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VII. "Het belang van het kind" als criterium voor kin
derbeschermingsmaatregelen 

1. Inleiding 

Voor weinig andere termen wordt in het zakenregister van Asser/De Boers 
Personen en Familierecht1 naar zoveel plaatsen verwezen als voor "het belang 
van het kind". Bij beschikkingen over OTS "struikel je over de woorden"2, en 
in de doctrine is het niet anders. Bij dit alles omvat het begrip zeer verschil
lende aspecten, terwijl zelden wordt geëxpliciteerd welk aspect op de voor
grond staat. 

Zoals hieronder nog zal blijken loopt de waardering van het "oer"-
criterium3 uiteen, maar vriend en vijand zijn het eens over zijn grote invloed 
op theorie en praktijk. Met reden wordt het belang van het kind (verder in dit 
hoofdstuk: BvhK) gezien als "het centrale begrip van ons jeugdrecht".4 Ook 
buiten de grenzen blijkt het Bvhk een belangrijk begrip; dit geldt in de eerste 
plaats voor het nationale recht van bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Groot-
Brittanie, Duitsland en Frankrijk; bovendien is het als standaard opgenomen 
in Verdrag voor de Rechten van het Kind: 

"In all actions concerning children, wether undertaken by public or by 
private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities 
or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary 
consideration.".5 

Asser/De Boer 1998. 
De Wild, FJR 1992, p. 104. 
Rutten-Roos, FJR 1985, p. 160. Het BvhK wordt overigens bij de sterk op rechtsbeginselen 
gerichte dissertatie van De Langen (1973) niet als zodanig genoemd; evenmin bij Rood-de 
Boer, AA 1991. Anders, en passant: Franken, 1988, p. 27. 
De Ruiter 1993, p. 176. 
Art. 3 lid 1 IVRK. Misschien met enig over-enthousiasme werd "a primary consideration" 
veelvuldig vertaald met "de eerste overweging", zie b.v. Vereniging van Secretarissen 
Raden voor de Kinderbescherming, 1991, p. 9. 
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Ondanks deze kennelijke sleutelpositie is het BvhK in Nederland, anders dan 
in het buitenland', tot nog toe nauwelijks onderworpen aan theoretisch2 of 
empirisch onderzoek.3 

Wat houdt het begrip in? Valt er meer over te zeggen dan dat het eigenlijk 
gaat om het gezonde verstand van de rechter4? 

In de laatste decennia zijn twee hoofdstromingen te bespeuren. In de ene 
stroming wordt ernaar gestreefd om het BvhK als rechtsgrond voor gezagsbe
perking te versterken5; deze visie is nauw verwant met een voorkeur voor 
maatregelen die ouders minder in gebreke stellen en met een sterke gericht
heid op hulpverlening.6 Anderzijds staat het begrip binnen en buiten het 
gebied der KB-maatregelen bloot aan kritiek. Zo wordt het BvhK gezien als 
een ontkenning van de competentie van de minderjarige, en als onvoldoende 
garantie voor de processuele en anderssoortige rechten7 van het kind, in het 
bijzonder het "recht op ontplooiing".8 In het jeugdstrafrecht9 botst het BvhK 
met zijn sterke accent op hulpverlening en opvoeding met de rechten die ook 
behoren te gelden voor jeugdige verdachten.10 In de strijd tussen ouders blijkt 
het vaak niet los te maken van de belangen van ouders. De Langen brengt het 
BvhK in verband met "een rationalisatie van volwassenen die beweren dat zij 
voor het kwetsbare kind op moeten komen"." De Ruiter waarschuwt in ver
band met de kinderbeschermingsmaatregelen dat de term gemakkelijk een 

8 

9 

10 

B.v. Brauchli 1982 (Zwitserland); Coester 1983 (Duitsland); Goldstein, Freud en Solnit 
(VS, UK), 1980. 
Wel: Rood-de Boer 1984a en De Ruiter 1993. Zie ook Franken 1988, over vooral de 
invloed van het BvhK op wetgeving en bestuur, en Stegerhoek 1995, p. 232-252, over het 
BvhK in het systeem van de wet. 
Boom en Van Ettikhoven 1983. 
De Boer, NJB 1984a, p. 416, i.v.m. omgangsrecht. Vgl. de kritischer toonzetting van 
Hoefnagels 1989, p. 154: in de praktijk is het kinderrechterlijk oordeel over het BvhK 
identiek aan wat de Raadsmaatschappelijk werker vindt. 
Zie hieronder, § 2.4. 
Rood-de Boer 1989, p. 37. 
Met de nadruk op emancipatoire rechten; zie het rapport van de Cie. Wiarda, 1971, p. 58: 
"De commissie kiest meer voor zelfstandig-wording dan voor bescherming"; verder b.v. 
Rutten-Roos 1992. 
Rutten-Roos, FJR 1985, p. 161. 
Hierover Von Brücken Fock, Themis 1988. 
Cie. Anneveld 1982. Vgl. De Langen, 1973, p. 115. Anders: Bartels 1988, p. 236. Vgl. 
Pitlo/Rood-de Boer en V.d. Burght 1993, p. 495: vanwege de stigmatiserende werking van 
strafvervolging wordt civielrechtelijke OTS meer in het belang geacht van een "bedreigd" 
kind. 
De Langen 1989, p. 293. 
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sluitstuk op de motivering wordt1, of een opening biedt waardoor des rech
ters subjectieve denkbeelden in de rechtstoepassing doordringen.2 Slagter ziet 
in de ontwikkeling van het begrip een teken dat het jeugdrecht zich te veel 
losmaakt van het verdere recht.3 In het algemeen gaan de bezwaren gelijk op 
met die tegen "bepaalde bedenkelijke aspecten"4 van de ruime toepassingsmo
gelijkheden van de OTS, en met pleidooien voor precisering van de rechts
gronden voor OTS.5 

Inmiddels lijkt de vanzelfsprekendheid van het BvhK als "one-liner"6 

weggeëbt. Niettemin: nog steeds geldt Nota's stelling dat het begrip onmis
baar is, en dat het ondanks kritiek ook internationaal als rechtsnorm is aan
vaard is.7 Met name in het Verdrag van de Rechten van het Kind komt de 
term veelvuldig voor8, met als kernbepaling het hierboven geciteerde artikel 
3. Nader onderzoek van het begrip BvhK is dan ook nog steeds zinvol. Ge
zien het onderwerp van deze studie is de verkenning in dit hoofdstuk toege
spitst op het BvhK als bijkomend criterium voor kinderbeschermingsmaatre
gelen.9 Hierbij wordt eerst aandacht besteed aan de uiteenlopende functies van 
het begrip, met enig onvermijdelijk heen-en-weer springen in de geschiedenis. 
Vervolgens blijkt wie in aanmerking komen om bij te dragen aan de invulling 
van het BvhK, en daarna wordt aandacht besteed aan de inhoud. Het hoofd
stuk wordt afgesloten met een beschouwing. 

De Ruiter 1972, p. 19. 
De Ruiter 1972, p. 18. 
Slagter, Themis 1985, p. 191. 
Delfos en Doek 1982, p. 78. 

5 Delfos en Doek 1982, p. 79. Doek 1988, p. 105-107. De Langen 1989, p. 292. Cie. Vlie-
genthart 1990, p. 45, aanbeveling 4. 

6 Van Montfoort 1994, p. 138. 
7 Nota, FJR 1991, p 77; hij acht wel kritische bezinning op de invulling nodig. 
8 Incl. "belangen": art. 3 lid 1; art. 9 lid 3; art. 18 lid 1; art. 20 lid 1; art. 21; art. 37; art. 40 

lid 2. 
9 Zie voor het BvhK bij Straatsburgse jurisprudentie over omgangsrecht De Boer, NJB 1982. 
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2. Functies van het begrip 

2.1. Het belang van het kind als ordenend principe in de wet 

Het rechtssysteem als geheel prefereert en beschermt ouderlijk gezag. Hierbij 
is het BvhK niet de enige factor1, maar het speelt wel een gewichtige rol: de 
gehele wetgeving is doordrenkt van de vooronderstelling dat ouderlijk gezag 
in het belang van minderjarigen is. Hoe komt het dan dat het BvhK in de 
praktijk veelal juist tegen ouders blijkt te werken? 

Het algemene stelsel wordt vanouds bepaald door de vooronderstelling dat 
er gewoonlijk overeenstemming is tussen de rechten van ouders en de belan
gen van kinderen. Wetgeving moet echter niet alleen een globale structuur 
bieden, maar ook ruimte scheppen voor uitzonderingen. Vooral op drie gebie
den geeft de wetgever aan de rechter een toetsende taak en relativeert hij het 
vrijwel onbeperkt vertrouwen in ouders dat in de algemene familierechtelijke 
structuur wordt uitgedrukt: 
a. bij strijd om het kind tussen ouders onderling2; 
b. bij strijd tussen lange-termijn pleegouder en ouder of tussen ouder en 

voogd; 
c. als een rechtsgrond voor OTS, ontheffing of ontzetting van toepassing is. 
Vooral op deze gebieden is de interpretatie van het BvhK problematisch. Ook 
in andere situaties moet de rechter het BvhK toetsen3, maar daarbij is de 
toetsing zo marginaal dat die situaties hier buiten beschouwing kunnen blij
ven. 
In het verband van deze studie zijn de categorieën onder b en c het meest 
belangrijk, en hier wordt de ambiguïteit van het BvhK het meest duidelijk. Uit 

De Ruiter 1970, p. 5: als wij uitsluitend zouden zien op het belang van het kind, dan was er 
wellicht reden om de automatische gezagsverkrijging door de ouders nog eens nader te 
bezien. Vgl. Simitis, 1979 p. 121: "De prioriteit van het belang van het kind is niet verenig
baar met het klakkeloos aanvaarde vermoeden dat kinderen het beste geborgen zijn bij hun 
biologische ouders." Vgl. voor de afweging tussen algemeen belang en de belangen van 
individuele kinderen in het verleden Hand. II 1946-1947, bijl. 25.1, p. 1: met een beroep 
op het algemeen-maatschappelijk belang bij bescherming van het huwelijk weigerde de 
minister met succes om overspelige en bloedschennige kinderen wettelijk gelijk te stellen 
met natuurlijke kinderen. Vgl. meer recent Von Brücken Fock, NJCM-bulletin 1996, p. 
165: bij het doen eindigen van gezamenlijk ouderlijk gezag moet een belangenafweging 
plaatsvinden "waarbij in het bijzonder de belangen van het kind dienen te worden meegewo
gen.". 

Zie Coester 1983, over het BvhK bij ouderlijke strijd. 
Bijvoorbeeld als ouders het bij echtscheiding eens zijn over toedeling van het gezag aan één 
van hen beiden. 
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de formulering van de betreffende wetteksten blijkt veelal dat de wetgever de 
algemene voorkeur voor ouderlijk gezag niet heeft laten varen.' Tegelijkertijd 
duiden de rechtsgronden op omstandigheden waarbij respectievelijk continu
ïteit en kwaliteit van ouderlijke zorg in het geding zijn. Dit impliceert dat de 
bijbehorende vooronderstellingen van de wetgever voor het concrete geval 
minder vanzelf spreken. In deze context treedt de mogelijkheid van een be
langentegenstelling tussen ouder en kind op de voorgrond. Zo wordt "het 
belang van het kind" een wapen tegen de lotsverbondenheid tussen ouder en 
kind. 

