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VI. Invulling van de gronden voor kinderbeschermings
maatregelen; mogelijkheden en complicaties 

1. Inleiding 

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

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

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

Zie §3 .1 . 

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

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

2. Invalshoeken 

2.1. Algemeen 

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

2.2. Rechten van het kind 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. Ouderlijk gedrag 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Oneigenlijk gebruik 

3.1. Algemeen 

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

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

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

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

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

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

Enkele veelgebruikte toepassingen worden hieronder behandeld. 

3.2. De "financiële OTS" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4. De OTS ter voorkoming van uitzetting 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6. De OTS als voorrang verschaffende maatregel 

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

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

4.1. Algemeen 

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

Toch zijn er wel een aantal situaties die om meer of minder voor de hand 
liggende redenen in aanmerking komen. Hieronder volgt een selectie, met 
bijbehorende complicaties. 

4.2. Lichamelijke mishandeling. 

De term kindermishandeling komt in de geschiedenis van het kinderbescher-
mingsrecht tot aan het ontstaan van de Bureaus Vertrouwensarts (BVA's) 
nauwelijks voor; ook daarna blijft het taalgebruik tussen justitiële kinderbe
scherming en BVA's op dit punt opvallend uiteenlopen.2 In de jurisprudentie 
en literatuur3 inzake de KB-maatregelen valt de geringe aandacht voor mis
handeling op.4 

Wat wordt er bedoeld met mishandeling? In de omschrijving van de 
BVA's gaat het zowel om doen als nalaten, en om het ontstaan of dreigende 
ontstaan van lichamelijke of geestelijke schade of afwijkingen.5 Hoewel de 

De motiveringsgewoonten zijn hieraan niet vreemd, zie hfdst. V. 
Zie voor een uitgebreide beschrijving en verklaring va Van Montfoort 1994. 
B.v. De Bie, NJB 1930, p. 581, heeft het over de wettelijke maatregelen betreffende de 
"bescherming en correctie van het met zedelijken ondergang bedreigde kind". As
ser/Scholten 1947, p. 384 verklaart de invoering van de OTS uit de behoefte te voorkomen 
"dat het kind bij het gebreke van een behoorlijke opvoeding maatschappelijk ten onder zou 
gaan", en deze verklaring heeft de tijd getrotseerd, zie Asser/De Boer 1998, p. 655. 
Vgl. op ander gebied: Rb Utrecht 5-4-1989, NJ 1990-183: de ouders zijn aansprakelijk op 
grond van vroegere onrechtmatige daad jegens hun toen minderjarig kind, nu het gaat om 
gedrag dat ook tegenover een ander in ernstige mate onzorgvuldig zou zijn; de rechtbank 
woog mee dat de ouders kort voordat de mishandeling plaats vond hulp hadden afgewezen; 
een beroep op het ontbreken van schuld ex 1401 kan slechts worden geaccepteerd als 
gedaagden zich niet bewust waren geweest van hun handelen of nalaten. 
Vgl. Baartman 1993, p. 30-32, en Freeman 1990, p. 142-146. Zie voor een striktere uitleg 
Wald, 1976, p. 257, 258: "an injury, inflicted on a child by other than accidental means, 
which causes or creates a substantial risk of death, disfigurement, or impairment of bodily 
functioning", incl. "substantial likelyhood"; vgl. American Bar Association / Flicker 1982, 
p. 58 en Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 65-72. Zie ook hfdst. Ill, § 5.2. 
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definitie van de BVA's in de loop der jaren is verruimd1, is hierbij het ver
band met het handelen van ouders en verzorgers bewaard gebleven, al wordt 
dit verband niet altijd benadrukt.2 De term is een verzamelnaam geworden 
voor alle situaties die tot ongevraagde hulp kunnen leiden. De BVA's zijn met 
hun omschrijving ver afgedwaald van het gewone gebruik van het woord3, 
maar hun woordgebruik heeft grote invloed gehad op het debat. Vermeld zij 
wel dat de recente Werkgroep meldpunt kindermishandeling evenals voordien 
de Raad voor het Jeugdbeleid4 een iets engere omschrijving hanteert waarbij 
gesproken wordt van voor het kind bedreigende en gewelddadige interactie 
waardoor ernstige schade aan het kind wordt berokkend in de vorm van 
fysiek letsel en/of psychische stoornissen.5 

In situaties waarbij sprake is van direct fysiek letsel door ouderlijk geweld 
kan zeker van "mishandeling" gesproken worden. Daarbuiten dient de term 
echter spaarzaam gebruikt te worden. De onmiskenbaar pamflettistische 
werking die zo nuttig is om de publieke opinie te mobiliseren geeft bij hulp
verlening en juridische procedures grote kans op een contra-productieve 
woordenstrijd met de ouder. Om verwarring te voorkomen gebruik ik in deze 
paragraaf, tenzij anders aangegeven, het woord "mishandeling" in strikte zin; 
hieronder zal nog blijken dat hiermee niet alle definitieproblemen opgelost 
zijn. 

Onbekend was het verschijnsel in het begin van de twintigste eeuw zeker 
niet.6 Een ouder die onherroepelijk veroordeeld was wegens - onder andere -
mishandeling van zijn kind kon al vóór 1905 uit het gezag ontzet worden.7 

Deze rechtsgrond bleef bewaard toen de ontzetting bij de invoering van de 
Kinderwetten werd ondergebracht in het burgerlijk wetboek. De wetgever 
heeft hiermee aangegeven dat mishandeling van een kind een ouder kan 
diskwalificeren voor de uitoefening van gezag en van feitelijke zorg. Maat
schappelijke afkeuring komt ook tot uiting in de zwaardere straf die het straf
recht oplegt aan - onder andere - ouders. Deze mogelijkheid tot ontzetting 

Hierover Van Montfoort 1994, p. 184-186. 
Van Montfoort 1994, p. 185. 
Zie Van Montfoort 1994, p. 152-p. 186 voor de ontwikkeling van het begrip "battered child 
syndrome" naar kindermishandeling in de zin van de BVA's. Zie p. 252 voor zijn bezwaar 
tegen "kindermishandeling" als centraal begrip in de kinderbescherming. 
Raad voor het Jeugdbeleid 1988, p. 38. 
Werkgroep meldpunt kindermishandeling 1997, p. 15. Zie p. 16 over voor- en nadelen van 
"mishandeling" als onderdeel van de naam van de meldpunten. 
Zie TAK, 1907, p. 172. Zie ook Van Montfoort 1994, p. 103-105. 
Waarbij het gezag na een tegelijk met de strafoplegging bepaalde termijn herleefde, art. 30 
jo art. 31 Sr oud. 
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heeft in de theorie nooit veel aandacht gekregen, mogelijk omdat het mede 
vanwege be wijsproblemen zelden tot een strafrechtelijke veroordeling komt. 
In elk geval was er in de loop van de eeuw bepaald geen reden om te veron
derstellen dat mishandeling niet voorkwam.1 Hoe dit zij, het lijkt aannemelijk 
dat mishandeling in strikte zin en gepleegd door een ouder in elk geval een 
invulling vormt van de rechtsgrond voor de minder ingrijpende maatregel van 
OTS2, tenzij de ouder aannemelijk kan maken dat voor herhaling niet ge
vreesd hoeft te worden. Over dit laatste kan wel weer getwist worden. Vol
gens Goldstein c.s. behoort een kind dat door een ouder ernstig is mishandeld 
niet meer afhankelijk van die ouder te zijn, omdat het zich in die relatie niet 
meer veilig zal kunnen voelen.3 

Bij een strikt gebruik van de term "mishandeling" zijn de definitie-problemen 
niet opgelost. Is bijvoorbeeld het in het gezicht slaan van een vierjarige mis
handeling of moet er constateerbaar letsel zijn? En kan men bij blauwe plek
ken van letsel spreken? 

Het Europese Hof behandelde onlangs een klacht betreffende het slaan van 
een negenjarige jongen door zijn stiefvader.4 In het bijzonder ging het om de 
vraag of het Britse strafrecht hiertegen voldoende bescherming biedt. Door 
medisch onderzoek was geconstateerd dat de jongen bij meerdere gelegenhe
den met aanzienlijke kracht was geslagen met een "garden cane". Het Hof 
acht die behandeling zo ernstig dat sprake is van een vernederende behande
ling of straf in de zin van art. 3 EVRM.5 Kan de Britse staat hiervoor verant
woordelijk gesteld worden? De Commissie had in het eerdere stadium al 
opgemerkt dat de door het Britse strafrecht toegestane "reasonable and mode
rate chastisement" ruimte laat voor strijdigheid met art. 3 EVRM. Verder had 
de Commissie zich kritisch getoond over de manier waarop de Britse straf
rechter de zaak had samengevat voor de jury (die de stiefvader vrijsprak van 
"assault occasioning actual bodily harm"): in deze samenvatting had de rech
ter wèl benadrukt dat het Openbaar Ministerie moest aantonen dat de stiefva
der in strijd met de wet had gehandeld, maar geen aanwijzingen gegeven voor 
interpretatie van de term "reasonable and moderate chastisement". De Com
missie stelde hierover: 

Zie voor persberichten over de periode 1932-1944 Clemens Schröner 1957, p. 14-31. Zie 
voor dossieronderzoek over recenter tijd Koomen, TvCr 1998. 
Van Montfoort ziet geen reden om mishandeling als afzonderlijke rechtsgrond op te nemen, 
1994, p. 232. 
Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 73. 
EHRM 23-9-1998, 100/1997/884/1096. 
EHRM 23-9-1998, 100/1997/884/1096, §21. 
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"[...] In particular, no specific guidance was given as to the relevance of 
the age or state of health of the applicant, the appropriateness of the instru
ment used, the frequency of the punishment, or the physical or mental 
suffering of the applicant or as to the relevance, if any, of the defence 
claim that the punishment of the applicant was "necessary" and "justi
fied".1 

Ook het Europese Hof acht de bescherming van het Britse strafrecht tegens 
schending van art. 3 EVRM onvoldoende2, maar brengt daarbij wel in herin
nering 

"that ill-treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall 
within the scope of Article 3. The assessment of this minimum is relative: 
it depends on all the circumstances of the case, such as the nature and 
context of the treatment, its duration, its physical and mental effects and, 
in some instances, the sex, age and state of health ofte victim [...]".3 

De bedenkingen van de Straatsburgse rechter over het Britse strafrecht lijken 
mij ook relevant in verband met KB-maatregelen. In elk geval in ons land is 
echter weinig duidelijkheid wanneer "ill-treatment" mag of moet leiden tot 
overheidsinmenging. Baartman noemt twee elementen als markeringspunt 
tussen slaan en mishandelen. Het gaat om (dreigende) fysieke en psychische 
schade bij het kind tengevolge van het fysieke geweld; of er "een grondig 
verstoorde attitude van de opvoeder jegens het kind" is bepaalt vervolgens of 
dit mishandeling moet heten en welke activiteiten noodzakelijk zijn.4 Met 
andere woorden: (dreigende) schade door fysiek geweld van de ouder vormt 
altijd een reden tot onderzoek naar de ouderlijke attitude; het resultaat hiervan 
bepaalt mede of er een maatregel moet komen. Andere benaderingen blijken 
ook mogelijk, bijvoorbeeld via een accent op de bedoeling van de opvoeder 
om het kind pijn te doen.5 Hierbij zou onverschillig-ruwe hantering met 
ernstige gevolgen niet onder mishandeling vallen, maar de pedagogische tik 
wel, waarover hieronder meer. 

Als de mishandeling van een ander dan de ouder afkomstig is ligt het 
alweer anders. Twee criteria lijken mij hierbij van belang. Ten eerste: vond 
de mishandeling plaats in een situatie waar de ouder mede verantwoordelijk 
voor was? Men denke aan mishandeling door een gezinslid, of aan logeerpar-

ECRM 18-9-1997 (X vs. UK), appl. nr. 25599/94, § 52. 
EHRM 23-9-1998, 100/1997/884/1096, § 24. 
EHRM 23-9-1998, 100/1997/884/1096, § 20, o.v.n. EHRM 25-3-1993 (Costello-Roberts 
vs. UK), Series A, Vol. 247-C, § 30. 
Baartman 1993, p. 33. 
Zie hierover Baartman 1993, p. 34-36, onder verwijzing naar Gil, 1971. 
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tijen bij familieleden van wie mishandeling verwacht had kunnen worden.1 

Tweede factor is of de ouder voldoende heeft gedaan om herhaling te voorko
men sinds het risico bleek of de schade werd aangericht. 

Kan het pedagogische doel een rechtvaardigingsgrond vormen voor slaan? 
Aan het begin van de eeuw beschouwde Van Hamel overdreven tuchtiging of 
wreedheid wel als misbruik van bevoegdheid, maar een "hardhandig opvoe
dingssysteem" niet.2 De afbakening naar lichamelijke mishandeling is moeilijk 
exact te maken en heeft, in elk geval voor zover het de gezinssituatie betreft, 
in Nederland juridisch3 weinig aandacht gekregen. Duidelijk is dat lichamelij
ke tuchtiging ook in Nederland lange tijd door sommigen is bepleit als een 
noodzakelijk onderdeel van het pedagogisch arsenaal.4 Doet het er toe of het 
gewenste gedrag ermee wordt bereikt? Als het slaan daartoe niet leidt valt in 
elk geval deze eventuele rechtvaardiging weg. 

Hoe dit zij, ook met "gewoon" slaan wordt het recht van het kind op 
eerbiediging van zijn fysieke integriteit geschonden.5 De Boer bepleit om, in 
navolging van de overigens sanctieloze Zweedse6 wetgeving, in het BW de 
"pedagogische tik" te verbieden7: ouders die een "pedagogische tik" accepta
bel vinden zouden immers zelf in de ondernemingsraad fel in verzet komen 

Zie de uitvoerige motivering van de strafkamer van Hof ' s-Gravenhage 9-8-1988, NJ 1988-
979, waarbij de moeder wegens niet-ingrijpen medeplichtig werd bevonden aan mishande
ling, gepleegd door de man bij wie zij inwoonde jegens haar driejarige kind, dat tengevolge 
van de mishandeling overleed. 
Van Hamel 1905, p. 56. 

Zie voor onderzoek van pedagogische kant Baartman 1993. De door hem op p. 79 en 80 
vermelde juridische literatuur betreft een instemmend commentaar van Diephuis (1886) op 
het ontbreken van een wettelijke regeling van het ouderlijk tuchtrecht, maar gaat verder 
over het tuchtrecht van opvoeders buiten het gezin. 

