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IV. Family life 

1. Inleiding1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1. 'Plichten ' en family life 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.1. Algemeen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Verlies van family life 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ibidem. 

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

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

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

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

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

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

in hoge mate beïnvloeden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4. De kring van gegadigden 

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

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

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

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

2.5. Het kind als rechtssubject 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