Dat het BvhK op uiteenlopende wijze in de betreffende wetteksten is ingebed 
doet wel afbreuk aan de systematiek. Er is dan ook gepleit voor meer consis
tentie via een welwillend, een neutraal en een terughoudend BvhK-criterium.2 

Consequenter zou uit de wetstekst moeten blijken dat aanspraken van een 
ouder bij strijd met een ander slechts afgewezen mogen worden "indien ge
gronde vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen van het kind zouden 
worden verwaarloosd".3 Het effect hiervan is inmiddels te vinden in een 
versterking van de formele positie van de langstlevende ouder tegenover de 
testamentair aangewezen voogd gedurende het eerste jaar van diens voogdij.4 

Het ligt voor de hand dat deze verschuiving zal leiden tot scherpere eisen 
aan de motivering, maar in hoeverre ook inhoudelijk andere rechterlijke 
beslissingen zijn te verwachten is vooralsnog onzeker.5 

TK 1992-1993, 23012.5 (MvA), p. 36: Uit boek I BW spreekt i.h.alg. een voorkeur voor 
gezagsuitoefening door de ouder. 
Opvallend is dat in deze context de welwillendheid niet het kind betreft maar de ouder. 
Van Stegerhoek 1995, p. 275, 276. Vgl. in dezelfde zin Asser/de Boer 1998, § 814a. 
Art. 286 lid 3 BW oud verschafte de voogd een sterke positie zodra deze was opgetreden. 
Daarvoor in de plaats kwam een voorkeursrecht voor de ouder, mits deze om het gezag 
verzoekt binnen eenjaar na het begin van de voogdij, art. l:253h BW lid 3. 
TK 1992-1993, 23 012, 3 (MvT), p. 41, over art. 253h: na eenjaar voogdij is er alle reden 
tot inhoudelijke toetsing als de langstlevende ouder om het gezag verzoekt. Zou er voor die 
tijd dan geen inhoudelijke toetsing moeten plaatsvinden? Verder: Stegerhoek 1995, p. 240, 
ziet slechts reden voor afwijzing bij "gerede twijfel of het gezag op die wijze naar behoren 
zal [curs. v.W.] worden uitgeoefend". Dit suggereert dat b.v. gebondenheid van het kind 
aan de huidige opvoedingssituatie geen rol zou mogen spelen bij de beslissing over het 
gezag. Zo'n opvatting lijkt mij onjuist, gezien het recht op eerbiediging van privé- en 
gezinsleven dat het kind aan art. 8 EVRM ontleent. 
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2.2. Het belang van het kind als doelcriterium bij rechterlijke beslissingen 

2.2.1. De remmende werking van het belang van het kind 

Vanouds wordt in het familierecht veelal uitdrukkelijk aan de rechter discreti-
onaire bevoegdheid toegemeten met het woord "kan ". Aan het begin van de 
twintigste eeuw werd die bevoegdheid geenszins automatisch of uitsluitend 
terwille van het kind toegepast. Dit blijkt vooral uit de discussie in het parle
ment of het BvhK een wettelijk criterium zou moeten zijn voor herstel.1 

De rechterlijke vrijheid werd bij de parlementaire voorbereiding van de 
ontzetting en ontheffing met wantrouwen bejegend. Zo merkte De Savornin 
Lohman op: 

"Het is merkwaardig, dat wij altijd rechters hebben, die dingen moeten 
weten welke wij niet weten".2 

De minister pareerde door het BvhK uitdrukkelijk als richtsnoer te presente
ren3, sterker nog, als een rem op te ruime toepassing van de rechtsgronden 
voor ontzetting.4 Met andere woorden: of men het BvhK van die tijd nu ziet 
als een bepaling ten overvloede ter voorkoming van détournement de pouvoir, 
als een vroegtijdige uiting van het moderne proportionaliteitsbeginsel of als 
een doelmatigheidscriterium avant la lettre, duidelijk is in elk geval dat het 
begrip in de burgerlijke kinderwet werd opgenomen ter intoming van rechter
lijke vrijheid.5 Deze limiterende functie zou vooral niet overbodig blijken bij 

Zie voor de bezwaren van de cie. van voorbereiding betr. de wet van 1901/1905 De Vries 
en Van Tricht I, 1903, p. 454 en 455, en II, 1905, p. 181 en 182. Zie voor de opvatting van 
de minister tegen explicitering bij de wetswijziging van 1909 De Vries en Van Tricht III, 
1910, p. 14. Vgl. i.v.m. vervangende huwelijkstoestemming Minister Cort van der Linden: 
niet alleen het belang van het kind, maar ook dat van de familie mag meewegen, De Vries 
en Van Tricht I, 1903, p. 143; zie voor andere meningen p. 99. Vgl. i.v.m. OTS: TK 
1920-1921, 75.2 (MvA), p. 13. 

De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 388; zie ook p. 381-385. 
De beperkende werking gold - en geldt nog steeds - ook voor de ontheffing. Wel valt op dat 
aan de rechter een verschillende weging is voorgeschreven: de rechter moet de ontzetting in 
het BvhK "noodzakelijk" achten, terwijl de ontheffing slechts kan worden uitgesproken als 
het belang der kinderen zich niet uit andere hoofde tegen die ontheffing verzet (toen art. 
377a en 440a); vgl. in dezelfde zin de huidige artt. 1:266 en 269 BW. Zie hierover Steger-
hoekl995, p. 232-251. 
"Daardoor is een belangrijke begrenzing gegeven aan de verschillende omstandigheden die 
tot ontzetting mogen leiden", De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 377. 
Star Busmann daarentegen bepleitte als enige rechtsgrond voor ontzetting dat deze noodza
kelijk zou zijn vanuit het BvhK; 1920, p. 481. 
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de rechtsgrond slecht levensgedrag (lees: ongehuwd samenwonen of prostitu
tie).1 

Ook in het jeugdstrafrecht fungeerde aanvankelijk het BvhK ter wering van 
overheidsmacht, in dit geval van de hardheid en onbedoelde neveneffecten 
van het strafrecht. 

Aan het eind van de twintigste eeuw is de remmende functie nog steeds 
van belang. De rem werkt echter niet langer uitsluitend ten gunste van ouder
lijk gezag. 
Hieraan ging een lange geschiedenis vooraf. 
a. Tegen de wens van de minister werd het BvhK niet in de wet opgenomen 

als bijkomend criterium voor herstel in het gezag.2 Wel werd de rechter 
geacht krachtens zijn discretionaire bevoegdheid met het BvhK rekening te 
houden.3 Langs deze weg werkte het BvhK in de rechtspraak over herstel 
al snel ter bevestiging van de status quo.4 

b. In de jurisprudentie over herstel stond aanvankelijk centraal of de ouder 
zijn leven wel blijvend gebeterd had.5 Later ging bescherming van verblijf 
elders een duidelijker rol spelen. 

c. In de jurisprudentie over ontheffing bij pleeggezinverblijf werkte het 
BvhK tot in de jaren veertig tégen ontheffing, maar dat veranderde daarna. 

d. De wetgever ging in het algemeen feitelijke gegroeide opvoedingssituaties 
in toenemende mate beschermen.7 Ook hierbij kreeg het BvhK vooral een 
functie ter bescherming van ét feitelijke status quo. 

Zie voor scherpe kritiek van het TKw dat de rechtbank onvoldoende getoetst had of i.e. de 
rechtsgrond slecht levensgedrag onzetting in het BvhK noodzakelijk maakte: TKw III, p. 45 
e.v. over Hof Arnhem 17-7-1908, W 8720.2; TKw III, p. 172 e.V., over Hof 's-Gravenha-
ge 17-1-1910, W 8967.2; TKw IV, p. 12 e.v. over Rb Amsterdam 20-4-1910; TKw VI, 
p. 106 e.v. over Hof 's-Hertogenbosch 9-12-1913, W 9581.2 / NJ 1914, p. 130; TKw VIII, 
p. 6. e.v. over Hof 's-Hertogenbosch 6-4-1915, W 9798.2. Vgl. Hof 's-Gravenhage 20-12-
1920, W 10701.5: afzonderlijke toetsing is vereist. 

De Vries en Van Tricht 1903, I, p. 451-464. Vgl. Houwing, WPNR, 1905, p. 432: de eis 
dat het belang van het kind zich niet tegen het herstel mag verzetten werd in de wet wegge
laten vanuit het terechte standpunt dat een redelijke opvoeding in het ouderlijk huis te 
verkiezen is boven een voortreffelijke leiding van vreemden. 
TKw VIII, p. 37 e.v. 
Hof Arnhem 15-2-1916, TKw VIII, p. 37 e.v., en Hof 's-Hertogenbosch 8-1-1918, W 
10283.4 / NJ 1918-p. 65; in beide gevallen vernietigde het Hof het in lagere instantie 
uitgesproken herstel. 
Hof Amsterdam 9-1-1911, TKw IV, p. 137. Rb Amsterdam, 22-11-1916, TKw VIII, 
p. 126. Vgl. TKw rv, p. 16: erstel dient slechts bij volkomen rehabilitatie te geschieden. 
Veelal van kinderen van ongehuwde moeders, die kort na de geboorte werden "afgestaan". 
In die zin dat (een zeker mate van) rechterlijke afweging mogelijk werd, zie hierover hfdst. 
III, § 4. 
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e. Bij de invoering van de OTS kreeg het BvhK in het individuele geval een 
meer legitimerende functie. In de vermenging van rechtspraak en hulpver
lening gedijde deze kant van het BvhK goed. In 1956 werd het BvhK een 
formele rechtsgrond voor de OTS/UHP, en de wet maakte het tevens 
mogelijk dat de OTS/UHP ging fungeren als voorfase van gedwongen 
ontheffing. Ook langs deze weg ging het BvhK werken ter bestendiging 
van opvoeding buiten het gezin. 

Al met al is de remmende werking van het BvhK bij de KB-maatregelen én bij 
andere kwesties rond gezag in de praktijk sterk verbonden geraakt met conti
nuïteit van feitelijk gegroeide relaties1, ook als deze continuïteit ten koste gaat 
van het ouderlijk gezag. 

2.2.2. Het belang van het kind als maatstaf voor ouderlijk gedrag 

In het algemeen hebben ouders hoge opvattingen over het belang van hun 
kind, èn gewoonlijk richten zij zich daarnaar in hun gedrag. De overheid 
heeft alle reden om dit verschijnsel te stimuleren. In verband met de vraag of 
een KB-maatregel geoorloofd is geldt het BvhK voor ouders echter slechts als 
negatieve maatstaf.2 Het gaat er niet om of de ouder het beste doet voor het 
kind, maar of het BvhK wordt geschaad in de zin van een wettelijke rechts
grond voor een KB-maatregel. De rechter heeft dus niet alleen te beoordelen 
of een KB-maatregel beter is dan geen maatregel.3 De ouderlijke opvoedings-
vrijheid ten aanzien van het BvhK betekent overigens niet dat het voldoende is 
dat een ouder passief blijft; ook nalaten kan immers tot schade leiden. Verder 
moet bedacht worden dat die vrijheid alleen de interne gezinsaangelegenheden 
geldt, en niet de elementaire structurele gegevens die het gezinsverband 
bepalen: "een ouder kan zijn kind niet verstoten of de ouderlijke macht aan 
een ander afstaan".4 

2.2.3. De sturende werking van het belang van het kind 

Een kinderbeschermingsmaatregel modificeert voor bepaalde of onbepaalde 
tijd het juridisch kader van verzorging en opvoeding. Het is hierbij niet vol
doende om kinderen tegen schade te beschermen. Kinderen hebben actieve 
zorg nodig van minimale kwaliteit, en liefst iets meer. Dat vereist van de 