Zie Baartman 1993. Vgl. buiten Nederland Reuter 1968, p. 72: terwille van het ene grond
recht kan schending van een ander geboden zijn, b.v. tuchtiging om schoolverzuim tegen te 
gaan. 

Baartman 1993, p. 33. 
Zie Baartman 1993, p. 44, nt. 1, onder verwijzing naar Newell 1989, resp. p. 86, 94 en 69, 
over vergelijkbare bepalingen in Finland, Noorwegen en Oostenrijk. In Oostenrijk is o.a. 
het aan kinderen berokkenen van psychisch leed onwettig. Zie Vlaardingerbroek, FJR 1997, 
p. 122, over voorbereidingen in die richting in Duitsland. In Engeland leden pogingen om 
fysieke tuchtiging door (pleeg)ouders te verbieden schipbreuk, Freeman 1990, p. 142. 
De Boer, NJB 1994b. Vgl. De Boer 1992. De PvdA fractie bepleitte o.v.n. De Boer 1992 
een verbod op "lichamelijke straf of enige andere vorm van vernederende behandeling", TK 
1992-1993, 23 012.4 (VV), p. 7; men doelde hiermee echter uitdrukkelijk niet op een 
"pedagogische tik" of een "draai om de oren", TK 1993-1994, 23 012.7 (EV), p. 16. 
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"als hun werkgever zou voorstellen - de aandacht op het werk verslapt nu 
eenmaal gemakkelijk - af en toe een corrigerende tik uit te delen.".1 

Zou een dergelijk verbod kunnen dienen als legitimering van overheidsin
menging in gezinnen waar kinderen worden geslagen? Toen een Zweeds 
burger zich bij de Europese commissie over het verbod beklaagde2 werd hij 
niet-ontvankelijk verklaard omdat de Zweedse wetgever geen sanctie verbindt 
aan de bepaling.3 In de meer recente hierboven geschetste Britse zaak vond de 
Europese Commissie dat in casu art. 3 EVRM was geschonden, maar voegde 
aan dit oordeel toe: 

"[...] this finding does not mean that Art. 3 is to be interpreted as impo
sing an obligation on States to protect, through their criminal law, against 
any form of rebuke, however mild, by a parent of a child. "4 

Hiervan nam Loucaides in een concurring opinion afstand: 
"I believe that it is high time to reconsider the existing approach regarding 
corporal punishment of children as established by the jurisprudence and to 
adopt the view that such punishment, regardless of the degree of its severi
ty, is by its very nature inhuman and degrading treatment", 

dit onder verwijzing naar het IVRK. Zoals uit het eerder in deze paragraaf 
vermelde citaat blijkt gaf het Hof echter de meerderheid van de Commissie 
gelijk. 

Zou een wettelijk, al dan niet strafrechtelijk verbod helpen? Ik vrees dat zo'n 
bepaling op zijn best niet meer kan zijn dan symboolwetgeving, en op zijn 
slechtst bijdraagt tot een vergroting van de kloof tussen recht en particuliere5 

moraal. Om deze laatste reden lijkt het mij ook niet zinvol om "pedagogisch 
slaan" als rechtsgrond voor overheidsingrijpen te definiëren. 

De Boer, NJB 1994b, p. 389. 
Onder verwijzing naar art. 8 EVRM en art. 2 Prot. 1 betreffende het recht op opvoeding 
volgens eigen godsdienstige en filosofische overtuiging. 
ECRM 23-5-1982 (X v. Zweden), appl. nr. 8811/79, D and R 29, p. 104. Zie hierover De 
Bruijn Lückers 1994, p. 189. Latere klachten over dezelfde zaak werden niet-ontvankelijk 
verklaard omdat de klager naar het oordeel van de Commissie geen nieuwe relevante 
informatie aandroeg, appl. nr. 10925/84 en appl. nr. 11996/86, ongepubliceerd. Vgl. 
ECRM 4-5-1982 (X v. Bondsrepubliek Duitsland), appl. nr. 9523/81, ongepubliceerd: 
strafrechtelijke veroordeling wegens mishandeling (gloeiende breinaalden tegen de blote 
buik drukken van een kind, geb. 1971, ter bestrijding van bedplassen) is niet in strijd met 
art. 8 EVRM. 
ECRM 18-9-1997 (X vs. UK), appl. nr. 25599/94, § 55. 
Freeman, 1990, p. 142: "we, belatedly, have gone a long way to outlawing [corporal 
punishment] outside the home, though amendments to the Children Bill to make it unlawful 
for parents and for foster parents to administer physical chastisement not unsurprisingly 
[curs. v.W] failed." 
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Wel is het van groot belang dat in juridische kring en daarbuiten over dit 
onderwerp discussie wordt gevoerd. 

4.3. Seksueel misbruik 

Seksueel misbruik van kinderen binnen het gezin was aan het begin van deze 
eeuw niet onbekend.1 Het stond echter, evenals mishandeling, weinig cen
traal. Pas in de loop van de jaren zeventig en vooral in de jaren tachtig werd 
het een begrip "waaromheen een verhaal, een beweging en een interventie
praktijk werden opgebouwd".2 

Het strafrecht beschouwt "ontucht" met kinderen temeer als een inbreuk 
op de rechtsorde bij een afhankelijkheidsrelatie tussen dader en kind.3 Zowel 
onder deskundigen als in de publieke opinie blijkt grote consensus dat seksu
eel contact tussen volwassenen en kinderen voor deze laatsten in het algemeen 
schadelijk is, en dat dat in het bijzonder geldt wanneer het plaats vindt binnen 
de gezinssituatie. Het onderwerp heeft geleid tot hevige controverses4 en tot 
discussies over de aan rechtspleging5 en hulpverlening6 te stellen zorgvuldig
heidseisen. Mag bijvoorbeeld een vermoeden van seksueel misbruik afdoen 
aan het ouderlijk recht op informatie als de ouder in een strafrechtelijke 
procedure is vrijgeproken?7 In civiele procedures worden aan de bewijsvoe-

Zie Van Wijhe Ezn., TAK 1908, p. 209. 
Van Montfoort 1994, p. 215. Vgl. voor de UK Freeman 1990, p. 140. Zie voor de toename 
van belangstelling van professionele zijde Baartman, TvCr 1995. 
Art. 249 Sr. 
Van Montfoort 1994, p. 222. 
HR 28-2-1989, ongepubliceerd (betr. een strafrechtelijke procedure): het Hof had de 
bezwaren tegen het gebruik van anatomisch correcte poppen niet zonder nadere motivering 
mogen passeren. Zie hierover Barning en Nijboer, NJB 1989, en Rossen, Hollida Wake
field en Underwager, NJB 1990. Vgl. HR 17-11-1995, NJ 1996-666 (i.v.m. een onrechtma
tige daadprocedure m.b.t. betrekking tot voormalig seksueel misbruik): verklaring van een 
deskundige behandelaar kan bijdragen tot bewijs, ook als de deskundige zijn gegevens 
ontleent aan een partij. 

Zie hierover het Bolderkarrapport, 1989, en het Clevelandreport (UK), 1988. HR 25-9-
1998, FJR 1998-p. 275: Geen onrechtmatig gedrag van Raad v.d. Kinderbescherming of 
RIAGG door voor veertienjarige vergaande maatregelen te nemen zonder nader onderzoek 
naar beweerde incest door broer. 
HR 25-6-1993, NJ 1994-140; de vader had afgifte gevorderd van aantekeningen, gemaakt 
tijdens diagnostisch onderzoek van een vierjarig kind n.a.v. een vermoeden van seksueel 
misbruik. De HR overwoog "dat de stukken van het geding geen andere slotsom toelaten 
dan dat de vader bij de in het protocol vervatte gegevens een eigen, sterk emotioneel belang 
heeft dat niet samenvalt en zeer wel strijdig kan zijn met dat van E. ", en oordeelde dat het 

(wordt vervolgd...) 
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ring minder hoge eisen gesteld dan bij het strafrecht; dat geldt bijvoorbeeld 
bij schadevergoedingen op grond van onrechtmatige daad, en men mag aanne
men dat dat in het verband van KB-maatregelen te meer geldt omdat het gaat 
om het voorkómen van verdere schade aan kinderen. De Boer acht het aanne
melijk dat bij seksueel misbruik van jonge kinderen de analyse van een op dat 
gebied deskundige onder omstandigheden volledig bewijs kan opleveren, 
maar waarschuwt tevens dat de maatstaven voor bewijs bij een onrechtmatige 
daadprocedure niet mogen worden verlaagd uit compassie met het slachtoffer 
en afschuw van wat verweten wordt.1 

In de jurisprudentie wordt seksueel misbruik zelden vermeld in verband 
met rechtsgronden van de KB-maatregelen. Mogelijk werd - en wordt - het 
onderwerp juridisch niet belangrijk genoeg gevonden voor opname in de 
annalen van de NJ, waar het doorgaans meer om rechtsvragen gaat dan om 
waardering van feitelijke omstandigheden.2 

Het onderwerp heeft in de praktijk een speciale lading. Feitelijke bescher
ming van het kind is moeilijk, zo niet onmogelijk, in omstandigheden waarin 
de "dader"3 zonder derde met het kind samen kan zijn; dit is slechts anders als 
de "dader" het gebeurde toegeeft en expliciet er aan meewerkt om herhaling 
te voorkomen, of als anderszins aannemelijk is dat het kind beschermd wordt. 
Verder heeft de "dader" bijna per definitie een groot, en vaak ook een over
heersend belang bij het voortbestaan van de afhankelijkheid van de minderja
rige. Méér dan gewoonlijk gaat het dan ook om apert tegenstrijdige belangen 

(...vervolg) 
Hof terecht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het kind het zwaarst had 
laten wegen. Annotator Hammerstein-Schoonrewoerd: "Ik kan mij niet aan de indruk 
onttrekken dat in deze procedure teveel de gedachte is blijven hangen dat de vader verdachte 
was. " Zie over behandeling van deze zaak in kort geding: KG 1989-170. 
Nt. bij HR 17-11-1995, NJ 1996-666. 

Wel: Rb Haarlem 11-12-1930, NJ 1930-p. 1646 (seksueel misbruik van negenjarig meisje). 
Buiten de NJ vond ik: Hof Arnhem, omstreeks Dec. 1906,, TKw II, p. 22 e.V.: ontzetting 
van een moeder die haar dochters "débaucheert"; Rb Rotterdam 19-4-1929, TAMK 1937, 
p. 78: ontzetting van de wettige/niet-biologische vader wegens slecht levensgedrag, van de 
moeder wegens grove verwaarlozing van de verplichting tot verzorging en opvoeding, als ze 
hun veertienjarige dochter weer bij zich willen nemen, terwijl de moeder in het verleden het 
meisje niet heeft beschermd tegen ontucht van de kant van de vader; Rb Rotterdam 27-11-
1931, TAMK 1932, p. 3456: weigering van herstel van de vader omdat deze eerder werd 
ontzet wegens ontucht met kleine meisjes, en zeer waarschijnlijk ook met zijn toen achtjarig 
dochtertje; weigering van herstel van de moeder omdat zij in de hand had gewerkt dat het 
kind bij hem in bed sliep. Zie ook Hof Arnhem 23-5-1989, ongepubliceerd: voortzetting, 
onder voorwaarden, van OTS/UHP wegens voldoende grond voor het vermoeden dat tussen 
ouder en kind ontoelaatbare seksuele handelingen hebben plaatsgevonden. 
Ik gebruik de term bij gebrek aan een betere; de aanhalingstekens geven te kennen dat er 
geen sprake is van een bewezenverklaring. 
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van volwassenen en kinderen. Bovendien gaat het om gedrag dat nog meer 
dan bijvoorbeeld slaan of verwaarlozing gekoppeld is aan schaamte en ge
heimhouding bij volwassene èn kind, en dat zelden eenduidige sporen nalaat. 
Dit alles betekent in de praktijk al gauw dat de mogelijkheden voor hulpverle
ning in het gezin beperkt zijn1, en dat bescherming slechts voldoende gegaran
deerd is als óf de "dader" uit huis gaat, óf het kind. Bij gezinnen die voor het 
oog van de buitenwereld goed functioneren is bovendien inschatting van de 
situatie extra moeilijk. 

Juist deze combinatie van factoren stelt hoge eisen aan de zorgvuldigheid 
bij onderzoek en verdere interventies van hulpverlenings- en justitiële zijde. 
Om deze reden acht Goldstein c.s. seksueel misbruik door verleiding2 slechts 
een grond voor een maatregel bij strafrechtelijke bewezenverklaring van een 
seksueel misdrijf jegens zijn kind.3 Wald ziet in definitieproblemen wel een 
argument voor terughoudenheid zolang geen schade aan het kind blijkt, maar 
laat andere overwegingen zwaarder wegen. Ten eerste: als het misbruik 
eenmaal openbaar is geworden levert dat bijkomend nadeel voor het kind. 
Verder: strafvervolging van de dader heeft voor het kind - het gaat om de VS 
- in het algemeen nog grotere bezwaren dan een maatregel. Ten derde: de 
roep uit de maatschappij om strafsancties wordt geneutraliseerd door het 
vertrouwen dat het kind beschermd wordt.4 

Het gaat om gedrag waarvan naar breed gedragen oordeel schade is te 
verwachten voor het kind, terwijl de "dader" er belang bij houdt. Deze com
binatie van factoren maakt dat niet licht verwacht mag worden dat vrijwillige 
hulpverlening effectief zal zijn als de dader deel uitmaakt van het gezin. 

