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V. De motiveringsplicht 

1. Inleiding 

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

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

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

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

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

Inmiddels biedt de jurisprudentie voorbeelden van goede motivering. Een 

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

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

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

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

8 



98 V. De motiveringsplicht 

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

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

2. Argumenten voor motivering 

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

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

Zie hfdst. III, §3.2. 

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

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

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

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

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

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

9 

10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Eisen aan motivering in het algemeen 

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

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

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

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

Damen 1992, p. 148. 

Van Rossem/Cleveringa 1972, p. 402. 

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

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

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

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

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

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

10 

13 

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

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

4. Historische ontwikkeling van het motiveringsvereiste bij kin
derbeschermingsmaatregelen 

4.1. De periode 1905-1922 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. De periode 1922-1956 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vgl. Hof Amsterdam, 3-10-1933, NJ 1934-215, betr. voogdijtoewijzing na scheiding: wel 
mededeling van zakelijke inhoud van voorlichtsrapport, geen inzage; met instemming van 
Overwater, TAMK 1934, p. 3990, 3991. 
HR 6-5-1949, NJ 1949-392. 
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- dat de moeder in de periode 1946/1948 de kinderen enkele malen van 
verblijfplaats had doen veranderen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



HO V. De motiveringsplicht 

Een noot van Veegens bij een uitspraak op het gebied van voogdijtoewijzing 
na scheiding1 verdient in dit verband eveneens vermelding: 

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

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

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

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

6 

7 

8 

9 

10 

11 

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

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

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

4.3. De periode van 1956 tot heden 

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

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

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

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

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

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

feitelijke omstandigheden onder welke die macht hem is toegekend.3 

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

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

wat zich in het verleden heeft voorgedaan te vermelden.4 

In beide zaken volgde de HR het openbaar ministerie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HR 6-10-1967, NJ 1968-83. HR 29-11-1963, NJ 1964-45 (verlenging van OTS). 
HR 28-4-1986, NJ 1987-212. 
Vgl. Doek, 1988, p. 98. 



V. De motiveringsplicht 115 

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

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

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

§ 1 . 
Vgl. Snijders, Trema 1997. 
Vgl. het hernieuwde redactionele verzoek om jurisprudentie in TAMK 1926, p. 785: 
"Opmerkelijk is dat ook in andere organen of jurisprudentie-uitgaven slechts zeer spaarzaam 
vonnissen of beschikkingen in kinderzaken worden gepubliceerd"; dit gold vooral sinds het 
TKw in 1916 ter ziele was gegaan. 



116 V. De motiveringsplicht 

bleek een taaie gewoonte' die licht de schijn van achteloosheid wekt.2 Het is 
verder een teken aan de wand dat in de verslagen van twee grootscheepse 
dossieronderzoeken3 rechterlijke motivering geheel buiten zicht bleef. De 
oorzaken van de maatregelen worden er in gecategoriseerd als psycho-sociale 
en pedagogische problemen die echter hooguit ten dele kunnen doorgaan voor 
rechtsgrond. De oorspronkelijk bedoeling van het WODC onderzoek om de 
gronden te onderzoeken4 wordt in het uiteindelijk verslag niet genoemd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1. Algemeen 

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

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

5.2. Rapportage door de Raad3 

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

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

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

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

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

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

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

10 

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

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

P. 11. 
P. 14. 

Resp. p. 11, 14 en 12. 

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

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

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

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

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

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

Over het onderwerp is de laatste tijd veel gepubliceerd.14 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Beschouwing 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asser/Scholten, alg. dl, 1931, p. 175. 
Wesseling-van Gent, WPNR 1985, p. 397. 
Vgl. nt. Alkemabij HR 13-4-1983, NJ 1985-149. 
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wachten zou de Hoge Raad de leemte kunnen opvullen door aan de feiten-
rechter een kennelijke bedoeling toe te schrijven.1 

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

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

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

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

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

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

Korthals Altes 1993, p. 102; overigens acht hij ook deze verzwaarde plicht mede afhank
elijk van wat door partijen gesteld is. Bij Asser/Vranken 1995, p. 149-150, wordt met name 
het personen- en familierecht genoemd: als partijen hierover verdeeld zijn mag van de 
rechter zowel bij de behandeling van de zaak als bij de motivering uiterste zorgvuldigheid 
worden verlangd. 
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de justitiabele en tenslotte aan het spanningsveld tussen enerzijds veiligheid 
van derden en zorg voor de betrokkene, en vrijheid van deze laatste. Er zijn 
uiteraard ook verschillen, waarvan ik hier slechts noem het verschil tussen 
persoonlijke autonomie en gezag over een minderjarige. Op het gebied van de 
gedwongen opname heeft de Hoge Raad zich de laatste jaren inderdaad niet 
onbetuigd gelaten. Het is duidelijk dat de HR hier zwaar tilt aan de motive
ringsplicht van de feitenrechter1, ook als cassatie in casu uitblijft.2 In enkele 
jaren tijd is een stortvloed van jurisprudentie losgekomen.3 Hetzelfde geldt 
trouwens voor het alimentatierecht en het meer naar inhoud te vergelijken 
omgangsrecht.4 Nu zijn dit ook terreinen waar veel vaker dan bij de KB-
maatregelen wordt doorgeprocedeerd, maar de motiveringsplicht behoort toch 
niet alleen afhankelijk te zijn van het activisme van justitiabelen en hun advo
caten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


