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IX. Gradaties van inmenging 

1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een glijdende schaal beschreven van steeds verder 
gaande overheidsinmenging in het ouderlijke gezag en in overige ouderlijke 
rechten.1 De indeling verschilt in twee opzichten van de gangbare beschrij
ving van KB-maatregelen. Ten eerste is het hier gepresenteerde systeem 
uitgebreider: ook de fases die aan OTS voorafgaan zijn er in opgenomen, en 
eveneens de inbreuken die verder gaan dan beëindiging van het gezag, name
lijk pleegoudervoogdij en adoptie. Hierdoor wordt elke inmenging uitdrukke
lijk vergeleken met de aanpalende situatie, en worden de KB-maatregelen 
geplaatst in het totale systeem van gezagstoedeling. Ten tweede zijn de door 
de wet aangegeven gradaties nader gedifferentieerd. Hierdoor worden de 
mogelijke variaties binnen een bepaalde maatregel duidelijk. Explicitering 
hiervan in het concrete geval kan het bezwaar van een open rechtsgrond met 
een open einde gedeeltelijk ondervangen.2 Dit alles is bedoeld als hulpmiddel 
om in de praktijk een antwoord te vinden op de volgende vragen: 
a. welke feitelijke omstandigheden maken een rechtsgrond voor overheids

ingrijpen toepasselijk? 
b. in hoeverre zijn de omstandigheden van het geval in strijd met vooronder

stellingen over de ouder-kindrelatie3? 
c. waarom kan niet worden volstaan met een mindere inbreuk? 
d. Hoeveel inbreuk op het ouderlijk gezag maakt de maatregel mogelijk? 
e. welke nadelen voor het kind kunnen ervan verwacht worden? 
f. is te verwachten dat de inbreuk doelmatig zal zijn? 
Met andere woorden: het is de bedoeling handvatten te geven bij toepassing 
van het legaliteits- en het proportionaliteits-beginsel, alsmede van het belang-
van-het-kind-, het doelmatigheids- en het ultimum-remediumcriterium. Deze 
begrippen kunnen zo bovendien bij elke gradatie van inmenging in hun onder
linge samenhang beschouwd worden. Het tot nu toe gemaakte onderscheid 

De indeling is gemaakt vanuit het perspectief van de KB-maatregelen; algemene beperking
en van de ouderlijke vrijheid, b.v. betr. leerplicht, blijven buiten beschouwing; zo ook 
beperkingen op grond van onenigheid tussen ouders. 
Vgl. Van Montfoort 1994, p. 253. 
Zie hfdst. II. 
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tussen rechtsgrond in enge zin1 en overige criteria is immers kunstmatig; in de 
praktijk is de nauwe samenhang tussen beide categorieën onmiskenbaar. 

Verder hoop ik aan de hand van deze indeling aannemelijk te maken dat 
het maatregelstelsel gebruikt kan worden om in afzonderlijke gevallen de 
ouderlijke plichten te preciseren. Dit kan de hulpverlening concreter maken, 
bevordert fair warning, en kan bijdragen tot de rechtsvorming. 

2. Ouderlijk gezag in volle omvang 

2.1. Algemeen 

In deze situatie is de ouder, behoudens algemene wettelijke bepalingen, vrij in 
de vormgeving van zijn gezag jegens het kind. De relatie tussen derden en 
ouders wordt bepaald door erkenning van deze vrijheid. Wel heerst in brede 
juridische kring consensus dat de vrijheid van het kind toeneemt met de leef
tijd, maar met wie een kind contact heeft valt in principe onder het ouderlijk 
gezag. Dit geldt zowel voor de omgang met bijvoorbeeld leeftijdsgenoten als 
voor contact met professionele hulpverleners. Gewoonlijk voor een jongere 
onder de zestien, maar in elk geval voor de twaalf-minners kan een behande
lingsovereenkomst slechts tot stand komen bij de gratie van de ouder.2 De 
Wet op de jeugdhulpverlening suggereert wel anders met de formulering dat 
degene die ouderlijk gezag uitoefent betrokken moeten worden bij de plannen 
voor hulpverlening3, maar de wet tast de gewone bevoegdheden van ouders 
niet aan4: ouderlijke toestemming is in principe vereist, acceptatie van de 
voorstellen van hulpverleners is het absolute minimum. De ouderlijke vrijheid 
gaat samen met verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld voor contact met de 
buitenwereld waar dit ten behoeve van het kind nodig is. Dit impliceert dat de 
ouder geacht wordt hiertoe zo nodig het initiatief te nemen. 

Zie hierover hfdst. I, § 2.2. 
Art. 450 lid 2 WGBO. 
Art. 22 lid 1 Wjhv, en art. 29 lid 2; een leeftijd wordt hier niet genoemd. Art. 43 lid 3 
Wjhv vermeldt een inzagerecht voor de wettelijke vertegenwoordiger van de jongere onder 
de zestien en voor die daarboven, als deze "niet in staat kan worden geacht tot een redelijke 
waardering van zijn belangen terzake". 
TK 1986-1987, 19 399A (commentaar van de indieners op het advies van de Raad van 
State), p. 5. In dezelfde zin TK, 19 399.11 (MvA), p. 9. 



IX. Gradaties van inmenging 227 

Dit alles sluit niet uit dat een derde jegens het kind een verantwoordelijk 
heid heeft die los staat van ouderlijke toestemming of opdracht.1 De mogelijk
heden van anderen zijn echter beperkt door het ouderlijk gezagsmonopolie. 

De regeling heeft als doel voor minderjarigen in het algemeen optimale 
garanties te scheppen voor verzorging, opvoeding, vermogensbeheer en 
vertegenwoordiging in en buiten rechte. De grondslag ligt in het BW met zijn 
algemene bepalingen over het ouderlijk gezag, en de uitwerking is in tal van 
wetten te vinden. Zoals in hoofdstuk II werd besproken is het gehele complex 
van wetgeving gefundeerd op historisch gegroeide en in de maatschappij 
levende vooronderstellingen. Verdragsrechtelijk erkende mensenrechten ge
ven aan dit alles een positiefrechtelijke glans. 

Binnen de regeling is ruimte voor een oneindige variatie in feitelijke om
standigheden. Hieronder wordt een globaal onderscheid gemaakt naar twee 
mogelijkheden, die elk hun eigen kenmerken blijken te hebben. 

2.2. Ouderlijk gezag, gecombineerd met feitelijke verzorging en opvoeding 

Het gezagsmonopolie is het meest omvattend en effectief als het samengaat 
met feitelijke verzorging en opvoeding. In de woning wordt het versterkt door 
de vrijheid om te bepalen wie er binnen komt. Bovendien hangen feitelijke 
opvoeding en verzorging onverbrekelijk samen met de hoogstpersoonlijke 
levensstijl van de ouder, die behoort tot zijn strikte privé-domein. 

De feitelijke omstandigheden van deze situatie sluiten goed aan op de 
algemene presumpties over de ouder-kindrelatie2: ze bevestigen de vooronder
stelling over lotsverbondenheid tussen ouder en kind, en ze bevorderen onder
linge intimiteit en de groei van een gezamenlijk belang. Vooral het zeer jonge 
kind is in deze situatie feitelijk extreem afhankelijk van de ouder, en deze 
afhankelijkheid wordt door het juridisch systeem versterkt. Een dergelijke 
sanctionering van feitelijke afhankelijkheid komt verder in het recht niet voor, 

HR 25-6-1993, NJ 1994-140: De Bolderkar hoeft het onderzoeksprotocol betreffende een 
vierjarige niet af te geven aan de vader/voogd (die i.e. inmiddels is vrijgesproken van 
seksueel misbruik van dat kind) voor zover dat niet verenigbaar is met de tegenover het 
kind betamende zorg; terecht achtte het Hof de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van het kind doorslaggevend. Vgl. art. 457 lid 3 WGBO: indien de hulpverlener door 
inlichtingen over de patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden te verstrekken 
niet geacht kan worden de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen laat hij zulks 
achterwege. Zie verder ook § 3 over de verantwoordelijkheid vanuit "bemoeizorg". 
Zie hierover hfdst. II. 
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maar moet gezien worden in het licht van de algemene vooronderstellingen 
over de ouder-kindrelatie.1 

2.3. Ouderlijke verantwoordelijkheid, gecombineerd met uitbesteding van 
feitelijke verzorging en opvoeding 

Betekent de wettelijke verplichting om zijn of haar kind op te voeden en te 
verzorgen dat de ouder dat zelf moet doen2? Ja, aldus vanaf 19573 de bewer
kers van de Asser-serie.4 In de situatie tot 1995 was de plicht niet gekoppeld 
aan ouderlijk gezag maar aan ouderschap. Hoe men zich daarbij nakoming 
van de ouderlijke plicht door de ouder zonder gezag moet voorstellen is niet 
duidelijk. Nu de wetgever het voortduren van gezamenlijk gezag na echtschei
ding als uitgangspunt heeft gekozen5 moet wel worden aangenomen dat de 
wetgever de plicht tot opvoeding en verzorging niet zo letterlijk bedoelt dat 
samenwonen daarvoor vereist is. Deze interpretatie sluit geheel aan op de 
aloude uit het gezag voortvloeiende bevoegdheid om de verblijfplaats van het 
kind te bepalen, welke door het Europese Hof uitdrukkelijk werd erkend.6 De 
tijd zal echter moeten leren hoe één en ander zich verhoudt met het IVRK en 
met het recht op feitelijk family life dat vooral het jonge kind mijns inziens 
kan ontlenen aan art. 8 EVRM.7 In elk geval blijft de ouder ook als het kind 
elders woont formele en feitelijke verantwoordelijkheid dragen, maar onder 
omstandigheden kan deze gemakkelijk aan inhoud verliezen.8 Langdurig 
pleeggezinverblijf van een kind heeft formele rechtsgevolgen9, maar langduri
ge scheiding tussen ouder en kind kan nog andere consequenties hebben. 
Hieronder volgt een opsomming. 

Zie hfdst. II. 
Zie hierover ook Van Wijk 1992, p. 148, 149. 
Tot 1947 was de ouder verplicht tot opvoeding en onderhoud, art 353 BW oud. 
Asser/Wiarda 1957, p. 716. Asser/De Ruiter 1988, § 413. Asser/De Boer 1998, § 892 en 
930. Een ander accent wordt gelegd bij Van Zeben/Jansen, supp. 196, art. 247 lid 1: de 
verplichting sluit "vanzelfsprekend" niet uit dat ouders het kind tijdelijk aan anderen kunnen 
toevertrouwen. 

5 Art. 1:251 BW, i.w.tr. 1-1-1998. 
6 EHRM 28-11-1988 (Nielsen), Series A, vol. 144, NJ 1991-541, § 61. 
7 De in hfdst. IV, § 2.3 gevolgde redenering geldt a fortiori voor family life tussen ouder en 

kind. 
8 Nota, NJB 1972a, p. 36, bekritiseert te langdurige en te weinig begeleide vrijwillige plaat

singen. Zie voor buiten Nederland: Reuter 1968 p. 242, en als een voorbeeld uit de zeven
tiende eeuw: Locke 1988 (1690), p. 99. 

9 Zie hfdst. III, § 4 over ontzettingsgrond en blokkaderecht. 
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a. Sommige vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan het ouderlijk 
gezag verliezen aan overtuigingskracht.1 Dit geldt tot op zekere hoogte 
altijd voor de premisse over de intimiteit van de ouder-kindrelatie. Deze 
wordt immers veel minder gevoed als dagelijkse omgang ontbreekt. De 
continuïteit van de feitelijke opvoedingssituatie wordt aangetast. Het voor
onderstelde gezamenlijk belang van ouder en kind wordt minder vanzelf
sprekend naarmate de scheiding meer gevolg is van een vrije keuze van de 
ouder en de scheiding geen duidelijk belang van het kind dient. Naarmate 
onmacht tot feitelijke verzorging en opvoeding de scheiding nodig maakte 
is er bovendien meer reden voor scepsis over de ouderlijke competentie 
daartoe.2 Als laatste: ongemotiveerd lange duur van de scheiding doet 
twijfelen aan de verbondenheid tussen ouder en kind, en hetzelfde geldt als 
de ouder geen inhoud geeft aan zijn verantwoordelijkheid-op-afstand. 

b. Langdurige scheiding kan consequenties hebben voor de opvoedingscom
petentie, die vooral ten aanzien van jonge kinderen gewoonlijk wordt 
ontwikkeld in de praktijk van het dagelijkse leven. 

c. De ouder-kindrelatie staat meer bloot aan het oog van anderen. Dat geldt 
in het bijzonder voor pleegouders en voor institutionele verzorgers. Voor 
zover financiering plaats vindt via de Wjhv geldt dat bovendien voor de 
krachtens deze wet verantwoordelijke plaatsende instantie. 

d. Deze anderen krijgen tegenover het kind een directe eigen verantwoorde
lijkheid die niet uitsluitend is afgeleid van het ouderlijk gezag. 