Welke feitelijke factoren spelen nu een rol? Freeman rekent uitdrukkelijk 
voyeurisme onder seksueel misbruik, en citeert met instemming een voorstel 
tot definitie waarbij het kind betrokken is "in any activity of a sexual nature 

Dat moet dan wel, ernstige en duidelijke uitzonderingen daargelaten, eerst blijken. Vgl. het 
"Bolderkarrapport", 1989. 
I.t.t. gewelddadig seksueel misbruik, wat zij onder mishandeling rangschikken, Goldstein, 
Freud en Solnit 1980, p. 62. Wald maakt onderscheid tussen situaties waar schade aan het 
kind niet blijkt, en die waar het seksueel misbruik gepaard gaat met slaan of "an atmosphere 
of terror in the house" 1976, p. 265. 
D.w.z. bij veroordeling of bij ontslag van rechtsvervolging op grond van ontoerekenings
vatbaarheid Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 62-63. 
Wald 1976, p. 265-267. Vgl. de American Bar Association met twee mogelijke rechtsgron
den: bij de eerste wordt niet, bij de tweede wel vereist dat het kind ernstige fysieke of 
emotionele schade heeft opgelopen. Juvenile Justice Standards Project, American Bar 
Association/Flicker 1982, p. 59. 
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which is intended to lead to the sexual gratification of the sexually mature 
person".1 Uiteraard is de aard van de seksuele gedragingen zelf belangrijk, 
verder het al dan niet gebruik van geweld of bedreiging daarmee, en het 
feitelijk overwicht, zoals dat kan worden afgeleid uit de relatie met het kind, 
het leeftijdsverschil en de leeftijd van het kind. Daarnaast lijkt mij ook de 
mate van verheimelijking een factor. Vooral ontkenning tegenover het kind 
moet zwaar wegen, omdat daarmee diens perceptie van de realiteit en/of diens 
morele integriteit wordt onderuit gehaald.2 "Instemming" van de minderjarige 
heft de strafbaarheid niet op van "ontucht" binnen de relatie met (onder ande
re) een ouder, pleeg-, of stiefouder.3 Buiten die relaties bestaat strafbaarheid 
ongeacht instemming4 als de jeugdige jonger is dan zestien jaar, zij het dat het 
bij de twaalf- tot zestienjarigen om een klachtdelict gaat.5 De zorgplicht van 
de overheid voor deze laatste categorie blijkt verder hieruit dat naast de bena
deelde en diens wettige vertegenwoordiger de Raad voor de Kinderbescher
ming bevoegd is tot aangifte.6 Ook het opzettelijk teweegbrengen of bevorde
ren van ontucht door zijn minderjarig (pleeg- of stief)kind is strafbaar onge
acht diens instemming.7 Het "uitlenen" van een minderjarige dochter voor 
kinderporno kan beschouwd worden als misbruik van ouderlijk gezag.8 Dit is 
een wettelijke ontzettingsgrond, maar voor niet zo jonge kinderen zal een 
minder ingrijpende maatregel in het algemeen meer voor de hand liggen. 

Overigens moet niet alleen gedacht worden aan misbruik of exploitatie door 
de ouders, maar ook door andere gezinsleden of door buitenstaanders. Zoals 
bij mishandeling gaat het niet alleen om wat ouders doen, maar ook om wat 
zij nalaten, in dit geval in strijd met de beschermingsplicht. 

Freeman 1990, p. 141, onder verwijzing naar het Standing Committee on Sexually Abused 
Children, 1984. 
Vgl. Rb Maastricht 14-6-1990, NJ 1993-130: smartengeld wegens incest wordt mede 
bepaald door ontkenning door de (veroordeelde) dader. 
Hof 's-Gravenhage 16-7-1996, NJ 1997-15: vrijwilligheid van 17-jarig pleegkind doet niet 
af aan de onrechtmatigheid van de seksuele relatie; bij de beoordeling van de schadelijke 
gevolgen kan vrijwilligheid of wederkerigheid wel meespelen. 
HR 24-6-1997, NJ 1997-676. Zie over de ontwikkeling van de wetgeving Rutten-Roos 
1995. 
Art. 245 Sr. lid 1 en 2. Art. 247 Sr. lid 1 en 2. Art. 248ter Sr. Zie voor de twaalf-minners 
art. 244 Sr. 
Art. 245 Sr lid 3. Vgl. De Boer, NJB 1992, p. 1502: bij economische exploitatie voor 
kinderporno moet tot de zestiende verjaardag de beschermingsgedachte in het strafrecht 
overheersen en het klachtvereiste afgeschaft worden. 
Art. 250 lid 1 Sr, onder 1°. 
Pitlo/V.d. Grinten/Rood-de Boer 1993, p. 508. 
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4.4. Het weigeren van toestemming voor medische zorg 

4.4.1. Algemeen 

In het nieuwe gezondheidsrecht is voor medisch ingrijpen bij kinderen onder 
de twaalf jaar altijd ouderlijke toestemming vereist, en voor twaalf- tot zes
tienjarigen onder voorbehoud. Hoe zit het als die toestemming achterwege 
blijft? 

Hieronder ligt het accent op de welbewuste afwijzing door de ouder, in 
tegenstelling tot het nalaten van medische zorg uit bijvoorbeeld traagheid. 
Achtereenvolgens wordt onderscheid gemaakt naar weigering van toestem
ming voor medische behandeling en voor preventieve zorg. Andere medische 
vraagstukken, bijvoorbeeld rond orgaandonatie door kinderen, liggen zozeer 
op het gebied van het gezondheidsrecht dat ik ze hier buiten beschouwing 
laat. Er is elders veel over geschreven.1 

4.4.2. Het weigeren van toestemming voor medische behandeling 

In 1929 werd een terwille van een operatie aangevraagde OTS afgewezen. 
Argument: een operatie is een zaak van de ouders, waarbij inmenging van een 
gezinsvoogd ongewenst is.2 Tegenwoordig heerst in Nederland in brede kring 
consensus dat weigering van noodzakelijke en zinvolle behandeling een reden 
is tot overheidsinmenging.3 Godsdienstige bezwaren verplichten de overheid 
niet persé tot afzien.4 Zo is toepassing van een (voorlopige) maatregel ter 
voorkoming van acuut levensgevaar - bijvoorbeeld bloedtransfusie voor 
kinderen van Jehova-getuigen - in juridisch Nederland over het geheel geno
men geaccepteerd.5 Ook overigens wordt gepleit voor toepassing van KB-

De Boer, NJB 1990. Hermans, 1990. De Bruijn-Lückers 1994, p. 155-174. Raak-Kuiper, 
FJR 1998. 

Kr Assen, 12-7-1929, NJ 1929- p. 1759. Om wat voor soort operatie het ging blijkt niet, 
evenmin wat de achtergrond was van de weigering. Mogelijk stond de afwijzing niet geheel 
los van de strijd om financiering van medische zorg, zie hierover § 3.2. 
Hof Den Haag 26-10-1965, NJ 1967-121: OTS om observatie mogelijk te maken i.v.m. 
aangeboren oogafwijking en ter voorkoming van onherstelbare beschadiging van het net
vlies. Rb Dordrecht 27-6-1973, NJ 1973-432: schorsing in het ouderlijk gezag i.v.m. 
spoedoperatie wegens een ernstige hartafwijking en ter voorkoming van zeer ernstige en 
blijvende gevolgen. 
Zie voor auteurs over de rol van godsdienst in de rechtspleging Nota, NJB 1971. 
B.v. door De Ruiter, Asser/de Ruiter 1988, § 304, De Boer, Asser/De Boer 1998, § 845, 
Rood-de Boer, MGV 1983. Een krachtige uitzondering: Schuurmans Stekhoven, Neder
lands Tijdschrift voor Geneeskunde 1979. Zie voor de UK Freeman 1990, p. 154. 
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maatregelen om medische behandeling mogelijk te maken1, en de vernieuwde 
OTS-grond schept hiervoor nog iets nadrukkelijker ruimte dan de oude.2 

Wat noodzakelijk en zinvol is spreekt niet altijd vanzelf. Dit levert vooral 
problemen bij pasgeborenen met zeer ernstige defecten en een "niet te ver
waarlozen kans" op blijvend zeer ernstig lijden. Euthanasie is hier volgens 
geldend recht niet mogelijk, omdat de wettig vertegenwoordiger daartoe niet 
namens de wilsonbekwame kan beslissen. De zaak kwam uitgebreid aan de 
orde in een strafzaak tegen een behandelend arts en de directeur van de Raad 
voor de Kinderbescherming waaraan het kind was toevertrouwd.3 Rechtvaar
digt het levensgevaar in dergelijke omstandigheden inbreuk op het ouderlijk 
gezag? Dat lijkt wel de teneur van de commentaren. De gedachte dat in het 
algemeen een beslissing bij de Raad of de rechter zou horen in plaats van bij 
de ouder en arts gezamenlijk4 deel ik niet. Een recht op leven impliceert niet 
noodzakelijkerwijze een plicht tot leven. Een operatie leidt niet altijd tot 
herstel en geeft de behandelde pijn en ongemak; niet voor niets is de toestem
ming van de betrokkene vereist. Dat een ouder in de hierboven vermelde 
omstandigheden vanuit de eigen verantwoordelijkheid en vanuit gewoonlijk 
intense emotionele verbondenheid kiest voor vrijwaring van pijn lijkt mij, 
zacht gezegd, niet zo in-acceptabel dat diens besluit vervangen moet worden 
door het oordeel van een ander. Het is waar dat deze benadering leidt tot 
rechtsongelijkheid5 omdat de ene ouder een andere keuze zal maken dan de 
andere. Maar die rechtsongelijkheid zit al ingebakken in de lotsverbondenheid 
tussen ouder en vooral het zeer jonge kind. Wel is het van belang dat binnen 

Zo De Bruijn-Lückers 1994, p. 165. Rood-de Boer, MGV 1983, p. 143, en Hermans 1990, 
p. 85, spreken van oneigenlijk gebruik; deze kritiek lijkt vooral voort te komen uit een 
voorkeur voor een sindsdien tot stand gekomen herziening van het gezondheidsrecht voor 
jeugdigen. 

Zie voor buiten Nederland: Hermans, FJR 1986, over art. 1666 BGB, art. 375 Code Civil 
en art. 2 van de Belgische Wet betreffende de jeugdbescherming. Vgl. verder het voorstel 
voor een interventiegrond van het Juvenile Justice Standards Project van de American Bar 
Association/Flicker 1982, p. 59: weigering van ouders om medische behandeling toe te 
staan die nodig is ter genezing, verlichting of voorkoming van " death, disfigurement, or 
substantial impairment of bodily functions.". 

HR 28-4-1989, NJ 1990-46 en 47, met nt. van Mulder. Zie over het algemene probleem de 
door de A-G Fokkens vermelde literatuur en Doek 1996. Zie ook Abbink en Borst, Hub-
ben, De Blois, Brands-Bottema, De Boer en Van Stigt, allen in NJB 1989. 
Brands-Bottema, NJB 1989, p. 1145: " De beslissingsvrijheid die gegeven wordt aan 
ouders, artsen en raden voor de kinderbescherming is in strijd met fundamentele waarden 
van ons rechtsstelsel." De Bruyn Lückers, 1994, p. 156, spreekt van een oneigenlijk ge
bruik van een KB-maatregel: niet de directeur van de Raad voor de Kinderbescherming, 
maar de rechter zou moeten beslissen. 
Brands-Bottema NJB 1989, p. 1145. 
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de medische kring wordt gestreefd naar criteria en protocollen die toetsing 
van het medisch handelen mogelijk maken binnen en buiten de eigen beroeps
groep. Dat gebeurt ook.1 

Moet ook het lijden van de ouders meegewogen worden bij de vraag of 
een medische ingreep moet worden doorgezet? In de hierboven vermelde zaak 
vermeldde het Hof dat lijden "met nadruk", en annotator Mulder vindt dat 
zowel de arts als de directeur van de Raad dat lijden in de overwegingen 
moesten betrekken.2 In omstandigheden als hierboven geschetst moet worden 
aangenomen dat het lijden van de ouder voortkomt uit diens zorg vóór en 
identificatie mèt het kind. De ouder lijdt met het kind mee; juist dit lijden 
verdient bijzonder respect van de rechter, als al de zaak bij de rechter moet 
komen. Dit is wat mij betreft slechts het geval als strijdigheid van belangen 
tussen ouder en kind aannemelijk is. 

Hoe is meer in het algemeen het verband met KB-maatregelen als de vereiste 
ouderlijke toestemming achterwege blijft? 
Tenminste uit doelmatigheidsoverwegingen is het van belang wat de medische 
behandeling zal vereisen aan ouderlijke zorg en betrokkenheid, en of die zorg 
verwacht kan worden. Hierdoor wordt immers bij ingrijpen tegen de wens 
van de ouder de kans op succes beïnvloed, alsmede het risico op lichamelijke 
of emotionele schade.3 Of het kind de ouderlijke bezwaren tegen medische 
behandeling deelt is om dezelfde reden een factor, terwijl hierbij ook nog 
eens de gewone gezondheidsrechtelijke regels een rol spelen. 

Buiten Nederland prefereert Goldstein c.s. smallere marges voor over-
heidsgrijpen dan in Nederland gebruikelijk is, en wel met de volgende 
voorwaarden: 

- het medisch handelen zal naar verwachting leiden tot wat de samenleving 
voor elk kind zou wensen, namelijk een kans op normale gezonde ontwik
keling of op "a life worth living"; 

- medici zijn het eens dat de behandeling niet-experimenteel is en passend 
voor het kind; 

- zonder behandeling zal het kind overlijden.4 

Van deze eisen lijkt de laatste mij beslist te zwaar. 

Zie hierover Brands-Bottema, NJB 1989, p. 1145. 
De Boer, NJB 1989, p. 1149 : "Deze relevantie is in elk geval niet vanzelfsprekend". 
Hermans, FJR 1986, p. 78, noemt bij inmenging in ouderlijk gezag terwille van een medi
sche behandeling zowel het belang van de ouders als dat van "het hele cliëntsysteem" 
relevant. 