Vgl. HR 15-1-1993, NJ 1993-595: het BvhK stelt zware eisen aan vernietiging wegens 
vormfouten, gezien de mogelijk ingrijpende gevolgen voor het kind. 
In dezelfde zin Brauchli 1982, p. 123. 
Bij toewijzing van gezag na scheiding daarentegen geldt uitsluitend wat het meest in het 
belang van het kind is. 
De Ruiter 1970, p. 9. Zie echter i.v.m. draagmoederschap hfdst. VI, § 4.10. 
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rechter een visie over wat voor hen in het algemeen goed is en speciaal over 
wat goed is voor het kind waar het om gaat. Het vereist bovendien een visie 
over wat op de lange duur voor het kind goed is. Het BvhK heeft te maken 
met de voorwaarden die het kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. ' 
Dit is ook belangrijk bij de uitvoering van KB-maatregelen. Hierbij gaat het 
immers om aanvulling of vervanging van onvoldoende uitgeoefend gezag. 
Niet rechtspraak, maar opvoeding staat hier centraal. Deze is onmogelijk 
zonder een persoonlijke interpretatie van het BvhK. Bij opvoedig gaat het niet 
alleen om het einddoel, maar ook om de innerlijke motivatie van de opvoeder. 
Deze motivatie is nauw verbonden met de persoon van de opvoeder en kleurt 
diens omgang met het kind tot in de kleinste détails. Een "verstatelijkt" BvhK 
voldoet als richtsnoer voor opvoeding noch voor ouders, noch voor vervan
gende opvoeders. Het spectrum van het BvhK is dan ook bij de uitvoering van 
KB-maatregelen even breed als bij ouderlijk gezag.2 

2.2.4. Het belang van het kind als vervanging van de wil van het kind 
Het BvhK dient als vervanging van de wil van het kind, zolang deze juridisch 
niet volledig erkend is.3 Deze functie weegt meer naarmate het kind minder 
competent is én naarmate de behartiging van diens belang minder vanzelfspre
kend wordt toevertrouwd aan de ouder. Zo compenseert het BvhK de zwakke 
positie van het kind.4 

Er past wel een kanttekening bij. Voor zover het meer gaat om een belang 
dat naar inhoud los staat van de afhankelijkheid van het kind verliest het 
begrip zijn richtinggevende functie voor het rechterlijk oordeel. Dan wordt 
het meer een belang zoals iedere burger aan de rechter kan voorleggen. Er is 
bijvoorbeeld geen reden om het erfrechtelijke belang van een minderjarige de 
doorslag te laten geven omdat de betrokkene minderjarig is.5 

Hoe komt men er achter wat de wil van het kind is? Freeman zoekt een 
oplossing in "future-oriented consent": wat zou voor het kind van nu in diens 
belang zijn volgens de volwassene, die dit kind eenmaal zal zijn.6 Campbell 
maakt ter beter begrip van het BvhK onderscheid tussen de rechten die de 
minderjarige heeft als persoon, als kind, als jongere en als toekomstig volwas-

Vgl. Jopt, FRZ 1987, p. 875 e.v. 
Brauchli 1982, p. 113. 
Brauchli 1982, p. 135. 

Vgl. Brauchli 1982, p. 136, Gernhuber, Fam.RZ 1973, p. 231, Franken 1989, p. 27. 
De bescherming van b.v. vermogensrechtelijke belangen van de minderjarige bestond en 
bestaat vooral uit de regeling van het gezag, en daarmee de toekenning van een vertegen
woordiger in rechte. 
Freeman 1992, p. 68. 
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sene.1 Voor de minderjarige als persoon benadrukt hij de geldigheid van de 
mensenrechten, zij het dat sommige hiervan voor het (zeer jonge kind) geen 
zin hebben. De adolescent heeft autonomie-rechten, maar "it seems misguided 
to deny altogether the significance for the growing human individual of the 
transitional period from paradigmatic childhood to full-blown adulthood".2 

Als kind heeft de minderjarige het recht om gevrijwaard te zijn van lijden en 
ontbering, omdat "children matter for their here and now, and not only for 
their, or our futures".3 Als toekomstige volwassene heeft de minderjarge het 
recht om toegerust te worden voor de toekomst, waarmee Campbell verwijst 
naar een traditioneel element van het BvhK. 

Het is duidelijk dat het hierboven om meer gaat dan een verstatelijkte kern 
van het BvhK. Wanneer we het kind als persoon respecteren, hoort respect 
voor diens hoogstpersoonlijke behoeftes en wensen onverbrekelijk daarbij. 
Deze zijn bij jonge kinderen onder andere af te leiden uit hun non-verbale 
reacties op de gebeurtenissen in hun leven. Degenen die een kind dagelijks 
meemaken zijn gewoonlijk in de beste positie om deze reacties waar te ne
men. Hun informatie behoort dan ook zwaar te wegen. Waar de opvoeder 
geen oog heeft voor reacties en kennelijke behoeften van het kind is het min
der waarschijnlijk dat het kind via deze volwassene "tot zijn recht" komt. 

2.3. Is het belang van het kind een rechtsgrond? 

Het BvhK komt voor in tal van bepalingen op grond waarvan de rechter zich 
bemoeit met het gezinsleven. Wordt het daardoor een rechtsgrond? Dat hoeft 
geenszins. Hierboven bleek dat het BvhK naast de rechtsgrond voor ontzetting 
en ontheffing in de wet werd opgenomen als rem op al te ondoordachte rech
terlijke toepassing. Het begrip heeft bij deze maatregelen uitsluitend betekenis 
gekregen als doelmatigheidscriterium4; de rechtsgrond voor het overheidsin
grijpen ligt in het overige deel van de wetstekst. Zeker, er zijn ook veel 
bepalingen waarbij het BvhK als enig criterium wordt gepresenteerd. Ge
woonlijk ontleent de rechter dan zijn bevoegdheid aan specifieke omstandig
heden die de eigenlijke rechtsgrond vormt5; het BvhK dient hierbij slechts ter 

Campbell 1992, p. 16-23. 
P. 18, 19. 
P. 21. 
Zie hierover hfdst. VIII. 
B.v. strijd tussen ouders, of tussen ouder en pleegouder; zie voor een overzicht Asser/De 
Boer 1998, p. 610. 
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sturing. Alleen bij de OTS/UHP is het BvhK een geheel zelfstandige factor, 
maar ook dan moet er toch eerst aan de OTS-rechtsgrond zijn voldaan. 

Kortom: ons burgerlijk wetboek presenteert het BvhK hooguit bij de 
OTS/UHP als rechtsgrond. 

En toch: de jurisprudentie over de OTS en een deel van de literatuur geven de 
indruk dat het BVhK in het algemeen een zelfstandige rechtsgrond is. 

In 1967 stelt de Hoge Raad conform de heersende leer dat ouderlijke 
schuld voor OTS niet vereist is. De HR voegt er aan toe "dat immers voor de 
beslissing over ondertoezichtstelling bepalend is wat gegeven de feitelijke 
omstandigheden waarin het kind verkeert, het belang van het kind eist".1 De 
formulering van de HR doet sterk denken aan de vanouds in de Asser-serie 
gehanteerde tekst over de OTS: 

"Grote vrijheid is de rechter gelaten om uit te maken of de toestand van 
het kind de ondertoezichtstelling rechtvaardigt. Dit alleen geeft de door
slag; het is niet noodzakelijk dat van die toestand aan de ouders een ver
wijt gemaakt kan worden; of zij al dan niet schuld hebben is onverschil-
lig[...]".2 

Deze woorden van Scholten gaan echter toch minder ver dan die van de HR 
in 1967, vooral als we de historische context in aanmerking nemen. De OTS 
werd ingevoerd na hevige strijd over het al dan niet vereist zijn van ouderlijke 
schuld.3 In de jaren zestig heerste een ander klimaat. Dit was een tijd van 
toegenomen invloed vanuit de kindwetenschappen4, van een tamelijk onge
breideld optimisme over hulpverlening, en van een zekere euforie over het 
BvhK. De centrale positie van het BvhK blijkt in 1971: de Commissie Wiarda 
wil de bepalingen van het jeugdbeschermingsrecht laten voorafgaan door een 
algemene bepaling, dat alle beslissingen ten aanzien van het kind slechts dan 
mogen worden genomen, indien deze in zijn belang zijn.5 In dit klimaat maakt 

1 HR 6-10-1967, NJ 1968-83. 
2 Asser/Scholten 1947 p. 385. 
3 Zie hfdst. III, § 2. 
4 Vgl. Rood-de Boer 1963, p. 19. 
5 Rapport Jeugdbeschermingsrecht, 1971, p. 62; er wordt wel aan toegevoegd dat, als het 

kind deel uitmaakt van een gezin, natuurlijk ook rekening gehouden moet worden met het 
belang van het hele gezin. P. 63: onder jeugdbeschermingsrecht rekent de commissie 
kwesties betreffende a) grens tussen minderjarigheid en meerderjarigheid, b) afstamming, 
moederschap, vaderschap, c) gezag over het kind, en d) handelings- (on)bekwaamheid van 
het kind. Het voorstel werd niet overgenomen. Vgl. de Children Act (UK, 1989/1991), 
art. 1, s 1 (1): [...] the child's welfare shall be the courts paramount consideration. 
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de uitspraak van de HR op zijn minst de indruk een verregaande vervaging 
tussen rechtsdoel en rechtsgrond goed te keuren.1 

Op het gebied van de KB-maatregelen zijn uitspraken van de hoogste 
nationale rechter schaars, en dat geldt nog sterker voor uitspraken met een zo 
algemene strekking. In dit licht is het opmerkelijk dat de tekst van de HR niet 
geleid heeft tot echte discussie in juridische kring. Een teken van consensus? 
De Ruiter maakt in 1972 bezwaar tegen de ruime toepassing van de OTS en 
de rol daarbij van het BvhK.2 In zijn optiek spoort het BvhK aan tot een 
strikte, zo beperkt mogelijke hantering van de jeugdbeschermingsmaatrege-
len3; de uitspraak van de HR uit 1967 blijft hierbij ongenoemd. In diverse 
handboeken wordt zeer verschillende nadruk gelegd op de beschikking, en in 
het bijzonder op de betreffende zinsnede.4 

Uit de uitspraak blijkt, aldus Doek in 1988, hoezeer de grond voor een 
ondertoezichtstelling samenvalt met het belang van het kind.5 In datzelfde jaar 
lijkt het er even op dat er een andere wind gaat waaien. De HR dekt een 
zelden voorkomende afwijzing van een OTS door de motiveringsklacht van de 
Raad voor de Kinderbescherming te verwerpen. De bedreiging moet, aldus 
A-G Meijers en annotator Luijten, concreet en reël zijn, en niet slechts "mo
gelijk".6 Uit jurisprudentie sindsdien blijkt echter niet dat aan de rechtsgrond 
voor OTS scherpere eisen worden gesteld dan voorheen. 