Al met al wordt de ouderlijke positie dus meer kwetsbaar dan uit het blokka-
derecht valt af te leiden. Dit neemt niet weg dat voor het kind het "absence 
makes the heart grow fonder" gewoonlijk meer geldt dan "uit het oog, uit het 
hart", want kinderen blijven in het algemeen zeer loyaal aan hun ouder(s). 
Alleen al om deze reden verdient de ouder-kindrelatie gewoonlijk bescher
ming3, maar ook dit uitgangspunt kan in een concreet geval aan overtuigings
kracht verliezen, bijvoorbeeld als een kind ingroeit in een pleeggezin. 

Vgl. HR 19-6-1981, NJ 1981-470: bij ontzetting o.g.v. terugeisen is geen afweging vereist 
van de belangen van kind en ouders: "de rechter [...] kan mede (en/of zal vóóral, resp. 
uitsluitend) beslissend (moeten) doen zijn de afweging van alle vóór- en nadelen, verbonden 
voor het kind aan de keuze [...].". 
Niet te verwarren met de competentie om het formele gezag uit te oefenen, bv. door een 
vervangende opvoedingssituatie te organiseren of het kind te vertegenwoordigen. 
Zie hfdst. II, § 3 over het recht van het kind op verbondenheid met de ouders. 
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3. Professionele "bemoeizorg"1 

3.1. Algemeen 

3.1.1. Een voorbeeld 

Sabine, net twee jaar, blijkt bij de reguliere controle van het consultatiebureau 
voor zuigelingen en peuters een forse brandwond op de hand te hebben. De 
alleenstaande moeder vertelt eerst dat dit het gevolg is van een val tegen de 
kachel. Vanwege een ouder broertje van Sabine kent men de moeder op het 
consultatiebureau sinds vijfjaar. In het verleden kwam de moeder afspraken 
vaak niet na; als ze wel kwam had ze vaak klachten over velerlei problemen 
met beide kinderen, en over hooglopende conflicten met buren. Eerdere 
adviezen hadden gering succes, en pogingen om te verwijzen liepen op niets 
uit omdat de moeder op de hulpverleningsinstelling niet aankwam. 

Bij doorvragen vertelt de moeder dat zij Sabine een gloeiend strijkijzer op 
de hand heeft gedrukt omdat ze zo lastig was. Om dezelfde reden slaat ze ook 
wel eens, "dan weet ik niet meer wat ik doe". 

Slechts onder enige druk stemt de moeder er mee in dat het consultatiebu
reau hulpverlening bij haar thuis organiseert om haar te helpen herhaling te 
voorkomen. Bij huisbezoek door de betreffende hulpverlener blijkt de moeder 
apathisch en afwerend, met af en toe een heftige verbale uitval naar Sabine 
die huilerig en hangerig is. Een volgend huisbezoek wordt afgesproken, maar 
er wordt dan niet opengedaan, de telefoon blijkt afgesloten, en op een briefje 
wordt niet gereageerd. In overleg met het consultatiebureau wordt afgespro
ken dat men van hieruit zal proberen opnieuw contact met de moeder te 
leggen om met haar één en ander te bespreken en alsnog te proberen hulpver
lening op gang te krijgen. Inmiddels is er sinds het eerste huisbezoek een 
maand verstreken. 

3.1.2. Kenmerken 

Anders dan - gewoonlijk - bij de reguliere vrijwillige hulpverlening gaat bij 
professionele bemoeizorg het initiatief niet of slechts gedeeltelijk uit van de 
ouder. De hulpverlener wordt veelal ingeschakeld door al of niet professione
le derden. Bureaus Vertrouwensarts en de Raad voor de Kinderbescherming 
hebben als verwijzer een bijzondere taak. Verder kan gedacht worden aan 

De term is afkomstig uit de sociale psychiatrie, zie Henselmans, MGV 1991, p. 1193-1203. 
Ik gebruik hem liever dan de vanouds in het maatschappelijk werk bekende term 
"outreaching hulpverlening", omdat "bemoeizorg" meer recht doet aan de bijbehorende 
ambivalenties. 
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artsen en leerkrachten, en aan hulpverleners in de geestelijke gezondheids
zorg, in organisaties van maatschappelijk werk en in (semi)residentiële hulp
verlening. Doordat de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus Ver
trouwensarts meldingen van particulieren accepteren is het ook mogelijk dat 
bijvoorbeeld familieleden of buren in beperkte mate actie ondernemen; via 
publiciteitscampagnes werd dit ook aangemoedigd.1 De speciale verantwoor
delijkheid van de overheid blijkt verder uit regelgeving en uit financiering. 

Bemoeizorg wordt gekenmerkt door een initiatiefnemende en volhardende 
opstelling van verwijzer en hulpverlener. De eerste vindt de situatie van het 
kind zorgwekkend genoeg om de stap naar verdere hulpverlening niet aan de 
ouder over te laten, en blijft soms een rol spelen om te beoordelen of de 
hulpverlening voldoende effect heeft. Soms wordt de ouder gewezen op 
mogelijke consequenties2 in het geval dat de hulpverlening onvoldoende effect 
heeft. Veelal is er een koppelverkoop met iets wat door de ouder wel begeerd 
wordt, bijvoorbeeld dagopvang van het kind, plaatsing elders of gezinszorg. 
Bemoeizorg is soms ondergebracht in een aparte organisatorische eenheid, 
maar dit is niet per definitie noodzakelijk, en de overgang naar reguliere 
vrijwillige hulpverlening is onscherp. 

3.2. Historische ontwikkeling 

In de na-oorlogse decennia verloren hulpverleningsinstellingen hun aureool 
van goede bedoelingen. In het steeds meer geprofessionaliseerde uitvoerende 
werk werd respect voor de wensen van de "cliënt" een belangrijk element. 
Ook het algemene ideologische klimaat bevorderde de ontwikkeling van 
professionele attitudes waarin elke zweem van bemoeizucht of sociale contro
le verdacht werd. Bij het vroegere Medisch Opvoedkundige Bureau stond het 
systeem van de financiële ouderbijdrage haaks op outreaching hulpverlening.3 

In literatuur en praktijk van de psycho-sociale hulpverlening werd bovendien 
steeds opnieuw bevestigd dat inzet van de cliënt hoog scoort als voor succes 
relevante factor. Voorts: het werken met onwillige klanten is tijdrovend en 
stelt ook anderszins specifieke eisen aan de individuele hulpverlener en aan 
diens instelling. Last but not least: uit dat soort werk haalt niet iedere hulpver-

In 1978 en 1991/1992, zie hierover Van Montfoort 1994, p. 189, 190. 
Gewoonlijk gericht op het uitlokken van een KB-maatregel. 
In elk geval tot ver in de jaren zestig. Het exacte jaartal waarop deze eis verviel heb ik niet 
kunnen achterhalen, maar in 1972 bestond het vereiste niet meer. 
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lener voldoening. Dit alles leidde ertoe dat "gemotiveerdheid van de cliënt" 
een sleutelbegrip werd. 

Dit kwam de vrijwillige hulpverlening op zware kritiek te staan. Zo werd 
gesproken van "het grote afzien en de schone handen" en "hulpweigering 
door zeer hoogstaande beginselen aan te voeren".1 Reactie bleef niet uit. 
Mede onder invloed van de sociale psychiatrie en van nieuwe methodes op 
andere gebieden ontwikkelde bemoeizorg aan en ten behoeve van kinderen 
zich tot een respectabele tak van hulpverlening. Publiciteitscampagnes over 
kindermishandeling2 droegen hieraan bij, evenals de ontwikkeling in het 
denken over preventie en over rechten van kinderen. Zowel in het reguliere 
hulpverleningswerk als bij speciaal ontwikkelde werkvormen3 is het hierbij de 
vraag hoever de hulpverlener mag gaan.4 Het gaat immers om "een uitgebreid 
stelsel van informal justice", dat een mengeling van steun en repressie vormt.5 

In dit opzicht staat dit type hulp op gespannen voet met art. 8 EVRM. Aan de 
andere kant legt dit verdrag, evenals uiteraard het IVRK, de overheid onder 
omstandigheden ook positieve verplichtingen op.6 

3.3. Fundering7 

Waaraan ontleent een buitenstaander het recht zich met andermans opvoeding 
te bemoeien? Terwille van een zo goed mogelijk begrip stel ik in deze sub-

Rood-de Boer 1980, resp. p. 135 en p. 138. Vgl.: Doek 1972, p. 292; Hermans 1984, p. 
XI; werkgroep-WIJN (Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland) 1981, p. 24, 
25. Overigens werd het "bestwil"criterium voor psychiatrische dwangopname omstreeks 
dezelfde periode in juridische kringen juist verdacht. Zie hierover en over de terugkeer van 
het bestwil-criterium Heerma van Voss, NRC Handelsblad 22-6-1996, p. 9. 
In 1978 en 1991/1992, zie hierover Van Montfoort, 1994, p. 189, 190. 
Enkele voorbeelden: De Bureaus Vertrouwensarts; de afdeling Kinderen van Drugsverslaaf
de Ouders van de Gemeentelijke geneeskundige en Gezondheidsdieast te Amsterdam; de 
KOPP (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen)-projecten van RIAGG's; 
diverse vormen van home-training, zoals Project-aan-Huis, in Amsterdam een co-produktie 
van diverse instellingen. De eerste twee voorbeelden zijn gericht op organisatie en follow-
up van hulpverlening door anderen. 

Karsten, Psy 1998, nr. 2, p. 22 (i.v.m. psychiatrie t.b.v. volwassenen): het is gewenst dat 
er een publiek debat komt over de grenzen van de bemoeizorg. 
Van Montfoort 1991, p. 31. 

Vgl. Wright, Oxford Journal of Legal Studies 1998, over "the duty of care", ook tegen 
ouders in, en de verwachting dat incorporatie van het EVRM in het Britse recht zal leiden 
tot erkenning van zorgplichten van de overheid jegens kinderen. 
Zie voor gedrag van de jeugdige als reden voor bemoeizorg hfdst VI, § 4.9. 
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paragraaf de vraag uitdrukkelijk zo, dat het niet alleen om professionele 
hulpverlening gaat. 
Hieronder volgen vier argumenten. 

a. Specifieke relaties leiden tot specifieke rechtsplichten jegens een bepaald 
kind, al naar gelang de omstandigheden. Voor iedereen geldt bijvoorbeeld 
het strafrechtelijk verbod om een ander in hulpbehoevende toestand achter 
te laten. De grens tussen juridische en morele plicht is evenwel niet altijd 
zo duidelijk. Veelal gaat het om een morele dimensie die meer of minder 
prominent aanwezig is in elk tussenmenselijk verkeer, en die door het 
recht meer wordt erkend dan gemaakt. Wie zich in deze context bemoeit 
met een kind doet dit niet in de eerste plaats als gemachtigde van de maat
schappij. Men doet dat op min of meer persoonlijke titel, al dan niet in 
combinatie met een professionele verantwoordelijkheid. Het kan gaan om 
een toevallige voorbijganger die een verdwaalde peuter bij de ouder afle
vert, of om een buurvrouw die een zevenjarige opvangt als de ouder letter
lijk of figuurlijk niet thuis is. Het kan ook gaan om een oppas of een leer
kracht die informeert waar die blauwe plek vandaan komt. 

b. De maatschappij draagt verantwoordelijkheid voor diegenen die niet voor 
zichzelf kunnen opkomen. De demente bejaarde en de thuisloze schizo
freen hebben in onze maatschappij recht op ongevraagde zorg. Dit geldt 
ongeacht verzoek van de betrokkenen of hun wettelijke vertegenwoordi
gers, en ook ongeacht of anderen er last van hebben.1 Die verantwoorde
lijkheid wordt grotendeels gedelegeerd aan instellingen en via deze aan 
hulpverleners, die uit hoofde van hun functie een specifieke plicht hebben. 
De professionele hulpverlener is gebonden aan de standaard van de eigen 
beroepsgroep en aan de functie die hem via de instelling is toegekend. Het 
gaat om maatschappelijke erkenning van nood, die onder meer vorm krijgt 
via financieringssystemen. 

c. Men bemoeit zich met het kind in het vertrouwen hiermee te handelen in 
de geest van de ouder, vanuit de vooronderstelling dat deze het kind goed 
gezind is. Een voorbeeld: een leerkracht is bezorgd over blauwe plekken 
van een teruggetrokken achtjarige en vraagt de schoolarts om moeder en 
kind op te roepen. 