Zo ook Wald 1976, p. 269. 
Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 91-109. 
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4.4.3. Het weigeren van toestemming voor preventieve zorg 

Is weigering van preventieve medische zorg een grond voor een maatregel, 
als die weigering voortkomt uit een godsdienstige of anderszins zwaarwegen
de persoonlijke overtuiging? In principe geldt wat hierboven in verband met 
godsdienst werd opgemerkt, maar het proportionaliteitsbeginsel weegt zwaar
der. Met name gaat het om de vraag of de bedreiging met lichamelijke onder
gang concreet genoeg is voor een inmenging in het ouderlijk gezag.1 De 
kwestie heeft een lange geschiedenis2, en wordt bij elke polio-epidemie weer 
aktueel. Zowel voor3- als tegenstanders4 zijn talrijk. Bij dit alles moet wel 
vermeld worden dat gebruik van een maatregel vooral wordt bepleit met het 
oog op een situatie dat er een epidemie in de buurt is5; in de discussie wordt 
echter niet altijd uitgegaan van dergelijk verhoogd risico.6 In het debat valt 
nog iets op: degenen die in dit verband bezwaar maken tegen inbreuk op het 
ouderlijk gezag beroepen zich vooral op doelmatigheid.7 Ter illustratie van de 
grenzen van godsdienstvrijheid op een ander terrein: een boer beriep zich bij 
de Europese commissie vergeefs op zijn godsdienst bij een klacht over ver
plicht lidmaatschap van een organisatie die mede bestrijding van tuberculose 
onder rundvee ten doel had.8 Weegt het belang van een gezonde veestapel 
zoveel zwaarder dan de gezondheid van kinderen, of is misschien het beoogde 

Vgl. EHRM 23-6-1993 (Hoffman), Ser. A, vol. 255-C, NJ 1995-510: een krappe meerder
heid van het Hof oordeelde dat de nationale rechter i.s.m. art.8 en 14 EVRM de religieuze 
gezindheid (Jehova getuige) van de moeder tot haar nadeel had meegewogen bij gezagstoe
wijzing na scheiding. Vier dissenting judges vonden de weging van de consequenties van die 
gezindheid geoorloofd. 
Zie Brands-Bottema 1988, p. 17-58; zie p. 39-41 wat betreft mogelijke toepassing van 
kinderbeschermingsmaatregelen. 
Nota NJB 1971. Doek, MGV 1978. Veldkamp en Bogers, NJB 1993a, p. 1173: de OTS 
moet niet "massaal [...] worden ingezet om de niet tegen polio gevaccineerde kinderen van 
Nederland te laten inenten", maar de OTS is wel een geëigend laatste middel. Zie ook: 
Dude, NJB 1993; Brands-Bottema, NJB 1993; Veldkamp en Bogers, NJB 1993b; De 
Bruijn-Lückers 1994, p. 165. 

Schuurmans Stekhoven 1979. Korteling, TvGr 1980. Brands-Bottema 1988, p. 51 (tenzij er 
b.v. buren of andere gezinsleden reeds besmet zijn; het risico moet even groot zijn als in 
andere situaties waarin een maatregel wordt uitgesproken, maar noch de OTS, noch andere 
bestaande maatregelen van kinderbescherming acht zij geschikt) en NJB 1993. Hermans, 
1990, p. 144. Dute, NJB 1993. Zie Brands-Bottema, NJB 1993, over het negatieve advies 
van De Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Buiten Nederland: Goldstein, Freud en 
Solnit 1980, p. 91. 
B.v. Doek, MGV 1978, p. 647. 
Zo kon het gebeuren dat Nota bij beide partijen wordt ingedeeld. Korteling, p. 101 en 
Brands-Bottema 40, zien hem als tegenstander; anders, m.i terecht: Doek 1978, p. 645. 
Anders: Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 91. 
Doek, MGV 1978, p. 640. 
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doel in het geval van rundvee eenvoudiger te bereiken? Overigens lijken ook 
de voorstanders van overheidsdwang niet erg content met het gangbare maat
regelarsenaal. Als al op het ouderlijk gezagsmonopolie zou moeten worden 
ingebroken, dan zou dat mogelijk beter kunnen via een beperktere interventie. 
Hermans1 bepleitte in 1990 een nieuwe maatregel die o.a. polio-vaccinatie 
mogelijk zou moeten maken; dit onder verwijzing naar een eerder voorstel, 
waar hij als eis stelde dat er "vrijwel zeker" schade voor het kind of anderen 
te verwachten moet zijn.2 Nu een nieuwe maatregel voorlopig wel niet ver
wacht zal mogen worden kan ook gedacht worden aan de constructie van de 
bijzondere curator.3 

Politiek ligt de zaak nog steeds gevoelig. Weliswaar is duidelijk dat een 
eenmaal uitgesproken OTS ondanks ouderlijk bezwaar kàn leiden tot inenting 
tegen polio4, maar de OTS biedt niet voor elke preventieve medische ingreep 
een kader. Of niet-inenting op zichzelf een reden is voor ingrijpen werd door 
de staatssecretaris betwijfeld; bij het rechterlijk oordeel kunnen "ook andere 
feitelijke omstandigheden" een rol spelen. Of het daarbij gaat om de graad 
van besmettingsgevaar, of alleen om bijkomende factoren van geheel andere 
aard bleef in het midden.5 Steeds moet de OTS grond vervuld zijn.6 

Kortom: misschien is het recht van kinderen op vaccinatie een "uitgemaakte 
zaak"7, maar het is niet uitgemaakt dat schending van dat recht door de ouder 
een zelfstandige grond is voor een KB-maatregel of anderssoortige beperking 
van het ouderlijke gezag. Wat mij betreft vormt niet-inenting in zijn alge
meenheid wel een reden tot zeer actieve overheidsbemoeiing in de vorm van 
voorlichting en overleg, maar geen reden voor een KB-maatregel. Deze keuze 
komt niet alleen voort uit doelmatigheidsoverwegingen, maar tevens uit de 
overtuiging dat de ouder krachtens zijn verbondenheid met het kind naar 
eigen beste weten moet kunnen kiezen. Zoals steeds bij het onderwerp van de 
KB-maatregelen het geval is heeft de overheid echter conflicterende plichten. 
Onder omstandigheden - bijvoorbeeld hoog besmettingsgevaar - zou wel 
benoeming van een bijzondere curator overwogen kunnen worden.8 Hiertoe 

Hermans 1990, p. 145. 
Hermans, FJR 1986, p. 78. 
Zie hierover hfdst. IX, § 5.2. 
TK 1993-1994, 23 003.5 (MvA), p. 46. Art. 1:264 BW. 
TK 1993-1994, 23 003.8 (NEV), p. 13. 
TK 16-6-1994, 78-5397. 
Veldkamp en Bogers, NJB 1993a. 
Zie hfdst. IX, § 5.2. 
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kan de kantonrechter ambtshalve overgaan1, bijvoorbeeld op voorstel van de 
Raad voor de Kinderbescherming. 

4.5. Discontinuïteit in de opvoeding 

Kritiek op de kinderbescherming betreft niet voor niets voor een belangrijk 
deel het feitelijk uitéénhalen van ouder en kind vanwege de vooronderstelde 
schade voor het kind. Dit houdt verband met de veronderstelde behoefte van 
het kind aan continuïteit van de feitelijke opvoedingssituatie, en in het bijzon
der van de relatie met de ouder. Deze continuïteit wordt in het algemeen 
gediend door bescherming van het ouderlijk gezag. 

Hoe zit het nu als de ouder zelf de verstoorder is? Heeft het kind daarvan 
minder nadeel dan wanneer de breuk van buiten komt? De bevoegdheid om 
de verblijfplaats van het kind te bepalen is vanouds een wezenlijk aspect van 
het gezag. In maatschappelijke omstandigheden waarbij de strijd om het 
bestaan een tijdelijke scheiding tussen ouder en kind vaak onvermijdelijk 
maakte ligt dat voor de hand: de ouderlijke zorg komt dan tot uitdrukking in 
de regeling van verblijf elders, en evenzeer in het terughalen naar het gezin. 
Tot ongeveer halverwege de twintigste eeuw bleek de rechter ook los van 
dergelijke overwegingen absoluut niet genegen om langdurig overlaten van de 
zorg te beschouwen als een variant van verwaarlozing van de verzorging en 
opvoeding. Gewoonlijk bleef het ouderlijk gezag beschermd, ongeacht het 
ontbreken van rechtvaardigingsgronden, en eveneens ongeacht de vraag of de 
ouder nog naar het kind omzag.2 

Weliswaar is inmiddels de rechtsbescherming van de pleeggezinrelatie 
sterk toegenomen3, maar de wettelijke regelingen terzake suggereren onbe
doeld dat verzorging buiten het gezin pas kan leiden tot inperking van het 
gezag als het gaat om het belang van een andere volwassene, i.e. de pleegou
der. Het is de vraag of dat terecht is. Opvoeding in het gezin wordt in onze 
cultuur algemeen als recht van het kind4 èn als plicht van ouders gezien. Als 

Art. 1:250 BW. 
Zie hfdst. III, § 4. 
Zie hfdst. III, § 4. 

Al dan niet te definiëren als een recht van het kind op respect voor zijn family life. Rood-de 
Boer, FJR 1980, p. 148, 149, wijst op art. 371-3 van de Code Civil: het verblijf in het 
ouderlijk huis mag aan de minderjarige slechts in noodzakelijke, bij de wet bepaalde geval
len onthouden worden. Het IVRK vermeld in de preambule dat het kind dient op te groeien 
in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip; art. 9 lid 1 verbiedt echter 

(wordt vervolgd...) 
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hieraan, mogelijk om zeer goede redenen, niet voldaan wordt, dan zijn er 
tenminste waarborgen voor het kind nodig. De zorg waarmee het verblijf 
wordt geregeld behoort tot uiting te komen, in het bijzonder door 
- duidelijkheid over de duur van het verblijf en de factoren die daarbij een 

rol spelen; 
- duidelijkheid over het kontakt tussen ouders-op-afstand en kind; 
- aandacht voor de reacties van het kind en respect voor diens gevoelens en 

wensen; 
- belangstelling voor de kwaliteit van de vervangende opvoeding; 
- samenwerking met de al dan niet professionele verzorgers. 

Of onderbreking in de opvoedingscontinuïteit een grond moet zijn voor een 
(verdergaande) kinderbeschermingsmaatregel zou meer moeten afhangen van 
deze en dergeljke factoren dan van de vraag of een pleegouder zich voldoende 
verantwoordelijk voelt om de strijd met ouders aan te gaan.1 De vooronder
stelling dat ouder en kind verbonden zijn werd in hoofdstuk II genoemd als 
één van de onderliggende redenen om ouderlijk gezag te beschermen. Als die 
verbondenheid niet wordt ingevuld door feitelijke zorg boet het argument aan 
kracht in. De vooronderstelling dat niemand beter2 dan de ouder voor het kind 
zal zorgen werd eveneens genoemd als reden. Ook dit argument verliest aan 
overtuigingskracht wanneer een ander dan de ouder zich door betrouwbare en 
blijvende zorg committeert aan het kind. 

4.6. Geestelijke stoornis van de ouder 

"Een geestelijk gestoord iemand is waarschijnlijk niet de meest aangewezen 
opvoeder van kinderen"3 Dit moge zo zijn, maar een ouder is niet zo maar 
iemand, en de wettelijke bepaling die verband legt tussen gedwongen onthef
fing en geestelijke stoornis heeft een andere achtergrond. De wet vereist, 

(...vervolg) 
scheiding tussen ouders en kind alleen tegen de wil van de ouders. 
Niet dat dit onbelangrijk is: een dergelijke betrokkenheid speelt natuurlijk wel bij de beoor
deling van doelmatigheid en bij de afweging van de diverse rechten ex art. 8 EVRM. 
In de zin van respect voor de behoeften van het kind, inclusief de behoefte om door de 
eigen ouder verzorgd te worden. 
Pitlo/Rood-de Boer en Van der Burght 1996, p. 529. 
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naast de gewone criteria voor vrijwillige ontheffing1, een zodanige geestelijke 
stoornis bij de ouder dat deze niet staat is zijn wil te bepalen of de betekenis 
van zijn verklaring te begrijpen.2 Het moet dus gaan om een zeer ernstige 
stoornis. In de formulering komt bovendien nog steeds de historische achter
grond tot uiting. Tot 1947 was ontheffing slechts mogelijk bij niet-verzet van 
de ouder, maar lange tijd heerste onzekerheid of bij krankzinnigheid (de tot 
1970 gebruikte term) de wilsuiting - hetzij verzet, hetzij niet-verzet - rechts
geldig was. De regeling van 1947 maakte aan deze onzekerheid een eind en 
paste tevens in de trend om de beschermingsmogelijkheden voor het kind uit 
te breiden. 

In dit verband kan ook gewezen worden op de bepaling dat diegenen 
onbevoegd zijn tot gezag "wier geestvermogens zodanig zijn gestoord, dat zij 
in de onmogelijkheid verkeren het gezag uit te oefenen, tenzij deze stoornis 
van tijdelijke aard is".3 Deze bepaling heeft een geheel andere geschiedenis 
dan de hierboven vermelde4, maar het praktische verschil tussen beide was en 
is nihil. Sinds 1947 is voor verlies van gezag op grond van onbevoegdheid 
een rechterlijke uitspraak nodig5, en de rechtsgrond voor herstel was en is in 
beide gevallen dezelfde. 
Beide bepalingen raakten bovendien op een zijspoor toen in 1956 de ge
dwongen ontheffing mogelijk werd na twee jaar OTS/U HP. 

Betekent de loskoppeling van UHP en ontheffing dat de oude ontheffings-
grond over geestelijke stoornis weer in belang zal toenemen? Dat lijkt heel 
wel mogelijk, maar zoals gezegd vereist de tekst van de wet een ernstige mate 
van gestoordheid. 

Met dit al blijft de vraag of ook een minder ernstige geestelijke stoornis 
overheidsbemoeiing kan rechtvaardigen. Dat kan langs indirecte weg als de 
stoornis een factor is bij dreigende schade in de zin van de OTS-grond. De 
vraag rijst wel in hoeverre het zin heeft het ouderlijk functioneren te beschrij
ven in termen van psychiatrische diagnostiek. Voor de vervulling van de 
OTS-grond zal dat gewoonlijk niet nodig zijn. Niettemin kan diagnostiek 
bijdragen aan een beoordeling van de risico's voor het kind. Inzicht in het 
ziektebeeld helpt bovendien een inschatting te maken van wat van de ouder 
gevraagd màg worden gezien diens mogelijkheden, en wat gevraagd moét 

Dat het belang der kinderen zich daartegen niet verzet en dat er onmacht of ongeschiktheid 
is om de ouderlijke plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen, art. 1:266 BW. 
Art 1:268 BW lid 2 onder c. 
Art. 1:246 BW. 
Sinds 1901 waren krankzinnigen uitgesloten van ouder- en derde-voogdij. 
Zie Asser/Wiarda 1957, p. 683. 
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worden1 gezien de behoeften van het kind. Men denke bij dit alles in het 
bijzonder aan (zwangerschaps)psychose, aan angststoornissen, aan verregaan
de en langdurige apathie ten gevolge van depressiviteit waardoor het kind 
verzorging, stimulans of leiding te kort komt, en aan overmatige prikkelbaar
heid die de kans op mishandeling verhoogt. Compleet is deze lijst echter 
geenszins.2 

De afgrenzing tussen gedwongen opname van de ouder en een kinderbe
schermingsmaatregel lijkt nog niet geheel duidelijk.3 Hierbij zijn in het alge
meen diverse overwegingen van belang. Een OTS/UHP biedt het kind een 
zorgkader over een bredere linie en voor een langere periode4 dan gedwongen 
opname van de ouder doet. Dit is van belang omdat een kind méér nodig 
heeft dan vrijwaring tegen acuut gevaar. Als daarentegen het kind in de thuis
situatie verzorgd kan blijven worden door een andere ouder zal dat, afhan
kelijk van feitelijke omstandigheden en mogelijkheden, een krachtig argument 
kunnen zijn tégen OTS/UHP. Een andere reden voor desnoods gedwongen 
opname van de ouder zie ik in de vergrote kans op herstel van de ouder, en in 
het belang dat ouder èn kind daarbij hebben. Of dit laatste argument vanuit 
gezondheidsrechtelijk standpunt acceptabel is lijkt mij overigens wel de vraag: 
de mogelijkheid tot gedwongen opname is immers slechts bedoeld om ernstig 
gevaar te bezweren, en niet om anderszins het belang van de betrokkene of 
van derden te dienen. Niettemin zou deze overweging misschien een rol 
kunnen spelen in verband met proportionaliteit. 

