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VIII. Het doelmatigheids- en het ultimum remedium
criterium 

1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk werd het belang van het kind behandeld. Hieronder 
komen het doelmatigheidscriterium en het ultimum remedium-criterium aan 
de orde.1 Hoewel deze beide criteria samenhangen met het belang van het 
kind hebben ze een eigen karakter, zodat ze een afzonderlijke behandeling 
verdienen. Naar strekking is er een nauwe samenhang met het proportionali
teitsvereiste "necessary in a democratie society" van art. 8 EVRM lid 2. 
Hierover stelt het Europese Hof, ook in verband met KB-maatregelen: 

"[a]ccording to the Court's established case-law, the notion of necessity 
implies that the inference corresponds to a pressing social need and, in 
particular, that it is proportionate to the legitimate aim pursued".2 

In de context van de KB-maatregelen wordt aan deze vereisten voldaan door 
het doelmatigheids- en het ultimum remediumcriterium in combinatie met het 
belang van het kind als "legitimate aim".3 Deze criteria sluiten ook aan op de 
door de Algemene wet bestuursrecht vereiste evenredigheid.4 

2. Doelmatigheidscriterium5 

In het vorige hoofdstuk bleek dat het belang van het kind onder andere dient 
als doelmatigheidscriterium. Daar bleek ook dat het naar inhoud en functies 
vooral gekleurd wordt door mooie intenties. Deze zijn echter volstrekt onvol
doende voor een doelmatigheidscriterium in moderne zin. Sterker nog: een 
retorisch gebruik van het begrip "belang van het kind" kan door versluiering 
effectiviteit van de maatregel lelijk hinderen. 

Zie voor een overzicht van algemene beginselen van kinderrechtspraak en van behoorlijk 
bestuur: Koens 1998, p. 35-40 

EHRM 24-3-1988 (Olsson I), Series A, vol. 130, NJCM-bulletin 1988 p. 362, § 67. 
Vgl. ECRM 25-6-1987 (Olsson I), Series A, vol. 130, § 147: " the legitimate aim pursued, 
the children's interest, must be regarded as an important one." 
Art. 3:4 Awb lid 2. Zie over Awb en GVI Van den Boogaard, FJR 1996, p. 201. 
Zie hierover ook uitgebreid De Langen, 1973, p. 228-234, met de term "effectiviteitsbegin
sel". 
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Aan een eigentijds doelmatigheidscriterium zitten diverse vereisten vast. ' 

a. Elke maatregel moet gericht zijn op het algemene doel van de KB-maatre-
gelen. Waar bestaat dat uit? 

Het belang van het kind wordt van oudsher in de wet en daarbuiten veel
vuldig als algemeen doel genoemd; dit begrip werd in het vorig hoofdstuk al 
uitgebreid behandeld. Varianten zijn "zoveel mogelijk ontplooiingskansen"2 

en "het waarborgen van het recht van iedere jeugdige op een harmonische 
ontplooiing van zijn persoonlijkheid".3 

Ook hulpverlening wordt nogal eens als doel genoemd. Hulpverlening is 
echter niet een doel op zich dan wel een middel, dat ouderlijke zorg hooguit 
kan bevorderen of aanvullen. 

Verder ligt het voor de hand om aan te sluiten bij de formulering van lid 2 
van art. 8 EVRM. Niet alle doelen die in lid 2 worden genoemd komen in 
aanmerking als doel van een KB-maatregel. Ongetwijfeld kunnen "the inte
rests of national security, public safety or the economic well-being of the 
country," en "the prevention of disorder or crime" op grond van een publiek 
belang sommige inbreuken op ouderlijk gezag rechtvaardigen4, maar een 
maatregel van kinderbescherming behoort slechts uitgesproken te worden 
terwille van een bepaald kind. Wel kan men "the protection of health and 
morals, or [...] the protection of rights and freedoms of others" toe spitsen op 
het kind, onder andere op diens recht op verzorging en opvoeding.5 

Het Europese Hof tenslotte beschouwde bij Olsson I6 hereniging van ouder 
en kind als "the ultimate aim" van de care order.1 Sindsdien heeft het Europe
se Hof dit standpunt genuanceerd: ook volgens latere Straatsburgse jurispru
dentie heeft de ouder het recht dat de overheid toewerkt naar hereniging, 
maar de mogelijkheid van afweging wordt daarbij in verschillende toonaarden 
open gelaten.8 In de zaak-Johansen wordt gesteld dat maatregelen in strijd met 
het doel om ouder en kind te herenigen slechts mogen worden genomen in 

Vgl. De Langen 1973, p. 228. 
De Langen 1973, p. 228. 
Koens 1994, p. 46. 
B.v. detentie van een ouder of een minderjarige, of quarantaine van een kind wegens open 
TBC. 