Het argument ligt voor de hand bij een passieve ouder, maar verliest 
zijn vanzelfsprekendheid zodra de ouder protest aantekent. Toch kan het 

Al is ook dat in de praktijk een factor. 



234 IX. Gradaties van inmenging 

ook dan soms wel enige overtuigingskracht behouden. Het gaat om een 
gebied waar bedoelingen en wensen veelal ambivalent en onderling tegen
strijdig zijn. Het protest sluit dan ook niet uit dat alsnog overeenstemming 
mogelijk is met de hulpverlener. Het is echter evident dat deze vanuit 
juridisch oogpunt al gauw op glad ijs komt. Zo kan in het hierboven be
schreven geval de leerkracht niet buiten de ouder om met het kind naar de 
schoolarts stappen, of naar enige andere vorm van hulpverlening waarvoor 
de ouderlijke toestemming nodig is. De leerkracht kan wel het eigen con
tact met het kind aanwenden om bijvoorbeeld het kind gelegenheid te 
geven om te vertellen over de situatie waarin de blauwe plek ontstond.1 

Ook kan de leerkracht het contact met de ouder benutten ten dienste van 
het kind, al dan niet als voorfase van verwijzing. Dit alles kan leiden tot 
een informele vorm van hulpverlening waarin de ouder nolens volens 
participeert. 

d. Het recht stelt grenzen aan de vrijheid van ouderlijke gezagsuitoefening. 
Als die grenzen worden overschreden tot kennelijke schade van het kind 
kan een kinderbeschermingsmaatregel worden uitgelokt. Vergeleken daar
bij is een aanbod van hulp minder ingrijpend; de aanbieder kan dan ook 
met enige reden menen hiermee niet alleen schending van rechten van het 
kind, maar ook een inbreuk op ouderlijke rechten te voorkomen. Het hoeft 
niet te verbazen dat de ouder daar nog wel eens anders over denkt. 

Bij deze argumenten blijken drie factoren van bijzonder belang: de nood van 
het kind, diens relatie tot de bezorgde derde, en de verhouding van deze 
laatste tot de ouder. 

3.4. Beperkingen 

De juridische regels voor professionele bemoeizorg zijn niet anders dan die 
voor overige hulpverlening, en vormen een beperking voor wie bemoeizorg 
als wenselijk beschouwt. De geschiedenis van de Bureaus Vertrouwensarts is 
in dit verband leerzaam.2 

Juridische beperkingen zijn er in de eerste plaats voor zover de toestem
ming nodig is van de ouder als wettelijke vertegenwoordiger van de minderja
rige. Dat geldt voor het hulpverleningscontact met het kind, maar ook voor 

Eventueel na consultatief overleg over de aanpak. 
2 Zie hierover Van Montfoort 1994, p. 207-209. 
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overleg of informatie-uitwisseling met anderen over het kind. Die anderen 
zijn zelf ook gebonden aan regels; dit laatste geldt in het bijzonder en onge
acht de leeftijd van het kind voor informatie over de ouder of andere leden 
van het sociale netwerk. Juridisering van de hulpverlening heeft voorts geleid 
tot inzagerecht voor ouders, waardoor vertrouwelijkheid ten aanzien van 
twaalf-minners problematisch is.1 

Handelen zonder ouderlijke toestemming is in het algemeen minder moge
lijk naarmate de bezorgde derde meer aan regels is gebonden. Hiervoor zijn 
zeer goede redenen, maar toch is het enigszins paradoxaal dat een particulier 
aan een kind meer kan toezeggen dan een medewerker van een hulpverle
ningsinstelling. 

Overigens worden de mogelijkheden van de hulpverlener vooral feitelijk 
begrensd: om de gezinssituatie van een kind te beïnvloeden is enige vorm van 
medewerking met de ouder door de bank genomen onmisbaar. 

3.5. Melding bij de Raad voor de Kinderbescherming 

"Ik zeg niet dat die gezinnen [...] niet geholpen moeten worden, maar help ze 
dan!".2 Helaas, soms lukt dat niet. Als de situatie ernstig genoeg lijkt voor een 
kinderbeschermingsmaatregel kan wel gemeld worden bij de Raad voor de 
Kinderbescherming. "Te vroeg, te laat, te veel, te weinig3" is daarbij een 
onvermijdelijk dilemma. 

Als de hulpverlening plaats vindt in het kader van de WGBO kan inzage en afschrift gewei
gerd worden o.g.v. art. 457 lid 3 WGBO: indien de hulpverlener door inlichtingen over de 
patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden te verstrekken niet geacht kan 
worden de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen laat hij zulks achterwege. Als 
de hulpverlening plaats vindt in het kader van de Wjhv heeft de wettelijke vertegenwoordi
ger recht op inzage in het dossier, art. 44 lid 2; zie ook Gisolf 1992. Strijdigheid met art. 8 
EVRM lijkt hier niet ondenkbaar. Vgl. HR 25-6-1993, NJ 1994-140: De Bolderkar hoeft 
het onderzoeksprotocol betreffende een vierjarige niet af te geven aan de vader/voogd voor 
zover dat niet verenigbaar is met de tegenover het kind betamende zorg; terecht achtte het 
Hof de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het kind doorslaggevend. 
Hoefnagels 1989, p. 154. 

3 Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 133. Vgl. Hoefnagels 1989, p. 165 over de diagnostiek 
van het justitiële moment in de hulpverlening. Vgl. Overwater, 1948, p. 91, waar hij aan 
het eind van zijn carrière als kinderrechter waarschuwt tegen te lang voorttobben met 
diverse vormen van toezicht zonder OTS. 

2 
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Over een eventuele meldingsplicht is veel te doen geweest.1 Tegenstanders 
wijzen vooral op vaagheid van de criteria, onvoldoende effect bij onvoldoen
de capaciteit van de hulpverlening, verlies van vertrouwen in artsen en het 
gevaar van onterechte meldingen.2 Vanuit de Raden wordt gepleit voor een 
meidcode voor wie beroepshalve met kinderen of ouders te maken heeft.3 

Voor zover het beroepsgeheim geldt is dit een rem, maar het is juridisch 
gezien geen absoluut obstakel. De medicus kreeg op dit punt van het Centraal 
Medisch Tuchtcollege voldoende vrijheid.4 

3.6. De plaats van bemoeizorg in het totale stelsel 

Bemoeizorg is vrijwillige hulpverlening in die zin dat het betrokkenen vrij 
staat om de aangeboden hulp te weigeren. Het ouderlijk gezagsmonopolie 
jegens derden wordt dan ook formeel niet aangetast. Dit neemt niet weg dat 
het wel degelijk gaat om een ernstige inbreuk op het "recht om met rust 
gelaten te worden". 

Er is geen speciale reden waarom bemoeizorg zou moeten stoppen als een 
KB-maatregel wordt uitgesproken. Ook daarna kan dit type hulpverlening 
worden aangeboden, al dan niet op instigatie van een GVI. In het laatste geval 
is het "verplicht vrijwillige" karakter wel bijzonder sterk. 

Uit bemoeizorg blijkt twijfel aan de ouderlijke competentie om te bepalen 
wat het kind nodig heeft. Dit type hulp staat in een precaire verhouding met 
het reguliere hulpverleningsrecht, en speelt zich af in de schaduw van het 
recht der KB-maatregelen. Naarmate hiervan de contouren duidelijker zijn, 
valt beter uit te maken waar dit soort hulpverlening mag en moet worden 

Herten, NJB 1986a. Reacties van Van Montfoort, NJB 1986 en van Huizer, NJB 1986. 
Naschrift Herten, NJB 1986b. Cornelisse, FJR 1987. Van Montfoort, MGV 1987. Wil
lems, NJB 1990. Reacties van Van Montfoort en Te Braake, NJB 1990. Van deze auteurs 
blijken alleen Herten en Willems voorstander. Zo ook Doek, zie hierover Van Montfoort, 
MGV 1987, p. 192, en De Savornin Lohman, FJR 1997. Zie voor buiten Nederland de 
bezwaren van Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 71. 
Cornelisse, FJR 1987. Zie voor de VS Goldstein, Freud en Solnit 1980, p. 71. 
Werkgroep kerntaken van de Vereniging van Secretarissen Raden voor de kinderbescher
ming, 1991, p. 20. Ik denk bij code in de eerste plaats aan door een beroepsgroep of door 
particuliere organisaties opgestelde regels, maar op p. 15 wordt gesproken van een wettelij
ke meldingscode. 

CMT 28-9-1972, NJ 1973-270: de arts mocht de Raad voor de Kinderbescherming informe
ren over kindermishandeling; bij de plicht om de grenzen van het beroepsgeheim te over
schrijden moeten de eigen opvattingen de weg wijzen. In casu ging het om een (vermoeden 
van) kindermishandeling in enge zin. 
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toegepast. En vooral: waar de hulpverlener zich buiten behoort te houden. Als 
een ouder bemoeihulp slechts gedoogt uit angst voor melding kan men zich 
afvragen of een formele procedure met bijbehorende rechtswaarborgen niet de 
voorkeur verdient. De situatie doet denken aan transacties van het Openbaar 
Ministerie, al heeft een hulpverlenende instantie zowel minder juridische 
pretenties als minder macht. 

4. Onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming1 

De Raad "stelt zich op de hoogte van alle gevallen, waarin maatregelen met 
betrekking tot het gezag [...] overwogen dienen te worden".2 Het normenrap
port legt de nadruk op hulpverlening: de Raad onderzoekt of hulpverlening 
nodig is en zo ja, of daartoe een KB-maatregel zal worden verzocht.3 

Aanleiding kan een klacht zijn over verzorging en opvoeding, maar ook 
bij onderzoek op rechterlijk verzoek kan de Raad situaties onder ogen krijgen 
waarin een maatregel noodzakelijk wordt geacht. Dat familierechtelijke kwes
ties vaker dan voorheen aan de rechter kunnen worden voorgelegd heeft 
trouwens, geheel afgezien van een eventuele KB-maatregel, als effect dat 
overheidsbemoeiing met het gezin is toegenomen. Raadsonderzoek is immers 
al op zichzelf een inmenging in het gezinsleven.4 

In verband met het raadsonderzoek is de tegenstelling tussen hulp en recht 
een oud probleem. Hoefnagels pleit voor een keuze: óf de raden5 krijgen een 
uitsluitend justitiële taak, waarbij rapportage de vorm dient te krijgen van 
processen-verbaal met bijbehorende vereisten; óf de raden worden groten
deels omgevormd tot bureaus voor jeugdhulp, waar voornamelijk wordt 
geholpen en weinig gerapporteerd.6 Als ik het goed lees ziet hij weinig in de 
eerste mogelijkheid; in elk geval wordt die niet verder uitgewerkt. Bij de 
tweede optie wordt het kernprobleem eerder verergerd dan opgelost. Als 
immers vanuit zo'n bureau van hulpverlening alsnog rapportage nodig is ter 
onderbouwing van een verzoek om een maatregel, dan kan men dat bureau 

1 Zie over de praktijk Van Montfoort 1993. 
2 Art. 1:242 BW. 
3 Normenrapport II, 1992, p. 16. 
4 De Langen 1990, p. 163. 
5 In 1996 omgevormd tot één landelijke raad. 
6 Hoefnagels 1990, resp. p. 156 en p. 165. Vgl. Van Montfoort 1994, p. 256, 257, die 

ervoor pleit om de Bureaus Vertrouwensarts en de Raden in één instelling onder te brengen; 
hierover Rood-de Boer, Themis 1995, p. 280: "Één loket lijkt me prima, maar wat dan?". 
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nog meer dan de huidige Raad verwijten een wolf in schaapskleren te zijn.1 

Misschien is het een illusie dat er een echte oplossing mogelijk is. Wel hebben 
samenwerkingsprojecten tussen Raad en Bureaus Vertrouwensarts2 zich zo 
hoopgevend ontwikkeld dat er bij de Tweede Kamer een voorstel ligt om een 
landelijk stelsel van advies-en meldpunten kindermishandeling op te richten; 
deze AMK's zouden zowel het werk van de BVA's moeten overnemen als de 
intake-functie van de Raad voor meldingen van kindermishandeling- en ver
waarlozing.3 

In elk geval is een hulpverlenende grondhouding ook bij raadsonderzoek 
een voordeel. Ook in dit stadium is het immers in het algemeen belangrijk om 
ouderlijke capaciteiten zoveel mogelijk te bevorderen en vooral om samen
werking met de ouder te behouden. In de laatste decennia hebben rapporteurs 
dan ook met goede reden gewoonlijk een opleiding voor maatschappelijk 
werk. Maar toch: vormt de hulpverlenende attitude ook een garantie dat de 
meest relevante gegevens op tafel komen? Deze vraag past niet in de lange 
traditie van nadruk op hulpverlening en diagnostiek.4 Niettemin valt het te 
verdedigen dat effectief onderzoek naar sommige feiten5 een andere houding 
en opleiding vereist, en eveneens andere bevoegdheden. Ook al beslist de 
rechter niet op "louter empirische gegevens"6, deze zijn daarom nog niet 
onbelangrijk. Terecht is dan ook gepleit voor meer samenwerking tussen de 
Raad en de politie.7 

Vgl. Normenrapport II, 1987, p. 3: betrokkenen moeten worden geïnformeerd dat de Raad 
geen instelling van vrijwillige hulpverlening is; dit voorschrift komt in de uitgave van 1992 
niet voor, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat het niet meer geldt. 
Zie het Eindrapport van de Werkgroep Meldpunt Kindermishandeling, 1997. 
Zie hierover 0/25, juli 1998, p. 4. 

