rechterlijke beslissingen in het 
algemeen. 
De wergroep-WIJN (Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland) ging nog 
verder, 1981, p. 50: herstel moet in principe slechts mogelijk zijn bij een voor het kind 
schadelijke situatie die inderdaad "herstel" behoeft; de ouders kunnen alleen herstel vragen 
gedurende een beperkte tijd - b.v. tot twee à drie jaar - na de ontneming van het gezag. 

Zie hfdst. VII, § 2.4. 
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Over het geheel genomen suggereert de Straatsburgse benadering ten onrechte 
dat de vooronderstellingen over de ouder-kindrelatie met volle kracht moeten 
blijven gelden ongeacht wat er aan de strijd van het moment is voorafgegaan. 
De ouder wordt onverminderd gezien als vertegenwoordiger van het kind. 
Wel noemt het Hof de belangen van de minderjarige in sommig verband 
doorslaggevend tegenover die van de ouder, maar vooralsnog laat het Hof dat 
belang slechts het zwaarst wegen als het kind uitdrukkelijk een eigen keuze 
onder woorden kan brengen.1 Voor zover er al iets blijkt van een visie op de 
specifieke rechten en belangen van Gonge) kinderen vindt deze slechts zeer 
ten dele steun in de state of the art van kinddeskundigen. Bovendien ziet het 
er naar uit dat de pleegouders tot nog toe door de Straatsburgse autoriteiten 
werden beschouwd als verlengstuk van de overheid.2 Over het family life 
tussen hen en het kind heeft het Europese Hof zich tot nu toe niet expliciet 
uitgelaten, hoewel daar alle gelegenheid toe is geweest. Tenslotte zij opge
merkt dat het slechts langzaam tot het Europese Hof lijkt door te dringen dat 
de overheid bij KB-maatregelen niet alleen opkomt voor een algemeen be
lang, maar ook en vooral voor het belang van een zeer specifiek kind, dat 
zeker niet minder dan de ouder aanspraak maakt op de bescherming van het 
verdragsrecht. Of de zaak-Bronda3 een wezenlijke koerswijziging inluidt zal 
de tijd moeten leren. 

De manier waarop KB-maatregelen tot nu toe in Straatsburg worden bena
derd overtuigt mij dan ook niet. Zeker in verband met de KB-maatregelen is 
ouderschap een functioneel begrip. Als het zijn functies heeft verloren kan en 
moet soms ook zijn juridische bescherming afgezwakt worden, voor zover die 
bescherming samenhangt met de veronderstelde dienstbaarheid van ouder
schap aan het kind. In 1900 motiveerde de minister ontneming van het gezag 
met "zedelijke onbevoegdheid" van de ouders, maar de parlementariër Visser 
legde het accent op de rechten van "zowel de kleinen als de grooten".4 Nog 
steeds ligt de bestaansreden van het Nederlandse stelsel in rechten van ouder 
èn kind. Het Europese hof geeft echter tot nu toe weinig bescherming aan de 
rechten van kinderen. Dit is niet alleen een probleem voor Nederland, maar 
ook voor andere aangesloten landen. Hierbij zij wel vermeld dat vooral de 
recente zaak-Bronda doet vermoeden dat het standpunt van het Europese Hof 
zich nog niet heeft uitgekristalliseerd. In elk geval lijkt discussie op internatio
naal niveau nodig en zinvol. 

Zie hfdst. IV, § 2.2.2 en hfdst. VII, § 2.4. 
Zie hfdst. IV, § 2.2.4. 
Zie hfdst. IV, § 2.2.2 en hfdst. VII, § 2.4. 
Zie hfdst. I, § 1. 
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X. Slotbeschouwing 

1. Inleiding 

Deze studie ging over de vraag 
a. hoe de legitimatie van de KB-maatregelen in het Nederlandse recht uitge

werkt wordt, 
b. welke juridische problemen daarbij rijzen, en 
c. hoe deze problemen constructief benaderd kunnen worden. 

In de vorige hoofdstukken werden deze vragen van verschillende kanten be
naderd. In het onderstaande komen eerdere conclusies herschikt en samen
gevat terug, met een uitsplitsing naar: 
- rechten van ouders; 
- het wettelijk systeem en art. 8 EVRM; 

° de open rechtsgrond van de OTS; 
moet altijd toegewerkt worden naar terugplaatsing van het kind bij de 
ouder(s)? 
de grens tussen beperking en ontneming van het ouderlijk gezag; 

° de relatie met het bestuursrecht; 
- Het gebrek aan belangstelling voor feitelijke invulling van de rechtsgron

den; 
- het rechtsbegrip het belang van het kind; 
- rechterlijke motivering; 
- onderbouwing, en 
- de relatie tussen hulpverlening en KB-maatregelen. 
Steeds wordt hierbij verwezen naar de onderbouwing in voorafgaande hoofd
stukken. 

In de slotparagraaf tenslotte wordt teruggekomen op de grote invloed die 
vooronderstellingen over de ouder-kindrelatie hebben op het desbetreffende 
recht. 

2. Rechten van ouders 

De rechten van ouders kunnen op twee manieren benaderd worden, en elke 
benadering gaat samen met een cluster van juridische, morele en levensbe
schouwelijke associaties. Deze lopen in theorie en praktijk sterk in elkaar 
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over, waardoor de hier geschetste tweedeling enigszins kunstmatig is. Het 
onderscheid is echter nuttig omdat het bijdraagt tot ontrafeling van impliciete 
normen, en daarmee tot een beter begrip van de diverse standpunten. 

De eerste zienswijze hangt nauw samen met de eerder vermelde vooron
derstellingen over de ouderlijke competentie en goede wil jegens het kind, en 
over de lotsverbondenheid tussen ouder en kind.1 Deze verbondenheid staat 
niet alleen in dienst van het kind; impliciet is de gedachte dat de ouder het 
kind nodig heeft vanuit een eigen behoefte die van de kant van het recht 
bescherming verdient. In deze benadering wordt de vrijheid van het individu 
doorgetrokken naar ouderlijke vrijheid, in de Angelsaksische literatuur veelal 
verwoord met parental autonomy. De vrijheid die iemand als burger toekomt 
betreft de gehele privésfeer, waarvan het kind deel uitmaakt. Het kind wordt 
gezien als "eigen" aan de ouder in sociaal-emotionele zin. Het aldus geïnter
preteerde ouderlijk recht ontleende lange tijd een slecht imago aan de histori
sche band met het eigendomsrecht en het patriarchaat. Het Europese Hof 
heeft echter nieuwe luister gegeven aan ouderlijke rechten als rechten terwille 
van de ouder zelf, en de oude mésalliance is uit het oog geraakt. 