In de literatuur van de laatste decennia valt op dat vaak op zijn minst de 
indruk wordt gewekt dat het BvhK het criterium is voor overheidsingrijpen. 
Enkele voorbeelden: 
a. Rood-de Boer, in verband met beslissingen over het toen nog prille blok-

kaderecht: 

Vgl. HR 29-11-1963, NJ 1964-45 en hierover, kritisch, Rood-de Boer 1972, p. 19. 
De Ruiter 1972, p. 16. Vgl. De Boer, Asser/De Boer 1998, p. 609. 
1972, p. 19. 
Bij De Bie/Delfos en Doek 1974 wordt de jurisprudentie over de OTS-grond in enge zin 
beperkt tot deze uitspraak, onder vermelding van "In de door de rechter gegeven overwe
gingen blijkt "het belang van het kind" - een begrip dat van geval tot geval verschilt - vaak 
van doorslaggevende betekenis [...]", p. 385, 386; de overige hier vermelde jurisprudentie 
betreft de mogelijke doelen van de OTS. In dezelfde zin Pitloo/Rood-de Boer en Van der 
Burght 1989, waar zowel deze beschikking wordt aangevoerd als HR 7-6-1957, NJ 1957-
439. In de Asser-serie wordt de uitspraak vermeld in verband met de vanouds bestaande, 
hierboven geciteerde tekst, zie Asser/De Ruiter 1988, p. 206, en Asser/De Boer 1998, 
p. 658, 659. Zie ook Luijten 1991, p. 146. 
Doek 1988, p. 97. 
HR 20-11-1987, NJ 1988-657. 
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"Uiteraard zal het kriterium voor de beslissing worden gevormd door 
het belang van het kind"1 

en, in algemeen verband: 
"[...] vanaf het begin van deze eeuw geldt het kriterium "belang van het 
kind" ook als norm voor overheidsingrijpen in het gezin."2; 

b. Van Wamelen: de rechtbank is gehouden bij haar beslissing over ontzet
ting het belang van het betreffende kind te laten prevaleren3; 

c. Vlaardingerbroek: de rechter moet motiveren waarom hij de OTS in het 
BvhK vindt4; 

d. Rutten-Roos: 
"Is de ondertoezichtstelling in het belang van het kind geboden en 
daarmee gerechtvaardigd?"5; 

e. Leijten (in een kritische context): 
"Er zijn tijden geweest dat [op het BvhK] helemaal niet werd gelet. Nu 
is het, zo leert men mij, enige en dwingende toetssteen bij alle situaties 
en beslissingen waarbij het kind is betrokken. Men realisere zich dat 
goed: waar een kind in het spel is, tellen belangen van anderen niet. 
Die andere belangen kunnen nooit motief zijn voor een beslissing die 
tegen het belang van het kind indruist. Geen afweging dus, ook niet een 
waarbij het belang van het kind een voorsprong is gegeven.".6 

Al met al kreeg het BvhK in de praktijk vrijwel de status van een zelfstandige 
rechtsgrond voor ingrijpen in het ouderlijk gezag. Deze ontwikkeling was 
mogelijk door de zegen van de Hoge Raad en een groot deel van de litera
tuur. Kritische noten zijn hierbij niet uitgebleven7, maar gaan pas de laatste 
tijd minder verloren in het koor van instemmers. 

Of de praktijk de goedkeuring van het Europese Hof kan verwachten valt 
te betwijfelen.8 In de eerste Olssonzaak voerde de Zweedse regering het BvhK 
aan als doorslaggevend argument voor de uithuisplaatsing van de kinderen 
Olsson. Dit standpunt vond geen genade in de ogen van het Hof: 

Rood-de Boer 1979, p. 132. 
Rood-de Boer 1984a, p. 9. Vgl. Rood-de Boer 1984b, p. 158. 
Van Wamelen, FJR 1992, p. 1. 

Vlaardingerbroek, FJR 1991, p. 53; een overige motiveringsplicht wordt hier niet vermeld. 
Rutten-Roos, FJR 1985, p. 160. 
Leijten 1993, p. vi. 
De Ruiter, 1972, 1993. De Langen, 1973, 1989. Slagter, Themis 1985. Doek 1988. Tho
massen, NJB 1993. Koens 1994. 

Asser/De Boer 1998, § 842, o.v.n. de zaken Olsson I en Johansen: "In het kader van de 
kinderbescherming kan overigens niet worden gezegd dat zonder meer die beslissing dient 
te worden genomen die het meest in het belang van het kind is.". 
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"as the Commission rightly observed, it is not enough that the child would 
be better of if placed in care". ' 

De Commissie had gesteld dat het BvhK wel doorslaggevend is bij strijd 
tussen ouders na scheiding, maar niet als het er om gaat ouderlijke zorg te 
vervangen door public care: 

"Under article 8 the parents have a right to take care of and educate their 
children. This right [...] can only be restricted by the State if it is clearly 
shown that the parents exercise this right in a manner contrary to the 
child's interests. The separation of a child from his parents is a serious 
interference by a State authority which can not be justified simply on the 
basis that it would be better for the child to be cared for by foster-
parents.".2 

Dit is krachtige taal, die een eind lijkt te maken aan elke mogelijke gedachte 
dat het BvhK bepalend hoort te zijn bij rechterlijke beslissingen over KB-
maatregelen. 
Er wordt hier nogal wat gezegd: 
a. het zou gaan om elke beperking van het recht op opvoeding en verzorging 

- dus ook om een beslissing in het kader van een blokkaderegeling of 
wegens strijd tussen ouder en voogd3; het lijkt aannemelijk dat het ook 
gaat om OTS zonder scheiding tussen ouder en kind; 

b. het zou alleen gaan om ouderlijk gedrag ten tijde van de beslissing; 
c. het mag uitsluitend gaan om gedrag dat strijdig is met de belangen van het 

kind waarom het gaat. 
De vereisten onder b en c lijken op het oog acceptabel, maar zouden de 
overheid dwingen de ouder het voordeel van de twijfel te geven als deze het 
kind in het verleden ernstig schade heeft berokkend, of als de ouder een ander 
kind uit het gezin seksueel heeft misbruikt. Terecht? Het lijkt mij niet. Het 
onder a vermelde punt is manifest problematisch. Als het BvhK bij blokkade-
recht of strijd tussen ouder en een voogd die langer dan een jaar in functie is 
niet de doorslag mag geven, zou dat een forse breuk betekenen met tot nu toe 
in elk geval in ons land geldend recht. Bij dit alles maakt het Europese Hof 
ten onrechte geen onderscheid tussen het teweeg brengen en het doen voortbe-

EHRM 24-3-1988 (Olsson I), Series A, vol. 130, NJCM-bulletin 1988-p. 362, § 72. 
ECRM 25-6-1987 (Olsson I), Series A, vol. 130, § 149, 150. Anders: ECRM 10-7-1978, 
(X v. Zwitserland), appl. nr. 8257/78, D & R 13, p. 248, § 2: When the question of 
custody arises in cases of divorce and separation the commission usually considers that 
special attention should be paid to the child's best interests [...]. In its opinion, the same 
principle applies when, as in the instant case, there is a conflict regarding custody between 
a foster mother and the natural parents." 
Vgl. HR 1-12-1989, NJ 1990-188: Art. 8 EVRM kan er niet toe leiden dat in strijd met het 
belang van het kind in de voogdij wordt voorzien. 
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staan van scheiding nissen ouder en kind. Bovendien moet vermeld worden 
dat het Hof zelf in een eerdere zaak wèl ervan uitging dat het BvhK althans in 
sommige kinderbeschermingskwesties de doorslag geeft.1 Nu dat eerdere 
standpunt niet uitdrukkelijk terzijde is gesteld rijst de vraag hoe beide opinies 
zich tot elkaar verhouden. 

Hoe dit zij, in verband met pleeggezinplaatsing heeft voor onze nationale 
hoogste rechter de oudste van de twee Straatsburgse uitspraken nog niet 
afgedaan.2 In 1990 stelt Von Brücken Fock meer in het algemeen: 

"Door als voorwaarde voor het uitspreken van een ondertoezichtstelling te 
stellen dat in de ontwikkeling van een kind door velerlei oorzaken een 
situatie moet zijn ontstaan waardoor ernstige schade van psychische of 
lichamelijke aard te verwachten is, indien geen ondertoezichtstelling zou 
worden uitgesproken, heeft de HR [3], zonder overigens art. 8 EVRM 
uitdrukkelijk te noemen, art. 254 lid 1 [oud] BW reeds verdragsconform 
uitgelegd.".4 

Evenals in de eerste Olsson-zaak bepleitte de overheid in de recentere zaak-
Johansen vergeefs dat het BvhK "paramount importance" moest hebben bij de 
vraag of de inbreuk noodzakelijk was, alsmede dat dit principe stevig veran
kerd is in de wetten van de aangesloten staten en in het beleid van de organen 
van de Raad van Europa.5 Wel geeft het Europese Hof bij de zaak-Johansen 
in zijn formulering meer ruimte voor het BvhK: 

"[...] consideration of what is in the best interest of the child is in any 
event of crucial importance"6 

en 
"a fair balance has to be struck between the interests of the child in remai
ning in public care and those of the parent in being reunited with the child 

EHRM 8-7-1987 (W. vs. UK), Series A, vol. 121, NJ 1988- 828, § 62: " [..] where a child 
has been taken away from his parents and placed with alternative carers, he may in the 
course of time establish with them new bonds which it might not be in his interests to 
disturb or interrupt by reversing a previous decision to restrict or terminate parental access 
to him."; zie ook hfdst. IV, § 2.2.2. Deze nadruk diende overigens als extra argument tot 
versterking van de processuele positie van ouders ex art. 8 EVRM. 

I.v.m. de rechten van grootouders: HR 19-11-1993, NJ 1994-330: een beslissing tot pleeg
gezinplaatsing wordt licht onomkeerbaar "omdat na verloop van tijd ongedaanmaking in de 
regel [cursivering v. W.] in strijd komt met de - doorslaggevende - belangen van de minder
jarige", o.v.n. (o.a.) EHRM 8-7-1987 (W. vs. UK), vol. 121, Series A, NJ 1988-828. 
HR 17-6-1977, NJ 1977-564. 
Von Brücken Fock, JV 1990, p. 77, 78. 

EHRM 7-8-1996 (Johansen), Reports of Judgments and Decisions 1996-III, p. 979, NJ 
1998-324, § 76. 

EHRM 7-8-1996 (Johansen), Reports of Judgments and Decisions 1996-III, p. 979, NJ 
1998-324, § 64. 
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['] [...]. In carrying out this balancing exercise, the Court will attach 
particular importance to the best interests of the child, which, depending 
on their nature and seriousness, may override those of the parent. In parti
cular, as suggested by the Government, the parent can not be entitled 
under Article 8 of the Convention to have such measures taken as would 
harm the child's health and development."2 

Uit de feitelijke afweging blijkt echter dat het Europese Hof de vraag of er 
sprake was geweest van "any overriding requirement in the child's best inte
rests" bepaald anders beoordeelde dan de Noorse rechter en de door de Noor
se autoriteiten geraadpleegde deskundigen. "3 

Alleen in de meest recente zaak-Bronda4 liet het Europese Hof de belangen 
van het kind zwaarder wegen dan de rechten die de volwassenen - in casu de 
grootouders - konden ontlenen aan art. 8 EVRM. Ook in algemene zin lijkt 
het Hof in deze zaak minder afwijzend tegen het belang van het kind als 
leiddraad voor de nationale rechter; het principe dat dat belang moet worden 
afgewogen tegen de rechten van de ouders bleef echter ook nu gehandhaafd.5 

Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat het BvhK als rechtsgrond voor 
KB-maatregelen zijn beste tijd heeft gehad. Mij lijkt het duidelijk dat het 
BvhK als zodanig niet voldoet om verschillende redenen: het is vager dan 
onvermijdeljk is, het vormt een bron van eindeloze verwarring, en vooral: het 
legt meer nadruk op goede bedoelingen ten aanzien van een onzekere toe
komst dan op een zorgvuldige toetsing van wat bekend is. Het begrip mag dan 
ook wat mij betreft niet worden gebruikt in plaats van concretere argumenten. 
Wel kan het gebruikt worden ter samenvatting van argumenten. Op deze 
retorische waarde wordt hieronder nader ingegaan. 

Vgl. EHRM 27-11-1992 (Olsson II), Series A vol. 250, § 90; EHRM 23-9-1994 (Hokka-
nen), Series A, vol. 299-A, § 55; EHRM 26-5-1994 (Keegan), Ser. A, vol. 291 § 49 NJ 
1995-247. 

EHRM 7-8-1996 (Johansen), Reports of Judgments and Decisions 1996-III, p. 979 NJ 
1998-324, § 78. 

EHRM 7-8-1996 (Johansen), Reports of Judgments and Decisions 1996-III, p. 979 NJ 
1998-324, § 84. 