4.7. Alcohol- en drugsverslaving van de ouder 

Door alcohol- en drugsverslaving wordt het vermogen tot zorgen ernstig en 
vaak over de gehele linie aangetast. Heroïneverslaving is hiervan het proto
typische voorbeeld. De lotsverbondenheid tussen ouder en kind is pijnlijk 

B.v. wat betreft "therapietrouw", het opvolgen van de op grond van de problematiek 
gegeven adviezen. Of b.v. een psychotische ouder bereid is medicatie te gebruiken kan een 
wezenlijk gegeven zijn bij de beoordeling van de veiligheid in de thuissituatie op korte 
termijn, en van de mogelijkheid tot herstel van de ouderlijke competentie op lange termijn. 
Vgl. Salzgeber, FRZ 1995. 
HR 14-2-1986, NJ 1986-364: voortzetting IBS van een moeder van wie gevreesd werd dat 
zij anders haar kind van twee maanden zou verwaarlozen; De Boer: "kon de OvJ die thans 
requireerde tot detinering van de moeder, niet beter voorlopige toevertrouwing aan de Raad 
voor de Kinderbescherming van het kind vorderen [...]?", dit o.v.n. proportionaliteit en het 
ultimum remediumcriterium, NJB 1987, p. 1219. 
Ook als het kind weer onder de zorg van de ouder is. 
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duidelijk bij de zwangere verslaafde wier kind bij de geboorte ontwennings
verschijnselen vertoont. 

Met goede reden is het gevoel van machteloosheid bij hulpverleners vaak 
groot.Verslaving heeft met seksueel misbruik gemeen dat de betrokkene 
belangen heeft die tegenstrijdig zijn aan die van het kind. Men kan zich dan 
ook afvragen of een kind voor de dagelijkse zorg afhankelijk behoort te zijn 
van een verslaafde ouder, zonder dat een niet-verslaafde volwassene medever
antwoordelijkheid draagt. Het sociaal isolement van de verslaafde vermindert 
echter de kans dat een niet-verslaafde volwassene in de buurt is. Bij hulpver
lening aan ouder en kind samen, en bij aanvullende of vervangende zorg voor 
het kind moet rekening gehouden worden met het chronisch karakter van 
verslaving; ook wanneer de ouder de verslaving te boven komt blijft de kans 
op terugval groot. 

In Amsterdam functioneert vanuit de GG en GD het team Kinderen van 
Drugsverslaafde Ouders (KDO). Dit team entameert en bewaakt hulpverle
ning, en meldt zo nodig met het oog op een KB-maatregel. In feite gaat het 
om een vorm van buitenrechterlijke "bemoeizorg".' Anders dan de op dit punt 
vergelijkbare bureaus Vertrouwensarts heeft het team weinig kritiek te ver
duren gehad. Dit valt te verklaren uit de vanouds veel opener werkwijze van 
het KDO-team, maar misschien is er ook meer maatschappelijke consensus 
over de schadelijkheid van verslaafdheid dan van de soms minder zichtbare 
problemen waarover de BVA's zich buigen. 

Als criteria voor de basale zorg voor kinderen stelt het KDO-team: 
a. de aanwezigheid van normale voorzieningen als gas, water en licht, maar 

ook de nodige baby- en kinderspullen in de woning; 
b. voldoende dagelijkse verzorging van het kind; 
c. medische verzorging van het kind; 
d. de aanwezigheid van minimaal één vaste verzorger; 
e. een regelmatig dag- en nachtritme voor het kind en de ouder(s); 
f. het nakomen van medische afspraken voor de kinderen, vooral bij medi

sche controles; 
g. voldoende emotionele en affectieve aandacht voor het kind; 
h. voor zover van toepassing dagelijks schoolbezoek.2 

Zie over "bemoeizorg" hfdst. IX § 3. 
Breddels, TJJ1996, p. 31. 
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4.8. Conflict ouder-kind 

In deze paragraaf komen drie mogelijkheden aan de orde die juridisch rele
vant zijn bij conflict tussen ouder1 en kind: de OTS, de eigen rechtsingang en 
de bijzondere curator. In de praktijk gaat het vooral om jongeren die van huis 
zijn weggelopen of die anderszins buiten het gezin wonen, maar een deel van 
wat hieronder wordt vermeld geldt ook voor thuiswonende kinderen. Gezien 
het onderwerp van deze studie ligt het accent op de OTS. 

Al aan het begin van de OTS werd de maatregel gebruikt om minderjarigen 
gelegenheid te geven om zich tegen de wens van de ouders los te maken van 
het ouderlijk milieu, veelal via een interne betrekking. Achteraf is uit de 
jurisprudentie en uit de juridische literatuur moeilijk te beoordelen in hoeverre 
de bedreiging gesitueerd was in de kwaliteiten van het ouderlijk milieu, of 
uitsluitend in de verstoorde ouder-kindrelatie. Het lijkt aannemelijk dat in de 
loop der tijd het accent meer naar het tweede aspect is verschoven, gezien de 
waarde die in recenter tijd wordt gehecht aan de vrijheidsrechten van jeugdi
gen. Die kwamen in de eerste helft van deze eeuw slechts expliciet aan de 
orde in verband met de ouderlijke bevoegdheid tot tuchtschoolplaatsing2 en, 
niet toevallig, met de vraag of het kind ten opzichte van de ouder godsdienst
vrijheid had.3 

In de jaren zeventig woedde een uitgebreide juridische strijd of hulpverle
ners weggelopen kinderen via geheime adressen mochten onttrekken aan het 
ouderlijk gezag.4 De HR wees deze buitenwettelijke inbreuk op het gezag af, 
waarna de wetgever een wettelijke variant creëerde door hulpverlening aan 
weglopers onder voorwaarden vrij te stellen van strafrechtelijke sancties. Ook 
hier kwam kritiek op, wat leidde tot verscherping van de voorwaarden aan de 

Gedoeld wordt, zoals steeds in dit hoofdstuk, op de ouder met gezag. Strijd tussen ouder en 
kind in verband met het ouderlijk recht op omgang en informatie bliijft hier buiten beschou
wing. 
Deze was met de invoering van de OTS vervallen. In de jaren dertig werd herinvoering 
overwogen, maar Overwater achtte een OTS-grond aanwezig als de verhouding ouder-kind 
zo scherp geworden was dat een ouder tuchtschoolopname nodig vond, NJB 1937, p. 527. 
Van Oven, NJB 1929: nee; Van Woudenberg Hamstra, TAMK 1929: ja. 
Rb Den Haag 2-11-1971, NJ 1972-13. Hof Den Haag 17-3-1972, NJ 1972-262. HR 3-7-
1972, NJ 1973-78. Hof Amsterdam 28-12-1972, NJ 1973-79. HR 16-10-1973, NJ 1974-29. 
HR 18-1-1977, NJ 1977-256. Vgl. over dezelfde zaak ECRM 16-12-1974 (Sosjale Joenit), 
6753/74, D & R 2 (1975), NJ 1975-474. Zie ook De Ruiter 1974 en 1976, p. 17, alsmede 
Rood-de Boer, NJB 1974. Vgl.later Hof Leeuwarden 31-3-1982, NJ 1983-135. 
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hulpverlener.1 Financiering van verblijf buitenshuis werd het volgende strijd
punt, en ook dit lijkt inmiddels grotendeels opgelost.2 

Over de wederzijdse plichten en bevoegdheden tussen ouders en kinderen 
stelden zeven jeugdrechtspecialisten in 1975: 

"Ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun 
minderjarige kinderen. Te dien einde hebben zij ouderlijk gezag over deze 
kinderen, voor zover de wet niet anders bepaalt. Het ouderlijk gezag dient 
naar redelijkheid en billijkheid en met inachtneming van de rechten en 
bevoegdheden van de kinderen te worden uitgeoefend. 
Minderjarige kinderen hebben naar de mate van de groei van hun persoon
lijkheid, het recht zich overeenkomstig eigen inzicht te ontplooien. Dit 
recht omvat o.a. de keuze op het gebied van: godsdienst, levensbeschou
wing, onderwijs, beroep en ontspanning, medische en andere hulpverle
ning. Dit recht met naar redelijkheid en billijkheid en met inachtneming 
van de rechten en bevoegdheden van de ouders en de overige leden van 
het gezin worden uitgeoefend."3 

Met dit alles blijft de vraag bestaan of weglopen van de jeugdige een grond is 
voor OTS. Voor de minderjarige is weglopen een voor de hand liggende 
manier om te laten weten dat hij niet afhankelijk wil zijn van dit ouderlijk 
milieu. Moet dan het ouderlijk gezag zo volledig intact blijven dat de ouder, 
desnoods met de sterke arm van de politie, mag eisen dat het kind direct in 
het gezin terugkeert?4 Ja, als de jeugdige met zijn gedrag mede gezien zijn 
leeftijd onaanvaardbaar risico loopt, als de ouder zijn gezag op redelijke wijze 
gebruikt om dat te voorkomen, en als het aannemelijk is dat de ouder vol
doende overwicht heeft op de jeugdige. Bij redelijk gebruik van gezag gaat 
het mijns ziens niet alleen om goede bedoelingen en om de inhoud van de 
ouderlijke eisen, maar ook om de presentatie hiervan. De redelijkheid betreft 
mede respect voor de wensen en behoeften van de jeugdige, en samenwerking 
met de eventueel door de jongere gekozen professionele hulpverlener(s). 
Buiten een dergelijke situatie lijkt het mij een goede vuistregel dat gezag dat 
door de jongere "met de benen" wordt afgewezen niet via feitelijke overmacht 
behoort te worden uitgeoefend. Met andere woorden: een wegloopsituatie 

Zie over de geschiedenis van de wijzigingen in het betr. art. 280 Sr Ten Siethoff 1995. 
Zie § 3.2. 
Zeven jeugdrechtspecialisten, NJB 1975. 
Rood-de Boer FJR 1980, p. 143: de rechtsgrond voor ingrijpen is gelegen in "de onmoge
lijkheid voor het kind om zelfstandig op eigen kracht de hem in de wet gegeven ontplooi
ingsmogelijkheden te realiseren omdat de ouders het niet doen, of in zijn ogen verkeerd 
doen". HR 11-12-1987, NJ 1988-723: niet onder alle omstandigheden kan van een minder
jarige gevergd worden dat deze bij de ouders in huis woont; zo ook NJ 1920, p, 130, en NJ 
1972-329: gemeente mag bijstand voor zeventienjarige, die met moeders instemming elders 
woont, verhalen op de moeder. Zie ook HR 1-7-1982, NJ 183-201 (Marokkaans meisje). 
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waarbij ouders tegen de uitdrukkelijke wens van het kind hun gezag (proberen 
te) gebruiken om het kind te doen terugkeren vormt op zijn minst een reden 
voor onderzoek. Bij mijn weten is dat in ons land ook de praktijk. Moet de 
jeugdige argumenten aanvoeren of is het voldoende dàt deze niet thuis wil 
blijven wonen? In 1974 overwoog de Europese commissie: 

"As a general proposition and in the absence of any special circumstances, 
the obligation of children to reside with their parents and to be otherwize 
subjected to a particular control is necessary for the protection of chil
dren's health and morals, although it might constitute, from a particular 
child's point of view, an interference with his or her own private life.".1 

Men kan zich afvragen of er een reden is voor OTS als de ouders hun kind 
niet tot terugkeer dwingen. De meerderjarigheidsgrens geldt mede als be
scherming voor de jongere. Het kan zijn dat deze zich wil onttrekken aan de 
algemene beperkingen van de minderjarigheid, en dat hij aannemelijk kan 
maken dat zijn zelfverzorgend vermogen groter is dan de wetgever in het 
algemeen aanneemt voor personen onder de achttien.2 Het kan ook zijn dat de 
minderjarige de gezagsuitoefening van de ouder afwijst, maar wel behoefte 
heeft aan enige vorm van gezag. In dit geval wordt in de praktijk gewoonlijk 
de OTS/UHP toegepast.3 Er zitten diverse voordelen aan: 
a. de minderjarige is bij voorbaat beschermd tegen mogelijk schadelijke 

acties van de ouder; 
b. de minderjarige is meer gelijkgesteld met leeftijdsgenoten die ouderlijke 

zorg genieten; 
c. een gezinsvoogdijinstelling heeft meer mogelijkheden dan bijvoorbeeld een 

bijzondere curator om in conflicten met de ouder escalatie te voorkomen; 
d. volwassenen - hulpverleners, gezinsvoogdij instelling - kunnen zich niet 

verschuilen achter ongemotiveerdheid van de jongere; 
d. de rechten van de ouder blijven gewaarborgd door de mogelijkheid van 

beroep op de kinderrechter. 
Op zichzelf vormen deze voordelen nog geen rechtsgrond. Déze mag worden 
afgeleid uit de feitelijke onwerkzaamheid van het ouderlijke gezag in de 

ECRM 16-12-1974 (Sosjale Joenit), 6753/74, D & R 2 (1975), NJ 1975-474. 
In 1954 opperde Lycklama al de mogelijkheid om aan achttienplussers - toen nog minderja
rig - rechterlijke toestemming te geven om buitenshuis te wonen, onder verwijzing naar de 
wettelijke regeling voor handlichting; hij prefereerde overigens voor deze leeftijdsgroep 
voortduren van de bestaande regeling betreffende verblijf buitenshuis in het kader van OTS, 
opdat de gezinsvoogd als intermediair zou optreden tussen ouder en minderjarige, NJB 
1954, p. 872. 
Ik ga hier uit van mijn hulpverleningservaring in Amsterdam. 