Zie het pleidooi van de cie. Gijsbers 1990, p. 23, 24, voor psychologen en pedagogen bij de 
Raden; in dezelfde zin Dijkers, NJB 1991, p. 969. De Langen blijkt hierover kritisch, NJB 
1990, p. 1205, 1206. 
B.v. brengen de ouders het kind nog steeds in contact met kennissen door wie het eerder 
seksueel misbruikt werd. 
Dijkers, NJB 1991, p. 970. 

Van Montfoort 1993, p. 156. De trajecten van onderzoek door Raad en politie worden door 
Van Montfoort apart beschreven; van structurele samenwerking lijkt geen sprake, zie p. 
138. Zie p. 136 voor een voorbeeld van langdurige politie-bemoeiing. Zie p. 139 voor 
voorbeelden van (vermoedens van) ernstige mishandeling, die niet strafrechtelijk werden 
afgedaan; wat met de gegevens uit het onderzoek gebeurde blijkt niet. Zie p. 155 over 
be wijsproblemen bij een strafrechtelijke afdoening. Zie p. 104 voor het gebrek aan moge
lijkheden van de Raad als ouders medewerking weigeren. 
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5. Beperking van het ouderlijk gezag op een specifiek onderdeel 

5.1. Voorlopige maatregelen, blokkaderecht 

Er zijn in het kader van deze studie twee voorlopige KB-maatregelen van 
belang: de voorlopige OTS en de benoeming van een voogdijvereniging in de 
voorlopige voogdij nadat de ouder geheel of gedeeltelijk in de uitoefening van 
het gezag geschorst is.1 Een verzoek voor OTS, respectievelijk ontheffing of 
ontzetting moet zijn ingediend, en de daarbij behorende rechtsgrond dient 
aanwezig te zijn. In het verleden was de voorlopige OTS behept2 met gebrek
kige waarborgen, maar dat is met ingang van 1-7-1997 verbeterd. 

Beide maatregelen hebben een sterk ad hoc karakter en zijn bedoeld voor 
noodgevallen. De wet vereist dan ook voor elk van beide dat hij "dringend en 
onverwijld noodzakelijk" is. In het bijzonder worden de voorlopige maatrege
len gebruikt ter effectuering van een dringend noodzakelijke medische behan
deling.3 

Het blokkaderecht4 is van toepassing na een pleeggezinverblijf van tenminste 
eenjaar met ouderlijke instemming. Het houdt in dat de ouder het kind slechts 
kan weghalen met toestemming van de pleegouder of van de rechter. Rechter
lijke toestemming wordt slechts geweigerd "indien gegronde vrees bestaat dat 
[...] de belangen van het kind zouden worden verwaarloosd"; na maximaal 
zes maanden herkrijgt de ouder zijn recht de verblijfplaats van het kind te 
bepalen, tenzij inmiddels OTS, ontheffing of ontzetting is verzocht. 

Gezien zijn ad hoe-karakter zou ook het blokkaderecht gerekend kunnen 
worden tot de voorlopige maatregelen. Dat dit niet gebruikelijk is valt te 
verklaren uit de geschiedenis5, en uit de nadruk op het recht van de pleegou
der, waardoor het een minder publiekrechtelijk karakter heeft. 

Resp. art. 1:255 BW en art. 1:271 BW. De derde KB-maatregel betreft de voorlopige 
voogdij, vermeld in art. 1:241 BW, bedoeld voor situaties waarin het gezag ontbreekt of 
feitelijk niet wordt uitgeoefend; zie hierover Asser/De Boer 1998, § 803. 
Geen hoorplicht, geen termijn; zie Krooi, FJR 1985. 
Zie hfdst. VI, § 4.4.2. 
Art. l:253sBW. 
Historisch gezien is het blokkaderecht mede ontstaan als reactie op de macht van voogdijve
renigingen jegens pleeggezinnen. 
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5.2. Bijzondere curator1 

De wet maakt bij een belangenstrijd tussen minderjarige en degene die het 
gezag heeft benoeming mogelijk van een bijzondere curator, die de minderja
rige in en buiten rechte kan vertegenwoordigen.2 De oude bepaling over de 
bijzondere curator was blijkens zijn plaatsing in het wettelijk systeem vooral 
bedoeld voor vermogensrechtelijke conflicten. Nadat de rechtspraak de wer
king al had verruimd3 legitimeert de wet sinds 1995 uitdrukkelijk ook gebruik 
bij belangentegenstelling in aangelegenheden van verzorging en opvoeding. 
De bepaling relativeert de vooronderstelling dat de belangen van ouder en 
kind gemeenschappelijk zijn. 

Er is wel gepleit voor een "omgangscurator"4, maar het gevaar lijkt mij 
groot dat die zich meer zou moeten bezighouden met de belangen van de 
volwassenen dan van het kind.5 De bijzondere curator lijkt vooral nuttig voor 
jeugdigen die in staat zijn tot een eigen belangenwaardering, en die bovendien 
feitelijk en emotioneel niet sterk afhankelijk zijn van de ouder. Voor thuiswo
nende jongeren lijkt mij er hooguit iets van te verwachten als het gaat om 
duidelijk omschreven kwesties die betrekkelijk los staan van het overige 
ouderlijk functioneren. Als de vooronderstellingen over de ouder-kindrelatie6 

al te weinig opgaan zal de bijzondere curator voor het jonge of thuiswonende 
kind weinig nut hebben. 

Men kan zich afvragen of de bijzondere curator ook een taak heeft als de 
belangentegenstelling tussen kind en degene die het gezag heeft bestaat uit een 
laissez faire van deze laatste ten aanzien van een derde. Ter illustratie het 
volgende voorbeeld: 

Een man wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens 
meermalige verkrachting van zijn negenjarige bovenbuurmeisje. Deze 
heeft er nooit met iemand over durven praten, maar de zaak kwam aan het 
licht nadat de man een soortgelijke poging deed bij een ander kind. Zijn 
vrouw was actief betrokken bij de verkrachtingssituaties; haar detentie 
bleef beperkt tot voorarrest. Het meisje deelt met de daders het trappen
huis. Haar moeder vindt dat zij de betrokkenen moet vergeven en het 
gebeurde moet vergeten. 

Zie ook hfdst. VI, § 4.7. Vgl. het voorstel tot "bijsturing" als afzonderlijke maatregel, 
Rood-de Boer 1980, p. 144; zie hierover hfdst. III, § 5.2. 

2 Art. 1:250 BW. 
3 Hof Amsterdam 13-7-1989, NJ 1992-504. Zie ook De Bruijn-Lückers 1994, p. 350-352. 
4 Van Wamelen, FJR 1995, p. 217. 
5 Zie hfdst. VI, § 3.5. 
6 Zie hfdst. II. 
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Het lijkt mij dat in een dergelijke situatie een bijzondere curator1 een taak kan 
hebben om langs straf- of civielrechtelijke weg de dader en diens vrouw tot 
verhuizing te dwingen.2 Gebruikelijk is zo'n toepassing niet; de rechtsfiguur 
staat betrekkelijk los van de praktijk der KB-maatregelen, wat versterkt wordt 
doordat benoeming plaats vindt door de kantonrechter.3 

6. OTS zonder UHP 

6.1. Algemeen 

Bij de OTS is de ouder verplicht schriftelijke4 aanwijzingen van de GVI over 
verzorging en opvoeding op te volgen, tenzij de rechter na beroep anders 
beslist. Het algemene uitgangspunt van het familierecht dat de ouder zijn 
verantwoordelijkheid jegens het kind goed genoeg nakomt is dan ook niet 
langer bepalend. 

De wet vereist5 dat de hulp en steun van de GVI erop gericht zijn de ouder 
de verantwoordelijkheid voor verzorging en opvoeding "zoveel mogelijk" te 
doen behouden.6 Er is wel gesteld dat de OTS bedoeld is om het ouderlijk 
gezag te versterken.7 Dat effect is niet uitgesloten8, maar het zal toch meestal 
gaan om een selectieve ondersteuning van de manier waarop het gezag wordt 
uitgeoefend. Als algemeen doel voldoet het dan ook niet. In de literatuur 
wordt het doel gewoonlijk in idealistische termen geformuleerd, waarbij 
"hulpverlening" en "belang van het kind" hoog scoren. Een concreter doel 
valt gewoonlijk tenminste voor een deel af te leiden uit de feiten en omstan-

Al dan niet verbonden aan de Raad voor de Kinderbescherming. 

Vgl. Rb Alkmaar, 5-6-1997, RN 1997-837: verhuisgebod voor de vader van slachtoffers 
van seksueel geweld. Bij een strafzaak zou overigens een zelfstandige actie van het Open
baar Ministerie eenvoudiger zijn dan aparte benoeming van een bijzondere curator. 
Hof Den Bosch 11-2-1998, FJR 1998-p. 123, i.v.m. een zelfstandig appèl van 16-jarige 
tegen plaatsing in een gesloten orthopedagogisch centrum: benoeming van een bijzonder 
curator via de kantonrechter is tijdrovend, onzeker en omslachtig nu toch een raadsman 
moet worden toegevoegd. Hof Den Haag 19-12-1997, FJR 1998-p. 124: het is het Hof 
bekend dat de kantonrechter verzoeken om benoeming van een bijzonder curator met 
bekwame spoed behandelt. 
Sinds 1-1-1995, art. 1:258 lid 1 BW. 
Zie § 8 voor de wettelijke uitzondering. 
Art. 1:257 lid 2 BW. 
TK 1993-1994, 23 003.5 (MvA), p. 16. 
Vgl. Van der Linden en Hendrickx, FJR 1991, p. 161. 



242 IX. Gradaties van inmenging 

digheden die tot de OTS hebben geleid. Als het bijvoorbeeld gaat om mishan
deling wordt met een OTS uiteraard beoogd om herhaling te voorkomen. 

Twee complicaties verdienen in dit verband vermelding. De eerste betreft 
de samenhang tussen de te vrezen schade - bijvoorbeeld mishandeling - en 
overig ouderlijk gedrag. In hoeverre mag bijvoorbeeld de gezinsvoogd ruim 
alcoholgebruik als een oorzakelijke factor beschouwen en daarover aanwij
zingen geven? Of echtelijke twisten? Het gevaar van unverfroren moralisme 
ligt onmiskenbaar om de hoek. Aan de andere kant is het in de praktijk vaak 
overduidelijk dat de diverse aspecten van ouderlijk gedrag nauw met elkaar 
verweven zijn. Hulpverlening die aan dat verband voorbij gaat zal dan ook 
zelden effectief kunnen zijn. Het tweede knelpunt gaat om iets anders. Kinde
ren moeten niet alleen beschermd worden tegen een specifiek kwaad of tegen 
"verkeerde invloeden". Ze hebben ook een actieve verzorging en opvoeding 
nodig van liefst meer dan minimale kwaliteit. Als een GVI eenmaal benoemd 
is gaat de verantwoordelijkheid dan ook verder dan het voorkomen van om
standigheden die op korte termijn ernstig schadelijk zijn. 

De GVI mag bij dit alles van de ouder een zekere bereidheid tot samen
werking verwachten, en wel vanuit de veronderstelling dat de ouder het kind 
welgezind is. Er is ook een andere kant. Wat voor een buitenstaander vanzelf
sprekend lijkt, kan voor de betrokken ouder een aanzienlijke, en weinig 
gewenste wijziging in leefstijl betekenen. Het gaat dan ook, alle mooie woor
den ten spijt, om een ernstige inbreuk op het privéleven van de ouder. 

