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X. Slotbeschouwing 

1. Inleiding 

Deze studie ging over de vraag 
a. hoe de legitimatie van de KB-maatregelen in het Nederlandse recht uitge

werkt wordt, 
b. welke juridische problemen daarbij rijzen, en 
c. hoe deze problemen constructief benaderd kunnen worden. 

In de vorige hoofdstukken werden deze vragen van verschillende kanten be
naderd. In het onderstaande komen eerdere conclusies herschikt en samen
gevat terug, met een uitsplitsing naar: 
- rechten van ouders; 
- het wettelijk systeem en art. 8 EVRM; 

° de open rechtsgrond van de OTS; 
moet altijd toegewerkt worden naar terugplaatsing van het kind bij de 
ouder(s)? 
de grens tussen beperking en ontneming van het ouderlijk gezag; 

° de relatie met het bestuursrecht; 
- Het gebrek aan belangstelling voor feitelijke invulling van de rechtsgron

den; 
- het rechtsbegrip het belang van het kind; 
- rechterlijke motivering; 
- onderbouwing, en 
- de relatie tussen hulpverlening en KB-maatregelen. 
Steeds wordt hierbij verwezen naar de onderbouwing in voorafgaande hoofd
stukken. 

In de slotparagraaf tenslotte wordt teruggekomen op de grote invloed die 
vooronderstellingen over de ouder-kindrelatie hebben op het desbetreffende 
recht. 

2. Rechten van ouders 

De rechten van ouders kunnen op twee manieren benaderd worden, en elke 
benadering gaat samen met een cluster van juridische, morele en levensbe
schouwelijke associaties. Deze lopen in theorie en praktijk sterk in elkaar 
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over, waardoor de hier geschetste tweedeling enigszins kunstmatig is. Het 
onderscheid is echter nuttig omdat het bijdraagt tot ontrafeling van impliciete 
normen, en daarmee tot een beter begrip van de diverse standpunten. 

De eerste zienswijze hangt nauw samen met de eerder vermelde vooron
derstellingen over de ouderlijke competentie en goede wil jegens het kind, en 
over de lotsverbondenheid tussen ouder en kind.1 Deze verbondenheid staat 
niet alleen in dienst van het kind; impliciet is de gedachte dat de ouder het 
kind nodig heeft vanuit een eigen behoefte die van de kant van het recht 
bescherming verdient. In deze benadering wordt de vrijheid van het individu 
doorgetrokken naar ouderlijke vrijheid, in de Angelsaksische literatuur veelal 
verwoord met parental autonomy. De vrijheid die iemand als burger toekomt 
betreft de gehele privésfeer, waarvan het kind deel uitmaakt. Het kind wordt 
gezien als "eigen" aan de ouder in sociaal-emotionele zin. Het aldus geïnter
preteerde ouderlijk recht ontleende lange tijd een slecht imago aan de histori
sche band met het eigendomsrecht en het patriarchaat. Het Europese Hof 
heeft echter nieuwe luister gegeven aan ouderlijke rechten als rechten terwille 
van de ouder zelf, en de oude mésalliance is uit het oog geraakt. 

In de hierboven geschetste gedachtengang is het ouderlijk recht vanouds 
wel gekoppeld aan verantwoordelijkheid voor het kind, maar deze verant
woordelijkheid wordt meer verondersteld dan dat het accent wordt gelegd op 
toetsing. De bij ouderschap behorende rechten kunnen worden beperkt, maar 
ze hebben als grondrecht een hoge status tegenover rechten van anderen. 

Men kan ouderlijke rechten ook opvatten als een geheel van bevoegdheden 
die gekoppeld zijn aan verantwoordelijkheid jegens het kind.2 In deze benade
ring ligt het accent op het grondrecht van het kind als afzonderlijke persoon 
met eigen rechten, die extra bescherming verdienen vanwege de zwakke 
positie van het kind. De zorgplicht rust op ouder én overheid. De ouder is in 
deze opvatting jegens het kind gebonden aan de regels van redelijkheid en 
billijkheid. De overheid geeft aan haar verantwoordelijkheid in de eerste 
plaats vorm door faciliteiten ter beschikking te stellen aan ouders en kinderen. 
Daarnaast is zij niet slechts gerechtigd maar ook verplicht om te waken over 
hoe de ouder zijn verantwoordelijkheid nakomt, en om in te springen als het 
kind onvoldoende "tot zijn recht" komt. Met andere woorden: de overheid 
wordt gezien als parens patriae. In deze visie kunnen ouderlijk rechten aan 
gewicht verliezen als ze niet worden "ingevuld" met verantwoordelijk gedrag 
jegens het kind; de beschermwaardigheid van ouderlijke rechten vloeit ten-

1 Hfdst. II, i.h.b. § 2 en § 3. 
2 Hfdst. IV, §2.1. 



X. Slotbeschouwing 263 

minste gedeeltelijk voort uit hun vooronderstelde, maar toetsbare dienstbaar
heid aan het kind. 