In de hierboven geschetste gedachtengang is het ouderlijk recht vanouds 
wel gekoppeld aan verantwoordelijkheid voor het kind, maar deze verant
woordelijkheid wordt meer verondersteld dan dat het accent wordt gelegd op 
toetsing. De bij ouderschap behorende rechten kunnen worden beperkt, maar 
ze hebben als grondrecht een hoge status tegenover rechten van anderen. 

Men kan ouderlijke rechten ook opvatten als een geheel van bevoegdheden 
die gekoppeld zijn aan verantwoordelijkheid jegens het kind.2 In deze benade
ring ligt het accent op het grondrecht van het kind als afzonderlijke persoon 
met eigen rechten, die extra bescherming verdienen vanwege de zwakke 
positie van het kind. De zorgplicht rust op ouder én overheid. De ouder is in 
deze opvatting jegens het kind gebonden aan de regels van redelijkheid en 
billijkheid. De overheid geeft aan haar verantwoordelijkheid in de eerste 
plaats vorm door faciliteiten ter beschikking te stellen aan ouders en kinderen. 
Daarnaast is zij niet slechts gerechtigd maar ook verplicht om te waken over 
hoe de ouder zijn verantwoordelijkheid nakomt, en om in te springen als het 
kind onvoldoende "tot zijn recht" komt. Met andere woorden: de overheid 
wordt gezien als parens patriae. In deze visie kunnen ouderlijk rechten aan 
gewicht verliezen als ze niet worden "ingevuld" met verantwoordelijk gedrag 
jegens het kind; de beschermwaardigheid van ouderlijke rechten vloeit ten-

1 Hfdst. II, i.h.b. § 2 en § 3. 
2 Hfdst. IV, §2.1. 
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minste gedeeltelijk voort uit hun vooronderstelde, maar toetsbare dienstbaar
heid aan het kind. 

De laatst geschetste gedachtegang is sterk verbonden met het recht van de 
KB-maatregelen, en deze benadering is dan ook jonger.1 Bovendien wordt hij 
in de literatuur uitdrukkelijker verwoord. Hierdoor kan het gemakkelijk lijken 
of deze visie tegenwoordig bepalend is of zou moeten zijn. Deze schijn is 
verraderlijk. Veeleer gaat het hier om een manier van denken die zinvol is bij 
belangentegenstellingen tussen ouders en minderjarigen, maar die de andere 
opvatting over ouderlijke rechten geenszins opzij zet. 

Dât de overheid op grond van eigen verantwoordelijkheid moet kunnen ingrij
pen heeft in de twintigste eeuw in ons land niet ter discussie gestaan. Ook het 
Europese Hof tornt niet aan dit principe. Het Hof beschouwt echter wel 
nadrukkelijker dan de laatste decennia in ons land gebruikelijk was het ouder
lijk recht als een grondrecht dat, zoals alle andere grondrechten, in dienst 
staan van de rechthebbende zelf. Deze hernieuwde nadruk is terecht, maar het 
gevaar bestaat dat de typische functie van het ouderlijk recht als pendant van 
ouderlijke plicht teveel uit beeld verdwijnt. Bij die ouderlijke plicht behoort 
het respecteren van het kind als een persoon met eigen rechten en behoeften. 

3. Het wettelijk systeem en art. 8 EVRM 

3.1. De open rechtsgrond van de OTS2 

De OTS, al dan niet gecombineerd met een plaatsingsbeschikking, is verre
weg de belangrijkste maatregel. Dat komt niet alleen omdat de OTS veel 
vaker wordt uitgesproken dan ontheffing en ontzetting, maar ook omdat ge
zinsvoogdij in de praktijk de belangrijkste toegangspoort vormt naar ontne
ming van het gezag tegen de wens van de ouder. 

In 1995 is opnieuw gekozen voor een open wettelijke rechtsgrond voor de 
OTS en de OTS/UHP. Het is gelukkig dat het Europese Hof een open rechts
grond acceptabel acht. Nauw omschreven rechtsgronden zijn niet wenselijk 
omdat het gevaar van verstarring te groot is, en omdat ze te weinig garantie 

Althans in de hier gebruikte bewoordingen. Zie Fiege 1993, p. 20, over het grotere be
schermingsgehalte van het oud-Germaanse mundium, vergeleken met de Romeins-rechtelij
ke patria potestas. 
Zie hfdst. III, § 5 en § 6. 



264 Slotbeschouwing 

bieden dat aan kinderen recht wordt gedaan. De nadelen uit het oogpunt van 
rechtzekerheid kunnen bovendien ondervangen worden. Hierbij moet in de 
eerste plaats gedacht worden aan rechterlijke motivering, publicatie van 
jurisprudentie en discussie in de literatuur. Verder kan het ultimum 
remedium-criterium bijdragen aan rechtzekerheid doordat dit dwingt tot zo 
min mogelijk inmenging terwijl zo nodig gelijktijdig hulpverlening kan wor
den aangeboden. Deze gang van zaken levert bij uitstek een gelegenheid om 
fair warning op maat te bieden; hierbij is het belangrijk dat de hulpverlener 
niet alleen uitgaat van de eigen zorgplicht, maar ook kan verwijzen naar een 
herkenbare juridische normering terzake van wat kinderen van ouders mogen 
verwachten. 

Wel moet bedacht worden dat het Europese Hof aan de onderbouwing 
hogere eisen stelt dan in ons land gebruikelijk is. Met name het vereiste dat 
het ouderlijk gedrag aantoonbaar schadelijk moet zijn voor het kind is een 
nieuw element, dat in de literatuur nog te weinig aandacht heeft gekregen. 
Vooralsnog is het overigens de vraag of het Europese Hof aan deze eis blijft 
vasthouden; bovendien is het niet geheel duidelijk of het Hof die eis ook stelt 
bij KB-maatregelen waarbij het kind in het gezin blijft. Voor een maatregel 
als de Nederlandse OTS zonder plaatsingsbeschikking lijkt het vereiste van 
het Europese Hof mij in elk geval te zwaar. 