Natuurlijk is bij dit alles overleg met de ouder belangrijk, maar de relatie 
met de GVI is niet horizontaal. Regelrechte schending van de rechten van het 
kind is in elk geval niet voor onderhandeling vatbaar, maar meer in het alge
meen mag van de ouder verwacht worden dat deze zich inspant om tenminste 
een minimum aan ouderlijke verantwoordelijkheid na te komen. Een voor
beeld: van een ouder die een vijfjarige slaat omdat het kind chronisch lastig is 
mag gevraagd worden er voor te zorgen dat het kind bijtijds naar bed gaat of, 
als dat niet lukt, daartoe hulp te accepteren. 

6.2. Plaatsbepaling 

In juridisch opzicht gaat het om de lichtste maatregel, "slechts" bestaand uit 
een inperking van het ouderlijk gezag, en gericht op hulpverlening ten dienste 
van het kind. De GVI dient te zorgen dat "hulp en steun" wordt geboden aan 
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de gezagdragende ouder en de minderjarige1, wat impliceert dat de GVI ook 
hulpverlening door een andere instelling kan entameren. Voor medische 
behandeling van kinderen onder de twaalf is plaatsvervangende toestemming 
van de kinderrechter mogelijk, als tenminste die behandeling nodig is om 
ernstig gevaar voor de gezondheid te voorkomen.2 In de literatuur is gesteld 
dat psycho-sociale ambulante hulpverlening veelal afgesloten is voor kinderen 
die onder een OTS vallen. Deels werd gedoeld op de veelal afwijzende hou
ding van RIAGG's tegen onderzoeken ter voorbereiding van een rechterlijke 
beslissingen3, deels was er twijfel aan de bereidheid tot hulpverlening.4 Zeker 
kunnen de diverse complicaties die hierboven5 onder bemoeizorg werden 
vermeld wederzijdse aansluiting bemoeilijken. Daarnaast speelt in versterkte 
mate de formele vraag wie waarvoor verantwoordelijk is, en welke informatie 
aan wie moet worden verstrekt. Van een algemeen bord met "verboden toe
gang" was en is echter geen sprake6; wel werkt ongetwijfeld de Wet op de 
jeugdhulpverlening, mede ontstaan vanuit kritiek op de scheiding tussen 
justitiële en niet-justitiële hulpverlening, als nuttige stimulans. 

Uit het doelmatigheidsvereiste vloeit voort dat het moet gaan om schade 
die te vermijden is via de maatregel. Maar waarom zou hulpverlening in het 
kader van OTS meer aanslaan dan vrijwillige bemoeizorg? Of een vermanend 
woord van de rechter aan het eind van de twintigste eeuw nog zoveel gezag 
heeft valt in zijn algemeenheid te betwijfelen. Niettemin heeft de OTS wel 
degelijk een toegevoegde waarde die hieronder in kaart wordt gebracht. 
a. De GVI heeft meer vrijheid om hulpverlening aan het kind te organiseren. 

Wel valt daarvan zonder ouderlijke medewerking gewoonlijk minder 
rendement voor het kind te verwachten naarmate het kind feitelijk meer 
afhankelijk is van de ouder. Niettemin: weinig is vaak beter dan niets. 

b. Informatieverkeer tussen degenen die bij het kind betrokken zijn is minder 
afhankelijk van de ouder. 

2 
Art. 1:257 lid 1 BW. 
Art. 1:264 BW. 

3 Hierover Bavinck, FJR 1989, en Van der Linden, FJR 1992, p. 178. Die afwijzende 
houding leidde tot het ontstaan van particuliere onderzoekbureaus ten dienste van justitie. 
Inmiddels verplicht de Wjhv de RIAGG's tot deelname in een regionaal samenwerkingsver
band en in een jeugdhulpadviesteam, zie art. 14-19 Wjhv. 

4 Van der Linden, FJR 1992, p. 175. Vgl. Rood-de Boer, FJR 1980, p. 139. 
5 §3.2. 
6 Vgl. in andere zin Doek, FJR 1992, p. 168: "[...] als men eenmaal een cliënt van de 

justitiële jeugdbescherming is kan men niet (daargelaten een hoge en toevallige uitzonde
ring) in behandeling zijn bij een voorziening daarbuiten, bijv. de jeugdafdeling van een 
RIAGG. Het stigma van de maatregel wordt bevestigd en versterkt doordat men in feite is 
afgesneden van de niet-justitiële jeugdhulpverlening. " 
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c. In het kader van de maatregel kan via de aanwijzingen van de GVI1 gepre
ciseerd worden wat van de ouder in de gegeven omstandigheden verwacht 
mag worden.2 Bruning is bij mijn weten de eerste auteur die dit onderwerp 
uitgebreid behandelt3, maar er zijn nog veel vragen te stellen. Mag bij
voorbeeld onder omstandigheden van de ouder verwacht worden dat deze 
een kind naar een kinderspeelzaal brengt of overlegt met school? Mag 
verlangd worden dat de ouder een afkickprogramma volgt, al dan niet 
inclusief urinecontrole? Mag medewerking gevraagd worden aan schuldsa
nering, aan psychiatrisch onderzoek4, of aan medicamenteuze behande
ling? Dit zijn bij uitstek onderwerpen waar de rechter de weg kan wijzen. 
In elk geval kan de schriftelijke aanwijzing van BW 1:258 lid 1 niet gaan 
over kwesties waarvoor de wet toestemming van de kinderrechter vereist.5 

De wet eist bovendien dat de aanwijzingen de verzorging en opvoeding 
van het kind betreffen, en dit suggereert dat de marges smal zijn.6 Men 
bedenke hierbij dat delen van het schriftelijke hulpverleningsplan als aan
wijzing gelden7, zodat daarvoor dezelfde marges van toepassing zijn. 
Bruning stelt dat de aanwijzingen geen zaken mogen betreffen die de ouder 
zelf aangaan.8 Het lijkt mij echter dat er aan een ouder óók eisen gesteld 
mogen worden met betrekking tot persoonlijke leefstijl en keuzes, voor 
zover die eisen noodzakelijk zijn om de opvoedingssituatie te verbeteren.9 

Als al de schriftelijke aanwijzing hiertoe niet zou kunnen dienen, zouden 
dergelijke eisen gefundeerd kunnen worden in algemene normen van 
betamelijkheid tussen ouder en kind; op grond hiervan dient immers de 
ouder het zijne te doen ter bevordering van een opvoedingsklimaat dat aan 
minimale eisen voldoet. 

Art. 1:258 lid 1 BW. 
Zie Mertens/WODC 1996, p. 48, 49 over de samenwerking tussen gezinsvoogd en cliënten. 
Bruning, FJR 1997. 
Vgl. HR 23-12-1983, NJ 1985-170: van failliet mag medewerking aan psychiatrisch onder
zoek geëist worden, gezien het grote belang daarbij van de debiteuren; in hoeverre de 
eerdere instemming van de failliet een bepalende factor is blijft echter enigszins onduidelijk, 
zie annotator Alkema. 
Bijvoorbeeld uithuisplaatsing, Kr Assen, 27-8-1996, FJR 1996, p. 211; evenzo medische 
behandeling, inclusief inenting ter preventie. Zie ook Bruning, FJR 1997. 
Zie Asser/De Boer 1998, § 853 voor een vrij ruime interpretatie: een aanwijzing mag in 
geen geval in strijd zijn met het recht, en moet het doel van de ondertoezichtstelling kunnen 
dienen. 

Bruning, FJR 1997, p. 96. 
J. Jonkers, aangehaald door Bruning, FJR 1997, p. 95. 
Zie ook §6.1 van dit hoofdstuk. 
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d. Moet de OTS ook dienen als toezicht op de ouder, zoals bij de voorberei
ding van de recente wetswijziging vanuit de Raden was bepleit1? De staats
secretaris wees er in eerste instantie op dat de wet slechts rept van toezicht 
op de minderjarige; de aan de ouder te verlenen hulp en steun achtte hij 
voldoende.2 Later wees hij op de bevoegdheid van de GVI tot het geven 
van aanwijzingen, en tot het toezien op de uitvoering daarvan.3 Mij lijkt de 
toezichthoudende functie belangrijker naarmate er meer tekenen zijn dat 
hulp en steun aan de ouder onvoldoende effect heeft. 

e. De maatregel kan dienen als kader voor onderzoek: a) of de gevreesde 
schade door de OTS wordt voorkomen, en b) of de realiteit de vooronder
stellingen dekt betreffende ouderlijke competentie en goede wil, en betref
fende het gezamenlijke belang van ouder en kind. 

f. De mogelijkheid van verdergaand ingrijpen4 geeft enige druk op de ketel, 
en onder omstandigheden een reëel alternatief. 

g. De maatregel kan het kader vormen voor een noodplan als de situatie voor 
het kind te bedreigend wordt. 

h. De inbreuk gaat weliswaar verder dan bij de in § 3 beschreven bemoei-
zorg, maar daar staat tegenover dat de juridische bescherming duidelijker 
is geregeld. 

7. OTS met als voornaamste doel: zelfstandigwording van de 
minderjarige 

Dit gebruik van de OTS is bijna zo oud als de maatregel zelf5, maar werd met 
de recente wet geformaliseerd.6 De variant geldt nu als "het leeftijds- en 
ontwikkelingsniveau van de minderjarige en diens bekwaamheid en behoefte 
zelfstandig te handelen en zijn leven naar eigen inzicht in te richten daartoe 
noodzaken". De bepaling geldt voor OTS met en zonder UHP, maar in de 
praktijk gaat het om jeugdigen die niet thuis wonen. Overigens moet de GVI 

TK 1993-1994, 23 003.5 (MvA), p. 17. Zie ook: Stegerhoek, 1995, p. 269; De Ruiter 
1991, p. 26; EK 1994-1995, 23 003.58 (VV), p. 4. 
TK 1993-1994, 23 003.5 (MvA), p. 17. 
EK 1994-1995, 23 003.58b (MvA), p. 8. 
In het bijzonder OTS/UHP; verder gedwongen ontheffing en, als uiterste paardenmiddel, 
ontzetting. 
Zie hierover hfdst. VI, § 3.3. 
Art. 1:257, lid 3 BW. 
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ook in deze situatie de gezinsband tussen minderjarige en de met het gezag 
belaste ouder bevorderen.1 

8. OTS met UHP 

8.1. Algemeen2 

In het algemeen is opvoeding buiten het gezin heel wel mogelijk zonder 
aantasting van het gezag.3 Bij de OTS/UHP gaat het er dan ook niet alleen om 
dat het kind tijdelijk een andere verzorging nodig heeft dan die van de eigen 
ouders. Het gaat er om dat de eindverantwoordelijkheid voor verblijf, bijbe
horende organisatie, toekomstperspectief en vooral voor het moment van 
beëindiging niet aan de ouder wordt gelaten.4 Wat in § 2.3 werd gesteld over 
verzorging en opvoeding elders geldt ook hier. Het feitelijk gezag over het 
kind is versnipperd, wat bezwaarlijker is naarmate de samenwerking tussen de 
volwassenen meer problemen geeft. Het permanent karakter van ouderschap 
en ouderlijk gezag is ook bij de OTS/UHP uitgangspunt, maar zoals bleek5 

kan dit gezag met de uitdrukkelijke zegen van de Hoge Raad en van de wet
gever vergaand worden uitgehold. De maatregel loopt in de praktijk dan ook 
sterk uiteen in doel en toegestane middelen, en er is een forse kans op verslui
ering terwille van de lieve vrede. Dit laatste kan worden ondervangen door 
een nadere specificatie via het voorgeschreven hulpverleningsplan. De eerder6 

vermelde onduidelijkheid over wat er van de ouder verwacht mag worden 
geldt bij de UHP extra sterk, omdat hier het directe verband met verzorging 
en opvoeding ontbreekt. 

Art. 1:257, lid 4 BW. 
Zie ook Bloemberg en Blankespoor, FJR 1998. 
Al zal bij financiering krachtens de Wjhv de plaatsende instantie een eigen verantwoorde
lijkheid hebben. Men kan echter ook denken aan verblijf bij b.v. familie, met een onder
linge financiële regeling. 
Vgl. Hof Den Bosch 17-1-1997, FJR 1997-p. 192: Een vrijwillige UHP bemoeilijkt het 
wettelijk opgelegde doel doordat de ouder vrijwillige plaatsing op elk tijdstip kan beëindi
gen. 
Zie hfdst. III, § 5.2 en 5.3. 
§ 6.2 onder c. 
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8.2. OTS/UHP met als doel: terugkeer naar de ouder(s) 

Dit is de ideaal-typische OTS/UHP, waarbij de problematiek die de maatregel 
nodig maakte gezien wordt als tijdelijk. In deze gedachtegang moet de GVI 
(in de termen van het Europese Hof: de overheid) aannemelijk maken waarom 
terugplaatsing niet mogelijk zou zijn. Het Europese Hof kiest uitdrukkelijk 
voor deze benadering. 