EHRM 9-6-1998, 40/1997/824/1030. Zie hierover hfdst. IV, § 2.2.2. 
Zie hfdst. IV, § 2.2.2. 
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2.4. Het belang van het kind als retorisch middel 

In de parlementaire geschiedenis van de twintigste eeuw diende het begrip 
BvhK als banier van diegenen die streefden naar nieuwe wetgeving1 en naar 
doeltreffende uitvoering. Hoewel de strijd soms om inhoudelijke kwesties 
ging, was hij vooral gericht tegen de onvermijdelijke traagheid van het wetge
vend apparaat en beperktheid van 's rijks geldmiddelen. Het begrip kreeg zo 
een enigszins triomfantelijke toon, waarbij tegenspraak misplaatst leek. De 
algemeen veronderstelde nauwe samenhang met het publieke belang droeg 
hiertoe bij. Deze benadering raakte in de jaren zestig op de achtergrond2, 
maar lijkt inmiddels weer een belangrijk uitgangspunt voor ministerieel be
leid.3 

Aan het eind van de twintigste eeuw heeft de appellerende en integrerende 
kracht4 vooral betekenis in de rechtspraktijk en de daaraan gelieerde hulpver
lening. Hier doet het een beroep op de verantwoordelijkheid van hoogst 
persoonlijk betrokken volwassenen, opdat juist zij streven naar een oplossing 
die het afhankelijke kind zo min mogelijk schaadt. Voor zover het BvhK er 
toe leidt dat samenwerking of goede intenties gemobiliseerd worden hoeft de 
term "toverformule"5 dan ook niet negatief opgevat te worden. 

De apaiserende werking heeft wel een prijs. Onverbrekelijk kleeft er de 
verleiding aan om bestaande normatieve tegenstellingen en feitelijke schen
dingen van het BvhK te versluieren terwille van de lieve vrede en de in de 
toekomst noodzakelijke samenwerking. Zo werd het BvhK "een doekje voor 
het bloeden"6 en "een van de beschaafdste, maar blijkens de praktijk ook een 
van de meest hypocriete beginselen van het recht".7 

Helaas: ook als placebo heeft het niet altijd effect. Vooral wanneer het er 
op aan komt om de inhoud van het BvhK in concreto te preciseren en de 
consekwenties daarvan te verwerkelijken verliest het begrip veelal zijn sussen
de kracht. 

Zie voor een breed overzicht: Franken 1988. 
Hoewel hij nooit helemaal weg geweest is, zie b.v. Hoefnagels 1962. 
Op een studiedag van het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving 
presenteerde minister Sorgdrager plannen voor criminaliteitspreventie via een systematisch 
aanbod van opvoedingsondersteuning aan risicogroepen; zie hierover NRC-Handelsblad 17-
10-1996, p. 10. 
Gernhuber, FRZ 1973, p. 230. In dezelfde zin Bouverne-De Bie 1989, p. 185, 186. 
Overwater 1948, p. 87. Rood-de Boer 1979, p. 135. Doek 1988, p. 98. Vgl. Hoefnagels 
1962 over "de magie van het belang van het kind". 
De Ruiter 1990, p. 20. 
Pessers, Nemesis 1987, p. 1. 
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3. Inhoud van het begrip 

3.1. Algemeen 

"Inhoudelijk wordt het belang van het kind in het wettelijk systeem gezocht in 
de waarborg van een aan redelijke eisen voldoende verzorging en opvoeding. 
In dit nog oeverloze belang heeft de wetgever bovendien een grens inge
bouwd door uit te gaan van het vooronderstelde belang van het kind bij op
voeding door de eigen ouder(s)."1 Met andere woorden: het belang van het 
kind is primair verbonden met de ouders. Dezen hebben een grote vrijheid in 
de opvoeding, en zij kunnen zo het belang van het kind naar eigen inzicht 
interpreteren. Pas als het interpretatiemonopolie2 van de ouder ter discussie 
staat wordt de vraag naar de inhoud van het BvhK echt dringend. In de parle
mentaire discussies rond de acceptatie van de kinderwetten werd aan deze 
vraag slechts summier aandacht besteed.3 Lange tijd bleef de belangstelling 
voor dit onderwerp gering. 

Moet wel gestreefd worden naar invulling van wat de wetgever met opzet 
open liet4? Als retorisch middel ontleent het begrip immers een deel van zijn 
kracht juist aan zijn kameleontische eigenschappen, en als doelcriterium is het 
met reden even ruim en variabel als het doel van het ouderlijk gezag. 

Dit sluit niet uit dat in concrete situaties het BvhK meer kan zijn dan een 
kreet, al was het alleen maar omdat vaak tamelijk duidelijk is vast te stellen 
wat niet in het belang is van het kind in kwestie. Ten eerste heeft de wetgever 
al in sommige opzichten een inhoud aangeduid van wat in het belang van het 
kind is, bijvoorbeeld door middel van de leerplichtwet. Veroordeling wegens 
o.a. een gewelds- of zedenmisdrijf jegens het kind vormt een rechtsgrond 
voor ontzetting uit het gezag over dat kind5, en is aldus een voorbeeld van wat 
de wetgever niet in het belang van het kind acht. Weliswaar wordt ontzetting 
zelden toegepast, maar het verband tussen het gedrag van de ouder en moge-

De Ruiter 1972, p. 18. In dezelfde zin 1993, p. 177. Vgl. 1972, p. 21: de tegenover zijn 
ouders geldend te maken aanspraak op een behoorlijke verzorging en opvoeding. 
De term is ontleend aan Simitis 1984, p. 118. 
De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 351 (MvT): de noodzakelijkheid in het belang van het 
kind zou kunnen ontbreken als een ouder ondanks bijvoorbeeld slecht levensgedrag voor de 
opvoeding van zijn kinderen zorg draagt, of als er geen geschiktere opvoeding te verkrijgen 
is. 
Brauchli 1982, p. 41: niet in zijn algemeenheid; zie ook zijn waarschuwing voor totalitaire 
tendensen, p. 118. 
Art. 1:269 BW lid 1 onder c. Uiteraard gelden ook hier de bijkomende criteria. 
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lijk gevaar voor het belang van het kind lijkt duidelijk. Ten tweede is invul
ling op bepaalde deelgebieden zinvol en mogelijk.1 Ten derde kunnen algeme
ne aanknopingspunten gezocht worden in doctrine en rechterlijke praktijk en 
op niet-juridische vakgebieden. Eveneens kan gekeken worden naar wat in de 
sociale werkelijkheid wordt geaccepteerd of gediskwalificeerd, waarbij na
tuurlijk wel oog moet zijn voor veranderingen.2 

De term "het belang" suggereert een enkel en ondeelbaar belang.3 Ten 
onrechte. Het gaat om een complex met slechts een gedeeltelijke innerlijke 
samenhang en zonder vaste hiërarchische opbouw. Wel is er een kern met een 
beperkte inhoud waarover consensus bestaat4, zoals ook uit wettelijke bepa
lingen valt af te leiden. Bij concretisering van opvoeding daarentegen krijgt 
het BvhK zijn volle betekenis slechts vanuit de hoogstpersoonlijke interpreta
tie door ouders of andere opvoeders, en in dit verband is het BvhK een doel 
om naar te streven. Wie zich verdiept in de inhoud van het begrip moet zich 
steeds rekenschap geven van dat verschil tussen het BvhK in beperkte en in 
ruime zin. Tussen de minimale en maximale variant ligt een versie van het 
BvhK die bestaat uit datgene waar betrokkenen het over eens zijn: het BvhK 
als vaandel van gelijkgestemden, of als compromis in geval van onenigheid. 

3.2. De rechten van het kind als aanknopingspunt 

Veelal wordt verwezen naar de rechten van het kind, inclusief het recht op 
hulpverlening.5 Het Verdrag voor de Rechten van het Kind blijkt hierbij een 
belangrijke stimulans6, en ook bij de algemene mensenrechten kan worden 
aangesloten. Deze benadering is wel vruchtbaar, maar niet zonder haken en 
ogen.7 

Brauchli 1982, p. 116. Zie voor het BvhK en ontwerp-wetgeving in Nederland Franken, 
1988. 
Gernhuber FRZ 1973, p. 232. Vgl. Brauchli 1982, p. 130: maatschappelijke opvattingen 
zijn slechts van belang indien ze gesteund worden van sociaal-wetenschappelijke kant. 
Zo ook 'das Kindeswohl', "l'intérêt de l'enfant". De mogelijkheid van onderlinge tegen
strijdigheid wordt meer geïmpliceerd door "the best interests of the child". 
Gernhuber FRZ 1973, p. 230. Zie verder § 3.4. 

V.d. Linden FJR 1992, p. 217, onder verwijzing naar nationaal en internationaal (verd
ragsrecht. V.d. Linden FJR 1992, p. 174 onder verwijzing naar art. 22 lid 1 GW ("De 
overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid"). 
Zie b.v. Vereniging van Secretarissen Raden voor de Kinderbescherming 1991. 
Zie ook hfdst. VI, § 2.2. 
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Ten eerste impliceert een recht gewoonlijk geen plicht om effectuering te 
gedogen.1 Dit geldt nu juist wel in hoge mate voor de specifieke kinderrech
ten betreffende verzorging, opvoeding en bescherming, die dan ook wezenlijk 
verschillen van de rechten die een kind als "een ieder" heeft. 

Verder sluit effectuering van het ene recht verwezenlijking van een ander 
recht in de praktijk soms uit. De Ruiter noemt bijvoorbeeld in één adem het 
recht van het kind op ontplooiing, op gezinsleven met de eigen ouders, op 
bescherming, en op deelname aan het maatschappelijk verkeer.2 Anders dan 
de volwassene3 mag het jonge kind voor een eventueel noodzakelijke keuze 
niet verantwoordelijk gesteld worden. Het BvhK betreft dan ook in het con
crete geval vooral prioriteitstelling, met tegelijkertijd zoveel mogelijk respect 
voor het totale complex van belangen en rechten. 

Om de derde complicatie toe te lichten moet ik vooruitlopen op de tekst. In 
§ 3.4 zal blijken dat verbondenheid in diverse betekenissen van het woord een 
belangrijk bestanddeel is van het BvhK. Dit aspect raakt gemakkelijk uit het 
oog als voor de invulling van het BvhK wordt aangehaakt bij de rechten van 
het kind.4 

Tenslotte: de term "recht" leidt vanwege de onvermijdelijke feitelijke 
afhankelijkheid van kinderen al snel tot de term "plicht".5 Waar rechten de 
neiging hebben om uit te dijen, geldt dit even snel voor de bijbehorende 
plichten van volwassenen. Dit leidt gemakkelijk tot een idealistische optiek6 

die meer belooft dan waar gemaakt kan worden. Nu kan dit laatste met even 
veel reden gezegd worden van het BvhK, maar dit concept doet tenminste een 
appèl op de welwillendheid van de volwassene. Het plichten-concept daaren
tegen suggereert een afdwingbaarheid die in feite vrijwel ontbreekt, en draagt 
het gevaar in zich van totalitaire tendenzen. Bovendien valt te voorzien dat 
een nadruk op plichten gemakkelijk verzet uitlokt. Ongetwijfeld zijn plichten 
van volwassenen jegens kinderen belangrijk, maar enige terughoudendheid is 
om principiële en tactische redenen geboden. 

Vgl. het recht op medische zorg. 
De Ruiter 1993, p. 178. 
Mits wilsbekwaam. 

Vgl. Carney 1992, p. 119, voor zover het gaat om "connectedness" met andere leden van 
de gemeenschap. 
Vgl. Seymour 1992, p. 99 en p. 105, en O'Neill 1992. 
O'Neill, 1992, p. 28, 29: "Cold, distant or fanatical parents and teachers, even if they 
violate no rights, deny children "the genial play of life": they can wither childrens lives.". 
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3.3. Wiens mening is relevant? 