3.2. Moet altijd toegewerkt worden naar terugplaatsing van het kind bij de 
ouder?1 

Kinderen horen bij hun ouders. Het gehele familie- en jeugdrecht wordt 
vanouds gekleurd door dit uitgangspunt dat bevestigd wordt door hedendaagse 
opvattingen over de rechten van ouders èn kinderen. De ervaring dat kinderen 
ondanks gebrekkige ouderlijke zorg in het algemeen blijven verlangen naar 
het ouderlijk gezin draagt bij tot brede acceptatie van dit uitgangspunt. Dit 
alles impliceert dat verblijf van het kind buiten het gezin als het enigszins kan 
tijdelijk behoort te zijn. In Nederland is dit uitgangspunt echter niet meer 
geweest dan een regel waarop uitzonderingen mogelijk zijn. Ook in recente 
discussies ging het hooguit om de vraag hoe die uitzonderingen het beste 
vorm kunnen krijgen: hetzij via gezagsoverdracht aan een niet-ouder, hetzij 

Zie hfdst. IV, § 2.2.2., hfdst. VI, § 4.5, hfdst. VII, en hfdst. IX § 8.4. 
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via een jaarlijkse toetsing door de rechter waarbij de ouder, op straffe van 
alsnog gezagsverlies, geacht wordt niet al te hard te protesteren.1 

Het Europese Hof verhief aanvankelijk het uitgangspunt tot een bijna 
absolute regel.2 Hierin is sindsdien wel enige nuancering gekomen, maar ook 
in de recente zaak-Johansen3 laat het Hof weinig ruimte. Het opmerkelijke is 
dat de Europese uitspraken over KB-zaken in elk geval in ons land weinig 
discussie hebben uitgelokt. Toch ben ik noch in de Nederlandse, noch in de 
Duitse en Angelsaksische literatuur opvattingen tegengekomen waar deze 
Straatsburgse lijn op aansluit. Zeker, het is gelukkig al enige decennia ge
meengoed dat het belang van het kind (verder: BvhK) gewoonlijk vereist dat 
naar thuisplaatsing wordt toegewerkt. Het Europese Hof fundeert het vereiste 
echter niet op het belang of het recht van het kind, maar op het recht van de 
ouder. Over de rechten die krachtens art. 8 EVRM of anderszins aan het kind 
toekomen liet het Hof zich bij kinderbeschermingszaken tot nu toe slechts in 
de meest algemene termen uit. 

3.3. De grens tussen beperking en ontneming van het ouderlijk gezag4 

Onder welke omstandigheden OTS/UHP middels ontneming van het gezag 
moet worden vervangen door voogdij is op dit moment onduidelijk.5 Gewoon
lijk wordt de kwestie in verband gebracht met jonge kinderen en pleeggezin
plaatsing voor lange termijn Zeker voor kinderen houdt family life immers 
meer in dan feitelijk samenwonen op een bepaald moment, zodat respect voor 
duurzaamheid een aspect is van respect voor family life. 

De kwestie kan echter ook belangrijk zijn voor oudere kinderen en voor 
kinderen die niet in een pleeggezin opgroeien, al was het alleen maar omdat 
zij ook bij OTS voor wettelijke vertegenwoordiging afhankelijk blijven van de 
ouder. Dit is anders in het Britse recht, waar de local authority aan de care 
order ouderlijke bevoegdheden ontleent. Bij onze OTS/UHP is daarvan geen 
sprake. Dit kan problemen geven, bijvoorbeeld als ouders letterlijk of figuur
lijk niet thuis geven of als zij hun positie misbruiken door het kind onder druk 

Zie hfdst. III, § 3.2 en § 6. 
Zie hfdst. IV, i.h.b. § 2 en 3. 
EHRM 7-8-1996 (Johansen), § 78, Reports of Judgments and Decisions 1996-III, p. 979/ 
NJ 1998-324. 
Zie hfdst. III, § 3 en § 6. 
In principe geldt dit ook voor de "kale" OTS, maar in de praktijk speelt hierbij het pro
bleem veel minder vaak. 
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te zetten. Sommige problemen kunnen wel omzeild worden1, maar voor de 
lange duur zijn de beschikbare oplossingen niet bedoeld en ook niet geschikt. 
Hiernaast zijn specifieke omstandigheden mogelijk waardoor de jaarlijks 
terugkerende procedure voor verlengig van de OTS, en de teneur dat het kind 
vroeg of laat terug behoort te gaan naar de ouder voor de jeugdige onevenre
dig nadeel met zich meebrengt. 

3.4. De relatie met het bestuursrecht 

De Raad voor de Kinderbescherming en de (G)VI's vallen onder de Algeme
ne wet bestuursrecht. Ook het Europese Hof benadrukt in verband met de 
KB-maatregelen de publieke functie van de kinderbeschermingsinstellingen. 

Ongetwijfeld zitten er publiekrechtelijke kanten aan het maatregelenrecht. 
Eenzijdige nadruk hierop doet echter gemakkelijk uit het oog verliezen dat de 
overheidsplicht bij de toepassing van het recht van de KB-maatregelen voort
vloeit uit rechten van concrete kinderen. Zo rekestreert de Raad voor de 
kinderbescherming niet primair terwille van de openbare orde, maar ter 
verdediging van de rechten van een zeer bepaald kind. Met de OTS wordt 
ondersteuning beoogd van ouderlijke verplichtingen aan het kind. Voor zover 
de ouder belang heeft bij niet-inmenging doet de rechter uitspraak in een 
belangentegenstelling tussen ouder en kind. Tenslotte: de OTS en de ontne
ming van ouderlijk gezag leiden tot wijziging in de gezagsrelatie tussen ouder 
en kind, en ontneming van het gezag opent de weg naar pleegoudervoogdij 
en, zij het dat de mogelijkheden hiertoe onlangs beperkt zijn2, naar adoptie. 
Kortom: met de maatregel wordt beoogd de ouderlijke verantwoordelijkheid 
te bevorderen, aan te vullen of - afhankelijk van de aard van de maatregel - te 
vervangen. Dit betekent dat bij de uitvoering het belang van dit speciale kind 
even centraal moet staan als bij de uitoefening van het ouderlijk gezag; met 

In het algemeen kan de GVI gebruik maken van haar aanwijzingsbevoegdheid ex art. 1:258 
BW lid 1. Voor een paspoort voor een onder toezicht gesteld kind geldt art. 36 van de 
paspoortenwet: niet de toestemming van degene die het gezag uitoefent is vereist, maar van 
de kinderrechter. Bij OTS geldt voor een medische behandeling van een twaalfminner art. 
1:264 BW: de kinderrechter kan in plaats van de ouder toestemming geven als de behande
ling noodzakelijk is om "ernstig gevaar" voor de gezondheid te voorkomen en als de ouder 
toestemming weigert; voor twaalf- tot zestienjarigen geldt ongeacht OTS art. 7:450 BW lid 
2: een medische verrichting kan zonder toestemming van de ouders of voogd worden 
uitgevoerd "indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorko
men alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting 
weloverwogen blijft wensen. 
Zie art. 1:228 lid 2 BW, i.w.tr. 1-4-1998. 