5 Vgl. De Langen 1989, p. 292. Zie ook De Boer 1990, p. 62-64, en de daar vermelde 
jurisprudentie. 

6 EHRM 24-3-1988, Series A, vol. 130, NJCM-bulletin 1988-p. 362, § 81. 
Ik geef aan deze term de voorkeur omdat deze zowel de OTS/UHP omvat als verblijf elders 
bij voogdij na ontneming van ouderlijk gezag, zie verder hfdst. I. 
Zie hfdst. IV, § 2.2.2. 

7 
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uitzonderlijke omstandigheden en "if they were motivated bij an overriding 
requirement pertaining to the child's best interests", wat naar het oordeel van 
het Hof in casu niet het geval was.1 

b. Ook het specifieke doel van een bepaalde inbreuk moet geëxpliciteerd 
worden. Zo heeft ontneming van het gezag een wezenlijk ander karakter dan 
beperking, en zijn binnen een bepaalde maatregel allerlei subdoelen moge
lijk.2 Het vereiste hulpverleningsplan3 is een nuttig instrument ter definiëring. 
Wel lijkt het mij hierbij van belang dat uit zo'n plan blijkt wat van de ouders 
verwacht wordt. In de praktijk heeft men het veelal over afspraken met de 
ouders. Hierbij moet wel bedacht worden dat de onderhandelingsvrijheid voor 
alle betrokkenen beperkt wordt door de rechten van het kind en dat de ouders 
bovendien ten aanzien van de (G)VI veelal in een afhankelijkheidspositie 
verkeren. In dit licht zal de term "afspraak" vaak geflatteerd zijn. 

c. Het moet aannemelijk gemaakt worden dat zowel het specifieke als het 
algemene doel bereikt kan worden met de middelen die de maatregel biedt. Er 
is wel gesteld dat aangetoond moet worden dat de rechten van het kind met de 
maatregel beter gewaarborgd worden4, maar deze eis lijkt mij te zwaar; 
zekerheid is op dit gebied nu eenmaal moeilijk te verkrijgen. De Britse Chil
dren Act stelt minder hoge eisen: 

"a court [...] shall not make the order [...] unless it considers [cursivering 
van mij] that doing so would be better for the child than making no order 
at all".5 

In elk geval is enige duidelijkheid vereist over de mogelijkheden van de 
maatregel. Ten eerste gaat het er om welke middelen feitelijk beschikbaar 
zijn. Dit hangt vooral samen met de kwaliteit van de hulpverlening, inclusief 
eventuele vervangende zorg. In de tweede plaats is het van belang welke 
middelen geoorloofd zijn om een op zichzelf honorabel doel te bereiken. In 
hoofdstuk IV bleek dat het Europese Hof het belang van het kind wel ziet als 
"legitimate aim" maar niet als voornaamste doel. Het kan bijvoorbeeld zijn 

EHRM 7-8-1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-III, p. 979, § 78 en § 93. 
Zie hfdst. IX. Men denke verder b.v. aan schuldsanering ter vermindering van spanning in 
het gezin of ter voorkoming van huisuitzetting, aan video-hometraining ter verhoging van de 
pedagogische competentie van de ouder, of aan de organisatie van een beschermend netwerk 
voor het kind via samenwerking met de school en de daarbijbehorende uitwisseling van 
informatie. 
Besluit kwaliteitsregels en taken voogdij-en gezinsvoogdij-instellingen, KB 18-6-1990, Stb. 
35, art. 8, Van Zeben, supp. 108 (maart 1994), XIV.4. bijl. 2. 
De Langen 1989, p. 292. 
Children Act 1989, Part 1, s.l(5). 
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dat hechting in een pleeggezin voor het kind wenselijk zou zijn, maar dat de 
mogelijkheden daartoe zozeer worden beperkt door de rechten van de ou-
der(s), dat de te verwachten winst wegvalt tegen de nadelen. 

d. De op korte én lange termijn te verwachten nadelen voor het kind moeten 
in de afweging worden betrokken. Men bedenke ook hier1 dat kinderen vele 
rechten hebben, en dat bescherming van het ene recht een schending van het 
andere kan betekenen. Voorts moet men er rekening mee houden dat mooie 
plannen niet altijd uitkomen. Het is dan ook belangrijk dat de rechter een 
kritisch inzicht heeft in de praktijk, of dat hij zich hierover tenminste grondig 
laat voorlichten. 