De laatst geschetste gedachtegang is sterk verbonden met het recht van de 
KB-maatregelen, en deze benadering is dan ook jonger.1 Bovendien wordt hij 
in de literatuur uitdrukkelijker verwoord. Hierdoor kan het gemakkelijk lijken 
of deze visie tegenwoordig bepalend is of zou moeten zijn. Deze schijn is 
verraderlijk. Veeleer gaat het hier om een manier van denken die zinvol is bij 
belangentegenstellingen tussen ouders en minderjarigen, maar die de andere 
opvatting over ouderlijke rechten geenszins opzij zet. 

Dât de overheid op grond van eigen verantwoordelijkheid moet kunnen ingrij
pen heeft in de twintigste eeuw in ons land niet ter discussie gestaan. Ook het 
Europese Hof tornt niet aan dit principe. Het Hof beschouwt echter wel 
nadrukkelijker dan de laatste decennia in ons land gebruikelijk was het ouder
lijk recht als een grondrecht dat, zoals alle andere grondrechten, in dienst 
staan van de rechthebbende zelf. Deze hernieuwde nadruk is terecht, maar het 
gevaar bestaat dat de typische functie van het ouderlijk recht als pendant van 
ouderlijke plicht teveel uit beeld verdwijnt. Bij die ouderlijke plicht behoort 
het respecteren van het kind als een persoon met eigen rechten en behoeften. 

3. Het wettelijk systeem en art. 8 EVRM 

3.1. De open rechtsgrond van de OTS2 

De OTS, al dan niet gecombineerd met een plaatsingsbeschikking, is verre
weg de belangrijkste maatregel. Dat komt niet alleen omdat de OTS veel 
vaker wordt uitgesproken dan ontheffing en ontzetting, maar ook omdat ge
zinsvoogdij in de praktijk de belangrijkste toegangspoort vormt naar ontne
ming van het gezag tegen de wens van de ouder. 

In 1995 is opnieuw gekozen voor een open wettelijke rechtsgrond voor de 
OTS en de OTS/UHP. Het is gelukkig dat het Europese Hof een open rechts
grond acceptabel acht. Nauw omschreven rechtsgronden zijn niet wenselijk 
omdat het gevaar van verstarring te groot is, en omdat ze te weinig garantie 

Althans in de hier gebruikte bewoordingen. Zie Fiege 1993, p. 20, over het grotere be
schermingsgehalte van het oud-Germaanse mundium, vergeleken met de Romeins-rechtelij
ke patria potestas. 
Zie hfdst. III, § 5 en § 6. 
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bieden dat aan kinderen recht wordt gedaan. De nadelen uit het oogpunt van 
rechtzekerheid kunnen bovendien ondervangen worden. Hierbij moet in de 
eerste plaats gedacht worden aan rechterlijke motivering, publicatie van 
jurisprudentie en discussie in de literatuur. Verder kan het ultimum 
remedium-criterium bijdragen aan rechtzekerheid doordat dit dwingt tot zo 
min mogelijk inmenging terwijl zo nodig gelijktijdig hulpverlening kan wor
den aangeboden. Deze gang van zaken levert bij uitstek een gelegenheid om 
fair warning op maat te bieden; hierbij is het belangrijk dat de hulpverlener 
niet alleen uitgaat van de eigen zorgplicht, maar ook kan verwijzen naar een 
herkenbare juridische normering terzake van wat kinderen van ouders mogen 
verwachten. 

Wel moet bedacht worden dat het Europese Hof aan de onderbouwing 
hogere eisen stelt dan in ons land gebruikelijk is. Met name het vereiste dat 
het ouderlijk gedrag aantoonbaar schadelijk moet zijn voor het kind is een 
nieuw element, dat in de literatuur nog te weinig aandacht heeft gekregen. 
Vooralsnog is het overigens de vraag of het Europese Hof aan deze eis blijft 
vasthouden; bovendien is het niet geheel duidelijk of het Hof die eis ook stelt 
bij KB-maatregelen waarbij het kind in het gezin blijft. Voor een maatregel 
als de Nederlandse OTS zonder plaatsingsbeschikking lijkt het vereiste van 
het Europese Hof mij in elk geval te zwaar. 