X. Slotbeschouwing 267 

andere woorden: de uitvoerder moet opkomen voor het kind. Wel behoort de 
uitvoerder bij de interpretatie van het belang van dat kind te streven naar 
overeenstemming met de ouder, en diens hoogst persoonlijke opvatting van 
het BvhK dient daarbij zwaar te wegen. Naarmate het echter minder aanne
melijk is dat de ouder het gezag uitoefent in het belang van het kind wordt de 
positie van de kinderbeschermingsinstelling naar doel meer verwant met die 
van de vertegenwoordiger van de wilsonbekwame in het burgerlijk recht. In 
geval van instellingsvoogdij is volgens ons BW de instelling zelfs vertegen
woordiger van het kind. In de Straatsburgse jurisprudentie blijkt echter weinig 
aandacht voor de vertegenwoordigende functie van de overheid. Dit is des te 
meer problematisch nu het Europese Hof het door de diverse overheden 
gestipuleerde belang van het kind niet uit eigen beweging vertaalt in rechten 
van het kind, inclusief recht op family life. Men bedenke bij dit alles dat het 
kind tot nu toe voor het Europese Hof slechts formeel vertegenwoordigd werd 
door een ouder. Vertegenwoordiging door een voogd is mogelijk als deze een 
natuurlijke persoon is, maar is zeker niet mogelijk door een instelling voor 
gezinsvoogdij. Vertegenwoordiging door een voogdijinsteïïmg lijkt wel moge
lijk, maar als de rechtsstrijd zich indirect richt tegen de ouders zal de instel
ling waarschijnlijk door het Europese Hof meer gezien worden als een over
heidsinstantie dan als vertegenwoordiger van het kind. Dit alles vergroot de 
kans dat het Europese Hof jonge kinderen ziet door de bril van ouders. In het 
algemeen is dit de beste manier om de rechten van kinderen scherp te zien. 
Dat bij kinderbeschermingszaken hiervan onverminderd uitgegaan mag wor
den ligt niet voor de hand. 

4. Het gebrek aan belangstelling voor feitelijke invulling van de 
rechtsgronden 

In het algemeen mag men in de combinatie van wetgeving, jurisprudentie en 
doctrine informatie verwachten over geldend recht. Bij de aanvang van deze 
studie meende ik dan ook in dat geheel aanwijzingen te zullen vinden over de 
feitelijke omstandigheden die wel of juist niet een invulling kunnen vormen 
voor de wettelijke gronden van KB-maatregelen. Ik verwachtte op zijn minst 
dat ik conclusies zou kunnen trekken ten aanzien van de overwegingen die bij 
die invulling een rol spelen. Deze verwachtingen zijn slechts zeer gedeeltelijk 
uitgekomen. Zeker, alleen al doordat weinig jurisprudentie is gepubliceerd en 
door gebrek aan discussie in de literatuur wordt de indruk gewekt dat er een 
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globale consensus heerst waar de praktijk genoeg aan heeft.1 In de juridische 
literatuur blijkt deze consensus vooral impliciet. Van echte verantwoording, 
wijzigingen in interpretatie, discussie over grensgevallen of verschillen in 
waardering van relevante omstandigheden blijkt daarbij opvallend zelden. In 
de jurisprudentie is het niet beter: feitelijke omstandigheden blijven veelal zo 
vaag, dat de indruk wordt gewekt van een algehele minachtig voor feiten. Mij 
is bijvoorbeeld geen jurisprudentie bekend waarbij een maatregel werd gemo
tiveerd met fysieke mishandeling van het kind. Het recht als geheel geeft 
bovendien weinig uitsluitsel over de voor de hand liggende vraag wanneer 
min of meer acceptabele hardhandigheid van een ouder jegens een kind over
gaat in mishandeling of anderszins een rechtsgrond oplevert voor OTS. 

Voor dit alles zijn wel enkele verklaringen. 
a. De aanleiding tot overheidsbemoeienis kan heel goed liggen in een enkele 

gebeurtenis. De werkelijke argumentatie voor een kinderbeschermings
maatregel moet echter vrijwel altijd gezocht worden in een cumulatie van 
factoren; dergelijke complexe en bovendien veelal chronische problema
tiek lokt niet uit tot juridisch debat. 

b. Bij de KB-maatregelen is het juridische oordeel gewoonlijk nauw verbon
den met de waardering van de feiten. Deze waardering is voorbehouden 
aan de feitenrechter; àls de zaak al bij de Hoge Raad komt onthoudt deze 
zich dan ook op dit punt van een oordeel, terwijl juridische discussie in het 
algemeen juist door cassatierechtspraak wordt gevoed. 

c. Rechtspraak over de KB-maatregelen werd en wordt voorbereid door de 
Raad voor de Kinderbescherming. Deze beoordeelt of een klachtzaak in 
onderzoek wordt genomen, en of een (verderstrekkende) maatregel wordt 
gevraagd. Tot nu toe is geen prioriteit gegeven aan een algemene verant
woording van het beleid daarover.2 

Hetzelfde geldt voor de (G)VI's, terwijl het in grote mate van de werkwij
ze van deze instellingen afhangt hoe ver de maatregel in feite in het ouder
lijk gezag ingrijpt. 

d. De rechtspraak ten aanzien van de KB-maatregelen heeft steeds sterk 
aangeleund tegen de hulpverlening. In deze branche is bij kinderbescher-
mingsproblematiek het benoemen van oorzakelijke verbanden vaak minder 

Zie hfdst. VI. 
Behalve wat betreft het ultimum remedium-criterium; Normenrapport II, 1987, p. 3 en 
1992, p. 3; WOPP-rapport 1995, p. 7; in dit laatste rapport wordt verder gesproken van een 
"(dreigende) schending van fundamentele rechten van het kind" en van een "(dreigende) 
schending van fundamentele recht van het kind op een gezonde en evenwichtige ontwikke
ling en uitgroei naar zelfstandigheid", resp. p. 7 en p. 23. Zie verder hfdst. V, § 5.2. 
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urgent dan op de toekomst gerichte samenwerking met de ouder. Dit heeft 
consequenties gehad voor de toepassing van de wettelijke formule "het 
belang van het kind". Nadruk op hulpverlening leidt tot een retorisch 
gebruik van deze term, en, als het begrip al wordt ingevuld, tot een eenzij
dige accentuering van datgene waarover betrokkenen het eens zijn. Voor 
het overige wordt de inhoud van de "toverformule" voornamelijk bepaald 
door kind-deskundigen, met een sterk accent op het belang van continuïteit 
van feitelijke verzorging en opvoeding. Deze opvatting heeft in de Neder
landse rechtspraak tot nu toe zwaar gewogen, en de neerslag hiervan is 
terug te vinden in de literatuur. 