Samenvattend: het middel moet een redelijke kans bieden op verbetering van 
de situatie van het kind. Het mag vooral niet erger zijn dan de kwaal. 

3. Het ultimum remedium-criterium 

3.1. Algemeen; historische ontwikkeling 

Het ultimum remedium-criterium houdt in dat een inbreuk op ouderlijke 
rechten slechts is geoorloofd als het beoogde doel niet op minder ingrijpende 
wijze kan worden bereikt. Dat de in 1905 ingevoerde ontzetting noodzakelijk 
moet zijn had toen al impliciet een hoog ultimum remedium-gehalte.2 Al 
spoedig werd gezocht naar minder ingrijpende alternatieven. In 1910 betoon
de De Beneditty op dit punt een opmerkelijke vindingrijkheid. Hij bepleitte de 
mogelijkheid van een scala aan specifieke rechterlijk beslissingen. In heden
daagse opvattingen over "bemoeihulp" zouden sommige van zijn voorstellen 
naadloos passen: verplichte avondschool voor een zich misdragende jongere3, 
uitbetaling van loon aan de moeder als de vader alcoholist is4, en de verplich
ting iemand in huis te nemen als een ouder ongeschikt is door een gebrek van 

Vgl. hfdst. VI, § 2.2. 
Er zijn overigens geen tekenen dat dit in de rechtspraak werd meegewogen. Integendeel, zie 
Hof 's-Gravenhage 13-6-1910, TKw IV, p. 58 e.V.: de voogdijraad hoeft niet aan te tonen 
dat andere middelen dan ontzetting van de moeder hebben gefaald; het TKw achtte de 
ontzetting ten onrechte uitgesproken omdat i.e. de vader op grond van zijn ouderlijke macht 
de kinderen bij de moeder had kunnen weghalen. 
Vgl. nu: taakstraffen via het HALT-bureau. 

Vgl. nu: inkomensbeheer door bijvoorbeeld een sociale dienst in het kader van schuldsane
ring. 
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lichaam of geest.1 Een tiental jaar later werd de OTS2 gepresenteerd als mid
del ter preventie van omstandigheden die tot ontzetting konden leiden. Al 
spoedig werd de OTS ook gebruikt in omstandigheden die voordien leidden 
tot ontneming van gezag.3 Aanvankelijk was dat vooral een praktische oplos
sing; zoals hierboven4 bleek was het immers vaak moeilijk om na ontneming 
van het gezag een voogdijvereniging bereid tot de voogdij te vinden. Deze 
nood werd een deugd toen in de hulpverlening een herwaardering op gang 
kwam van de band met het ouderlijk milieu.5 In de laatst decennia werd een 
verschuiving zichtbaar. De OTS werd op haar beurt steeds meer gezien als 
vermijdbaar, en wel met vrijwillige hulp als alternatief.6 Canonisatie van het 
ultimum remedium-criterium werd bepleit7 en de hulpverlening paste zich 
aan, zij het niet altijd van harte. Sinds 1995 is aan de OTS-grond toegevoegd: 
"[... en indien] andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben 
gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen".8 Dit sluit geheel aan op het 
proportionaliteitsvereiste van art. 8 EVRM. 

3.2. "Andere middelen" 

Bij "andere middelen" wordt in het algemeen gedacht aan de diverse types 
van psycho-sociale hulpverlening, al dan niet in combinatie met (semi-)resi-
dentiële hulp.9 Er is geen reden om de keuze hiertoe te beperken. Men kan 
ook denken aan meer of minder tijdelijk verblijf van het kind bij familie, of 

Vgl. nu: (bijzondere) gezinszorg, met dit verschil dat de aanwezigheid beperkt is. 
In 1922 ingevoerd. Overigens werd de OTS óók ingevoerd omdat de minder ingrijpende 
maatregel van vrij patronaat voor sommige gevallen te licht werd bevonden. 
Hof Arnhem, 26-2-1924, NJ 1924-p. 639. Zie ookhfdst. III, § 3.1. 
Hfdst. III, §3 .1 . 
Zeer globaal genomen in de jaren zestig. 
Hoefnagels 1967, p. 78-82. Doek, 1972, p. 283-299, met een accent op doelmatigheid. De 
Langen 1973, p. 220, met een accent op redMmatigheid. Zie voor beleid Hermans 1984, 
p. 375, Normenrapport II, 1987, p. 13 en Normenrapport II, 1992, p. 16. Zie voor de 
effecten in de praktijk Mertens 1993, p. 6. 