VI. Invulling gronden voor kinderbeschermingsmaatregelen 169 

gegeven omstandigheden, en de presumptie - zolang het tegendeel niet aanne
melijk is - dat de jeugdige een vorm van effectief gezag nodig heeft. 

Misschien zou een eigen rechtsingang bij sommige conflicten tussen ouder en 
kind een oplossing bieden. De eigen rechtsingang voor jeugdigen is al jaren 
onderwerp van debat. Thomassen vreest bij een onbeperkte toegang van de 
minderjarige tot de rechter een "grondloze kinderbeschermingsmaatregel"1, 
maar andere auteurs zijn krachtige pleitbezorgers.2 Ik geloof echter niet dat 
van zo'n constructie bij ernstige problemen veel soelaas te verwachten is voor 
de thuiswonende jeugdige.3 Ook als deze elders woont is dat trouwens maar 
zeer de vraag. Niet voor niets is handelingsonbekwaamheid het wettelijke 
uitgangspunt voor achttien-minners, en met goede reden geldt dit ook als er 
voor de rechter geprocedeerd moet worden. Helaas is er geen speciale reden 
om aan te nemen dat jeugdigen die in conflict komen met hun ouders compe
tenter zijn dan op grond van hun leeftijd verwacht mag worden; bovendien is 
juist strijd met een ouder extra belastend. 

De bijzondere curator-nieuwe-stijl zal soms een adequate oplossing zijn, 
maar die is in het wettelijk stelsel slechts bedoeld voor specifieke strijdpunten. 

Samenvattend: 
a. Bij conflicten tussen ouder en thuiswonende jeugdige is er een rechtsgrond 

voor OTS als het ouderlijk gezag onvoldoende effectief is om de jeugdige 
te beschermen tegen ernstige bedreiging van zijn zedelijke of geestelijke 
belangen of van zijn gezondheid. 

b. Als een weggelopen minderjarige ook na bemiddeling niet naar het gezin 
wil terugkeren vormt dit een rechtsgrond voor OTS of OTS/UHP: 
- tenzij aannemelijk is dat de jeugdige volwassen genoeg is om verant

woordelijk voor zichzelf te zijn alsof hij meerderjarig was, of 
- tenzij de jeugdige onaanvaardbaar risico loopt en de ouder het gezag 

uitoefent in redelijkheid en met voldoende feitelijk overwicht om het 
risico te temperen. 

1 Thomassen, NJB 1993, p. 1169. In dezelfde zin, o.v.n. wetenschappelijk onderzoek, 
Asser/De Boer 1998, p. 613. 
B.v. De Langen, NJB 1993, p. 244, Van Wamelen, FJR 1990, p. 2-9, Rutten-Roos 1992. 

Hierbij baseer ik mij op mijn ervaring in de hulpverlening. 
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4.9. Gedrag van de jeugdige ongeacht conflict met de ouder 

Dat het gevaarscriterium voor gedwongen opname van de BOPZ1 gevaar voor 
zichzelf en voor anderen in één formule onderbrengt wordt wel beschouwd 
als een "onnozele vondst"2: de staatsinmenging heeft een verschillende achter
grond en is aan verschillende beperkingen onderworpen.3 Hoe zit dat bij de 
kinderbeschermingsmaatregelen? 

Bij het ontwerpen van de kinderwetten werd delinquent gedrag gezien als 
symptoom van verwaarlozing.4 Het aan de ontzettings- en ontheffingsgrond 
toegevoegde belang-van-het-kind-criterium betrof in hoge mate het veronder
stelde belang van het kind bij maatschappelijke aangepastheid. Ook bij het 
ontwerpen van de OTS was bestrijding van jeugddelinquentie een belangrijke 
drijfveer. Dit begrip werd ruim opgevat. De gevreesde zedelijke ondergang 
omvatte niet alleen criminaliteit maar ook wat werd beschouwd als een on
maatschappelijke carrière. Het Amerikaanse juvenile court concept5 is in 
Nederland met kracht bestreden door De Langen.6 De koppeling van jeugdcri
minaliteit aan de noodzaak tot bescherming spreekt niet vanzelf7, en kreeg een 
slechte naam doordat in het jeugdstrafrecht de beschermingsgedachte ten 
koste ging van de processuele waarborgen. Hierin is verandering gekomen, 
en ook behoort de strafrechtelijke OTS tot het verleden. Verder beweegt de 
Raad voor de Kinderbescherming zich van het jeugdstrafrecht af bij de formu
lering van de eigen kerntaak.8 De koppeling tussen onmaatschappelijk gedrag 
en kinderbescherming is echter niet verlaten. De oude relatie tussen OTS en 
strafrecht kreeg een nieuwe vorm via de OTS als transactiemogelijkheid.9 

Bovendien werden leerplichtige twaalfplussers volgens de in 1994 gewijzigde 

Art. 1 lid 1 onder f. 

De Boer, NJB 1987, p. 1220, onder verwijzing naar Leijten, Welzijn, vrijheid en dwang, 
1986, p. 7 en 10. 
De Boer, NJB 1987, p. 1220. 

Zie over inmiddels via sociaal-wetenschappelijk onderzoek in het algemeen gebleken 
correlaties Junger-Tas, JV 1996. 

Waarbij de gewone eisen van strafrechtelijke behandeling ondergeschikt zijn aan pedagogi
sche doelen. 
De Langen 1973. 
Van Montfoort 1994, p. 252. 

Werkdocument "Kinderbescherming maak het waar!!!", 1991. Zie hierover ook Van 
Montfoort 1994, p. 241. 
Art. 77e Sr. Vgl. ook Beljaars, Jeugd en Samenleving 1992. 
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leerplichtwet strafbaar bij schoolverzuim.1 Terwijl aan de ene kant het jeugd
strafrecht werd ontdaan van al te veel bestwil-principes, wordt zo een pedago
gisch probleem onder het bereik van strafrecht gebracht, dat vervolgens via 
transactie weer pedagogisch kan worden aangewend. Het ziet er dan ook naar 
uit dat de oude theorie een nieuw jasje heeft gekregen. Ideeën over het opleg
gen van preventieve ongevraagde hulpverlening ter voorkoming van jeugdcri
minaliteit2 doen eveneens denken aan voorheen. In de nieuwe OTS-grond 
bleef verder uitdrukkelijk het adjectief "zedelijke" behouden.3 

Ook in de literatuur wordt verband gelegd tussen OTS en onmaatschappe
lijk gedrag van de jeugdige. Rood-de Boer ziet een grond voor een maatregel 
als een minderjarige niet voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit 
zijn rechtspositie.4 De Ruyter5 acht een opvoedingsstijl waarbij kinderen zo 
worden opgevoed dat ze geen "minimale moraliteit"6 ontwikkelen vatbaar 
voor overheidsinterventie. Bezwaren zijn er vooral buiten Nederland. Zo ziet 
Goldstein c.s.7 in delinquent gedrag uitsluitend een grond voor strafrechtelijke 
reactie, en dat alleen als het gedrag ook strafbaar zou zijn voor een volwasse
ne. Anderen zien slechts een grond voor een maatregel als het gedrag werd 
aangemoedigd door de ouder(s).8 Over de Britse Children Act wordt opge
merkt: 

"It may still be possible to secure a care order where a child commits a 
criminal offence, but only where the treshold conditions of s. 31(2)[9] are 
proved. It will not be easy to establish that the child either is suffering, or 
is likely to suffer, significant harm attributable to failing in parental up
bringing or, more likely, being beyond parental control. It may, however, 
be possible where the criminal activity itself is dangerous (for example, 
involvement in violent activities or drug-taking)."10 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Art. 26 lid 2 en art. 28 Leerplichtwet. Zie hierover Stegerhoek 1995, p. 253, 254 en in zeer 
kritische zin De Graaf, NJB 1993. 
NRC-Handelsblad, 17-10-1996, p. 10. Kamerstukken II 1997/1998, 25 980, nr. 1 (brief van 
de staatssecretaris van VWS, mede namens de staatssecretarissen van Justitie en OCW, aan 
de Tweede Kamer) met een accent op "maatschappelijke uitval"; zie i.h.b. p. 9 en 10. 
TK 1992-1993, 23 003.3 (MvT), p. 11, onder verwijzing naar een dertienjarige die in haar 
levensonderhoud voorziet door prostitutie. 
Rood-de Boer, FJR 1980, p. 144; vgl.p. 138. 
De Ruyter 1993, p. 124. 
Moraliteit gezien in samenhang met de "aangeboren toewending [...] ten opzichte van 
anderen", p. 122. 
Goldstein, Solnit en Freud 1980, p. 28, 193. 
Wald 1976, 271. American Bar Association/Flicker 1982, p. 59. 
Zie hierover hfdst. Ill, § 5.2. 
Freeman 1990, p. 140. 
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In ons land bleef echter de opvatting domineren dat delinquent gedrag op 
zichzelf ook voor het kind schadelijk is. Mijns inziens is dat terecht: de mate 
waarin de jeugdige nog niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor zijn 
eigen toekomst1 beïnvloedt de samenhang tussen schade in de sociale ontwik
keling en schade voor de eigen persoon. Ook al loont misdaad misschien niet 
altijd zo slecht, het kind is gebaat bij de ontwikkeling van verantwoordelijk
heid voor zichzelf en respect voor anderen, kortom bij een opvoeding in 
morele zin. Criminaliteit, alcohol- en drugsverslaving, veelvuldig schoolver
zuim en ernstig zwerfgedrag kunnen dan ook gezien worden als een zelfstand
ige bedreiging van de ontwikkeling. Tenzij men er van uitgaat dat de ouder 
het gedrag goedkeurt kunnen deze gedragingen tevens gezien worden als 
symptoom van ouderlijke onmacht. Een rechtsgrond voor OTS lijkt mij dan 
ook meestal wel gegeven, afhankelijk van de ontwikkeling van de jeugdige. 

Geldt dit ook voor suïcidaal2, of anderzins zelfbeschadigend gedrag? Het 
lijkt aannemelijk dat het ouders niet vrij staat om hun kinderen af te schermen 
van het soort aandacht en hulpverlening dat hierbij in het algemeen passend 
wordt geacht. 

4.10. Ouderlijke afstand van een kind 

Vormt het gegeven dat een kind door de ouder aan een ander wordt afgestaan 
een reden voor overheidsbemoeiing?3 Deze vraag is vooral aktueel in het licht 
van ontheffing in geval van draagmoederschap.4 Enkele recente zaken verdie
nen in dit verband speciale aandacht.5 

In het eerste geval werden de biologische ouders ontheven ten gunste van 
de wens/pleegouders. Het inmiddels vijfjarige kind werd hier sinds zijn ge
boorte opgevoed, conform een vóór de conceptie gemaakte afspraak. De 
ontwikkeling van het kind verliep goed, beide echtparen en hun kinderen 
hadden goed en vriendschappelijk kontakt, en het lag in de bedoeling van 

Wat strafrechtelijke aansprakelijkheid m.i. niet uitsluit. 
Zie Rood-de Boer, MGV 1977, over (het gebrek aan) juridische literatuur. Zij legt de 
nadruk op suïcidaal gedrag bij kinderen binnen instituten voor kinderbescherming en noemt 
verkorting van uithuisplaating en verruiming van adoptie- en pleeggezinmogelijkheden als 
preventieve middelen. 
Zie ook hfdst. III, § 4.1. Zie Rood-de Boer, NJB 1979, over vondelingenwetgeving en de 
animus abdicandi. 
Zie voor wettelijke bepalingen en literatuur m.b.t. draagmoederschap Asser/De Boer 1998, 
§695. 
Zie hierover ook Kalkman-Bogerd, FJR 1998. 
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beide echtparen dat het kind te zijner tijd volledig zou worden ingelicht. De 
rechtbank overwoog onder andere het volgende: 

"Nu de biologische ouders uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven wegens 
het ontbreken van de emotionele ouder-kindrelatie zich ongeschikt te 
voelen voor Z te zorgen, alsmede de wens de verantwoordelijkheid en 
opvoeding in het belang van minderjarigen aan anderen, in casu het echt
paar B, over te willen laten, acht de rechtbank mede gezien de bijzondere 
omstandigheden waarin de minderjarige zich bevindt, voldoende grond 
aanwezig de biologische ouders thans ongeschikt te achten tot het uitoefe
nen van de ouderlijke macht [...]".' 

In het tweede geval werd ontheffing kort na de geboorte gevraagd. De recht
bank overwoog dat niet-willen opvoeden in het algemeen geen ongeschiktheid 
of onmacht oplevert in de zin van de ontheffingsgrond, en dat niet was geble
ken van bijzondere omstandigheden die wel een ontheffingsgrond opleverden. 
Voor de fictie van ongeschiktheid of onmacht zou slechts aanleiding zijn bij 
een breed maatschappelijk draagvlak voor draagmoederschap en voor een 
daarop aansluitende interpretatie van de wettelijke regels voor ontneming van 
het gezag. De rechtbank verwees bij dit alles naar de stand van de pedagogi
sche en psychologische wetenschap, en het belang van het kind om niet opzet
telijk verwekt te worden met het doel weggegeven te worden. Het Hof te 
Amsterdam vernietigde deze uitspraak echter met onder andere het oordeel: 

"dat gelet op voormelde feiten en omstandigheden in de onderhavige zaak 
voldoende aannemelijk geworden is dat er sprake is van bijzondere om
standigheden die de draagmoeder en haar echtgenoot ongeschikt dan wel 
onmachtig maken tot het opvoeden en verzorgen van X in de zin van 
genoemd wetsartikel. Het Hof merkt als dergelijke omstandigheden in het 
bijzonder aan dat de draagmoeder en haar echtgenoot herhaaldelijk hebben 
te kennen gegeven geen gezinsuitbreiding te willen, dat de draagmoeder en 
haar echtgenoot toch besloten hebben voor een derde kind uitsluitend om 
een jarenlang bevriend kinderloos paar te helpen, dat de draagmoeder en 
haar echtgenoot uit dat oogpunt geen ouder-relatie met het kind hebben 
opgebouwd, dat zij het kind als zodanig ook niet wensen op te voeden, 
alsmede dat thans in de gegeven omstandigheden van een terugkeer van X 
naar de draagmoeder en haar echtgenoot ernstig nadeel voor X kan wor
den verwacht. [...] dat in casu geen sprake is van oneigenlijk gebruik van 
de maatregel tot ontheffing [...] nu al vóór de verwekking van het kind is 
afgesproken dat ontheffing van de draagmoeder en haar echtgenoot zal 
worden gevraagd. Naar 's Hofs oordeel dient [art. 1:266 BW] niet zodanig 
beperkt te worden uitgelegd dat een ouder in bepaalde situaties, in het 
belang van het kind, niet de mogelijkheid heeft de indiening van een ver-

Rb Amsterdam 26-4-1995, NJ 1995-589. 
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zoek tot ontheffing van het ouderlijk gezag over een bepaald kind te bevor
deren."1 

Een maand na de uitspraak van het Hof wees de Rotterdamse rechtbank 
ontheffing af in een zaak waar beide wensouders genetische ouder waren; 
verwezen werd naar de ouderlijke zorgplicht, het afstammingsrecht, en in
houd en strekking van het IVRK.2 Ook deze uitspraak hield geen stand.3 

Één en ander illustreert hoe zeer men van mening kan verschillen over de 
diverse haken en ogen van het draagmoederschap. Op twee knelpunten ga ik 
nader in. In de eerste plaats gaat het er om of in een concreet geval voldaan is 
aan de wettelijke criteria. Het lijkt mij dat een bestendige wens om een kind 
niet op te voeden kan leiden tot de voor ontheffing vereiste ongeschiktheid; of 
die ontheffing vervolgens in het belang is van het kind hangt af van het gebo
den alternatief. Het tweede knelpunt betreft de algemene maatschappelijke 
consequenties van een rechterlijk beleid dat onder omstandigheden overdracht 
van gezag mogelijk maakt. Onbedoeld lokt zo'n beleid uit tot een praktijk die 
haaks staat op een in brede kring voorondersteld belang van kinderen om niet, 
met wat voor goede bedoelingen ook, weggegeven te worden. De gedachte 
dat de overheid meewerkt aan een klimaat waarin kinderen met dat doel 
verwekt worden is bepaald onaantrekkelijk. 