3.2. Moet altijd toegewerkt worden naar terugplaatsing van het kind bij de 
ouder?1 

Kinderen horen bij hun ouders. Het gehele familie- en jeugdrecht wordt 
vanouds gekleurd door dit uitgangspunt dat bevestigd wordt door hedendaagse 
opvattingen over de rechten van ouders èn kinderen. De ervaring dat kinderen 
ondanks gebrekkige ouderlijke zorg in het algemeen blijven verlangen naar 
het ouderlijk gezin draagt bij tot brede acceptatie van dit uitgangspunt. Dit 
alles impliceert dat verblijf van het kind buiten het gezin als het enigszins kan 
tijdelijk behoort te zijn. In Nederland is dit uitgangspunt echter niet meer 
geweest dan een regel waarop uitzonderingen mogelijk zijn. Ook in recente 
discussies ging het hooguit om de vraag hoe die uitzonderingen het beste 
vorm kunnen krijgen: hetzij via gezagsoverdracht aan een niet-ouder, hetzij 

Zie hfdst. IV, § 2.2.2., hfdst. VI, § 4.5, hfdst. VII, en hfdst. IX § 8.4. 
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via een jaarlijkse toetsing door de rechter waarbij de ouder, op straffe van 
alsnog gezagsverlies, geacht wordt niet al te hard te protesteren.1 

Het Europese Hof verhief aanvankelijk het uitgangspunt tot een bijna 
absolute regel.2 Hierin is sindsdien wel enige nuancering gekomen, maar ook 
in de recente zaak-Johansen3 laat het Hof weinig ruimte. Het opmerkelijke is 
dat de Europese uitspraken over KB-zaken in elk geval in ons land weinig 
discussie hebben uitgelokt. Toch ben ik noch in de Nederlandse, noch in de 
Duitse en Angelsaksische literatuur opvattingen tegengekomen waar deze 
Straatsburgse lijn op aansluit. Zeker, het is gelukkig al enige decennia ge
meengoed dat het belang van het kind (verder: BvhK) gewoonlijk vereist dat 
naar thuisplaatsing wordt toegewerkt. Het Europese Hof fundeert het vereiste 
echter niet op het belang of het recht van het kind, maar op het recht van de 
ouder. Over de rechten die krachtens art. 8 EVRM of anderszins aan het kind 
toekomen liet het Hof zich bij kinderbeschermingszaken tot nu toe slechts in 
de meest algemene termen uit. 

3.3. De grens tussen beperking en ontneming van het ouderlijk gezag4 

Onder welke omstandigheden OTS/UHP middels ontneming van het gezag 
moet worden vervangen door voogdij is op dit moment onduidelijk.5 Gewoon
lijk wordt de kwestie in verband gebracht met jonge kinderen en pleeggezin
plaatsing voor lange termijn Zeker voor kinderen houdt family life immers 
meer in dan feitelijk samenwonen op een bepaald moment, zodat respect voor 
duurzaamheid een aspect is van respect voor family life. 

De kwestie kan echter ook belangrijk zijn voor oudere kinderen en voor 
kinderen die niet in een pleeggezin opgroeien, al was het alleen maar omdat 
zij ook bij OTS voor wettelijke vertegenwoordiging afhankelijk blijven van de 
ouder. Dit is anders in het Britse recht, waar de local authority aan de care 
order ouderlijke bevoegdheden ontleent. Bij onze OTS/UHP is daarvan geen 
sprake. Dit kan problemen geven, bijvoorbeeld als ouders letterlijk of figuur
lijk niet thuis geven of als zij hun positie misbruiken door het kind onder druk 

Zie hfdst. III, § 3.2 en § 6. 
Zie hfdst. IV, i.h.b. § 2 en 3. 
EHRM 7-8-1996 (Johansen), § 78, Reports of Judgments and Decisions 1996-III, p. 979/ 
NJ 1998-324. 
Zie hfdst. III, § 3 en § 6. 
In principe geldt dit ook voor de "kale" OTS, maar in de praktijk speelt hierbij het pro
bleem veel minder vaak. 
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te zetten. Sommige problemen kunnen wel omzeild worden1, maar voor de 
lange duur zijn de beschikbare oplossingen niet bedoeld en ook niet geschikt. 
Hiernaast zijn specifieke omstandigheden mogelijk waardoor de jaarlijks 
terugkerende procedure voor verlengig van de OTS, en de teneur dat het kind 
vroeg of laat terug behoort te gaan naar de ouder voor de jeugdige onevenre
dig nadeel met zich meebrengt. 

3.4. De relatie met het bestuursrecht 

De Raad voor de Kinderbescherming en de (G)VI's vallen onder de Algeme
ne wet bestuursrecht. Ook het Europese Hof benadrukt in verband met de 
KB-maatregelen de publieke functie van de kinderbeschermingsinstellingen. 