Conform pleidooi van Doek en eerder voorontwerp van wet tot wijziging van de OTS; zie 
voor beide Doek 1988, p. 106. Zie ook TK 1993-1994, 23 003.3 (MvT), p. 11. 
Art. 254, lid 1; zie voor parlementaire behandeling TK 1993-1994, 23 003.5 (MvA), p. 34. 
De BOPZ was al voorgegaan met de formule bij gedwongen opname "indien het gevaar niet 
door tussenkomst van instellingen of personen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan 
worden afgewend", b.v. art 2, lid 2. Verg. ook art. 23 Wjhv: "Hulpverlening vindt plaats 
in de minst ingrijpende vorm, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de jeugdige duurzaam 
verblijft en gedurende een zo kort mogelijke periode [...]. 
Zie Hfdst. IX, §2 en 3. 
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aan verblijf elders van een mishandelend gezinslid. Ook wijziging in het 
gezag ten gunste van de andere ouder kan tot de mogelijkheden behoren.1 

Weliswaar zijn de hier genoemde "andere" middelen voor de ouder-met-gezag 
en andere betrokkenen niet per definitie minder ingrijpend dan een maatregel, 
maar het kan nuttig zijn om de ouder(s) uit te nodigen de diverse opties elk op 
hun merites te bekijken. 

Niet elk alternatief hoeft afhankelijk te zijn van financiering van buiten het 
gezin, maar de mogelijkheden worden wel zeer beïnvloed door wat de over
heid op dit punt biedt. Er is dan ook gesteld dat het niet voldoende is dat de 
kinderrechter aan ouder en kind een maatregel kan opleggen; de rechter moet 
ook de overheid of een maatschappelijke instelling kunnen dwingen tot het 
treffen van een voorziening.2 Dat de overheid slechts zou mogen ingrijpen als 
deze "alles" heeft gedaan om het ouders mogelijk te maken hun verplichting
en ten opzichte van hun kinderen na te komen3 lijkt mij te veel gevraagd. 
Bovendien: nalatigheid van de overheid doet zeker afbreuk aan haar geloof
waardigheid als beschermer van het kind, maar het lijkt mij onjuist dat falen 
van wie dan ook er toe behoort4 te leiden dat het kind minder beschermd 
wordt. 

Valt een strafrechtelijke reactie op ouderlijke gedrag ook onder de "andere 
middelen"? Het strafrecht kan weliswaar zeer ingrijpend zijn, maar de gevol
gen zijn wel duidelijker omschreven dan die van de KB-maatregelen. Sinds 
het begin van deze eeuw is er zelden gepleit voor een strafrechtelijke bejege
ning van de ouder.5 In de VS blijken bij delinquent gedrag van de jongere 
sancties tegen de ouder in populariteit te winnen. De wetgeving loopt per staat 
uiteen maar tot de mogelijkheden behoren soms boetes, gevangenisstraf, 
betaling van proces- of gevangeniskosten, of verplichte deelname aan het 
reclasseringsprogramma van het kind.6 In Nederland heeft de toegenomen 
aandacht voor seksueel misbruik geleid tot meer waardering en ruimere toe
passing van het strafrecht in ouder-kindrelaties, maar grosso modo is straf-

Waarvoor natuurlijk nodig is dat de andere ouder daarom verzoekt. 
Rood-de Boer, FJR 1980, p. 143. 
Aldus De Langen 1989, p. 292; elders is zij minder streng, 1990, p. 173. 
Feitelijke onvermijdelijkheid is een andere zaak. 
Wel door: De Beneditty 1910, p. 128 en 131 (waar hij de mogelijkheid van lijfstraf niet 
uitsluit!); Petit, NJB 1938; Van Herten, NJB 1986; Van der Laan, NRC Handelsblad 29-9-
1996 p. 7, met een pleidooi om via strafrechtelijke weg aan ouders hulpverlening op.te 
leggen. 