5. Bijkomende aspecten 

5. /. Tijd als factor 

Op vele rechtsgebieden is tijdsverloop een belangrijke factor4, en dat geldt 
ook voor het personen- en familierecht.5 In oude jurisprudentie speelt de 
tijdsfactor soms expliciet een rol bij de bepaling of het gedrag van de ouder 

1 Hof Amsterdam 19-2-1998, NJkort 1998-32, met vernietiging van Rb Utrecht 18-6-1997, 
FJR 1997-p. 213 / NJkort 1997-59. Vgl.: HR 9-2-1990, NJ 1990-767: moeder-voogdes kan 
niet zelf ontheffing verzoeken t.g.v. haar zuster, tevens pleegmoeder van het kind; Hof Den 
Haag, 21-1-1994, FJR 1994-p. 143, ontheffing in het kader van afstand van ouderrechten, 
met een kritische noot van Wortmann; Rb Amsterdam 26-4-1995, NJ 1995-589: ontheffing 
t.g.v. wens/pleegouders. 

2 Rb Rotterdam 23-3-1998, NJkort 1998-33. 
3 Hof 's Gravenhage 21-8-1998, NJ 1998-865. 
4 Zie hierover Koopmans, Themis 1986. 
5 Zie ook Stegerhoek 1995, p. 220-222. 
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voldoende is verbeterd voor herstel in het gezag.1 Uit 1944 dateert een uit
spraak waarbij tijdsverloop bijdroeg tot OTS2 ter bescherming van pleeggezin-
verblijf, en rond die periode werd de rechter ook minder terughoudend om 
vrijwillige ontheffing uit te spreken als een kind inmiddels was ingegroeid in 
een pleeggezin. De wetgever verhief het verstrijken van tijd tot formele wet-
teljke factor bij gedwongen ontheffing (vooral door de limitering van de de 
UHP in het kader van de OTS, geldend van 1956 tot 1995), adoptie (mogelijk 
sinds 1956) en blokkaderecht (ingevoerd in 1979). Bij een discussie in 1972 
was er wel overeenstemming dàt tijdsverloop bij OTS/UHP van belang is, 
maar niet over de konkrete toepassing bij de overgang naar gezagsontne
ming.3 In de rechterlijke motivering verdween het begrip tijd onder de grote 
noemer van het belang van het kind, maar sinds art. 8 EVRM zijn invloed 
doet gelden is het buiten het gebied der maatregelen in ere hersteld. Daar is 
het een gewichtige factor geworden bij ontstaan, en in mindere mate ook bij 
teloorgang van family life.'' In verband met KB-maatregelen wordt het accent 
anders gelegd: 

"an effective respect for family life requires that future relations between 
parent and child be determined solely in the light of all relevant considera
tions and not by the mere effluxion of time" .5 

Vanuit kinderdeskundige zijde wordt juist bepleit om bij feitelijke scheiding 
tussen ouder en kind juridische consequenties te verbinden aan tijdsverloop op 
zichzelf.6 Déze opvatting vond, zoals eerder bleek7, zijn weerslag in een 
werkafspraak onder kinderrechters waarbij voor kinderen tot zes jaar de 
termijn waarin ouders de kans op terugplaatsing wordt geboden beperkt is tot 
een half à één jaar.8 Over de consequenties betreffende ontneming van gezag 

Rb Alkmaar 27-9-1923, TAMK 1924, p. 61. HR 12-8-1927, NJ 1927-p. 1158 / W 
11718.3. Hof Amsterdam 17-2-1931, W 12302.3. Volgens de Hoge Raad HR 27-4-1936, 
NJ 1936-949 hoefde niet te worden aangegeven welke termijn voldoende was voor herstel. 
Vgl. Hof Amsterdam 18-4-1934 (alleen in de index van NJ 1934 vermeld): aanhouding van 
een verzoek tot herstel met eenjaar staat gelijk aan afwijzing. 
Kr Leeuwarden 31-1-1944, NJ 1946-653. 
Nota, NJB 1972a en b. Hudig, NJB 1972. Wegerif, NJB 1972. 
Zie voor een overzicht A-G Moltmakers bij HR 11-6-1993, NJ 1993-560. Zie ook hfdst. 
IV, §3.2.3. 
EHRM 8-7-1987 (W. vs. UK), Ser. A, vol. 121, NJ 1988-828, § 65; zie hierover Wort
mann, FJR 1990, p. 76. 
Weterings, FJR 1991. Goldstein, Somit en Freud 1980, p. 40-51, zien in formele termijnen 
bovendien een garantie voor fair warning. Zie ook Bloemberg en Blankespoor, FJR 1998, 
i.h.b. p. 91. 
Hfdst. III, § 3.2. 
TK 1992-1993, 23 003.3 (MvT), p. 18; zie hierover Stegerhoek 1995, p. 180. 
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bleek de staatssecretaris meer dan de Nederlandse Vereniging voor Recht
spraak accent te legggen op het vereiste van ongeschiktheid of onmacht. ' 

Stegerhoek ziet in wettelijke termijnen zowel een voor- als een nadeel: 
tijdsverloop werkt als correctie op formele verbanden die niet langer door 
feiten worden gedekt, maar door hantering van termijnen wordt voorbijge
gaan aan de vraag of de ouder zijn verplichtingen behoorlijk heeft uitgeoe
fend.2 Thomassen blijkt, onder verwijzing naar het Europese Hof3, kritisch 
over het gebruik van termijnen, in het bijzonder in verband met het verlies 
van het vetorecht bij adoptie.4 Terecht? Men bedenke dat wettelijke termijnen 
in verband met pleeggezinverblijf de rechter niet dwingen tot een bepaalde 
conclusie, maar dat ze juist een rechterlijk oordeel mogelijk maken. Wel moet 
ik toegeven dat de rechter door de feitelijke omstandigheden van het geval 
vooral bij adoptieplaatsing van jonge kinderen soms weinig keus zal hebben. 
Naar adoptie behoort echter slechts toegewerkt te worden nadat de ouder 
gelegenheid heeft gehad zich daartegen te verweren. Men zou de hierboven 
geciteerde uitspraak van het EHRM dan ook kunnen zien in het licht van de 
omstandigheden waarbij de ouders zich niet (voldoende) hadden kunnen 
verweren tegen de adoptieplaatsing als zodanig.5 Ik neig daartoe, omdat het 
Hof de uiteindelijke rechterlijke afweging, waarbij het tijdsverloop een be
langrijke factor was, niet bekritiseerde. Deze interpretatie impliceert vooral 
dat de overheid uiterst zorgvuldig behoort te zijn bij beslissingen in een eer
der stadium, waardoor ouders machteloos komen te staan tegenover het ver
strijken van de tijd. Als steeds is het hierbij van belang wat van zowel ouder 
als overheid gevraagd mag worden. Hoever moet bijvoorbeeld de overheid 
gaan om een afwezige ouder op te sporen? Dit geldt temeer nu de bescher
ming van art. 8 zich ook kan uitstrekken - zoals in de hierboven vermelde 
zaak-Keegan - tot vaders die geen burgerrechtelijke relatie met het kind heb
ben. Men bedenke dat een kind moeilijk in de koelkast gezet kan worden tot 
een volwassene blijk geeft van zijn betrokkenheid. 

TK 1992-1993, 23 003.3 (MvT), p. 18. 
Stegerhoek 1995, p. 220-222. 
EHRM 8-7-1987(W. vs. UK), Ser. A, vol. 121, NJ 1988-828, § 65. Zie ook EHRM 26-5-
1994 (Keegan), NJ 1995-247, § 49; het ging hier om een plaatsing bij een adoptief-pleegge-
zin zonder medeweten / toestemming van een natuurlijke vader met family life, en om 
uiteindelijke afwijzing wegens tijdsverloop van diens verzoek om het gezag; zie hierover 
Thomassen, FJR 1994. 
Thomassen, FJR 1994. 
De ouders waren onvoldoende geïnformeerd; in de zaak-Keegan gaf bovendien de Ierse 
wetgeving aan de natuurlijke, maar wel family ///è-gerechtigde vader geen gelegenheid om 
de adoptie te bestrijden. 
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Het is in elk geval de vraag of in verband met een ouder-kindrelatie ge
sproken kan worden van een "enkel" verstrijken van tijd: tijdsverloop is voor 
het jonge kind onlosmakelijk verbonden met hechting en verlies daarvan, en 
voor het oudere kind met trouw en ontrouw.1 Juist voor kinderen knaagt de 
tijd aan zekerheden. De feitelijke impact van tijdsverloop is voor hen groter 
dan voor volwassenen, omdat ze minder goed vooruit kunnen kijken dan 
volwassenen én omdat ze door de bijbehorende gebeurtenissen meer gevormd 
worden. Voor het kind in het gezin is tijd van belang omdat chroniciteit van 
belastende omstandigheden een verzwarende factor vormt. Bij verblijf van het 
kind buiten het gezin is het van belang of de ouder er in slaagt om binnen 
afzienbare tijd het kind uitzicht te geven op feitelijke ouderlijke zorg en op
voeding van voldoende kwaliteit. Anders gezegd: voor ouders is tijdsverloop 
steeds beladen met verantwoordelijkheid. Tijdsverloop kan dan ook bijdragen 
tot een rechterlijk vermoeden dat de ouder ongeschikt of onmachtig is ten 
aanzien van de opvoedingsverplichtingen. De overheid behoort ouders hier
over goed te informeren, opdat dezen zich tijdig voor de rechter kunnen 
verweren, en niet in het minst opdat ze jegens het kind tijdig hun ouderlijke 
verantwoordelijkheid kunnen nakomen. 

5.2. Maatschappelijke normen, culturele verschillen, subgroepen 

"De stelling dat het recht geen concubinaten in de hand moet werken zal 
weinig bestrijding ontmoeten".2 Zo leek het in 1973, maar gezien de ontwik
kelingen sindsdien illustreert de uitspraak achteraf vooral de samenhang van 
normen met tijd en plaats. Terwijl de heersende opvattingen over de seksuele 
moraal in hoog tempo veranderden gaf sinds de jaren zeventig de toevloed 
van migranten een nieuwe lading aan normeringsvraagstukken bij KB-maatre-
gelen. 

Juist voor de opvoedingssituatie is van groot belang welke normen behoren 
tot de "soevereiniteit in eigen kring".3 Vanaf het begin van de kinderwetten is 
gestreefd naar ruimte voor de pluriformiteit van het maatschappelijk leven via 
een veelzijdige samenstelling van het college van burgers dat eerst de voogdij
raad, en later de Raad voor de Kinderbescherming vormde.4 Pluriformiteit 

Zie Goldstein, Solnit en Freud 1979, p. 27-30 over het kinderlijk tijdsbesef. 
2 Nota 1973, p. 11. 

Vgl. voor gebruik van deze term i.v.m. de KB-maatregelen De Ruiter 1972, p. 13. 
4 Nota, NJB 1973: Het ministerie beperkt zich tot beleidslijnen en laat, mede vanwege 

levensbeschouwelijke elementen, in individuele gevallen grote vrijheid aan de afzonderlijke 
(wordt vervolgd...) 
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van normen werd lange tijd vooral erkend via het maatschappelijk systeem 
van verzuiling. Voor de toepassing van de rechtsgronden was echter de domi
nantie van een aan huwelijk gebonden seksuele moraal veel belangrijker. 
Vooral in de eerste helft van deze eeuw leidde deze moraal, al dan niet ver
sterkt door godsdienstige argumenten, tot een overaccentuering van "slecht 
levensgedrag" (lees: seksuele gemeenschap buiten huwelijk) als ontzettings-
grond. Er werd wel tegen dergelijk moralisme gewaarschuwd1, maar de 
jurisprudentie uit die periode geeft bepaald de indruk dat aan schending van 
de heersende seksuele moraal zwaarder werd getild dan aan bijvoorbeeld 
ernstige alcoholproblemen. 