Zou het gebrek aan belangstelling ook hieruit kunnen worden verklaard dat 
onuitgesproken de gedachte overheerst dat het niet mogelijk is om uit het 
ingewikkelde complex van feiten, indrukken en waarderingen voldoende 
beeld te geven van wat juridisch relevant is? Dit mogelijke argument gaat 
hooguit ten dele op: weergave van feiten is in elk geval meer mogelijk dan in 
de vaderlandse literatuur en jurisprudentie gebruikelijk is; bij de Straatsburgse 
jurisprudentie bijvoorbeeld valt juist de uitgebreide weergave van feitelijke 
omstandigheden op.1 

Hoe dit zij, nu het Europese Hof scherpe eisen stelt aan de onderbouwing 
van de rechtsgrond is het hoog tijd dat literatuur en rechterlijke motivering 
meer aandacht geven aan gezinsomstandigheden en concrete gedragingen van 
ouders en kinderen die kunnen leiden tot KB-maatregelen. 

5. Het belang van het kind2 

Het algemene familierecht is gebaseerd op de vooronderstelling dat het belang 
van kinderen bij de ouder in goede handen is, en dat een sterke positie van de 
ouder in het belang van het kind is. Weliswaar zijn de verbondenheid als 
zodanig en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheid gegeven, maar 
binnen die context is de ouder grotendeels vrij om in concrete omstandighe
den het BvhK te bepalen. 

Het recht van de KB-maatregelen is echter uitzonderingsrecht, waarbij ten
minste impliciet de hierboven vermelde vooronderstellingen worden getoetst 

Zij het dat hierbij vooral aandacht wordt besteed aan de periode nadat het kind van de ouder 
gescheiden was. 
Zie hfdst. VII. 
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aan de feitelijke omstandigheden. In dit verband verschilt het BvhK in twee 
belangrijke opzichten van het BvhK in het algemene personen en familierecht. 
Ten eerste heeft het BvhK weliswaar ook bij de KB-maatregelen een variabele 
inhoud, maar de inhoud wordt niet uitsluitend door de ouder bepaald. Ten 
tweede is het BvhK bij de KB-maatregelen niet noodzakelijkerwijze verbon
den met bescherming van de gewone juridische bevoegdheden van de ouder. 
Integendeel, waar het wordt gehanteerd als doelcriterium dient het in feite 
vaak als een middel tot beperking van die bevoegdheden. Van hieruit is het 
slechts een kleine stap naar gebruik van het BvhK als zelfstandig argument 
voor overheidsingrijpen. Van een dergelijk gebruik wil het Europese Hof 
mijns inziens terecht niet weten. Liever moet het BvhK zo worden opgevat 
dat het slechts mag leiden tot inperking van de ouderlijke bevoegdheden als 
blijkt dat de omstandigheden van het kind in strijd zijn met het complex van 
hierboven1 vermelde wettelijke vermoedens. Deze benadering ligt voor de 
hand, maar is niet gebruikelijk. Dit valt te verklaren uit een lange traditie 
waarbij het begrip BvhK diende als middel om uiteenlopende en soms tegen
strijdige ideeën zo pijnloos mogelijk te overkoepelen. Dit retorische gebruik is 
in de praktijk buitengewoon nuttig gebleken, maar voor zover het in de plaats 
komt van nadere motivering staat het op gespannen voet met het motiverings-
vereiste. Lange tijd is dit vereiste op de achtergrond gebleven, maar zeker in 
het licht van de Straatsburgse opvattingen is dit niet langer acceptabel. 

Er zijn nog andere problemen. 
a. De jurisprudentie van het Europese Hof dwingt tot de conclusie dat het 

Hof herstel van het feitelijk samenwonen formuleert als doel-bij-uitstek 
van de maatregel, en als doelcriterium boven het BvhK stelt. Deze rangor
de is niet alleen in strijd met de lange en goed in doctrine en wetgeving 
ingebedde traditie van het Nederlandse recht, maar ook met de betrekke
lijk recente Britse wetgeving waarbij een soortgelijke traditie is verwoord 
in de paramount-rtgtl. De Straatsburgse lijn staat eveneens op gespannen 
voet met art. 3 van het IVRK. 

b. Het ziet er naar uit dat de waarde die het Europese Hof toekent aan de 
kans voor het kind om in te groeien in een pleeggezin afwijkt van de inter
nationale state of the art van deskundigen op het gebied van de kinderlijke 
ontwikkeling. 

c. De Straatsburgse jurisprudentie suggereert dat de kinddeskundige in de 
concrete rechtsgang meer wordt gezien als bondgenoot van de overheid 
dan als de tolk van het kind. 

1 Zie § 2 van dit hoofdstuk, en hfdst. II. 
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Ook over deze punten lijkt debat wenselijk. 

6. Rechterlijke motivering1 

De rechterlijke motiveringsplicht vormt een belangrijk tegenwicht tegen de 
bezwaren van een open wettelijke regeling. 

Voor zover echter uit de beschikbare jurisprudentie valt af te leiden heeft 
de rechtspraak zich in elk geval tot voor kort een grote mate van vaagheid 
veroorloofd. Vanuit de literatuur zijn weinig concrete eisen gesteld aan moti
vering van de KB-maatregelen, en de Hoge Raad heeft tenminste de schijn 
gewekt dat vaagheid in verband met de KB-maatregelen een deugd is die 
cultivering verdient. 