NRC Handelsblad 10-5-1996, p. 5. In hoeverre de sancties tegen de ouder een strafrechte
lijk karakter hebben of b.v. voortvloeien uit civielrechtelijke aansprakelijkheid is uit de 
weergave niet duidelijk. 
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rechtelijke afdoening van ouderlijk gedrag verder weinig in trek. Wat mij 
betreft moet dat zo blijven om de volgende redenen: a) nadruk op schuld is in 
het verband met de KB-maatregelen veelal contra-productief, en b) het gaat 
bij de maatregelen niet om schending van een abstracte rechtsorde, maar om 
schending van de rechten van een bepaald kind. Dit neemt niet weg dat soms 
een strafrechtelijke procedure uit het oogpunt van kinderbescherming voor
delen kan hebben.1 

3.3. Neveneffecten van het ultimum remedium-criterium 

In doctrine en praktijk heerst eensgezindheid over het bestaansrecht van het 
ultimum remedium-criterium. Er zit wel een keerzijde aan de medaille. Het 
duurt gewoonlijk enige tijd voordat het lichtere middel aanslaat. Als de hulp
verlening te weinig oplevert moet alsnog worden beoordeeld of er nog steeds 
een rechtsgrond is voor een verdergaande inbreuk. Het lijkt aannemelijk dat 
daarbij de situatie op dàt moment moet worden beoordeeld, al zal bij chroni
sche problematiek veelal aangenomen mogen worden dat deze niet is verhol
pen door tijdsverloop. In elk geval moet dan ook nog de te verwachten doel
matigheid worden beoordeeld. Met dit alles kan veel kostbare tijd gemoeid 
zijn. In zo'n geval kan vertrouwen in de heilzame werking van "andere mid
delen" schadelijk voor het kind blijken. Het ultimum remedium-criterium 
dwingt in het algemeen om de minst ingrijpende benadering te kiezen, maar 
dit mag geen automatisme worden. 

Er is nog een tweede neveneffect. Of hulpverlening bij een minder ingrij
pende inbreuk werkelijk tot het beoogde doel zal leiden valt zelden te voor
zien. Dit hoeft ook niet als de verantwoordelijkheid hiervoor aan de ouders 
gelaten kan worden. Op het eerste gezicht is dit altijd het geval bij formeel 
vrijwillige hulpverlening, maar deze veronderstelling is te simplistisch.2 Als 
een KB-maatregel ondanks het bestaan van een rechtsgrond niet wordt uitge
lokt omdat gehoopt wordt dat "vrijwillige" hulp effect zal sorteren mag er niet 
blindelings op vertrouwd worden dat dat ook gebeurt. De mindere inbreuk 
moet hierdoor veelal samengaan met onderzoek naar het effect van het gebo
den alternatief en daarmee - het hoge woord moet er maar uit - met controle.3 

Dit leidt tot een grijs gebied tussen justitiële en vrijwillige hulpverlening, en 

1 Zie hfdst. IX, § 4, 
2 Zie hfdst. IX, § 3. 
3 Vgl. het hoofdstuk over de geschiedenis over de OTS als "voorwaardelijke ontzetting". 



224 VIII. Het doelmatigheids- en het ultimum remedium-criterium 

ook dat heeft zijn bezwaren.1 Recente pleidooien voor een nieuw soort over
heidsdwang buiten de KB-maatregelen en de hierbij gegeven rechterlijke 
toetsing maken deze bezwaren extra actueel. 

Tenslotte nog een andere waarschuwing: gebrek aan medewerking van de 
ouder kan bijdragen tot de oordeelsvorming over bijvoorbeeld de bekwaam
heid van de ouder om van hulp te profiteren, of over diens goede gezindheid 
jegens het kind. Een maatregel mag echter nooit gehanteerd worden als een 
soort straf op niet-meewerken. Dat ouders een melding vanuit mislukte vrij
willige hulpverlening niettemin vaak zullen ervaren als straf of zelfs als een 
persoonlijke wraakactie2 is het derde neveneffect. 

4. Beschouwing 

Hierboven werden het doelmatigheids- en het ultimum remediumcriterium 
behandeld. Beide zijn tot bloei gekomen in een geheel ander klimaat dan dat 
van het belang van het kind. Vergeleken hiermee vormen zij over het geheel 
genomen een concretere maatstaf voor overheidshandelen. Om deze reden 
verdienen ze de voorkeur voor zover ze het belang van het kind overlappen. 

Steeds geldt als complicatie dat in de min of meer bekende situatie van het 
moment het onbekende effect van een bepaalde inbreuk moet worden afgewo
gen tegen het even onbekende effect van niets doen en van andere alternatie
ven. Of die afweging nu gebeurt door de rechter, de Raad voor de Kinderbe
scherming of een willekeurige melder, steeds wordt de kwaliteit van de afwe
ging mede bepaald door inzicht in de diverse mogelijkheden. 

1 Zie hfdst. IX, § 3. 
2 

Zo voegde een moeder mij bij een dergelijke gelegenheid toe "je kunt het niet hebben dat ik 
je niet moet". 


