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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 



III. Hoofdlijnen in de historische ontwikkeling 53 

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. 
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(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. 
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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. 