Ongetwijfeld zitten er publiekrechtelijke kanten aan het maatregelenrecht. 
Eenzijdige nadruk hierop doet echter gemakkelijk uit het oog verliezen dat de 
overheidsplicht bij de toepassing van het recht van de KB-maatregelen voort
vloeit uit rechten van concrete kinderen. Zo rekestreert de Raad voor de 
kinderbescherming niet primair terwille van de openbare orde, maar ter 
verdediging van de rechten van een zeer bepaald kind. Met de OTS wordt 
ondersteuning beoogd van ouderlijke verplichtingen aan het kind. Voor zover 
de ouder belang heeft bij niet-inmenging doet de rechter uitspraak in een 
belangentegenstelling tussen ouder en kind. Tenslotte: de OTS en de ontne
ming van ouderlijk gezag leiden tot wijziging in de gezagsrelatie tussen ouder 
en kind, en ontneming van het gezag opent de weg naar pleegoudervoogdij 
en, zij het dat de mogelijkheden hiertoe onlangs beperkt zijn2, naar adoptie. 
Kortom: met de maatregel wordt beoogd de ouderlijke verantwoordelijkheid 
te bevorderen, aan te vullen of - afhankelijk van de aard van de maatregel - te 
vervangen. Dit betekent dat bij de uitvoering het belang van dit speciale kind 
even centraal moet staan als bij de uitoefening van het ouderlijk gezag; met 

In het algemeen kan de GVI gebruik maken van haar aanwijzingsbevoegdheid ex art. 1:258 
BW lid 1. Voor een paspoort voor een onder toezicht gesteld kind geldt art. 36 van de 
paspoortenwet: niet de toestemming van degene die het gezag uitoefent is vereist, maar van 
de kinderrechter. Bij OTS geldt voor een medische behandeling van een twaalfminner art. 
1:264 BW: de kinderrechter kan in plaats van de ouder toestemming geven als de behande
ling noodzakelijk is om "ernstig gevaar" voor de gezondheid te voorkomen en als de ouder 
toestemming weigert; voor twaalf- tot zestienjarigen geldt ongeacht OTS art. 7:450 BW lid 
2: een medische verrichting kan zonder toestemming van de ouders of voogd worden 
uitgevoerd "indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorko
men alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting 
weloverwogen blijft wensen. 
Zie art. 1:228 lid 2 BW, i.w.tr. 1-4-1998. 
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andere woorden: de uitvoerder moet opkomen voor het kind. Wel behoort de 
uitvoerder bij de interpretatie van het belang van dat kind te streven naar 
overeenstemming met de ouder, en diens hoogst persoonlijke opvatting van 
het BvhK dient daarbij zwaar te wegen. Naarmate het echter minder aanne
melijk is dat de ouder het gezag uitoefent in het belang van het kind wordt de 
positie van de kinderbeschermingsinstelling naar doel meer verwant met die 
van de vertegenwoordiger van de wilsonbekwame in het burgerlijk recht. In 
geval van instellingsvoogdij is volgens ons BW de instelling zelfs vertegen
woordiger van het kind. In de Straatsburgse jurisprudentie blijkt echter weinig 
aandacht voor de vertegenwoordigende functie van de overheid. Dit is des te 
meer problematisch nu het Europese Hof het door de diverse overheden 
gestipuleerde belang van het kind niet uit eigen beweging vertaalt in rechten 
van het kind, inclusief recht op family life. Men bedenke bij dit alles dat het 
kind tot nu toe voor het Europese Hof slechts formeel vertegenwoordigd werd 
door een ouder. Vertegenwoordiging door een voogd is mogelijk als deze een 
natuurlijke persoon is, maar is zeker niet mogelijk door een instelling voor 
gezinsvoogdij. Vertegenwoordiging door een voogdijinsteïïmg lijkt wel moge
lijk, maar als de rechtsstrijd zich indirect richt tegen de ouders zal de instel
ling waarschijnlijk door het Europese Hof meer gezien worden als een over
heidsinstantie dan als vertegenwoordiger van het kind. Dit alles vergroot de 
kans dat het Europese Hof jonge kinderen ziet door de bril van ouders. In het 
algemeen is dit de beste manier om de rechten van kinderen scherp te zien. 
Dat bij kinderbeschermingszaken hiervan onverminderd uitgegaan mag wor
den ligt niet voor de hand. 

4. Het gebrek aan belangstelling voor feitelijke invulling van de 
rechtsgronden 

In het algemeen mag men in de combinatie van wetgeving, jurisprudentie en 
doctrine informatie verwachten over geldend recht. Bij de aanvang van deze 
studie meende ik dan ook in dat geheel aanwijzingen te zullen vinden over de 
feitelijke omstandigheden die wel of juist niet een invulling kunnen vormen 
voor de wettelijke gronden van KB-maatregelen. Ik verwachtte op zijn minst 
dat ik conclusies zou kunnen trekken ten aanzien van de overwegingen die bij 
die invulling een rol spelen. Deze verwachtingen zijn slechts zeer gedeeltelijk 
uitgekomen. Zeker, alleen al doordat weinig jurisprudentie is gepubliceerd en 
door gebrek aan discussie in de literatuur wordt de indruk gewekt dat er een 
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globale consensus heerst waar de praktijk genoeg aan heeft.1 In de juridische 
literatuur blijkt deze consensus vooral impliciet. Van echte verantwoording, 
wijzigingen in interpretatie, discussie over grensgevallen of verschillen in 
waardering van relevante omstandigheden blijkt daarbij opvallend zelden. In 
de jurisprudentie is het niet beter: feitelijke omstandigheden blijven veelal zo 
vaag, dat de indruk wordt gewekt van een algehele minachtig voor feiten. Mij 
is bijvoorbeeld geen jurisprudentie bekend waarbij een maatregel werd gemo
tiveerd met fysieke mishandeling van het kind. Het recht als geheel geeft 
bovendien weinig uitsluitsel over de voor de hand liggende vraag wanneer 
min of meer acceptabele hardhandigheid van een ouder jegens een kind over
gaat in mishandeling of anderszins een rechtsgrond oplevert voor OTS. 