In § 6 van hoofdstuk V gaf ik voor dit alles een aantal mogelijke verkla
ringen. Met name de wens om ouders krenking te besparen is vanuit hulpver
leningsstandpunt een krachtig argument vanwege de vrijwel altijd aanwezige 
noodzaak om terwille van het kind de samenwerking met de ouder open te 
houden. Die wens is echter niet altijd te verenigen met de noodzaak tot be
hoorlijke motivering van wat niet alleen een inbreuk is op het ouderlijk recht, 
maar ook op het recht van het kind om door de ouder opgevoed te worden 
zonder inmenging van buiten. Hoe belangrijk de medewerking van de ouder 
ook is, om die te verkrijgen mag verhulling van de ernst van de situatie niet 
als ruilmiddel dienen. Men bedenke bovendien dat hulpverlening niet per 
definitie betere kans van slagen heeft als ouderlijk falen onbenoemd blijft. 
Juist in de hulpverlening aan multiproblem-geziimen bestaat dan ook de laatste 
jaren een tendens om problematisch ouderlijk gedrag te benoemen, en ver
wachtingen ten aanzien van ander gedrag te concretiseren. In de hulpverle
ning kan dit ingebed worden in een ondersteunende benadering. Bij recht
spraak is speciale vakbekwaamheid vereist om zo te motiveren dat het doel 
van de maatregelen niet wordt gehinderd. 

Van motivering is in de eerste plaats heil te verwachten voor een betere 
legitimering per geval. Hierbij dient gestreefd te worden naar een systemati
sche beantwoording van de rechtsvragen betreffende rechtsgrond en overige 
criteria en naar een expliciete waardering van de feiten. Belangrijk thema 
behoort te zijn in hoeverre de realiteit in de gegeven situatie afwijkt van de 
vooronderstellingen, op grond waarvan het recht de ouder-kind relatie be

zie hfdst. V, i.h.b. § 6. 
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schermt tegen de overheid. In de tweede plaats kan motivering bijdragen tot 
hoogst noodzakelijke rechtsvorming. 

Behalve via strikter toezicht van de cassatierechter kan het nakomen van 
de motiveringsplicht ook langs andere weg bevorderd worden. Te denken valt 
aan ruimere publicatie van uitspraken van de feitenrechter, systematisch 
onderzoek naar motivering, en uiteraard aan discussie in vakpers en overige 
media. 

7. Onderbouwing van het verzoek van de Raad om een kinder
beschermingsmaatregel1 

In de laatste decennia is de wijze van onderbouwing sterk beïnvloed door 
werkwijzen en attitudes die zijn ontleend aan de hulpverlening, waarbij een 
sterk accent ligt op de vertrouwensrelatie met en de visie van de ouder. Het is 
de vraag of het hierdoor gegroeide model van onderzoek en rapportage ideaal 
is. Soms is over de thuissituatie concretere informatie gewenst dan het verhaal 
van de ouder. Zou bijvoorbeeld het gebruik van video ter onderbouwing van 
adviezen onder omstandigheden - en onder strikte juridische regels - moeten 
worden overwogen? Ook kan politie-informatie relevant zijn. Dat geldt niet 
alleen bij vermoedens van mishandeling of seksueel misbruik, maar ook bij 
chronische en ernstige onrust in het gezin die de zorg voor kinderen 
beïnvloedt. Zo beschrijft Van Montfoort een zaak waar gedurende enkele 
jaren na de geboorte van het eerste kind in 1982 meer dan veertig meldingen 
bij de politie binnen komen van het gezin zelf, de wederzijdse families en de 
buren. De politie noteerde meldingen onder de opschriften: 

"Klachten over Jansen-Pietersen", "Aangifte vernieling", "Kinderverwaar
lozing?", "Klacht over Jansen", "Jansen aangehouden in verband met 
burenruzie", "Leeghalen woning Jansen", Zaak Jansen", "Wederom Jan
sen", "Gesprek over Jansen ", "Jansen! Jansen! Jansen!", "De overbeken
de Jansen!", "Fam. Jansen!!!!!!!!!" en "Familie Jansen over de rooie"".2 

Als de Raad eenmaal heeft besloten tot onderzoek zou de Raad in principe 
moeten informeren bij de school, bij de huisarts en bij eventuele eerdere 
hulpverleners die met het oog op de kinderen contact hadden met het gezin. 

Zie hfdst. V, § 5.2 en § 5.3. 
Van Montfoort 1993, p. 136; de politie probeerde overigens vergeefs te verwijzen naar het 
algemeen maatschappelijk werk en de RIAGG; ook een poging om de Raad in te schakelen 
liep op niets uit.. 
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Psycho-diagnostisch onderzoek van het kind kan om diverse redenen nuttig 
zijn. Dergelijk onderzoek kan inzicht geven in de ontwikkeling van een kind, 
in de manier waarop de ontwikkeling samenhangt met de gezinssituatie en in 
de voor- en nadelen van de diverse opties voor verdere hulpverlening. De 
diagnosticus kan de gevoelens van het kind vertalen naar degenen van wie het 
afhankelijk is. Onderzoek kan er bovendien toe bijdragen dat de uiteindelijk 
beslissing meer gezag heeft, en beter wordt geaccepteerd. De vraag wanneer 
dergelijk onderzoek zinvol is en waar het onderzoek over moet gaan verdient 
echter expliciete aandacht. 

8. Hulpverlening en kinderbeschermingsmaatregelen 

Zorg voor kinderen vraagt veel van ouders, en kinderen hebben recht op 
hulp. Terecht zijn dan ook hulpverleningsinstellingen onder druk gezet om 
drempels voor cliënten en voor onderlinge samenwerking te verlagen, en om 
werkwijzen te ontwikkelen die geschikt zijn voor ouders met beperkte moge
lijkheden of motivatie. Deze ontwikkelingen dragen er toe bij dat een maatre
gel, en dus een inbreuk op ouderlijke rechten, zoveel mogelijk voorkomen 
kan worden. Het is vanuit het recht van kinderen ook juist dat de overheid 
actief bevordert dat de hulpbehoefte van kinderen wordt opgespoord.1 Deze 
benadering is echter niet geheel zonder risico: het uitgangspunt dat ouders het 
beste kunnen beoordelen of het met hun kind goed genoeg gaat raakt gemak
kelijk uit het zicht. Dit geeft geen juridisch probleem zolang de ouder met de 
aangeboden zorg instemt. Als echter de hulpverlening buiten de ouder omgaat 
of wordt afgewezen komt de ook hier toch altijd vereiste toestemming te 
ontbreken. In dat geval concurreert het recht dat de ouder ontleent aan art. 8 
EVRM met het recht van het kind op hulpverlening. Dit is te meer problema
tisch omdat het recht noch aan de ouder, noch aan de hulpverlener richtlijnen 
biedt over de reikwijdte van de ouderlijke vrijheid en over de omvang van 
ieders zorgplicht. In juridisch opzicht is bemoeizorg dan ook een grijs 
gebied.2 