Volgens sommigen is het BvhK zozeer een kwestie van waarden, en zo onbe
paalbaar en speculatief dat strijd om de inhoud minder zinvol is dan discussie 
over de vraag wié die inhoud bepaalt.1 Deze visie op "the allocation of po
wer" leidt tot kort-durende interventies en alles-of-niets-rechtspraak, en doet 
sterk denken aan de opvattingen van Goldstein c.s. Het standpunt spoort 
echter niet met de in ons land gegroeide rechtstraditie met zijn sterke nadruk 
op tussenoplossingen, en lijkt ook moeilijk te combineren met de vigerende 
opvattingen over de artt. 6 en 8 EVRM. 

Niettemin is het ook bij een minder vergaand standpunt wel van belang 
wie in aanmerking komt om (mede) inhoud te geven aan het BvhK. Dat is in 
de eerste plaats de ouder-met-gezag. Deze heeft op de meeste gebieden een 
interpretatiemonopolie, dat soms tot over het graf reikt.2 Bij ontneming van 
het gezag werd, toen voogdijverenigingen nog verzuild waren, rekening ge
houden met de godsdienstige voorkeur van de ouders, en bij pleeggezinplaat
sing is dit nog steeds een factor. In geval van OTS, al dan niet met UHP, 
blijft uiteraard van belang hoe de ouder- met-gezag het BvhK interpreteert. 
De andere ouder komt in aanmerking om aan interpretatie bij te dragen van
wege diens specifieke rechten en plichten jegens het kind, en vanwege diens 
a priori veronderstelde verbondenheid met en goede intenties jegens het kind. 
Meer algemeen lijkt het aannemelijk dat iedereen in aanmerking komt die 
door het BW als belanghebbende wordt beschouwd of die krachtens art. 8 
EVRM aanspraken kan maken op bescherming van family life met het kind. 
Dit zou afgeleid kunnen worden uit de vooronderstelde verbondenheid tussen 
het kind en de betrokken volwassene, en diens verantwoordelijkheid jegens 
het kind. 

Wat is de rol van het kind zelf? "[T]he assertion that age is irrelevant to 
legal autonomy ignores biological and economic reality".3 Welk uitgangspunt 
men ook kiest ten aanzien van de competentie van minderjarigen, de vraag 
wanneer en in welke mate minderjarigen een rechtens relevant oordeel over 
het eigen belang (kunnen) hebben blijft problematisch. Alleen voor het be-

Mnookin en Szwed 1983, p. 8. 
Vooral wat betreft levensbeschouwelijke opvoeding; zie in dit verband Rimanque II, 1980, 
p. 594-610, over de Nederlandse jurisprudentie betr. o.a. joodse oorlogspleegkinderen. Zie 
hierover meer in het algemeen Verhey 1991. 
Mnookin en Szwed 1983, p. 13. Zie voor overige argumenten tegen die van de kinderrech
tenbeweging Buelens en Mortier 1989. 
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perkte gebied van medische behandeling1 en voor de rechterlijke hoorplicht 
bij zaken die de minderjarige aangaan gaf de wetgever uitsluitsel. 

In het verband van deze studie gaat het niet zozeer om de vraag wanneer 
de minderjarige beslissingsbevoegd is, dan wel om de mate waarin de rechter 
in zijn eindoordeel de ideeën van het kind moet meewegen.2 Die blijken 
veelal uit gedrag van de minderjarige, bijvoorbeeld als deze van huis weg
loopt. Vanouds is - onder meer of minder duidelijk bijkomende omstandighe
den - de OTS aangewend om die keuze mogelijk te maken.3 Over OTS bij 
verschil van godsdienst tussen ouders en jeugdigen werd in de jaren dertig fel 
gedebatteerd4; eind van dàt liedje was dat vanaf 1947 de kinderrechter bij de 
aanwijzing van een gezinsvoogd5 uitdrukkelijk ook moet letten op de gods
dienstige gezindheid van het kind.6 Het lijkt op grond van de Nederlandse 
rechtstraditie en op grond van het algemene verdragsrecht aannemelijk dat 
anno 1998 het kind dat op grond van zijn leeftijd en rijpheid daartoe in staat is 
zijn godsdienst èn levensovertuiging mag kiezen, maar de Nederlandse rege
ring achtte het niet overbodig om over art. 14 IVRK een interpretatieve ver
klaring in die zin af te geven.7 

In 1982 blijken de wensen over leefstijl van een weggelopen, inmiddels 
zeventienjarig Marokkaans meisje eveneens zwaar te wegen. Van de vader 
wordt door het Hof verwacht dat hij met redelijke wensen van haar zal reke
ning houden. A-G Franx stelt: 

WGBO, art. 447, 450, 457 lid 3, 465, lid 1,2,4,5 en 6. 
Klenner, FRZ 1989, p. 343: soms vereist het BvhK dat kinderen uit verschillende "Bezugs
personen" kunnen kiezen. Brauchli 1982, resp. p. 72 en p. 73 (i.v.m. toewijzing na schei
ding): het is omstreden hoe zwaar de wil van het kind weegt; in elk geval moet de rechter 
de wil toetsen aan het BvhK op lange termijn. Gernhuber, FRZ 1973, p. 231: de wil van 
het kind is slechts een aanwijzing. Zie De Boer, NJB 1982, over rechterlijke weging van de 
wensen van het kind bij omgangsrecht. 
HR 24-1-1924, NJ 1924-p. 376; Kr Leeuwarden 31-1-1944, NJ 1946-653. Zie ook hfdst. 
VI, §3.3 en 4.6. 
Van Oven NJB 1929, I en II, Van Leeuwen, NJB 1929, en Van Woudenberg Hamstra, 
TAMK 1929. Aanleiding: Kr Amsterdam 23-5-1928, NJ 1928-p. 826 en Hof Amsterdam, 
10-4-1928, NJ 1928, p. 823; zie hierover ook Rimanque II, 1980, p. 733-735. Vgl. As
ser/Scholten 1947, p. 386: het Hof had de godsdienstige overtuiging van een achttienjarige 
zwaarder moeten laten wegen. Vgl. ook Petit, Themis 1951, en Asser/Wiarda, 1957, 
p. 613. 

Sinds 1995 een gezinsvoogdij-instelling, art. 1:254 lid 3 BW. 
Asser/De Boer 1998, § 850: "Bij het rijpere kind zal m.i. in de eerste plaats op ziijn over
tuiging moeten worden gelet". Zie over de historische ontwikkeling Asser/Wiarda 1957, p. 
613. Zie verder over levensbeschouwing, opvoeding en ouderlijk gezag: Rimanque I en II, 
1980. 
Zie hierover Doek, NJCM-bulletin 1995, p. 17. 



VIL "Het belang van het kind" 207 

"De Nederlandse rechter [...] zal bij de beoordeling van het belang van het 
meisje ongetwijfeld veel gewicht hechten aan de eigen inzichten en wensen 
van de minderjarige [...]".' 

Tot debat op dit punt leidt de zaak niet. Een op het oog vergelijkbare Duitse 
zaak roept in de vakpers daar scherpe reacties op. Aanleiding was een rech
terlijke beslissing dat geen dwang gebruikt mocht worden om een vijftienjarig 
meisje aan haar ouders over te dragen.2 De casus is interessant vanwege de 
reacties. Zo ziet Schütz de kennelijke en bestendige wens van het meisje in 
casu als kinderlijke koppigheid en stelt dat slechts "het BvhK" tot inperking 
van de ouderlijke opvoedingsvrijheid kan leiden.3 Niets wijst er in zijn stand
punt op dat de gevoelens en mening van de minderjarige zelfs maar in geringe 
mate bijdragen tot nadere invulling van dat belang in concreto, en hij blijkt 
hierin geen uitzondering.4 In het algemeen acht hij het leren dulden van on
recht inherent aan opvoeding ter voorbereiding voor het maatschappelijk 
functioneren; die opvoeding moet niet doorkruist worden door vroegtijdige 
fixatie op rechten van de minderjarige.5 Dat klinkt heel wat anders dan 

"aan de onvolwassenheid en het gebrek aan ervaring van kinderen menen 
[...] vele ouders, hulpverleners, onderwijzers en rechters het recht te 
mogen ontlenen om volgens hun interpretatie van het belang van het kind 
eisen te stellen en beslissingen te nemen"6, 

of 

HR 1-7-1982, NJ 1983-201. Vgl. HR 25-9-1998, FJR 1998-p. 275: bij de beoordeling van 
het belang van het kind gaan de mening en de wens van de minderjarige zwaarder wegen 
met de toename van leefijd en rijpheid. 
Zie FRZ 1985 p. 737. Het ging om een kind van Turkse ouders, dat, zeven-en-een-halve 
maand oud, door de ouders in een pleeggezin was ondergebracht. Toen zij bijna zes-en-een-
half jaar oud was namen de ouders haar bij zich en gingen met haar in Turkije wonen. Na 
een vakantie met haar moeder en zus bij de pleegouders onttrok zij zich, dertien jaar oud, 
aan de terugkeer. Op latere pogingen haar terug te zenden naar de ouders in Turkije rea
geerde zij met weigering, verzet en dreiging (ik ontleen dit woord aan de commentaren) met 
zelfmoord. 

Schütz, FRZ 1986, p. 530. 
Knöpfel, FRZ 1985, p. 1214-p. 1216: het recht van het kind op opvoeding impliceert dat 
het kind zich niet aan (ouderlijke) opvoeding mag onttrekken; de ouders hebben het recht te 
verlangen dat het kind tot aan de meerderjarigheid bij hen woont, en zelfmoorddreiging doet 
daar niets aan af. Bij gevaar voor het BvhK mag het kind (inmiddels 15 jaar) niet aan de 
ouder overgedragen worden maar dit criterium heeft niets met de leeftijd en de rijpheid van 
het kind te maken. Anders, van jeugdpsychiatrische zijde maar met juridische argumenten: 
Lempp, FRZ 1986. 
Schütz, FRZ 1987, p. 438. 
De Langen 1989, p. 293. 
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"an interest theory of rights [...] may, rather, lead us towards taking more 
seriously what children are interested in or concerned about, rather than 
the sort of paternalism associated with the "best interest" rule.".1 

Hoe dit zij, de Europese Commissie stelt: 
"As a general proposition, and in the absence of any special circumstan
ces, the obligation of children to reside with their parents is necessary for 
the protection of children's health and morals, although it might constitute, 
from a particular child's point of view, an interference with his or her own 
private life.".2 

Een grote inbreng wordt vaak verwacht van deskundigen3 op het gebied van 
de kind-wetenschappen. In hoofdstuk V, § 5.3 werden de perikelen behandeld 
die verbonden zijn aan psycho-diagnostisch onderzoek in de concrete situatie. 
De algemene inzichten die deskundigen aandragen komen hieronder aan de 
orde in § 3.4.3. Hier zij slechts vermeld dat deskundigen soms dienen als 
bondgenoot van het kind doordat zij diens verbale en non-verbale reacties 
vertalen, zowel naar de rechter als naar de in de rechtsstrijd betrokken vol
wassenen. 

3.4. Concrete aanknopingspunten voor invulling van het BvhK 

3.4.1. Algemeen 

In hoeverre is er nu consensus over de inhoud van het BvhK4? 
Hieronder worden eerst de juridische aanknopingspunten behandeld, en daar
na de opvattingen uit de kind-wetenschappen. Vervolgens wordt gestreefd 
naar een synthese. 