Voor dit alles zijn wel enkele verklaringen. 
a. De aanleiding tot overheidsbemoeienis kan heel goed liggen in een enkele 

gebeurtenis. De werkelijke argumentatie voor een kinderbeschermings
maatregel moet echter vrijwel altijd gezocht worden in een cumulatie van 
factoren; dergelijke complexe en bovendien veelal chronische problema
tiek lokt niet uit tot juridisch debat. 

b. Bij de KB-maatregelen is het juridische oordeel gewoonlijk nauw verbon
den met de waardering van de feiten. Deze waardering is voorbehouden 
aan de feitenrechter; àls de zaak al bij de Hoge Raad komt onthoudt deze 
zich dan ook op dit punt van een oordeel, terwijl juridische discussie in het 
algemeen juist door cassatierechtspraak wordt gevoed. 

c. Rechtspraak over de KB-maatregelen werd en wordt voorbereid door de 
Raad voor de Kinderbescherming. Deze beoordeelt of een klachtzaak in 
onderzoek wordt genomen, en of een (verderstrekkende) maatregel wordt 
gevraagd. Tot nu toe is geen prioriteit gegeven aan een algemene verant
woording van het beleid daarover.2 

Hetzelfde geldt voor de (G)VI's, terwijl het in grote mate van de werkwij
ze van deze instellingen afhangt hoe ver de maatregel in feite in het ouder
lijk gezag ingrijpt. 

d. De rechtspraak ten aanzien van de KB-maatregelen heeft steeds sterk 
aangeleund tegen de hulpverlening. In deze branche is bij kinderbescher-
mingsproblematiek het benoemen van oorzakelijke verbanden vaak minder 

Zie hfdst. VI. 
Behalve wat betreft het ultimum remedium-criterium; Normenrapport II, 1987, p. 3 en 
1992, p. 3; WOPP-rapport 1995, p. 7; in dit laatste rapport wordt verder gesproken van een 
"(dreigende) schending van fundamentele rechten van het kind" en van een "(dreigende) 
schending van fundamentele recht van het kind op een gezonde en evenwichtige ontwikke
ling en uitgroei naar zelfstandigheid", resp. p. 7 en p. 23. Zie verder hfdst. V, § 5.2. 
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urgent dan op de toekomst gerichte samenwerking met de ouder. Dit heeft 
consequenties gehad voor de toepassing van de wettelijke formule "het 
belang van het kind". Nadruk op hulpverlening leidt tot een retorisch 
gebruik van deze term, en, als het begrip al wordt ingevuld, tot een eenzij
dige accentuering van datgene waarover betrokkenen het eens zijn. Voor 
het overige wordt de inhoud van de "toverformule" voornamelijk bepaald 
door kind-deskundigen, met een sterk accent op het belang van continuïteit 
van feitelijke verzorging en opvoeding. Deze opvatting heeft in de Neder
landse rechtspraak tot nu toe zwaar gewogen, en de neerslag hiervan is 
terug te vinden in de literatuur. 

Zou het gebrek aan belangstelling ook hieruit kunnen worden verklaard dat 
onuitgesproken de gedachte overheerst dat het niet mogelijk is om uit het 
ingewikkelde complex van feiten, indrukken en waarderingen voldoende 
beeld te geven van wat juridisch relevant is? Dit mogelijke argument gaat 
hooguit ten dele op: weergave van feiten is in elk geval meer mogelijk dan in 
de vaderlandse literatuur en jurisprudentie gebruikelijk is; bij de Straatsburgse 
jurisprudentie bijvoorbeeld valt juist de uitgebreide weergave van feitelijke 
omstandigheden op.1 

Hoe dit zij, nu het Europese Hof scherpe eisen stelt aan de onderbouwing 
van de rechtsgrond is het hoog tijd dat literatuur en rechterlijke motivering 
meer aandacht geven aan gezinsomstandigheden en concrete gedragingen van 
ouders en kinderen die kunnen leiden tot KB-maatregelen. 

5. Het belang van het kind2 

Het algemene familierecht is gebaseerd op de vooronderstelling dat het belang 
van kinderen bij de ouder in goede handen is, en dat een sterke positie van de 
ouder in het belang van het kind is. Weliswaar zijn de verbondenheid als 
zodanig en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheid gegeven, maar 
binnen die context is de ouder grotendeels vrij om in concrete omstandighe
den het BvhK te bepalen. 