Dat ligt anders wanneer eenmaal een maatregel is uitgesproken.3 De (G)VI 
is volgens de wet verplicht een hulpverleningsplan op te stellen, en bevoegd 

Terzijde: deze gedachtegang blijkt bij beleidsmakers vooral populair in tijden van bezorgd
heid over algemeen-maatschappelijke ontwikkelingen als toenemende schooluitval of jeugd
criminaliteit; dit doet echter aan het principe niet af. 
Zie hfdst. IX, § 3. 
Zie hfdst. IX, § 6, 7 en 8. 
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om de ouder schriftelijke aanwijzingen te geven die de ouder, behoudens 
succesvol beroep op de rechter, dient op te volgen. De maatregel kan zo 
gebruikt worden als een kader waarin ouderlijke verplichtingen naar behoefte 
gepreciseerd worden. Dit heeft de volgende functies: 
- voorkomen wordt dat de wens om de minst ingrijpende maatregel te hante

ren leidt tot een machteloos "ik stond erbij en ik keek ernaar" van hulpver
lener; 

- dergelijke explicitering dient als fair warning tegenover de ouder in geval
len waarbij verlenging van de maatregel of verdergaande maatregelen om 
de hoek liggen; 

- dergelijke explicitering dient als eventueel handvat bij de motivering van 
volgende rechterlijke beslissingen. 

Wat redelijkerwijze van de ouder gevergd mag worden terwille van het kind 
zal hierbij en bij de rechterlijke toetsing een centraal thema moeten zijn. 

Overigens: als bij bemoeizorg de vraag rijst of wel of niet gemeld moet wor
den bij de Raad voor de Kinderbescherming1 is het in de praktijk niet on
gebruikelijk om "afspraken" te maken met de ouder, die meer of minder 
expliciet dienen als voorwaarde voor niet-melden. Ook kan in de onderzoeks
fase het uitlokken van een maatregel worden opgeschort onder voorwaarde 
dat hulpverlening wordt geaccepteerd. In feite dient bemoeizorg zo soms als 
een onofficiële OTS, een hulpverleningsvariant van het strafrechtelijke trans
actiemodel. 

Of er nu wel of niet een maatregel is, steeds dragen de ouders in de relatie 
met de hulpverlening een eigen verantwoordelijkheid: in formele zin door hun 
positie volgens de wet, en in feitelijke zin doordat kinderen op ontelbare 
manieren van hun ouders afhankelijk zijn. Ook in de hulpverlening blijkt de 
lotsverbondenheid van het kind met de ouder, doordat deze de mogelijkheden 
mede bepaalt. Ook hier is het de grote vraag wanneer het recht deze lotsver
bondenheid dient te beschermen of juist dient te temperen. 

9. Tot slot 

Een centraal thema van deze studie was het verband tussen rechtsregels, de 
concrete situatie van het kind, en vooronderstellingen op grond van maat-

Of- naar nieuwe stijl - bij een meldpunt voor kindermishandeling. 
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schappelijke consensus, ervaringskennis en de huidige stand van de weten
schap. Inzicht in die vooronderstellingen is onmisbaar voor een goed begrip 
van het recht, dat zijn gezag mede daaraan ontleent. Voortdurende discussie 
over die premissen alsmede toetsing aan wetenschappelijk onderzoek kunnen 
bijdragen aan het gezag van het bestaande recht over ouder-kindrelaties, aan 
ontwikkeling van nieuw recht, en aan de kwaliteit van keuzes. 
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Summary 

Grounds for making child protection orders in Dutch civil law. 

This thesis discusses the grounds for making a child protection order in Dutch 
civil law and the position of the European Human Rights Court in that res
pect. 

In any consideration of this subject, it is first important to distinguish between 
two contrasting approaches to parental rights. Although not incompatible, and 
both have a place in law, they may result in relevant considerations becoming 
obscured. 
a. The first approach is associated with the set of values that underlies gene

ral family and child law. Here the parent is seen as a competent, well-
intentioned child-rearer, sharing intimacy with the child on a long-term 
basis. It is assumed that the parent respects the child's rights and ensures 
its needs are fulfilled, and strong parental authority is regarded as benefi
ting the child. Moreover, the child is seen as the fulfilment of personal 
needs of the parent and, for better or for worse, as an essential part of the 
parent's private life. In this view parental rights deserve the protection of 
the law not only because they benefit the child, but because of their close 
ties with notions of freedom and privacy. This set of ideas is reinforced by 
an emphasis on the negative effects of child care proceedings. It is ap
propriate to policies in which the State's duties towards the child are chan
nelled via the parents, who are seen as being responsible for any help the 
child might need. 

b. In the second approach, although it is likewise assumed that parental rights 
serve the child, this assumption is not taken for granted. There is a strong 
emphasis on the State's positive obligations towards the child as an indivi
dual in his own right, whose rights may or may not coincide with the 
rights of the parent. In this view the negative effects of child care procee
dings are acknowledged, but improvement is sought in better implementa
tion. It is the State's duty actively to protect the child's rights, if necessary 
against the parents' wishes. This concept has resulted in legal rules that 
curtail parental authority. 

The second approach has been strongly advocated in the twentieth century. 
This may give the impression that it carries more weight than the older con-
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cept and the notions that go with it. Even so, these notions cannot be ignored, 
as they permeate child protection law. The influence of both approaches will 
be demonstrated in the following. 

Since 1921/1922, the Dutch parliament has consistently chosen to lay down 
an open statutory criterion for imposing a supervision order in child protecti
on cases. Under the terms of the order, parent and child are required to 
comply with any written instruction of the supervising agency, unless it is 
countermanded by the court. If the court considers it "necessary in the child's 
interest", it may impose a residence order in addition to the supervision order. 
Although both types of order are intended to be temporary and are subject to 
annual review by the children's court, the result is often a long-term stay 
outside the child's family of origin, either under a residence order or under an 
order removing parental authority from the parents. In the latter case a guar
dianship agency or private person is invested with full and exclusive parental 
authority and there is no annual review by the court. As long as the child has 
not been adopted, the parent is entitled to seek a reconsideration by the court, 
but in these cases guardianship is not intended to be more temporary than the 
child's needs warrant. Until the late 1980s the legislation was interpreted in 
such a way that a residence order could easily result in removal of parental 
authority in the case of minors under sixteen. This was because it was only 
possible to extend such an order beyond two years in specified circumstances. 
This practice gave rise to considerable criticism and was ultimately condem
ned by the Hoge Raad [Netherlands Supreme Court]. In 1995 Parliament put 
an end to the two-year maximum and since then it has no longer been neces
sary to remove parental authority in order to safeguard a child's stay elsewhe
re than in the home. In certain circumstances it is however still possible. Not 
surprisingly, the old discussion concerning the boundary between the residen
ce order and removal of parental authority has revived since 1995. 