3.4.2. Juridische aanknopingspunten 
Diverse facetten van het Bvhk zijn af te leiden uit wetgeving, jurisprudentie 
en doctrine, en wel, zonder dat hiermee volledigheid wordt gepretendeerd: 
a. bescherming van de eigensoortige band tussen kind en moeder5, 
b. verbondenheid met de juridische en biologische ouders, 
c. opvoeding door de eigen ouder(s), 

Campbell 1992, p. 7. 
ECRM 16-12-1974 (Sosjale Joenit), appl. nr. 6753/74, D & R 2 (1975), NJ 1975-474. Zie 
hierover ook De Bruijn Lückers 1994, p. 226, 232. 
Zie over de historische ontwikkeling van deze term in verband met voorlichting aan de 
rechter bij KB-maatregelen: VanMontfoort 1994, p. 141. 
Vgl. De Ruiter 1970, p. 4. 
Zie hfdst. II, § 2.2. 
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d. persoonlijk kontakt met de niet-verzorgende ouder, 
e. verbondenheid met broers/zusters, verdere familie, milieu van herkomst 

in godsdienstige zin of anderszins1, 
f. opvoeding in de eigen godsdienst, 
g. continuïteit op lange termijn, 
h. stabiliteit op korte termijn, 
i. continuïteit van de relatie met pleegouders, 
j . (condities voor) morele ontwikkeling, verbondenheid met maatschappelijke 

normen, 
k. (condities voor) lichamelijk welbevinden, inclusief medische zorg, 
1. (condities voor) emotioneel welbevinden, inclusief sociaal- psychologische 

hulpverlening, 
m onderwijs, 
n. informatie betreffende afkomst2, 
o. persoonlijke voorkeur van het kind, afhankelijk van leeftijd en competen

tie, 
p. wettige status.3 

In deze opsomming ontbreekt de bescherming van materiële belangen, waar
mee het rechtsbegrip* BvhK in het algemeen niet geassocieerd wordt.5 Het 
idee dat een OTS ook kan dienen om dergelijke belangen te waarborgen6 

kreeg weinig belangstelling. 
Sommige onderwerpen uit bovenstaand rijtje behoren meer tot de kern van 

het BvhK dan andere. Een ouder is bijvoorbeeld vrij om de godsdienstige 
opvoeding, de woonplaats of samenstelling van het gezin te veranderen, maar 
niet om een leerplichtig kind onderwijs te onthouden. Verder varieert de 
betekenis naar juridische en historische context. Dit laatste geldt bijvoorbeeld 

Vgl. Hof van Justitie, Ned. Antillen, 18-1-1974, NJ 1975-219: pleeggezinplaatsing in het 
kader van OTS in een niet-Antilliaans gezin zou vervreemding van het Antilliaanse milieu 
betekenen. 
Zie: Forder 1995, p. 98-139, over de rechten van de nakomeling, waarvan p. 112-119 over 
de rechten van de minderjarige nakomeling; Hoefnagels 1995. Zie in sterk relativerende 
zin: Forder, AA 1998. 
Rood-de Boer 1984a. Hof Amsterdam 12-9-1996, NJ 1998-465. Zie ook de dissenting 
opinion van Bonnici bij EHRM 27-10-1994 (Kroon), Ser. A, vol. 297-C, NJ 1995-248. 

Te onderscheiden van de belangen zoals een ieder die kan hebben. 
5 Vgl. Rood-de Boer 1963, p. 85 en buiten Nederland: Gernhuber 1973, p. 230, en Brauchli 

1982, p. 74. Volgens Jansen is er wel een vermogensrechtelijke dimensie, NJB 1985, 
p. 208. 

6 Voorontwerp van wet tot herziening van de OTS, 23-1-1980; zie hierover Franken 1989, 
p. 35. 

4 
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sterk voor de wettige status. Het geldt ook voor de bijzondere bescherming 
van de band van het (zeer) jonge kind met de moeder, voor zover1 hierdoor 
de positie van de moeder tegenover de vader werd versterkt. Zeker tot in de 
zeventiger jaren was het bij strijd tussen ouders vaste jurisprudentie dat zeer 
jonge kinderen, contra-indicaties daargelaten, het beste door de moeder kun
nen worden verzorgd.2 In de Angelsaksische literatuur raakte de ook daar 
geldende regel bekend als de tender years doctrine. Ervaringsregel3, discrimi
natie of een juridische variant van het hechtingsprincipe uit de kind-weten
schappen? In de jurisprudentie van de laatste decennia heeft de lijn zich in elk 
geval geval niet doorgezet. Wel wordt sindsdien in de literatuur nog naar de 
oude jurisprudentie verwezen4, en blijkt tenminste een deel van de bijbehoren
de vooronderstellingen in de jaren tachtig nog springlevend.5 Het belang bij 
informatie over afkomst is een ander voorbeeld. Bij de invoering van de 
adoptie leidde dit belang tot een directe en uitdrukkelijk te toetsen plicht voor 
de adoptief-ouders. Bij donor-inseminatie, exponent van de vrijheid van de 
vrouw, kwam het recht op informatie pas bij nader inzien aan de orde. Bij 
wettig huwelijk tenslotte lijkt men in het algemeen tevreden met het wettelijk 
vermoeden dat het kind verwekt is door de man.6 In de drie situaties is de 
verhouding tussen het recht van het kind en plichten van volwassenen zeer 
verschillend; vooral bij de donorinseminatie zijn de plichten van volwassenen 
in hoge mate gekleurd door hun rechten. 

Zie voor verdere bescherming hfdst. II, § 2.2. 
2 Rb Amsterdam 20-2-1933, NJ 1933, p. 750. HR 15-12-1961, NJ 1962-49. HR 7-11-1968, 

NJ 1969-17. HR 23-4-1976, NJ 1976-493. Vgl. HR 20-1-1961, NJ 1961-116: de beslissing 
van de vader om de kinderen (vijf, drie en één jaar oud) elders onder te brengen wordt in 
stand gelaten; geen afweging tussen de ouders, maar toetsing aan het wettelijk criterium van 
art. 356 BW oud, nl. "ernstige gevaren voor de zedelijke of geestelijke belangen of de 
gezondheid van gezinsleden". 

3 Aldus A-G van Soest bij HR 29-1-1982, NJ 1982-201. 
4 Zie Van den Bergh, FJR 1986, p. 132. 
5 Brauchli, 1982, p. 67, p. 68: het is onverantwoord om een kind tussen een half en drie jaar 

van de moeder te scheiden, behoudens belangrijke contra-indicaties; hierbij blijkt echter de 
vooronderstelling dat de moeder de feitelijke en voortdurende verzorgster is mee te spelen 
(p. 75), en er wordt verwezen naar onderzoek uit de periode 1920-1944 (p. 71). Willems, 
NJB 1986, p. 606: een sterkere rechtspositie van de moeder is logisch vanwege de bijzonde
re band tussen moeder en kind, bepaald door zwangerschap, geboorte en afhankelijkheid 
van het kind t.a.v. de moeder. De Langen, NJB 1982, p. 1136: het is onwaarschijnlijker dat 
een moeder zich zal willen onttrekken aan gezag dan een vader. Vgl. De Boer, NJB 1996, 
p. 162: "Ik denk dat in de huidige tijd niet veel rechters uitdrukkelijk van het vermoeden 
zullen durven uitgaan (al voelen zij er in hun hart wel voor)." 

6 Zie Asser/De Boer 1998, § 785f-785k over de mogelijkheden het vaderschap te ontkennen. 
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3.4.3. Het belang van het kind volgens de kind-wetenschappen 
Vanuit de kind-wetenschappen zijn diverse voorstellen gedaan ter concretise
ring van het BvhK en de te stellen voorwaarden.1 Onder verwijzing naar 
empirisch onderzoek noemen Heiner en Bartels de volgende voorwaarden van 
belang: 
a. adequate verzorging, 
b. een veilige fysieke omgeving, 
c. continuïteit en stabiliteit, 
d. interesse in het kind, 
e. respect voor het kind, 
f. geborgenheid bij, steun en begrip van tenminste één volwassene, bij voor

keur de verzorger(s), 
g. een ondersteunende, flexibele pedagogische structuur, waarin het kind o.a. 

de gevolgen van zijn gedrag kan leren voorzien, 
h. veiligheid via een volwassene die overzicht, structuur, continuïteit en 

stabiliteit bewerkt, die het kind voldoende ruimte laat voor eigen wensen, 
en wiens aanwezigheid angstreducerend werkt, 

i. voldoende adequate voorbeelden, 
j . educatie, 
k. omgang met leeftijdgenoten in gevarieerde situaties, 
1. kennis over en contact met het eigen verleden, inclusief contact met de 

biologische ouders of significante figuren uit het eigen verleden en zonodig 
opvang en begeleiding daarbij, "indien het kind dit wenst, indien mogelijk, 
indien en voor zover het kind daaraan toe is, en indien dit niet uitdrukke
lijk ongewenst wordt geacht".2 

De aanwezigheid van de ene conditie kan de afwezigheid van een andere tot 
op zekere hoogte compenseren. Wanneer een voorwaarde langdurig ontbreekt 
vormt dit echter een risicofactor. Vooral de cumulatie van risicofactoren 
vormt een bedreiging voor de ontwikkeling van het kind. 

De lijst biedt een bruikbaar inzicht in wat vanuit de kind-wetenschappen 
als relevant wordt beschouwd voor het BvhK. Nu is niet iedereen enthousiast 
over bijdragen uit die hoek. Zo vraagt Rimanque: "Is het wel juist, dat de 
rechter oordeelt volgens de dominante psychologie van het ogenblik [...] tot 

Goldstein, Solnit en Freud 1979. Van Ooyen-Houben, JV 1984. Van den Bergh, FJR 1986, 
p. 131-138 (i.v.m. gezag na scheiding). Heiner en Bartels, FJR 1989. Veldkamp, FJR 1990 
(i.v.m. omgang). Weterings, FJR 1991 (i.v.m. pleeggezinplaatsing). 
Heiner en Bartels, FJR 1989; zie daar voor uitsplitsing van en toelichting op de afzonderlij
ke voorwaarden. De lijst is gegeven in de context van het jeugdstrafrecht, maar er is geen 
reden om de waarde van de lijst daartoe te beperken. 
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op de dag dat de psychologische mode verandert?".1 De hierboven weergege
ven lijst is overigens ook weer niet zó aan modes onderhevig. Integendeel. 

3.4.4. Overeenkomsten en verschillen 

Of men het BvhK nu bekijkt vanuit juridisch standpunt of vanuit de kindwe
tenschappen, in beide gevallen is het mogelijk om een globale indeling te 
maken in drie clusters. 

a. Verbondenheid.2 

De behoefte van het (jonge) kind aan sociaal-emotionele, via feitelijke zorg 
vormgegeven verbondenheid moet ten alle tijde worden aangenomen. In de 
literatuur is er dan ook veelvuldig op gewezen dat kinderen niet gebaat 
zijn bij polarisatie van hun belangen tegenover die van hun omgeving.3 

Die behoefte blijkt wel zeer duidelijk uit de feitelijke afhankelijkheid van 
de pasgeborene. Deze behoort niet alleen bij, maar ook "aan" zijn ouders, 
en aan hen ontleent hij zijn plaats in het sociale bestel. Deze verbonden
heid vormt op zichzelf al een wezenljk onderdeel van het BvhK. De 
sociaal-emotionele verbondenheid van de ouder met het kind wordt veron
dersteld, en daarmee de ouderlijke bereidheid om het eigen belang en dat 
van het kind tot een gezamenlijk belang te maken. Hieraan gekoppeld is de 
vooronderstelling dat stabiliteit, zorg, en continuïteit gegenereerd worden 
door de ouder-kindrelatie. Deze presumptie gaat echter niet altijd op, 
terwijl voor het kind de verbondenheid met anderen soms meer in zijn 
behoeften voorziet dan de band met de ouders. In dat geval kan het BvhK 
bescherming vereisen van verbondenheid tussen het kind en niet-ouders 
ten koste van de ouder-kindrelatie. 
Verbondenheid met anderen is niet alleen a priori gegeven in de ouder-
kindrelatie en voorwaarde voor zijn ontwikkeling, maar ontwikkelt zich in 
diverse vormen en gradaties ook daarbuiten. Het BvhK omvat de ontwik
keling van het vermogen tot deelname aan het sociale verkeer en tot het 
aangaan van betekenisvolle persoonlijke banden. Naarmate het kind ouder 
wordt impliceert verbondenheid dan ook meer wederzijdsheid. Dit houdt 
in dat het BvhK een opvoeding vereist die mede gericht is op morele waar
den en verantwoordelijkheid. 