Het recht van de KB-maatregelen is echter uitzonderingsrecht, waarbij ten
minste impliciet de hierboven vermelde vooronderstellingen worden getoetst 

Zij het dat hierbij vooral aandacht wordt besteed aan de periode nadat het kind van de ouder 
gescheiden was. 
Zie hfdst. VII. 
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aan de feitelijke omstandigheden. In dit verband verschilt het BvhK in twee 
belangrijke opzichten van het BvhK in het algemene personen en familierecht. 
Ten eerste heeft het BvhK weliswaar ook bij de KB-maatregelen een variabele 
inhoud, maar de inhoud wordt niet uitsluitend door de ouder bepaald. Ten 
tweede is het BvhK bij de KB-maatregelen niet noodzakelijkerwijze verbon
den met bescherming van de gewone juridische bevoegdheden van de ouder. 
Integendeel, waar het wordt gehanteerd als doelcriterium dient het in feite 
vaak als een middel tot beperking van die bevoegdheden. Van hieruit is het 
slechts een kleine stap naar gebruik van het BvhK als zelfstandig argument 
voor overheidsingrijpen. Van een dergelijk gebruik wil het Europese Hof 
mijns inziens terecht niet weten. Liever moet het BvhK zo worden opgevat 
dat het slechts mag leiden tot inperking van de ouderlijke bevoegdheden als 
blijkt dat de omstandigheden van het kind in strijd zijn met het complex van 
hierboven1 vermelde wettelijke vermoedens. Deze benadering ligt voor de 
hand, maar is niet gebruikelijk. Dit valt te verklaren uit een lange traditie 
waarbij het begrip BvhK diende als middel om uiteenlopende en soms tegen
strijdige ideeën zo pijnloos mogelijk te overkoepelen. Dit retorische gebruik is 
in de praktijk buitengewoon nuttig gebleken, maar voor zover het in de plaats 
komt van nadere motivering staat het op gespannen voet met het motiverings-
vereiste. Lange tijd is dit vereiste op de achtergrond gebleven, maar zeker in 
het licht van de Straatsburgse opvattingen is dit niet langer acceptabel. 

Er zijn nog andere problemen. 
a. De jurisprudentie van het Europese Hof dwingt tot de conclusie dat het 

Hof herstel van het feitelijk samenwonen formuleert als doel-bij-uitstek 
van de maatregel, en als doelcriterium boven het BvhK stelt. Deze rangor
de is niet alleen in strijd met de lange en goed in doctrine en wetgeving 
ingebedde traditie van het Nederlandse recht, maar ook met de betrekke
lijk recente Britse wetgeving waarbij een soortgelijke traditie is verwoord 
in de paramount-rtgtl. De Straatsburgse lijn staat eveneens op gespannen 
voet met art. 3 van het IVRK. 

b. Het ziet er naar uit dat de waarde die het Europese Hof toekent aan de 
kans voor het kind om in te groeien in een pleeggezin afwijkt van de inter
nationale state of the art van deskundigen op het gebied van de kinderlijke 
ontwikkeling. 

c. De Straatsburgse jurisprudentie suggereert dat de kinddeskundige in de 
concrete rechtsgang meer wordt gezien als bondgenoot van de overheid 
dan als de tolk van het kind. 

1 Zie § 2 van dit hoofdstuk, en hfdst. II. 
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Ook over deze punten lijkt debat wenselijk. 

6. Rechterlijke motivering1 

De rechterlijke motiveringsplicht vormt een belangrijk tegenwicht tegen de 
bezwaren van een open wettelijke regeling. 

Voor zover echter uit de beschikbare jurisprudentie valt af te leiden heeft 
de rechtspraak zich in elk geval tot voor kort een grote mate van vaagheid 
veroorloofd. Vanuit de literatuur zijn weinig concrete eisen gesteld aan moti
vering van de KB-maatregelen, en de Hoge Raad heeft tenminste de schijn 
gewekt dat vaagheid in verband met de KB-maatregelen een deugd is die 
cultivering verdient. 

In § 6 van hoofdstuk V gaf ik voor dit alles een aantal mogelijke verkla
ringen. Met name de wens om ouders krenking te besparen is vanuit hulpver
leningsstandpunt een krachtig argument vanwege de vrijwel altijd aanwezige 
noodzaak om terwille van het kind de samenwerking met de ouder open te 
houden. Die wens is echter niet altijd te verenigen met de noodzaak tot be
hoorlijke motivering van wat niet alleen een inbreuk is op het ouderlijk recht, 
maar ook op het recht van het kind om door de ouder opgevoed te worden 
zonder inmenging van buiten. Hoe belangrijk de medewerking van de ouder 
ook is, om die te verkrijgen mag verhulling van de ernst van de situatie niet 
als ruilmiddel dienen. Men bedenke bovendien dat hulpverlening niet per 
definitie betere kans van slagen heeft als ouderlijk falen onbenoemd blijft. 
Juist in de hulpverlening aan multiproblem-geziimen bestaat dan ook de laatste 
jaren een tendens om problematisch ouderlijk gedrag te benoemen, en ver
wachtingen ten aanzien van ander gedrag te concretiseren. In de hulpverle
ning kan dit ingebed worden in een ondersteunende benadering. Bij recht
spraak is speciale vakbekwaamheid vereist om zo te motiveren dat het doel 
van de maatregelen niet wordt gehinderd. 