Pluriformiteit van normen zal in verband met de rechtsgronden wel altijd 
problemen blijven geven.2 Men denke bijvoorbeeld aan de aloude overtuiging 
dat wie zijn kinderen liefheeft de roede niet spaart, aan de inentingsverplich
ting, en aan het onderbrengen van kinderen bij familieleden. Het kan gaan 
alleen om opvattingen die beleden worden in volle overtuiging en met instem
ming van sociale of religieuze achterban. Het kan ook gaan om bewust geko
zen nieuwe leefstijlen, of, aan de andere kant, om patronen die vooral voort
komen uit onmacht en gewoonte, al dan niet over de generaties doorgegeven 
en versterkt door sociaal isolement. Op de glijdende schaal liggen aan het ene 
eind de normen die niet meer inhouden dan de toevallige opvattingen van een 
toevallig establishment. Aan het andere uiteinde liggen de normen die zo 
algemeen gelden dat voor persoonlijke, al dan niet godsdienstige overtuiging 
geen ruimte is. Zo stelt de Europese Commissie over een ouder die ter bestrij
ding van bedplassen gloeiende breinaalden tegen de blote buik van een kind 
drukte: 

"It is true that as a principle the way in which parents bring up their chil
dren belongs to the sphere protected by the right to respect for family life 
and that this right also, to a certain extent, comprises the respect for a style 
of education which differs from that which is common in a given society. 
However, with regard to treatment which, under the general standards of 
the Convention States, is considered to be criminal and punishable, Art. 8 
(1) can not be invoked. The Commission concludes that the applicant's 
conviction and sentence did in no way interfere with her family life but 

(...vervolg) 
raden. In 1996 vervielen de Raadscolleges; de afzonderlijke raden werden omgevormd tot 
één Raad, die uitdrukkelijk een dienst werd van het ministerie van justitie; zie hierover 
Asser/De Boer 1998, § 797. 
B.v. door Scholten, Asser/Scholten 1923, p. 436. 
Vgl. voor de UK: Freeman 1990, p. 152-156. 
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only rendered her responsible for acts which are generally considered to 
be criminal and punishable.".1 

Baartman poneert dat het kind ouderlijk slaan mede interpreteert in het licht 
van de normen die het buiten het gezin waarneemt: als het verschil groot is 
zal het kind het slaan eerder als afwijzing ervaren.2 De gedachtegang kan 
gegeneraliseerd worden naar ander ouderlijk gedrag en vormt dan een argu
ment voor terughoudendheid naarmate het ouderlijk gedrag past in de subcul
tuur waarin het gezin leeft, en naarmate het kind minder contact heeft met 
normen die elders van kracht zijn. 

Het gaat bij dit alles om twee kernproblemen. Het eerste betreft de recht
matigheid: als ouders een bepaalde opvoedingsstijl uit gewoonte "normaal" 
vinden, of uit al dan niet godsdienstige overtuiging nastreven, moet de over
heid dan meer terughoudendheid betrachten3? Het is wel duidelijk dat de 
vrijheid van de ouder wordt begrensd door die van adolescenten.4 De juris
prudentie zwijgt over de vraag hoe dit zit bij jongere kinderen.5 Het tweede 
probleem betreft de onmacht van de staat en de rechter om heersende normen 
op te leggen aan groepen met andere opvattingen.6 Om redenen van doelma
tigheid wordt dan ook de plicht tot ingrijpen getemperd door het besef van 
machteloosheid. 

De oude verzuiling mag voorbij zijn, maar de controverse tussen de uni
versaliteit van grondrechten en het respect voor soevereiniteit in eigen kring is 
nog steeds actueel. 

ECRM 4-5-1982 (X v. Bondsrepubliek Duitsland), appl. nr. 9523/81, p. 5. 

Baartman 1993, p. 38. 
Zie voor het omgekeerde geval Hof Amsterdam 18-1-1997, NJ 1997-726: gezien de kringen 
waartoe het gezin van partijen behoorde bestaat er een natuurlijke verbintenis van de vader 
tot het verstrekken van een studietoelage aan zijn kinderen die ouder zijn dan 21 jaar. 
HR 1-7-1982, NJ 183-201 (Marokkaans meisje), zie vooral de uitgebreide argumenten van 
A-G Franx. Deze baseerde zijn betoog meer op de vrijheidsrechten van het meisje dan op 
de wijze waarop de vader zijn gezag probeerde de handhaven. Waar precies de vaderlijke 
eisen botsten met de door het meisje nagestreefde westerse leefstijl blijft bovendien onduide
lijk. 
Zie Freeman 1990, p. 152-155, over de UK. 
Scholten in Asser/Scholten, alg. dl, 1931, p. 170: Hoe algemener de publieke opinie is 
doorgedrongen des te sterker staat zij. Bij blijvende strijd zal of de staat de heersende 
opvatting moeten doordrukken, of de rechter moet erkennen dat hij de regel die door een 
bepaalde groep niet wordt aanvaard, niet kan opleggen. 
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6. Beschouwing 

De hamvraag is steeds of een bepaald kind, met zijn eigen specifieke behoef
ten en mogelijkheden, in een gegeven ouder-kindrelatie zo weinig "tot zijn 
recht" komt dat overheidsinterventie geboden is. Moet hierbij het accent 
liggen op ouderlijk gedrag of op (dreigende) scheefgroei in de ontwikkeling 
van het kind? In het eerste geval ligt de nadruk op maatschappelijke norme
ring, in het tweede geval op de diagnostiek van de kinderlijke ontwikkeling en 
de daarbij passende hulpverlening. Beide zienswijzen hebben hun eigen ge
schiedenis, referentiekader en taal. Gezien de historie van de KB-maatregelen 
is het niet verwonderlijk dat maatschappelijke normering het odium kreeg van 
betutteling en moralisme. Er is echter geen speciale reden waarom de KB-
maatregelen een uitzondering zouden vormen op de algemene regel dat in 
elke door het recht erkende en beschermde relatie eisen van betamelijkheid 
gelden, ook al liggen die eisen niet van te voren geheel vast. Met name in het 
omgangsrecht blijkt het bovendien wel geaccepteerd en ook mogelijk om 
tenminste sommige ouderlijke plichten te formuleren.1 

Niettemin: het is niet zinvol en waarschijnlijk ook niet mogelijk om een 
lijst van ouderlijke plichten te maken.2 Tenzij men de rechtsgronden wil 
beperken tot ouderlijk gedrag dat onder het strafrecht valt is het dan ook 
buitengewoon moeilijk omvattend aan te geven welk ouderlijk doen of nalaten 
een rechtsgrond voor interventie oplevert. Dit geldt temeer omdat oorzakelijk 
verband tussen ouderlijk gedrag en (te vrezen) schade aan het kind zelden met 
exactheid valt vast te stellen. 

Zodra dan ook bij kinderbeschermingsmaatregelen een relatie wordt ver
eist tussen ouderlijk gedrag en (te vrezen) schade voor het kind vormt de 

Stegerhoek 1995, p. 268, 269: tot behoorlijke gezagsuitoefening behoort de verplichting 
omgang met de andere ouder toe te laten. Nt. De Boer bij HR 3-6-1994, NJ 1995-74: 
i.v.m. omgang mag van de ouder-voogd verlangd worden dat deze zijn gezagsbevoegdheid 
inzet tegen de wil van het kind. Hof 's Hertogenbosch 9-7-1997, NJ 1998-412: "Van de 
vrouw verwacht het hof dat zij thans op korte termijn daadwerkelijk het Algemeen Maat
schappelijk Werk inschakelt om aan de bij haar bestaande problemen te werken. De vrouw 
dient zich te realiseren dat, indien de man over enige jaren hernieuwd probeert contact te 
bewerkstelligen met zijn zoon, van haar verlangd mag worden dt zij aantoont serieuze 
pogingen te hebben ondernomen om de bij haar bestaande problemen te overwinnen. " 
Zie voor argumenten De Ruiter, Asser/de Ruiter 1988, § 276, en in dezelfde zin De Boer, 
Asser/De Boer 1998, § 816. Zo ook Jansen, FJR 1987; wel kunnen sommige, concreet 
gebleken rechten benoemd worden; het zou passen om meer aan te geven wat rechtens 
behoort. Stegerhoek 1995, p. 140 en p. 350: de rechtsgronden voor KB-maatregelen moeten 
ter waarschuwing zoveel mogelijk worden geformuleerd in termen van ouderlijke verplich
ting, b.v. met "als een goed ouder". 
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vrijheid van ouderlijke taakvervulling een juridisch struikelblok. Die vrijheid 
wordt beschermd door art. 8 EVRM, maar is ook vanuit het kind gezien een 
groot goed: er is slechts één manier waarop ouders hun taak kunnen uitoefe
nen, en dat is hun eigen, hoogstpersoonlijke manier. Er zijn meer problemen: 
formulering in termen van ouderlijk gedrag kan verzet oproepen en daardoor 
de hulpverlening bemoeilijken; bovendien geeft definiëring in gedrag-tot-nu-
toe voor een buitenstaander misschien vaak wel, maar voor een ouder lang 
niet altijd1 een aanknopingspunt voor toekomstig gedrag. Men kan het pro
bleem vermijden door een soort risicoaansprakelijkheid aan te nemen waarbij 
de ouder uit hoofde van zijn gezag verantwoordelijk is voor de situatie waarin 
het kind verkeert. Zo ziet de Ruiter in bedreigdheid met lichamelijke of zede
lijke ondergang een teken dat de ouders hun verplichtingen niet nakomen.2 In 
zijn algemeenheid lijkt deze opvatting mij te streng. Ook al zijn ouders vaak 
tenminste gedeeltelijk verantwoordelijk voor de situatie waarin hun kind 
verkeert, ze zijn niet almachtig tegenover bijvoorbeeld ziekte of verkeersge
varen. Liever zoek ik de maatstaf in wat in de concrete omstandigheden 
redelijkerwijze van een ouder verwacht mag worden.3 Deze maatstaf kan 
worden toegepast op ouderlijk gedrag tot aan het moment van beoordeling, 
maar nodigt tegelijkertijd uit tot alsnog gewenst gedrag, bijvoorbeeld samen
werking met hulpverlening. In deze gedachtegang hoeft voor opgelegde 
hulpverlening aan kind en gezin samen geen oorzakelijk verband te worden 
aangetoond tussen ouderlijk gedrag en de omstandigheden die reden geven tot 
zorg. Veeleer gaat het er om wat van de ouder in de naaste toekomst ver
wacht mag worden, gezien zowel de dreigende schade voor het kind als de 
persoonlijke situatie van de ouder. De gedachtegang is niet origineel, zoals 
ook blijkt uit het in de wet opgenomen ultimum remediumcriterium. Er pas
sen wel enkele kanttekeningen bij. 
a. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat niet-meewerken aan hulpverlening op 

zichzelf leidt tot een OTS; steeds is bedreigdheid in de zin van de OTS-
grond nodig. 

b. Hulpverlening is geen doel op zichzelf, maar een middel om binnen het 
gegeven juridische kader de situatie van het kind te verbeteren. 

c. Voor zover verband tussen ouderlijk gedrag en (het risico van) schade 
voor het kind wèl duidelijk is moet dit benoemd worden: 

Het gaat vaak om ouders die stellig overtuigd zijn dat het leven hen overkomt; dat kan 
terecht zijn, het kan ook te maken hebben met onvermogen om het eigen aandeel in de 
tegenslag te onderkennen. 
De Ruiter 1972, p. 16. 
Vgl. voor de UK: Childrens Act, s. 31(2); hierover Freeman 1990. 
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- omdat de hulpverlening hierdoor concreter in dienst gesteld kan worden 
van het kind, en 

- omdat hierdoor duidelijk wordt of in de loop van de tijd voldoende 
verandert, en 

- omdat zo'n samenhang een indicatie geeft voor de kans op toekomstige 
verbetering van de omstandigheden van het kind. 

Meer algemeen gesteld: een directe samenhang tussen ouderlijk gedrag en 
bedreigende omstandigheden doet afbreuk aan de vooronderstellingen, die 
ten grondslag liggen aan de bescherming van het ouderlijk gezag.1 

d. Hiermee ontstaat wel een nieuw probleem, namelijk wat de hulpverlener 
terwille van het kind van ouders mag verwachten. Dat de hulpverlening 
zich nauwkeurig zal moeten verantwoorden is hierbij een vereiste. 

e. Niet onder alle omstandigheden moet nog hulpverlening binnen de be
staande opvoedingssituatie geprobeerd worden. Sommig ouderlijk gedrag 
is zo manifest schadelijk dat de bescherming van het kind voorop moet 
staan. 

Tot zover ligt in deze paragraaf het accent op de "kale" OTS, al geldt veel 
van het gestelde voor elke maatregel waarbij wordt uitgegaan van de blijven
de verbondenheid tussen ouder en kind. Voor feitelijke scheiding van ouder 
en kind door de overheid moeten zwaardere eisen gesteld worden, waaronder 
een verband met ouderlijk gedrag. In de eerste plaats gaat het om situaties 
waarbij het kind in de thuissituatie onvoldoende beschermd is tegen acuut en 
ernstig risico, inclusief risico voor de gezondheid. In dit geval staat de veilig
heid op korte termijn centraal, voor zover mogelijk in samenwerking met de 
ouder. In de tweede plaats moet gedacht worden aan situaties waar het kind 
chronisch onvoldoende zorg krijgt, terwijl hulpverlening wel is geprobeerd 
maar onvoldoende effect heeft. 

De term uithuisplaatsing wordt in verband met OTS ook vaak gebruikt als 
een kind al zonder KB-maatregel buiten het gezin verblijft. Aangezien de 
overheid hier niet de oorzaak is van de scheiding tussen ouder en kind is een 
beschikking om dergelijk verblijf van een kind te beveiligen een lichtere 
inbreuk op het ouderlijk gezag dan een beschikking die scheiding veroorzaakt. 
Dit heeft consequenties voor de invulling van de rechtsgrond. De ouder heeft 
weliswaar vrijheid om de verblijfplaats van het kind te bepalen, maar ook hier 
gelden normen van betamelijkheid. Relevante factoren zijn 
a. de redenen waarom het kind buiten het gezin is terechtgekomen, 
b. de wijze waarop de ouder tijdens het verblijf van het kind elders de verant

woordelijkheid jegens het kind is nagekomen, en 

Zie hfdst. II. 
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c. de gevreesde schade voor het kind als de ouder vrijheid van handelen 
behoudt. 

Hierboven zijn slechts drie categorieën van overheidsingrijpen geschetst: 
opgelegde hulpverlening terwille van het kind in het gezin, feitelijke scheiding 
van ouder en kind, en beveiliging van een bestaande verzorgingssituatie. In 
hoofdstuk IX wordt een ruimer scala van overheidsinmenging behandeld. 

In dit hoofdstuk ging het over de invulling van de rechtsgronden in enge zin. 
De complexe werkelijkheid laat zich echter niet indelen in kunstmatige juridi
sche rubrieken. In de praktijk gaat het steeds om het totaalbeeld, waarin het 
uiteindelijk oordeel grotendeels bepaald wordt door bijvoorbeeld de aan- of 
afwezigheid van compenserende factoren en van een voor het kind acceptabel 
alternatief. Dit neemt niet weg dat steeds de vraag gesteld moet worden wat 
precies de overheid gerechtigd maakt zich te mengen in de ouder-kindrelatie. 