1 Rimanque I, 1980, p. 293. 
Zie ook hfdst. II. 
In diverse toonaarden: Hoefnagels, 1962; De Ruiter, 1972, p. 18; Rood-de Boer 1979, p. 
134; Brauchli 1982, p. 137 en 138; Bouverne-de Bie 1989, p. 185. 
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b. Welzijn. 
Hiertoe behoort tenminste de vervulling van primaire levensbehoeften: 
voeding, kleding, onderdak, medische zorg. Veiligheid behoort er ook toe, 
inclusief emotionele veiligheid. Pedagogische condities zijn van belang, 
waartoe ik ook voldoende stimulering reken, alsmede voorbeeldgedrag. 
Gerichtheid op toekomstig welzijn vereist bovendien educatie, zowel in de 
zin van onderwijs als in de zin van "wegwijs maken in de maatschappij". 
Actieve zorg is een absoluut vereiste. 

c. Vrijheid. 
Vanuit de zeventiende-eeuwse natuurrechtsfilosofie wordt gesteld: kinde
ren worden niet geboren in de volledige toestand van het gelijke recht, dat 
iedereen heeft op zijn natuurlijke vrijheid; zij zijn er wel voor geboren.1 

In de context van het rechtsbegrip BvhK is vrijheid een problematisch 
concept. Zeker, ook het zeer jonge kind heeft ruimte nodig om zich te 
kunnen ontwikkelen, maar dat soort vrijheid is een geheel andere dan de 
grondrechtelijk bepaalde vrijheid2 die een ieder toekomt. Naarmate het 
BvhK meer pedagogisch3 wordt ingekleurd gaat het meer om vrijheid-op-
de-groei, als noodzakelijke voorwaarde voor ontplooiing, aangepast aan de 
ontwikkelingsfase en gericht op het leren voorzien van gevolgen van eigen 
keuzes. In deze beperkte zin is vrijheid een wezenlijk aspect van het 
BvhK. Het verschil met vrijheid in grondrechtelijke zin is echter essen
tieel. Op deze vrijheid kan in toenemende mate ook de jeugdige aanspraak 
maken, maar hij mag minder dan de volwassene overgeleverd worden aan 
de risico's waarmee vrijheid veelal gepaard gaat. Ongetwijfeld vormt 
vrijheid een belang, maar het valt te bewijfelen of dit belang deel uitmaakt 
van het rechtsbegrip BvhK. Hoe dit zij, de bijzondere bescherming van het 
BvhK komt de jeugdige minder toe naarmate hij meer de vrijheid, de 
rechten en de verantwoordelijkheid heeft van "een ieder". 

Bij dit alles is duidelijk dat het BW traditioneel uitgaat van de continuïteit van 
ouderlijk gezag en de bescherming van burgerrechtelijk ouderschap. Hierin 
wordt het BW gesteund door het verdragsrecht, dat aan het nationale recht 
een nieuwe waardering van de biologische vader-kindrelatie toevoegt. In de 
ontwikkeling van het begrip family life is vooralsnog onduidelijk op welke 

1 Locke (1690) 1988, p. 94. 
Gedoeld wordt op zowel de fysieke vrijheid die wordt beschermd door art. 5 EVRM als op 
de vrijheid die wordt beschermd door art. 8 EVRM. 

3 Vgl. Buelens en Mortier 1989 over paternalistische funderingen van zelfbeschikkingsrech
ten. 
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wijze de bestendigheid en verdere kwaliteit van feitelijke zorg een rol speelt.1 

In de kindwetenschappen gaat het daarentegen vooral voor het jonge kind om 
de continuïteit van de feitelijke zorg, en de daaraan verbonden emotionele 
relatie. Overeenstemming tussen beide gebieden is problematisch2 zolang 
onduidelijk is 
a. of ouderlijk gezag volgens geldend recht samengaat met de verplichting 

om óf zelf voor het kind te zorgen3, óf een zekere bestendigheid van een 
andere verzorgingsrelatie te waarborgen, 

b. hoe het begrip family life wordt ingekleurd door de manier waarop verant
woordelijkheid jegens het kind wordt nagekomen. 

4. Beschouwing 

Hierboven is geschetst hoe het begrip BvhK varieert naar functie en inhoud. 
Diverse functies passeerden de revue. 

In het totale systeem van de wet is vooral de remmende functie van be
lang. Het recht van de KB-maatregelen is echter in hoge mate uitzonderings-
recht, en in dit verband wordt het BvhK juist niet gehanteerd als rem op 
overheidsingrijpen, maar als doel. Dat er voor doelgerichtheidheid nauwkeu
riger maatstaven denkbaar zijn zal in het volgend hoofdstuk4 nog blijken. 
Niettemin heeft het BvhK vooral vanwege zijn hoog potentieel voor "Indivi-
dualgerechtigkeit5" zeker nut. Een maatregel die het belang van dit speciale 
kind niet dient schiet wel zeer naast het doel. Over deze functie bestaat dan 
ook algemene consensus. Het hoeft van hieruit niet te verwonderen dat de 
term vooral populair blijkt in tijden van doelmatigheids-denken, maar het 
Europese Hof heeft inmiddels onomwonden duidelijk gemaakt dat er ook 
eisen worden gesteld aan legitimiteit. 

Als zelfstandige rechtsgrond voor overheidsingrijpen voldoet het BvhK om 
twee redenen niet. Ten eerste verbindt het algemene systeem van het recht het 
BvhK juist aan opvoeding en verzorging door de eigen ouder. Mijn tweede 

Zie hfdst. IV. 
Dit werd royaal toegegeven door de Zweedse rechter: "The [v.W.: Swedisch] Court's 
problem is that the law in force does not quite reflect the latest fundamental principles 
which are generally recognised within medical and behavioural sciences.", EHRM 22-6-
1989 (Eriksson), Series A, vol. 156, § 30. 
Van Wijk 1992. 
Zie daar voor de verhouding met andere doelmatigheidscriteria en met het ultimum 
remedium-criterium. 
Brauchli 1982, p. 41. 
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bezwaar richt zich niet zozeer tegen de vage inhoud, maar tegen de verleiding 
tot vaagheid die van de term uitgaat. 

Diezelfde vaagheid blijkt juist een kracht waar het BvhK dient als bindmid
del bij tegenstrijdige belangen. Deze retorische funktie is de belangrijkste die 
het begrip heeft, en vooral vanwege deze werking verdient het BvhK zijn 
erepositie in het familie- en jeugdrecht. 

Doelgerichtheid en retorische functie ontmoeten elkaar als het Bvhk wordt 
gebruikt als samenvatting van de diverse overwegingen die leiden tot een 
rechterlijke beslissing ter beperking van ouderlijke rechten. Zo krijgt de 
rechtspraak als het ware een keurmerk dat de rechter met zijn beslissing het 
BvhK centraal stelde binnen de gegeven feitelijke en juridische mogelijkhe
den, dat wil zeggen: 
a. nâ toetsing van de prealabele vraag of is voldaan aan de rechtsgrond in 

enge zin, 
b. inclusief de weging van het belang dat het kind heeft bij een ongestoorde 

relatie met deze ouder, en 
c. inclusief de toetsing van overige criteria.1 

Wat betreft de inhoud van het BvhK is interpretatie vanuit de rechten van het 
kind zinvol, maar niet zonder problemen. In het bijzonder wordt met het 
begrip recht wel de aan het kind toekomende ruimte benadrukt, maar veel 
minder het element van verbondenheid dat voor het begrip BvhK zo wezenlijk 
is. Hierbij valt te denken aan de verbondenheid met ouders en met het gezin 
waarin het kind leeft, maar ook met maatschappelijke normen. 

Bij deze nadruk op verbondenheid en de daarbij behorende continuïteit 
wordt het BvhK veelal gepresenteerd als een soort allesbinder. Terecht is er 
echter op gewezen2 dat in de praktijk bescherming van het biologisch gezin 
veelal ten koste gaat van het pleeggezin, en vice versa. 

Welke functie het begrip ook in een bepaald geval vervult, een verstatelijkt 
minimum is niet voor onderhandeling vatbaar. Dit minimum kàn te maken 
hebben met een enkel specifiek belang, maar vaker gaat het om de veelheid 
van belangen die geschonden worden, en om de chroniciteit daarvan. Buiten 
dit minimum is het BvhK vooral datgene waar partijen het over eens zijn. 
Naarmate dat minder het geval is heeft de rechter een moeilijker taak, en is er 
meer noodzaak om de concrete situatie te toetsen aan het recht. Het BvhK 

1 Zie het volgend hoofdstuk. 
2 De Ruiter 1972, p. 38. De Langen WPNR 1985, p. 5732. 
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krijgt dan inhoud door de wisselwerking tussen feitelijke omstandigheden en 
regels van recht.1 Daarbij moeten ook de vooronderstellingen die aan het 
recht ten grondslag liggen aan de feiten getoetst worden. De rechter heeft bij 
dit alles niet alleen de minimale variant van het BvhK toe te passen. Ook de 
persoonlijke interpretatie van ouders2, pleegouders en andere belangheb
benden moet worden gewogen, waarbij meespeelt in hoeverre zij als belang
hebbende oog hebben voor de behoeften van het kind. De rechter behoort in 
het bijzonder de gevoelens en meningen van het kind zelf zwaar te laten 
wegen. 

Mijns inziens wordt de inhoud van het BvhK in concreto niet uitsluitend 
bepaald door ouderlijk gedrag tot dan toe, maar ook door persoonlijke karak
teristieken van het kind en door beschikbare alternatieven. De beoordeling 
van het Bvhk kan echter niet los bezien worden van de wijze waarop de ouder 
in het verleden dat belang heeft behartigd.3 Het is bijvoorbeeld een wezenlijk 
verschil of een ouder in het verleden niet in staat was om voor een kind te 
zorgen vanwege drugsverslaving of vanwege een coma. 

De vroegere euforie over het BvhK heeft grotendeels plaats moeten maken 
voor scepsis. 

"The phrase is so idealistic, virtuous and high sounding that it defies criti
cism and can delude us in believing that its application is an achievement 
in itself. Its mere utterance can trap us into the selfdeception that we are 
doing something effective and worthwile."4 

Vanuit het oogpunt van realiteitszin valt dan ook veel te zeggen voor een 
meer bescheiden formulering dan "het belang van het kind". Te denken valt 
aan "het minst schadelijke alternatief'5 of "het beste voor het kind in de gege
ven situatie".6 Maar ook hieraan kleven bezwaren: bij zo'n herformulering 
zou de wervende en toekomstgerichte werking verloren gaan. Dit neemt niet 
weg dat een bescheiden variant nuttig kan zijn bij afwegingen waar de keuzes 
al te duidelijk weinig reden tot optimisme geven. 

Vgl. Brauchli 1982, p. 49, en De Ruiter 1993, p. 177. 
B.v. over de godsdienstige gezindheid waarin zij het kind opgevoed willen hebben. 
Vgl. Rood-de Boer, 1979, p. 138. 
Mnookin and Szwed 1983, p. 8. 
Goldstein c.s. 1979, p. 45; het volledige voorstel luidt: "het minst schadelijke van de 
beschikbare alternatieven teneinde de groei en de ontwikkeling van het kind zo min moge
lijk geweld aan te doen". 

Brauchli 1982, p. 122, p. 123: het voorstel van Goldstein c.s. dwingt de autoriteiten te 
weinig tot zorgvuldigheid. 