Van motivering is in de eerste plaats heil te verwachten voor een betere 
legitimering per geval. Hierbij dient gestreefd te worden naar een systemati
sche beantwoording van de rechtsvragen betreffende rechtsgrond en overige 
criteria en naar een expliciete waardering van de feiten. Belangrijk thema 
behoort te zijn in hoeverre de realiteit in de gegeven situatie afwijkt van de 
vooronderstellingen, op grond waarvan het recht de ouder-kind relatie be

zie hfdst. V, i.h.b. § 6. 
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schermt tegen de overheid. In de tweede plaats kan motivering bijdragen tot 
hoogst noodzakelijke rechtsvorming. 

Behalve via strikter toezicht van de cassatierechter kan het nakomen van 
de motiveringsplicht ook langs andere weg bevorderd worden. Te denken valt 
aan ruimere publicatie van uitspraken van de feitenrechter, systematisch 
onderzoek naar motivering, en uiteraard aan discussie in vakpers en overige 
media. 

7. Onderbouwing van het verzoek van de Raad om een kinder
beschermingsmaatregel1 

In de laatste decennia is de wijze van onderbouwing sterk beïnvloed door 
werkwijzen en attitudes die zijn ontleend aan de hulpverlening, waarbij een 
sterk accent ligt op de vertrouwensrelatie met en de visie van de ouder. Het is 
de vraag of het hierdoor gegroeide model van onderzoek en rapportage ideaal 
is. Soms is over de thuissituatie concretere informatie gewenst dan het verhaal 
van de ouder. Zou bijvoorbeeld het gebruik van video ter onderbouwing van 
adviezen onder omstandigheden - en onder strikte juridische regels - moeten 
worden overwogen? Ook kan politie-informatie relevant zijn. Dat geldt niet 
alleen bij vermoedens van mishandeling of seksueel misbruik, maar ook bij 
chronische en ernstige onrust in het gezin die de zorg voor kinderen 
beïnvloedt. Zo beschrijft Van Montfoort een zaak waar gedurende enkele 
jaren na de geboorte van het eerste kind in 1982 meer dan veertig meldingen 
bij de politie binnen komen van het gezin zelf, de wederzijdse families en de 
buren. De politie noteerde meldingen onder de opschriften: 

"Klachten over Jansen-Pietersen", "Aangifte vernieling", "Kinderverwaar
lozing?", "Klacht over Jansen", "Jansen aangehouden in verband met 
burenruzie", "Leeghalen woning Jansen", Zaak Jansen", "Wederom Jan
sen", "Gesprek over Jansen ", "Jansen! Jansen! Jansen!", "De overbeken
de Jansen!", "Fam. Jansen!!!!!!!!!" en "Familie Jansen over de rooie"".2 

Als de Raad eenmaal heeft besloten tot onderzoek zou de Raad in principe 
moeten informeren bij de school, bij de huisarts en bij eventuele eerdere 
hulpverleners die met het oog op de kinderen contact hadden met het gezin. 

Zie hfdst. V, § 5.2 en § 5.3. 
Van Montfoort 1993, p. 136; de politie probeerde overigens vergeefs te verwijzen naar het 
algemeen maatschappelijk werk en de RIAGG; ook een poging om de Raad in te schakelen 
liep op niets uit.. 
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Psycho-diagnostisch onderzoek van het kind kan om diverse redenen nuttig 
zijn. Dergelijk onderzoek kan inzicht geven in de ontwikkeling van een kind, 
in de manier waarop de ontwikkeling samenhangt met de gezinssituatie en in 
de voor- en nadelen van de diverse opties voor verdere hulpverlening. De 
diagnosticus kan de gevoelens van het kind vertalen naar degenen van wie het 
afhankelijk is. Onderzoek kan er bovendien toe bijdragen dat de uiteindelijk 
beslissing meer gezag heeft, en beter wordt geaccepteerd. De vraag wanneer 
dergelijk onderzoek zinvol is en waar het onderzoek over moet gaan verdient 
echter expliciete aandacht. 