Vooral in deze situatie is de kans groot dat een eventuele tegenstelling 
tussen formeel uitgangspunt en feitelijke realiteit onopgehelderd blijft. Het is 
dan ook van belang om in het hulpverleningsplan aan te geven wat er moet 
gebeuren om terugplaatsing mogelijk te maken, en wel om diverse redenen: 
a. dit voorkomt zinloos, en vaak schadelijk tijdsverloop, 
b. dit vermindert het risico dat het kind opnieuw in een situatie komt waarin 

"zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden 
bedreigd", 

c. dit verheldert de verantwoordelijkheid van de diverse betrokkenen, 
d. dit vergroot de mogelijkheid om het gedrag van alle betrokkenen te toetsen 

aan wat in concreto verwacht mocht worden, 
e. dit dient als fair warning voor de ouder. 
Dit alles geldt speciaal als directe oorzaken van eventueel ouderlijk falen1 uit 
het oog raken door de feitelijke scheiding van ouder en kind. De verleiding is 
dan groot om te hopen dat de tijdelijke vervangende zorg voor het kind op 
zichzelf voldoende effect zal hebben. Voor zover de vervangende zorg nodig 
was door ouder-gebonden factoren is het beter daar niet op te rekenen. Bo
vendien behoort de verantwoordelijkheid voor verandering niet eenzijdig bij 
het kind en diens behandelaars gelegd te worden. 

8.3. OTS/UHP met ongespecificeerd doel 

Dit is de OTS met UHP zoals die in de praktijk vaak uitvalt. De praktijk is 
oud, de Hoge Raad nam het voortouw naar uitbreiding, en de wetgever volg
de met de OTS-wet van 1995.2 Het Europese Hof blijkt echter zaken die uit 
vergelijkbare stelsels3 voortkwamen uiterst kritisch te bezien.4 

B.v. alcohol- of drugsverslaving. 
2 Zie hfdst. III, § 3.2 en 3.3. 
3 In die zin dat het toewerken naar terugplaatsing bij de ouders niet persé vereist is. 
4 Zie hfdst. IV. 
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Het is niet altijd duidelijk wanneer deze fase intreedt. Vaak blijkt slechts 
geleidelijk dat herstel van de ouderlijke mogelijkheden steeds meer buiten 
zicht raakt, zodat niet langer mag worden aangenomen dat de ouderlijke 
competentie slechts tijdelijk is onderbroken. Soms wordt ook het ouderschap-
op-afstand zo minimaal ingevuld dat de veronderstelde verbondenheid een 
zinledig begrip wordt. Goede intenties van de ouder zijn er dan misschien 
wel, maar van omzetting in concreet gedrag blijkt te weinig om het kind 
daarvan afhankelijk te laten. Soms heeft het kind, ongehinderd door rechtsre
gels, zich zo sterk gehecht in een als tijdelijk bedoeld milieu dat dit een be
langrijke nieuwe factor is. De vooronderstelling dat de belangen van ouder en 
kind met elkaar verknoopt zijn gaat in dat geval niet meer op. 

Het gevaar voor bureaucratisering is groot. Als het toekomstperspectief on
duidelijk blijft kan de situatie vooral voor jonge kinderen gemakkelijk verwor
den tot een soort niemandsland.1 Dit risico wordt vergroot door de Straats-
burgse rechtspraak tot nog toe. Het Europese Hof laat immers weinig ruimte 
om plannen te maken die niet gericht zijn om terugkeer naar de ouders. Dit 
bezwaar weegt minder voor kinderen die zich wegens hun leeftijd of door 
andere factoren niet voor goed in een pleeggezin kunnen nestelen. Dan kan 
deze maatregel-variant het minst slechte alternatief zijn, van waaruit de ban
den met het oorspronkelijk milieu zoveel mogelijk gecultiveerd dienen te 
worden. Dat is gezien het recht van het kind op family life wel een noodoplos
sing, maar "waar niet is verliest de keizer zijn recht". Wel moet bedacht 
worden dat de ouder in deze situatie het kind in rechte vertegenwoordigt, 
zodat op dit punt de afhankelijkheid groot blijft. 

Als herstel van de ouderlijke competentie in zicht komt, moet dan altijd 
toegewerkt worden naar terugplaatsing? Dit lijkt op het moment het standpunt 
van het Europese Hof. Ongetwijfeld zullen de meeste kinderen zich ondanks 
eventuele slechte ervaringen en twijfels zich weer aan de ouder willen toever
trouwen. Maar als dat niet het geval is, hoe zwaar wegen dan de gevoelens 
van het kind? En mag van andere betrokkenen - bijvoorbeeld pleegouders, 
hulpverleners - verwacht worden dat die proberen het kind tot een minder 
afwijzende houding te brengen? Men kan zich trouwens afvragen wanneer de 
ouderlijke competentie geacht wordt hersteld te zijn, en in hoeverre merkbaar 
respect voor de gevoelens van het betrokken kind hierbij van belang is. Op dit 
punt zijn de beide Olssonzaken leerzaam, zowel vanwege de gedetailleerde 

Zie hierover Bloemberg en Blankespoor, FJR 1998, i.h.b. p. 92. Zie ook Mertens/WODC 
1993, p. 21-23 over de toename van OTS voor jonge kinderen in de periode 1980-1990, en 
p. 27 over hun verblijf buiten het gezin. 
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beschrijving als vanwege het verschillend accent dat de Straatsburgse rechter 
bij de eerste en tweede zaak legde.1 In elk geval levert een beroep op het 
belang van het kind slechts een richtsnoer op als duidelijk is waar dat belang 
uit bestaat. Mijns inziens gaat het er niet alleen om of een ouder in het alge
meen in staat geacht kan worden een kind op te voeden. Het gaat om de 
mogelijkheden van de ouder ten aanzien van dit specifieke kind, met zijn 
eigen levensgeschiedenis en zijn eventuele ambivalenties, irreële idealisering 
of regelrecht negatieve gevoelens ten opzichte van de ouder. Een proefverblijf 
bij de ouder ligt op het eerste gezicht voor de hand, maar het kind heeft bij 
een eventuele mislukking wel heel veel meer te verliezen dan de ouder. 

Bij dit alles komt de meest elementaire vooronderstelling over de ouder-kin-
drelatie onder druk te staan: dat het in het belang van het kind is om ondanks 
alles in afhankelijkheid2 verbonden te blijven met de ouder. Als herstel van de 
ouderlijke competentie buiten zicht blijft geldt dat nog veel sterker. Naar 
Nederlandse opvattingen mag die afhankelijkheid niet langer in de weg staan 
van oriëntatie op een nieuw gezinsleven. Of hier in feite naar wordt toege
werkt is vooral een kwestie van haalbaarheid, dat wil zeggen van de volgende 
vragen: 
a. is te verwachten dat er een lange-termijn pleeggezin beschikbaar zal zijn? 
b. Is te verwachten dat het kind zich aan een vervangende ouder zal kunnen 

hechten? 
c. Biedt het recht voldoende bescherming aan een eventuele nieuwe band? 

8.4. OTS/UHP met als doel: langdurig verblijf buiten het gezin. 

Als de samenwerking tussen ouder, GVI en plaatsvervangende opvoeder niet 
te problematisch is kan de figuur van OTS/UHP een bruikbaar kader blijven 
voor langdurig verblijf elders. Dit gaat ook op voor pleeggezinverblijf, maar 
men bedenke hierbij wel dat ouder en pleegouder des te meer eikaars natuur
lijke concurrenten zijn naarmate pleegkind en pleegouder emotioneel meer 
verbonden raken. Van de ouder wordt dan ook in deze situatie veel gevraagd. 
Dat geldt trouwens ook voor kind en pleegouder. Dezen zijn afhankelijk van 
een juridisch systeem met diverse complicaties: 
a. het kind wordt in rechte door de eigen ouder vertegenwoordigd; 
b. behalve de ouder heeft ook de GVI grote invloed; 

Zie hierover, en over de eveneens relevante Eriksson-zaak, hfdst IV. 
NI. doordat de ouder het gezag en andere ouderlijke rechten behoudt. 
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c. er bestaat discrepantie tussen de rechtspraak van het Europese Hof en het 
Nederlandse rechtssysteem; 

d. dit laatste maakt de situatie nog meer onzeker dan zij onvermijdelijk toch 
al is. 

9. Beëindiging van ouderlijk gezag met benoeming van een in
stelling tot voogd 

Met "beëindiging van ouderlijk gezag" wordt hier zowel op de ontheffing 
gedoeld als op de weinig toegepaste ontzetting. De vooronderstelling dat het 
kind belang heeft bij ouderlijk gezag is in beide gevallen gelogenstraft. Ver
der heeft de lotsverbondenheid tussen ouder en kind zijn juridische bescher
ming grotendeels verloren. De ouder is niet langer de aangewezen juridische 
vertegenwoordiger van het kind en kan dus volgens Nederlandse wetgeving 
niet namens het kind procederen.1 

Feitelijke verzorging is onderworpen aan controle door het elders berus
tende gezag. De maatregel verschaft aan de voogdij vereniging grote macht, al 
wordt deze getemperd door vooral het blokkaderecht, de toegenomen rechten 
ex art. 8 EVRM, en door de erkenning van grondrechten voor jeugdigen. 
Ook bij deze rechtsfiguur is de kans van een niemandsland-achtige situatie 
groot. De instelling is dan ook verplicht "rekening te houden met een moge
lijk belang voor de jeugdige bij terugkeer van het gezag naar de ouders, dan 
wel overdracht van het gezag aan pleegouders."2 

Uiteraard behoort de voogdij instelling bij de planning materiële en proces
suele rechten van ouders te respecteren. Gezien de strekking van de voogdij 
behoort de instelling zich echter te laten leiden door het belang van het kind, 
en dit is niet noodzakelijkerwijze gekoppeld aan het belang van de ouder.3 

Volgens vaste Nederlandse jurisprudentie en gelijkluidende teneur van de 

ECRM 7-10-1985 (Hendriks vs. Nederland), appl. nr. 10982/84: de vader-zonder-gezag is 
niet bevoegd om namens de zoon te klagen over schending van art. 8 EVRM door ontzeg
ging van omgang; zie hierover De Langen 1990, p. 156. Vgl. echter ECRM 11-7-1985 
(Dunkel v. Duitsland), appl. nr. 10812/84: al heeft de moeder niet meer het gezag over 
haar zoon, zij is bevoegd namens hem voor het Europese Hof te procederen over schending 
van art. 8 EVRM nu het daarbij gaat over de ontneming van het gezag; zie hierover De 
Langen 1990, p. 177. 
Besluit kwaliteitsregels en taken voogdij-en gezinsvoogdij-instellingen, KB 18-6-1990, Stb. 
35, art. 13; zie hierover Van Zeben bijl. 1.14.5-12 (suppl. 120). Zo ook Stegerhoek 1995, 
p. 263. Vgl. Doek 1972, p. 295, en Nota 1973, p. 16. 
Vgl. De Ruiter 1972, p. 32, 33. 
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Nederlandse doctrine behoorde lange tijd ook de rechter het belang van het 
kind het zwaarst te laten wegen. Bij het nieuwe omgangsrecht is gekozen voor 
een andere benadering, waarbij de wet voor ontzette en ontheven ouders 
hetzelfde welwillende1 belangcriterium stelt als voor alle ouders. Zoals eerder 
aan de orde kwam ziet het Europese Hof bij ouderlijke rechten ex art. 8 
EVRM het belang van het kind slechts als een factor, en eist het Hof dat in 
principe naar terugplaatsing bij de ouder wordt toegewerkt.2 

Nu de minder ingrijpende OTS-UHP niet langer aan een maximum termijn is 
gebonden valt te verwachten dat van ontneming van het gezag veel minder 
gebruik zal worden gemaakt dan voorheen. Moeten we er naar toe dat deze 
mogelijkheid geheel vervalt? Dit zou aansluiten op bijvoorbeeld het Britse 
stelsel van de care order, maar een containermaatregel vergroot wel de kans 
op vervaging. Opheffing zou ook in de lijn liggen van het Straatsburgse recht, 
maar zolang niet duidelijk is hoe dit recht zich verhoudt met sterk geworteld 
recht van de aangesloten landen is dit geen doorslaggevend argument. 