The preference for an open statutory ground for intervention has met with 
wide approval in the Netherlands, despite the accompanying risk of far-
reaching intrusion into the parent-child relationship. In the 1995 legislation 
the Dutch parliament again accepted an open criterion for imposing supervisi
on and residence orders. 

Any objections to an open statutory ground are amply counterbalanced by the 
argument that both Dutch legislation and the European Convention for the 
Protection of Human Rights (ECHR) safeguard parents' access to the courts, 
and require courts to state their reasons for infringing parental rights. Unfor
tunately, this requirement is not reflected in Dutch case law. Since the 1960s 
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the Hoge Raad has at least conveyed the impression of encouraging vagueness 
of judicial argument. Until recently, there were only a few critics. The main 
reason for this can be found in the strong affiliation of the children's courts 
with child welfare agencies. Social workers have long stressed the need to 
establish a good working relationship with parents and the risk that this relati
onship may be jeopardized if parents are put on the defensive. Consequently, 
what case law there is is extremely vague about the circumstances which fulfil 
the statutory criterion for imposing a supervision or residence order. Only 
rarely do the courts provide arguments which link the circumstances of the 
case to the legal ground on which the decision is based. All too often the "best 
interest" concept has been used in judicial decisions and in legal theory as an 
easy justification for infringing parental rights. Precisely because of its vague
ness the formula has great rhetorical value. It is useful as a soothing summary 
of arguments. It should not, however, be used as a substitute. 

What then is the position of the European Court of Human Rights? Although 
the Court does accept an open statutory ground as a criterion in child protecti
on proceedings, in other respects it sets different standards from those of 
Dutch law. It will accept the "best interests" formula as the sole criterion in 
litigation between contesting parents, but not where a public authority is 
interfering with the exercise of legitimate parental rights. Its decisions suggest 
that, while the best interests of the child are important, they are not a para
mount consideration, though in this respect it has recently been adopting a 
more flexible position. In the view of the Court the parent's right to care for 
and educate his or her child may only be restricted by the State if the parent 
exercises that right in a manner contrary to the child's interests. This has not 
traditionally been a requirement of Dutch law with its reluctance to apportion 
blame. In this thesis a middle path is advocated. Where possible, arguments 
should be couched in terms of the behaviour that is expected of parents; 
especially where a court is ordering a child's placement out of the home (as 
opposed to the situation where the parent is contesting an order protecting a 
child's living situation outside the home), the link with the parents' behaviour 
should be made explicit. 

Moreover, as a general rule the Court views the child's return to its family 
of origin as the ultimate aim of the order. In this respect the Court adopts a 
markedly different approach to that adopted in the Netherlands. Though the 
focus in the Netherlands will also often be on return, the difference in the 
underlying arguments is great. While the European Court bases its decisions 
on the rights of the parent, well-established Dutch law - as recently confirmed 
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by statute - allows every opportunity to base the decision on the rights and 
needs of the child. 

In general, the European Court attaches greater importance to the parents' 
rights under Article 8 of the ECHR than it does to the child's rights under the 
same article. Moreover it conveys the impression that it regards the public 
authority more as a champion of communal interests than as an advocate on 
behalf of the child. Child experts are viewed as siding with the State rather 
than having a professional responsibility towards the child; the Court shows 
little regard for their state of the art concerning children's need for continuity 
and emotional security, even though these needs are closely connected with 
values that are protected by Article 8 of the Convention. Foster parents too 
are apparently regarded primarily as agents of the State; in its child protection 
cases the Court gives little indication that it considers the foster family as part 
of a child's private life. Finally, the Court seems to place far more emphasis 
on parental rights than on parental duties. 

Given the history of the ECHR it is hardly surprising that the European 
Court's decisions primarily reflect values associated with fundamental rights 
and freedoms. Dutch legal decisions and legal theory could and should be 
more explicit in this respect. From this point of view, the Court's decisions 
may be regarded as a welcome stimulus. 

However, in those cases where the facts are too much at odds with the 
assumptions underlying parental rights, the Court's arguing is inadequate. 
Taken as a whole, the Court's decisions are based on principles other than 
those of longstanding Dutch law or the child's welfare, the paramount consi
deration in English law. Moreover, there are few indications in the Court's 
approach to child care proceedings that it regards children as persons having 
rights of their own. This despite the fact that the fundamental rights of chil
dren not only fall within the jurisdiction of the Court itself, but also find 
special recognition in the International Convention on the Rights of the Child. 
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Ouders en kinderen zijn eigen aan elkaar. Op deze gedachte is 
vanouds het familie- en jeugdrecht gebaseerd. Sinds het begin 
van de jaren tachtig kreeg het uitgangspunt nieuwe glans door art. 
8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden, dat de overheid verplicht 
om het gezinsleven te eerbiedigen. 
Een overheid die via een kinderbeschermingsmaatregel tornt 
aan ouderlijke bevoegdheden mag daarvoor dus wel zeer goede 
argumenten aanvoeren. Maar wat zijn goede argumenten? In 
deze studie wordt onderzocht wat daarover valt af te leiden uit 
het geldende Nederlandse recht. Tevens worden lacunes en 
tegenstrijdigheden in kaart gebracht, die veelal aan het zicht 
worden onttrokken door een verhullend taalgebruik. Uiteraard 
wordt bijzondere aandacht besteed aan de wijze waarop het 
Europese Hof voor de rechten van de mens tot nu toe de 
kinderbeschermingsmaatregelen benadert. Betoogd wordt dat 
deze benadering op enkele essentiële punten afwijkt van een 
in het Nederlandse recht diepgewortelde traditie, die blijkens 
jurisprudentie sinds de jaren tachtig en blijkens wet-geving 
van 1995 nog springlevend is, die bovendien aansluit op de Britse 
Children Act van 1989/1991, en die, last but not least, steun vindt 
in het Internationale Verdrag voor de rechten van het kind. 
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