8. Hulpverlening en kinderbeschermingsmaatregelen 

Zorg voor kinderen vraagt veel van ouders, en kinderen hebben recht op 
hulp. Terecht zijn dan ook hulpverleningsinstellingen onder druk gezet om 
drempels voor cliënten en voor onderlinge samenwerking te verlagen, en om 
werkwijzen te ontwikkelen die geschikt zijn voor ouders met beperkte moge
lijkheden of motivatie. Deze ontwikkelingen dragen er toe bij dat een maatre
gel, en dus een inbreuk op ouderlijke rechten, zoveel mogelijk voorkomen 
kan worden. Het is vanuit het recht van kinderen ook juist dat de overheid 
actief bevordert dat de hulpbehoefte van kinderen wordt opgespoord.1 Deze 
benadering is echter niet geheel zonder risico: het uitgangspunt dat ouders het 
beste kunnen beoordelen of het met hun kind goed genoeg gaat raakt gemak
kelijk uit het zicht. Dit geeft geen juridisch probleem zolang de ouder met de 
aangeboden zorg instemt. Als echter de hulpverlening buiten de ouder omgaat 
of wordt afgewezen komt de ook hier toch altijd vereiste toestemming te 
ontbreken. In dat geval concurreert het recht dat de ouder ontleent aan art. 8 
EVRM met het recht van het kind op hulpverlening. Dit is te meer problema
tisch omdat het recht noch aan de ouder, noch aan de hulpverlener richtlijnen 
biedt over de reikwijdte van de ouderlijke vrijheid en over de omvang van 
ieders zorgplicht. In juridisch opzicht is bemoeizorg dan ook een grijs 
gebied.2 

Dat ligt anders wanneer eenmaal een maatregel is uitgesproken.3 De (G)VI 
is volgens de wet verplicht een hulpverleningsplan op te stellen, en bevoegd 

Terzijde: deze gedachtegang blijkt bij beleidsmakers vooral populair in tijden van bezorgd
heid over algemeen-maatschappelijke ontwikkelingen als toenemende schooluitval of jeugd
criminaliteit; dit doet echter aan het principe niet af. 
Zie hfdst. IX, § 3. 
Zie hfdst. IX, § 6, 7 en 8. 
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om de ouder schriftelijke aanwijzingen te geven die de ouder, behoudens 
succesvol beroep op de rechter, dient op te volgen. De maatregel kan zo 
gebruikt worden als een kader waarin ouderlijke verplichtingen naar behoefte 
gepreciseerd worden. Dit heeft de volgende functies: 
- voorkomen wordt dat de wens om de minst ingrijpende maatregel te hante

ren leidt tot een machteloos "ik stond erbij en ik keek ernaar" van hulpver
lener; 

- dergelijke explicitering dient als fair warning tegenover de ouder in geval
len waarbij verlenging van de maatregel of verdergaande maatregelen om 
de hoek liggen; 

- dergelijke explicitering dient als eventueel handvat bij de motivering van 
volgende rechterlijke beslissingen. 

Wat redelijkerwijze van de ouder gevergd mag worden terwille van het kind 
zal hierbij en bij de rechterlijke toetsing een centraal thema moeten zijn. 

Overigens: als bij bemoeizorg de vraag rijst of wel of niet gemeld moet wor
den bij de Raad voor de Kinderbescherming1 is het in de praktijk niet on
gebruikelijk om "afspraken" te maken met de ouder, die meer of minder 
expliciet dienen als voorwaarde voor niet-melden. Ook kan in de onderzoeks
fase het uitlokken van een maatregel worden opgeschort onder voorwaarde 
dat hulpverlening wordt geaccepteerd. In feite dient bemoeizorg zo soms als 
een onofficiële OTS, een hulpverleningsvariant van het strafrechtelijke trans
actiemodel. 

Of er nu wel of niet een maatregel is, steeds dragen de ouders in de relatie 
met de hulpverlening een eigen verantwoordelijkheid: in formele zin door hun 
positie volgens de wet, en in feitelijke zin doordat kinderen op ontelbare 
manieren van hun ouders afhankelijk zijn. Ook in de hulpverlening blijkt de 
lotsverbondenheid van het kind met de ouder, doordat deze de mogelijkheden 
mede bepaalt. Ook hier is het de grote vraag wanneer het recht deze lotsver
bondenheid dient te beschermen of juist dient te temperen. 

9. Tot slot 

Een centraal thema van deze studie was het verband tussen rechtsregels, de 
concrete situatie van het kind, en vooronderstellingen op grond van maat-

Of- naar nieuwe stijl - bij een meldpunt voor kindermishandeling. 
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schappelijke consensus, ervaringskennis en de huidige stand van de weten
schap. Inzicht in die vooronderstellingen is onmisbaar voor een goed begrip 
van het recht, dat zijn gezag mede daaraan ontleent. Voortdurende discussie 
over die premissen alsmede toetsing aan wetenschappelijk onderzoek kunnen 
bijdragen aan het gezag van het bestaande recht over ouder-kindrelaties, aan 
ontwikkeling van nieuw recht, en aan de kwaliteit van keuzes. 




