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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. 
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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. 
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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. 
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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. 