10. Benoeming van de pleegouder tot voogd 

Gezien het onderwerp van deze studie gaat het hier om voogdijbenoeming 
nadat de ouder is ontzet of ontheven, dit laatste al dan niet nadat de pleegou
der met succes het blokkaderecht heeft uitgeoefend. Omdat door de benoe
ming zelf geen ouderlijk gezag wordt aangetast is hier geen sprake meer van 
een kinderbeschermingsmaatregel in traditionele zin. Wel gaat het om een 
inbreuk op de ouderlijke rechten krachtens art. 8 EVRM: het nieuwe family 
life wint immers aan kracht ten nadele van dat van de ouder, zodat diens kans 
op herstel in het gezag afneemt. Door het bestaan van family life is de positie 
van de pleegouder-voogd sterker dan die van andere voogden. De figuur heeft 
als voordeel boven instellingsvoogdij en OTS/UHP dat gezag en feitelijke 
opvoeding in één hand zijn. Het lijkt aannemelijk dat de pleegouderlijke 
competentie en de goede intentie jegens het kind getoetst zijn voordat de 
voogdij aan de pleegouder werd opgedragen, en een ruime mate van intimiteit 
mag worden aangenomen op grond van de dagelijkse opvoeding en verzor
ging. Met andere woorden: terwijl de vooronderstellingen over de ouder-

1 De term is ontleend aan Stegerhoek 1994, zie hierover ook Asser/De Boer 1998, § 814a. 
De welwillendheid betreft de ouder, wiens recht slechts bij zware belangen van het kind 
mag worden beknot, zie i.v.m. omgang BW 1:377a lid 3, i.w.tr. 2-11-1995. 

2 Zie hfdst. IV, § 2.2.2. 
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kindrelatie in de gezamenlijke geschiedenis van dit kind en zijn burgerrechte
lijke ouder tenminste gedeeltelijk zijn gelogenstraft blijken ze juist wel van 
toepassing op de relatie van het kind met de "sociale ouder". 

Hoe ook de zaak juridisch geregeld is, kind en pleegouder kunnen elkaar 
zeer "eigen" worden in sociaal-emotionele zin. Dit neemt natuurlijk niet weg 
dat juridische factoren grote invloed kunnen hebben op de kwaliteit van we
derzijdse hechting. 

Het pleegouderlijk gezagsmonopolie geldt ook jegens de burgerrechtelijke 
ouder. Wel blijft het kind in elk geval formeel krachtig verbonden met de 
eigen ouder via de burgerrechtelijke relatie die ook zonder gezag belangrijke 
rechtsgevolgen heeft. Ook op grond van art. 8 EVRM kan de eigen ouder 
rechten doen gelden, en hierbij geldt de beperking van de burgerrechtelijke 
relatie niet. Over de verhouding tussen eigen ouder en pleegouder-met-gezag 
is geen Straatsburgse jurisprudentie beschikbaar. 

Op enkele punten onderscheidt elke voogdij zich vanouds van ouderlijk 
gezag. Zo kan de voogd zich onder sommige omstandigheden laten ontslaan 
en kan hij op meer gronden ontzet worden.1 De voogd kan het gezag verlie
zen doordat de ontzette of ontheven ouder wordt hersteld in het gezag, of 
doordat een ouder op andere grond2 met het gezag wordt bekleed. De voogd 
die alleen het gezag uitoefent is bovendien vanouds niet onderhoudsplichtig 
jegens het kind.3 Evenmin is hij verplicht om het kind zelf te verzorgen en op 
te voeden, al zal de pleegouder de voogdij juist veelal te danken hebben aan 
het pleegouderschap. Bij de sinds 1-1-1998 mogelijke gedeelde voogdij zijn 
beide voogden wèl verplicht het kind zelf te onderhouden, te verzorgen en op 
te voeden, althans zolang de gezamenlijke voogdij duurt.4 De wetgever veron
derstelt én creëert dus in alle gevallen van (pleegouder)voogdij een minder 

Art. 1:322 BW; art. 1:327 BW, lid 1 onder b, d, e en i. 
Art. 1:253b BW lid 4 jo lid 6; art. 1:253c BW lid 1 jo lid 3; art. l:253h BW; art. 1:274 
BW lid 2 en 3; art. 1:277 BW lid 1. Zie Asser/De Boer 1998 § 890 over de voorkeur van 
de wetgever voor ouderlijk gezag boven voogdij. 
Art. 1:336 BW: "De voogd draagt zorg, dat de minderjarige overeenkomstig diens vermo
gen wordt verzorgd en opgevoed." In de praktijk kan met succes een beroep op de 
bijstandswet gedaan worden. De gemeente zal dan wel streven naar verhaal op de ouders tot 
aan de grens van hun onderhoudsplicht; dit blijkt uit een brief d.d. 18-1-1994, kenmerk 
BV/UKB/WBV/37635 van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid aan de 
Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, nadat hierover onduidelijkheid was ontstaan. 
Hammerstein-Schoonderwoerd vindt dat de "sociale ouder" ook een onderhoudsplicht heeft, 
1988, p. 21. Windel, FRZ 1997, p. 722: bij pleegoudervoogdij hoort onderhoudsplicht. 
Braaksma, TJJ 1994, p. 62: "Pleegouders voelen daar uiteraard niets voor.". Zie ook 
Meijer, WPNR 1998. Ook de Nederlandse Gezinsraad is vóór een financiële vergoeding, 
1993, p. 71. 
Art. 1:282 BW lid 6; zie hierover Asser/De Boer 1998, § 892. 
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absolute verbondenheid tussen kind en pleegouder dan tussen kind en de eigen 
ouder, die bovendien door de burgerrechtelijke relatie met het kind verbonden 
is en blijft.1 Wel is er duidelijk verschil tussen de regeling van de ongedeelde 
en van de gezamenlijke voogdij. In de eerste regeling klinkt de echo door uit 
een tijd dat voogdij over andermans kind een zware morele verplichting was, 
terwijl de nieuwe regeling meer verwantschap heeft met de ouderlijke verant
woordelijkheid en is ontworpen voor situaties waarin volwassenen uitdrukke
lijk verantwoordelijkheid willen dragen voor een kind. 

Hoe verhoudt pleegoudervoogdij zich tot adoptie? Het wettelijk vereiste 
dat één der adoptanten pleegouder-voogd was gedurende tenminste het jaar 
voorafgaand aan de adoptie kwam per 1-4-1998 te vervallen. Thomassen stelt 
dat ook bij pleegoudervoogdij als voorfase van adoptie "onder omstandighe
den" de mogelijkheid moet blijven bestaan dat de burgerrechtelijke ouder de 
zorg weer op zich neemt.2 Dit standpunt klopt met het wettelijk stelsel dat 
behalve na adoptie herstel in het ouderlijk gezag mogelijk maakt. Het stand
punt valt ook te verdedigen vanuit de Straatsburgse rechtspraak. Aan de 
andere kant is door de Hoge Raad3 èn door het Europese Hof gesteld dat een 
beslissing tot pleeggezinplaatsing licht onomkeerbaar wordt, omdat "na ver
loop van tijd ongedaanmaking in de regel in strijd komt met de - doorslagge
vende - belangen van de minderjarige". Als sprake was van ontzetting of 
ontheffing is in dit stadium wel erg weinig overgebleven van de vooronder
stellingen over de ouder-kindrelatie. Herstel in het gezag moet in dat geval 
wat mij betreft nog wel mogelijk zijn, maar uitsluitend als dit vanuit het kind 
gezien de beste optie is. Als het gezag wordt verzocht door de ouder die niet 
werd ontzet of ontheven dient eveneens zwaar te wegen hoe die ouder tot dan 
toe zijn ouderlijke verantwoordelijkheid is nagekomen. Continuïteit, rust en 
daadwerkelijk family life mogen mijns inziens slechts opzij gezet worden 
wegens een zwaarder wegend recht van het kind op herstel van de relatie met 
de eigen ouder. 

Behoudens adoptie. 
Thomassen, FJR 1996, p. 80. 
HR 19-11-1993 (Cf. Hof en A-G), NJ 1994-330. 
EHRM 8-7-1987 (W. vs. UK), Series A, vol. 121, § 62, NJ 1988-828. 
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11. Adoptie1 

Tot 1-4-1998 kon de ouder adoptie twee jaar tegenhouden door een suspensief 
veto. Sindsdien geldt een andere regeling: het veto kan slechts gepasseerd 
worden op zeer beperkte gronden.2 De verbreking, respectievelijk bevestiging 
van banden moet bovendien in het kennelijk belang van het kind zijn3, al staat 
behoud van feitelijke banden met de ouder niet aan adoptie in de weg.4 Het 
kind krijgt de geslachtsnaam van één van beide adoptanten en wordt deel van 
hun familie, met de daarbij behorende rechtsgevolgen. De juridische beveili
ging van het nieuwe gezin strekt zich op vrijwel5 dezelfde manier naar de 
toekomst uit als elke andere ouder-kindrelatie. Niet alleen voor elkaar zijn 
kind en sociale ouder elkaar "eigen" geworden, maar ook en vooral tegenover 
anderen. 

De mogelijkheid van herstel in het gezag gaat volgens ons BW voor de 
oorspronkelijke ouder(s) tezamen met de burgerrechtelijke relatie geheel 
verloren. Als de ouder ten tijde van de adoptie omgang met het kind heeft 
behoudt hij wel het bij die oude relatie behorende omgangsrecht.6 Hoe zit het 
als er ten tijde van de adoptie geen omgang is? Het is niet duidelijk of de 
relatie met het kind valt onder de "nauwe persoonlijke betrekking" waarmee 
het BW aan niet-ouders ontvankelijkheid garandeert bij een verzoek om een 
omgangsregeling.7 Aannemelijk lijkt het in het huidige klimaat wel; in elk 
geval is bij die regeling uitdrukkelijk afgezien van een limitatieve opsom
ming.8 Of en in hoeverre de oorspronkelijke ouder een beroep kan doen op 
art. 8 EVRM is vooralsnog niet duidelijk. 

De wetgever hevelt de kenmerken van de burgerrechtelijke ouder-kindrela
tie over naar de adoptief-ouders. Houdt dit in dat ook de vooronderstellingen 

Het gaat in dit verband niet om stiefouder-adoptie. 
2 Art. 1:228 lid 2 BW. Zie voor misbruik van vetorecht door wettige, niet-biologische vader 

bij stiefouderadoptie: Rb Amsterdam 5-11-1997, NJ 1999-11. 
3 Art. 1:227 lid 3 BW. 

Zie Asser/De Boer 1998, § 766. 
5 Zie art. 1:231 BW over de mogelijkheid voor het geadopteerde kind om - uitsluitend tijdens 

het derde jaar na zijn meerderjarigheid - herroeping van de adoptie uit te lokken. 
6 Art. 1:229 BW lid 4. 

Art. l:377f BW. 
8 TK 1994-1995, 23 012.10 (derde NvW) p. 3 onder verwijzing naar De Boer, NJB-Kroniek 

1994, p. 30 en Van Wamelen, FJR 1995, p. 160. Zie over omgangsrecht voor de "oude" 
ouders na adoptie de Boer, NJB 1984a, p. 414, met family life als argument vóór en de 
mogelijk mindere kans op adoptie als argument tégen. Vgl. Hof 's-Hertogenbosch 9-2-1979, 
NJ 1979-529: een ontzette ouder is m.b.t. omgangsregeling niet-ontvankelijk; de ontzetting 
en ontheffing beogen juist het kind aan de invloedssfeer van de ouder te onttrekken. 

4 

7 



IX. Gradaties van inmenging 255 

betreffende de natuurlijke ouder-kindrelatie met dezelfde kracht gelden voor 
het nieuwe gezin? "Ons recht kent de adoptie niet, maar onze samenleving 
wel" werd in 1938 gesteld.1 Toch lijkt de maatschappelijke consensus bij 
adoptie minder constant2 en minder algemeen dan bij regulier ouderschap. 
Gewoonlijk wordt bij de "natuurlijke" ouder-kindrelatie gedacht aan biolo
gisch ouderschap. Ook daarbuiten echter kan wederzijdse hechting ontstaan 
van een "natuurlijk" gehalte in de dubbele betekenis van "mede gefundeerd in 
biologisch bepaalde predisposities" en "vanzelfsprekend". De adoptie geldt in 
zekere zin als een rechterlijk keurmerk dat ouderlijke competentie en goede 
gezindheid jegens het kind zijn gebleken en dat de belangen van adoptief
ouder en kind met elkaar verstrengeld zijn geraakt. De vooronderstelling dat 
een alternatief ontbreekt voor de oorspronkelijke ouder-kindrelatie is door de 
feiten gelogenstraft. Niettemin is het onvermijdelijk dat de adoptie de gezins
situatie kleurt, en ouders en kinderen voor existentiële vragen stelt die elders 
ontbreken. 

Dat de adoptie tevens een nieuwe afstammingsrelatie vestigt geeft aan de 
hele constructie een sterk "alsof" karakter. Sommigen3 hebben ervoor gepleit 
deze fictie op te heffen. De voordelen van adoptie zouden volgens deze au
teurs bewaard kunnen blijven door de oorspronkelijke burgerrechtelijke 
ouder-kindrelatie te ontdoen van alle bijbehorende rechten, en deze te koppe
len aan een wettelijk te beschermen sociaal ouderschap. Door de lotgevallen 
van de Wet Adoptie en Afstammingsrecht4 wordt wel geïllustreerd hoe in
gewikkeld de kwestie ligt. 

Van Oven, NJB 1938, p. 4. 
Zie voor bezwaren tegen invoering van adoptie in het Nederlandse recht Hermans, FJR 
1984, p. 185-188. 
B.v. De Langen, 1990, p. 120, met het voorstel van een afgezwakte vorm van adoptie, te 
noemen "aanvaarding van ouderschap", met variabele rechtsgevolgen en mogelijk na een 
verzorgingstermijn van een jaar als de aanvaarding van ouderschap in het belang van het 
kind is. Zo ook Gras, NJB-Kroniek 1997, p. 1485, en de daar vermelde auteurs. Nota, FJR 
1991, p. 76, prefereert behoud van de "volle" adoptie. Thomassen pleit vóór goede bescher
ming van de pleeggezinsituatie zonder dat hiertoe een afstamminsrelatie wordt gefingeerd, 
FJR 1995, p. 121. 
I.w.tr. 1-4-1998. 
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12. Beschouwing 

12.1. Algemeen 

In hoofdstuk II ging het over argumenten voor terughoudendheid van de 
overheid en de vooronderstellingen die daaraan ten grondslag liggen. In geval 
van KB-maatregelen blijkt de realiteit soms ver verwijderd van de uitgangs
punten van het personen- en familierecht. Deze vooronderstellingen zijn dan 
ook geen axioma's, maar hypotheses die getoetst kunnen worden aan de 
levensgeschiedenis van het concrete kind. Als zodanig zijn ze bruikbaar als 
hulpmiddel bij de invulling van rechtsgronden. Omgekeerd: zelfs als verdere 
feiten onvermeld blijven zinspeelt iedere maatregel op discrepantie tussen het 
optimisme van de premissen en de feiten van het concrete geval; zeker als de 
maatregel samengaat met feitelijke scheiding tussen ouder en kind kan hij 
alleen al door tijdsverloop aan verdere discrepantie bijdragen. Hierbij nemen 
de diverse vooronderstellingen niet gelijkelijk af in belang. Zo blijft van de 
verankerende functie van ouderschap ten alle tijde wel iets bestaan, gezien 
bijvoorbeeld de nadruk die bij adoptie en daarbuiten ligt op informatie over 
biologische ouders. Niettemin: bij elke verdergaande inbreuk worden over het 
geheel genomen de aannames van het personen- en familierecht een beetje 
meer ontmaskerd als niet toepasselijk op het concrete geval; iedere keer 
verliezen de argumenten voor terughoudendheid een beetje meer overtui
gingskracht. 

In hoeverre de vooronderstellingen over de ouder-kindrelatie in casu 
opgaan bepaalt bovendien richting en inhoud van wat de overheid aan het 
kind verplicht is. Met andere woorden: het doel van de inbreuk. Zo cirkelen 
premissen, rechtsgronden en rechtsdoelen steeds rond dezelfde waarden die 
benoemd kunnen worden als kwaliteit van de zorg en opvoeding, verank
ering, continuïteit, hechtingsmogelijkheden en family life. Kortom: waarden 
die veelal geassocieerd worden met het rechtsbegrip het belang van het kind. 
In het algemeen ondersteunen deze waarden het ouderlijk gezag, maar ze 
kunnen blijkens het bovenstaande in tegengestelde richting leiden als de voor
onderstellingen van het PFR over het geheel genomen al te weinig door de 
realiteit worden gedekt. Met andere woorden: bij uitzondering kunnen de 
argumenten voor terughoudendheid van de overheid in hun tegendeel verke
ren. 
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12.2. Hulpverlening in verband met KB-maatregelen 

Steeds geldt het belang van voorafgaande fases. Naarmate intensievere en 
langduriger pogingen om de situatie te beïnvloeden hebben gefaald ligt het 
minder voor de hand om de problematiek als voorbijgaand te beschouwen. De 
kwaliteit van de hulpverlening wordt vooral bepaald door gerichtheid op de 
specifieke situatie, waaronder een hoog bemoeizorggehalte, inclusief een 
grote mate van trouw en beschikbaarheid in tijd. Ook tolerantie hoort erbij, 
maar hulpverlening mag aan de andere kant niet het karakter krijgen van 
versluiering of van medeplichtigheid aan onvoldoende ouderlijke zorg. Duide
lijkheid over wat (minimaal) van de ouder verwacht wordt is dan ook een 
essentieel onderdeel, en die duidelijkheid behoort afgeleid te kunnen worden 
van het recht. 

Bij hulpverlening ten dienste van het kind moet steeds gezocht worden 
naar het gezamenlijke belang van ouder en kind, en naar een basis voor 
samenwerking met de ouder. Tegelijkertijd moet onderkend worden waar de 
basis voor samenwerking ontbreekt, waar de belangen wezenlijk strijdig zijn, 
en welke ruimte het juridische stelsel biedt om ook dan het kind recht te doen. 

Bij een OTS kan de GVI een belangrijke rol spelen naar hulpverleners en 
hun instellingen. Dat geldt in het bijzonder waar organisaties in hun beleid 
aan bemoeizorg te lage prioriteit geven, en waar hulpverleners geneigd blij
ken te hoge eisen te stellen aan de ouders. Het zijn niet alleen ouders die soms 
falen. 

12.3. Scheiding van ouder en kind door de overheid 

Langdurige feitelijke scheiding tussen ouder en kind leidt gemakkelijk tot een 
ernstige verarming van de relatie. Dit geldt vooral voor het jonge kind, dat 
nog weinig tijdsbesef heeft, en voor wie dagelijkse zorg, dagelijkse omgang 
en intimiteit onverbrekelijk samenhangen. Voor ouder èn kind is de prijs dus 
hoog, en door een dergelijke scheiding te veroorzaken1 laadt de overheid een 
zware verantwoordelijkheid op zich. Dit geldt des te meer als niet te voorzien 
is op welke termijn terugplaatsing mag worden verwacht. Zeker is ook de 
"kale" OTS een inbreuk, maar die is tenminste gericht op wat de ouder toch 
al behoort te doen. Bij scheiding van ouder en kind ligt dat wezenlijk anders. 
Dit pleit ervoor dat de overheid juist bij deze overgang terughoudend moet 

Veelal verblijft het kind t.t.v. de beschikking al buiten het gezin, zodat de term uithuisplaat
sing de realiteit niet dekt, zie hfdst. I, § 2.8. 
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zijn, en dat aan de argumentatie van deze inbreuk hoge eisen moeten worden 
gesteld. Het huidige wettelijke criterium geeft eerder het resultaat van een 
afweging aan dan dat het dwingt tot argumenten waarom de algemene vooron
derstelling niet opgaat en waarom dit kind meer heeft aan opvoeding elders 
dan aan gewoon bij zijn ouders blijven. 

12.4. Plaatsbepaling van het keerpunt 

"Ergens" op de glijdende schaal is het belang van het kind niet meer verbon
den met de ouder. In het Nederlandse recht ligt dit punt formeel bij de ontne
ming van het gezag, en in feite soms al eerder. De voogdijinstelling of andere 
voogd heeft de opdracht van de wetgever, en de gezamenlijke zegen van de 
Nederlandse jurisprudentie en doctrine om het belang van het kind als zelf
standig richtsnoer toe te passen.1 Dat dit belang bij een eventuele herstelpro
cedure de doorslag moet geven is in het Nederlandse bestel al evenzeer onom
streden.2 Bovendien tonen de ontwikkelingen rond de OTS/UHP aan dat ook 
tijdens de OTS het recht van de ouder op feitelijk samenleven met het kind 
minder zwaar weegt dan het belang van het kind. Dat bij dit BvhK steeds het 
belang bij samenleven met de eigen ouder meespeelt doet niet af aan het 
totaalbeeld. Tussen deze stevig gewortelde en door recente ontwikkelingen 
bevestigde Nederlandse rechtstraditie en de jurisprudentie van het Straatsburg-
se Hof wringt het enigszins. Van dit Hof mag de overheid juist niet de ouder
lijke rechten op family life aantasten met het belang van het kind als zelfstan
dig argument. Het Europese Hof vereist tot nu toe daarvoor een verwijzing 
naar ouderlijk gedrag; zijn jurisprudentie doet bovendien vermoeden dat het 
moet gaan om recent gedrag.3 Dit laatste is nu precies wat volgens de Neder
landse rechtstraditie in elk geval bij verlenging van OTS/UHP en bij de her
stelprocedure niet is vereist. Wel moet opgemerkt worden dat de jurispruden
tie van het Europese Hof een toenemende nuancering laat zien. Bovendien 
heeft het Hof zich nog niet uitgelaten over situaties waarbij een pleegouder 
met het gezag is bekleed; mogelijk zou een dergelijke casus nieuwe gezichts
punten opleveren, maar daar valt in dit stadium nog niets over te zeggen. 

Zie hfdst. VII over het belang van het kind als criterium bij rechterlijke beslissingen in het 
algemeen. 
De wergroep-WIJN (Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland) ging nog 
verder, 1981, p. 50: herstel moet in principe slechts mogelijk zijn bij een voor het kind 
schadelijke situatie die inderdaad "herstel" behoeft; de ouders kunnen alleen herstel vragen 
gedurende een beperkte tijd - b.v. tot twee à drie jaar - na de ontneming van het gezag. 

Zie hfdst. VII, § 2.4. 
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Over het geheel genomen suggereert de Straatsburgse benadering ten onrechte 
dat de vooronderstellingen over de ouder-kindrelatie met volle kracht moeten 
blijven gelden ongeacht wat er aan de strijd van het moment is voorafgegaan. 
De ouder wordt onverminderd gezien als vertegenwoordiger van het kind. 
Wel noemt het Hof de belangen van de minderjarige in sommig verband 
doorslaggevend tegenover die van de ouder, maar vooralsnog laat het Hof dat 
belang slechts het zwaarst wegen als het kind uitdrukkelijk een eigen keuze 
onder woorden kan brengen.1 Voor zover er al iets blijkt van een visie op de 
specifieke rechten en belangen van Gonge) kinderen vindt deze slechts zeer 
ten dele steun in de state of the art van kinddeskundigen. Bovendien ziet het 
er naar uit dat de pleegouders tot nog toe door de Straatsburgse autoriteiten 
werden beschouwd als verlengstuk van de overheid.2 Over het family life 
tussen hen en het kind heeft het Europese Hof zich tot nu toe niet expliciet 
uitgelaten, hoewel daar alle gelegenheid toe is geweest. Tenslotte zij opge
merkt dat het slechts langzaam tot het Europese Hof lijkt door te dringen dat 
de overheid bij KB-maatregelen niet alleen opkomt voor een algemeen be
lang, maar ook en vooral voor het belang van een zeer specifiek kind, dat 
zeker niet minder dan de ouder aanspraak maakt op de bescherming van het 
verdragsrecht. Of de zaak-Bronda3 een wezenlijke koerswijziging inluidt zal 
de tijd moeten leren. 

De manier waarop KB-maatregelen tot nu toe in Straatsburg worden bena
derd overtuigt mij dan ook niet. Zeker in verband met de KB-maatregelen is 
ouderschap een functioneel begrip. Als het zijn functies heeft verloren kan en 
moet soms ook zijn juridische bescherming afgezwakt worden, voor zover die 
bescherming samenhangt met de veronderstelde dienstbaarheid van ouder
schap aan het kind. In 1900 motiveerde de minister ontneming van het gezag 
met "zedelijke onbevoegdheid" van de ouders, maar de parlementariër Visser 
legde het accent op de rechten van "zowel de kleinen als de grooten".4 Nog 
steeds ligt de bestaansreden van het Nederlandse stelsel in rechten van ouder 
èn kind. Het Europese hof geeft echter tot nu toe weinig bescherming aan de 
rechten van kinderen. Dit is niet alleen een probleem voor Nederland, maar 
ook voor andere aangesloten landen. Hierbij zij wel vermeld dat vooral de 
recente zaak-Bronda doet vermoeden dat het standpunt van het Europese Hof 
zich nog niet heeft uitgekristalliseerd. In elk geval lijkt discussie op internatio
naal niveau nodig en zinvol. 

Zie hfdst. IV, § 2.2.2 en hfdst. VII, § 2.4. 
Zie hfdst. IV, § 2.2.4. 
Zie hfdst. IV, § 2.2.2 en hfdst. VII, § 2.4. 
Zie hfdst. I, § 1. 




