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Paul Vlaardlngerbroek

De vrijwilliger: still going strong

Dit jaar 2001 is het INTERNATIONAAL JAAR VAN VRIJWILLIGERS! Had tl er al van gehooi"d of over gelezen? Het heeft helaas nog niet veel aandacht van de media ontvangen
en toch is het niet onbelangrijk dat de Verenigde Naties dit jaar hebben aangewezen
om de vrijwilliger extra in het zonnetje te zetten. En dat is hard nodig, want de vrijwil¬
ligers zijn het cement van de samenleving. Miljoenen mensen in Nederland zijn vrijwil¬
liger, vaak zonder dat te beseffen. Velen zetten zich als vrijwilliger in op terreinen als
sport, cultuur, welzijn, zorg en onderwijs. Op allerlei niveaus kom je daar de vrijwilli¬
ger tegen: als hulp in de sportkantine, als jeugdleider, als vrijwillig medewerker in de
zieken-, gehandicapten- en ouderenzorg, als buddy, als bestuurslid, als ..., noem maar
op. Zouden de vrijwilligers er de brui aan geven, dan zou de samenleving er binnen de
kortste keren heel anders uitzien. En toch lijkt dat besef er niet te zijn, want het vrij¬
willigerswerk is gemarginaliseerd. Professionals hebben (te) veel werk van de vrijwilli¬
ger overgenomen. Immers, de afgelopen decennia is veel aandacht besteed aan de be¬
roepskrachten en aan hun verdere professionalisering, terwijl aan de mogelijkheid
om vrijwilligers in te zetten nauwelijks wordt gedacht.
Kijken we naar het terrein van de jeugdbescherming, dan valt op dat de (gezins)voogdijsector zich sterk heeft geprofessionaliseerd. De vrijwilliger-gezinsvoogd is vervangen
door de beroepskracht (zie J.E. Doek, Vijftig jaar ondertoezichtstelling, dissertatie, 1972,
p. 231-234). Deze hoog (met minimaal HBO-niveau) opgeleide beroepskracht komt
- mede dankzij veel administratieve rompslomp, protocollenboeken en gerapporteer
- nauwelijks nog achter zijn bureau vandaan. De gezinsvoogd is van vrijwilliger be¬
roepskracht geworden en heet nu case-manager. Dankzij de herziening van de ondertoe¬
zichtstelling is hij steeds meer uit de directe hulpverlening verdwenen en probeert hij
nu vanachter het bureau en via zijn computer hulp aan het kind en het gezin op gang
te brengen/houden. Gezinsvoogdijwerk lijkt virtuele hulpverlening te zijn geworden. Na¬
tuurlijk besef ik best, dat de problemen van de jeugd van nu andere en zwaardere pro¬
blemen zijn dan enkele decennia terug, maar de vraag is of de maatschappelijk werker
niet veel liever zou doen waarvoor hij is opgeleid, namelijk via gesprekken met mensen
veranderingen op gang (proberen te) brengen. Ik vrees eerlijk gezegd, dat ook de huidi¬
ge gedachten over de nieuwe (Wet op de) jeugdzorg meer gaan over de vorm (structuur
en opbouw van het bureau jeugdzorg) dan over de inhoud; wat hebben kinderen en ge¬
zinnen met problemen nodig aan daadwerkelijke hulp?
Ik pleit er voor om dit internationaal jaar van de vrijwilliger te gebruiken als een gewel¬
dige kans om de mogelijkheden van de vrijwilliger - ter ondersteuning van het werk
van de gezinsvoogdij en de daarin werkzame beroepskracht - te benutten en daarmee
de jeugdbescherming een nieuwe impuls te geven. Uiteraard niet door die vrijwilliger
de verantwoordelijkheid voor de hulp aan een gezin te geven, maar door de specifieke
kwaliteiten en mogelijkheden van de vrijwilliger ten volle te benutten en hem/haar in
te zetten in de contacten met het kind of het gezin. Ik twijfel er dan ook niet aan, dat
de gezinsvoogd-beroepskracht daarmee gebaat zal zijn en van een loden last kan wor¬
den bevrijd.
Kortom, leve de vrijwilliger!
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ArtiXclch.

Vertegenwoordiging van wiisonbe-

kwamen, de Wet BOPZ en het EVRM
Over het benoemen van twee curatoren of mentoren en het bepalen van de
verblijfplaats van wllsonbekwamen
Kees Blankman

Kan een curator of mentor de verblijfplaats bepalen van een meerderjarige die niet of niet
langer zelfstandig kan wonen, in het geval deze meerderjarige niet in staat is zelf aan te
geven waar hij of zij wil wonen of een gevaar vormt voor zichzelf of anderen? Bij de be¬
antwoording van deze vraag blijkt het noodzakelijk onderscheid te maken tussen een op¬
neming van een dergelijke meerderjarige in een BOPZ-instelling of elders. Bij een opne¬
ming op basis van de Wet BOPZ blijkt de vertegenwoordiger geen rol van betekenis te
spelen, bij beslissingen over behandeling die vervolgens aan de orde zijn, overigens weer
wel.
De Hoge Raad heeft bij beschikking van 1 december 2000 bepaald dat het mogelijk is om
beide ouders van een verstandelijk gehandicapt kind dat kort geleden meerderjarig is ge¬
worden, tot curator te benoemen. Het in art. 8 EVRM opgenomen recht op bescherming van
het gezinsleven heeft in de overwegingen die tot deze beslissing hebben geleid, een
centrale rol gespeeld. Nu de Hoge Raad voor de regeling van gezamenlijk curatorschap
aansluiting zoekt bij bepalingen inzake gezamenlijke voogdij, kan niet gezegd worden dat
de Raad het gezamenlijk ouderlijk gezag heeft willen uitbreiden naar situaties waarin beide
ouders de ouderlijke zorg voortzetten van hun gehandicapt kind dat de kalenderleeftijd van
achttien jaren heeft bereikt. Overigens laat de beschikking een aantal andere vragen wel
onbeantwoord.
1. Inleiding; het begrip onbekwaamheid: niet mogen
of niet kunnen
Minderjarigen staan onder gezag (art. 1:245 lid 1
BW) en zijn op grond van de wet handelingsonbeIcwaam (art. 1:234 lid 1 BW). Het gezag over min¬
derjarigen wordt door een of twee meerderjarigen
uitgeoefend en soms door een voogdijvereniging.
De mogelijldieden tot gezamenlijke gezagsuitoefe¬
ning zijn de laatste jaren toegenomen. Ik wijs op
het doorlopen van het gezamenlijk gezag na schei¬
ding (art. 1:251 lid 2 BW), het medegezag met de
partner (art. l:253t lid 1 BW) en de voogdij door
twee voogden (art. 1:282 BW). Overigens zou men
op grond van de formulering van art. 1:234 lid 1
BW en op basis van het toegenomen aantal uitzon¬
deringen op deze handelingsonbelcwaamheid ook
kunnen stellen dat een minderjarige handelingsbel<waam is mits.
Een ondercuratelestelling van een meerderjarige
resulteert in diens handelingsonbelcwaamheid
(art. 1:381 lid 2 BW). Ook hier is sprake van een
aantal uitzonderingen, al spreekt de wet hier niet
van belcwaam mits en van een veronderstelde toe¬

stemming van de wettelijk vertegenwoordiger (ver¬
gelijk art. 1:234 lid 3 BW). De uitzonderingen op de
handelingsonbelcwaamheid betreffen vooral nietvermogensrechtelijke en persoonlijke rechtshande¬
lingen zoals die met name in het gezondheidsrecht
voorkomen.' Uit de regeling van de WGBO komt
naar voren dat een arts rechtsgeldig een overeen¬
komst kan aangaan met een meerderjarige, ook
met een handelingsonbekwame meerderjarige,
mits hij deze meerderjarige ter zake wilsbekwaam
acht (zie art. 1:465 lid 2 BW). De in dit lid beschre¬
ven 'zodanige patiënt' is de patiënt die 'niet in
staat kan worden geacht tot een redelijke waarde¬
ring van zijn belangen ter zake', dat wil zeggen
wilsonbekwaam is. Een omschrijving van het be¬
grip handelingsonbelcwaamheid als een algemene
ongeschiktheid tot het verrichten van rechtshande¬
lingen lijkt mij, tenzij men zich beperkt tot vermo¬
gensrechtelijke rechtshandelingen, dan ook te on¬
genuanceerd.
Door het instellen van een mentorschap of een be¬
wind ter bescherming van meerderjarigen (titels 20
en 19 Boek 1 BW) ontstaat geen handelingsonbe¬
lcwaamheid maar een onbevoegdheid bij de betrok-

De auteur is universitair docent Personen- en Familierecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en rechter-piaatsvervanger in het Kantongerecht en de Rechtbank Utrecht.
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ken meerderjarige. Deze onbevoegdheid kan men
aanduiden als een gedeeltelijke ongeschiktheid
tot het verrichten van rechtshandelingen. Zowel
bij handelingsonbelcwaamheid als bij onbevoegd¬
heid, voortvloeiend uit een mentorschap of een zo¬
genaamd bescherniingsbewind, is sprake van een
niet mogen. Het begrip wilsonbelcwaamheid daaren¬
tegen betreft een niet kunnen: een wilsonbelcwame
is niet in staat tot een redelijke afweging van zijn
belangen, hij overziet de gevolgen van een be¬
paalde beslissing niet of hij is niet in staat zijn
wil te uiten. Voorbeelden van de eis van wilsbeIcwaamheid vinden we in het hierboven vermelde
art. 7:465 lid 2 BW en bij belangrijke rechtshande¬
lingen als het aangaan van een huwelijk of een ge¬
registreerd partnerschap (art. 1:32 juncto 80a lid 8
BW) of het maken van een testament (art. 4:942
BW). Ik zie het als de uitdaging van het recht de on¬
bevoegdheid of handelingsonbelcwaamheid van
meerderjarigen zoveel mogelijk te laten aansluiten
bij en samenvallen met de wilsonbelcwaamheid.
Bij beslissingen over waar iemand gaat wonen, is
niet altijd duidelijk wiens stem bij verschil van me¬
ning de doorslag geeft, die van de mentor of cura¬
tor of die van de wilsbekwame meerderjarige. Hier
botst de handelingsonbekwaamheid c.q. onbe¬
voegdheid met de wilsbelcwaamheid. Voor beide
standpunten zijn wel argumenten aan te voeren.
Wanneer het gaat om wonen en verblijven in een
instelling die onder de Wet BOPZ valt, blijkt nog
sterker dat er grenzen zijn aan de vertegenwoordi¬
gingsbevoegdheid van de mentor of curator. Over
dit onderwerp handelen de paragrafen 2 en 3. Para¬
graaf 2 beschrijft in hoeverre een mentor of cura¬
tor de verblijfplaats kan bepalen in een instelling
die geen BOPZ-instelling is, terwijl paragraaf 3 in¬
gaat op vragen rond de opneming van een meer¬
derjarige in een BOPZ-instelling. In deze paragraaf
wordt ook aandacht besteed aan de vaststelling
en uitvoering van het in art. 38 BOPZ vermelde
zorg- of behandelplan dat volgt op een onvrijwil¬
lige opneming.^
De verhouding tussen de regelingen van het men¬
torschap en de curatele in de titels 20 en 16 Boek
1 BW en het EVRM is een andere dan die met de
Wet BOPZ, al is ook hier de bevoegdheid tot verte¬
genwoordigen in het geding. Onlangs is door de
Hoge Raad (HR 1 december 2000, JOL 2000, 602) be¬
paald dat het mogelijk is om bij de instelling van
een curatele over te gaan tot de benoeming van
twee curatoren. Bij de overwegingen blijkt het
EVRM met name art. 8 inzake de bescherming
van het gezinsleven, een belangrijke rol te spelen
en komt tevens naar voren dat er een nauwe ver¬
wantschap bestaat met de figuur van de voogdij.
De hierboven beschreven toegenomen mogelijkhe¬
den tot gezamenlijke gezagsuitoefening speelden
in de ovei-wegingen van de Hoge Raad een belang¬

rijke rol. In paragraaf 4 behandel ik deze uitspraak
en de betekenis ervan.
2. Het bepalen van de verblijfplaats door een mentor
of curator elders dan In een BOPZ-instelling
Tot de taak en bevoegdheid van de mentor behoort
het vertegenwoordigen van de meerderjarige in
aangelegenheden betreffende diens verzorging, ver¬
pleging, behandeling en begeleiding (art. 1:453 le¬
den 1 en 2 BW). Op grond van art. 1:381 lid 4 BW
is deze bepaling bij curatele van overeenkomstige
toepassing. Een kernbevoegdheid is het vaststellen
van de verblijfplaats, met name als het gaat om op¬
neming in een ziekenhuis, verpleeghuis of woon¬
voorziening. Drie situaties kunnen hier worden on¬
derscheiden, al naar gelang de meerderjarige mee¬
werkt en bereid is te worden opgenomen (1), daar¬
toe niet bereid is, maar zich ook niet verzet (2), dan
wel zich verzet tegen de voorgenomen opneming
(3). Ik beschrijf eerst de drie situaties van opne¬
ming in een instelling die geen BOPZ-instelling is
en vervolgens in paragraaf 3 de drie voorgenomen
opnemingen in een instelling die wel BOPZ-instel¬
ling is.
Wanneer de meerderjarige meewerkt en ter zake
van de opneming wilsbelcwaam is, is er geen pro¬
bleem. Een dergelijke situatie doet zich voor wan¬
neer de ouder die mentor is en de zoon die verstan¬
delijk gehandicapt is, samen de zorgverleningover¬
eenkomst tekenen met de leiding van het gezins¬
vervangend tehuis (GVT) waar de zoon gaat wonen.
Onduidelijkheid kan wel ontstaan wanneer er voor
de zorgvrager maar ruimte is voor 1 handtekening
onder de zorgverleningovereenkomst. Zou men
deze overeenkomst opvatten als een soort genees¬
kundige behandelingsovereenkomst, dan is op
grond van de regeling van de WGBO de handteke¬
ning van de wilsbelcwame meerderjarige toerei¬
kend. Zou men de overeenkomst daarentegen te
weinig medisch achten - en dat standpunt is
goed verdedigbaar omdat afspraken rond medische
verzorging en medicijngebruik slechts een deel van
de overeenkomst vormen wanneer men gaat wo¬
nen in een GVT - dan zou de handtekening van
de mentor of curator geplaatst moeten worden.
De meerderjarige is immers handelingsonbekwaam
c.q. onbevoegd en wordt vertegenwoordigd door
zijn curator of mentor. Wanneer de WGBO niet

1. Zie over de bevoegdheid van een meerderjarige die onder cura¬
tele of mentorschap is gesteld, om zonder toestemming van de wet¬
telijk vertegenwoordiger een klacht in te dienen, Beslissing Klach¬
tencommissie Patiëntenvertrouwenspersonen van 26 mei 2000,
m.nt. Hubben, kBJ 2001, 16.
2. In het deelonderzoek interne rechtspositie in de psychogeriatrle
en de verstandelijk gehandicaptenzorg, dat op dit moment in het
kader van de evaluatie van de Wet BOPZ wordt uitgevoerd, wordt
o.a. gevraagd naar de rol van de wettelijk vertegenwoordiger bij de
vaststelling en uitvoering van dit plan.
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van toepassing is, is strikt genomen ook het pri¬
maat van de wilsbelcwaamheid van de meerderja¬
rige verdwenen. Binnen het toepassingsgebied van
de WGBO geldt dat voor optreden door een verte¬
genwoordiger pas plaats is bij wilsonbelcwaamheid
van de meerderjarige. De vertegenwoordiging heeft
hier een sterk aanvullend karakter, sterker dan in
de regelingen van het mentorschap en de curatele.
De mentor en curator zijn in de regelingen van de
titels 16 en 20 Boek 1 BW tot niet meer verplicht
dan te bevorderen dat de meerderjarige zelfstandig
optreedt indien hij wilsbelcwaam is. Dit zelfstandig
optreden is afhankelijk van toestemming van de
wettelijk vertegenwoordiger (art. 1:454 lid 1 en
453 lid 2 BW).
De tweede situatie doet zich voor wanneer de
meerderjarige zich niet kan uiten of om een an¬
dere reden wilsonbelcwaam is ter zake van het to¬
nen van bereidheid tot opneming dan wel verzet
daartegen. Dan geldt dat de bevoegdheid van de
mentor of curator voldoende is en een rechtsgeldi¬
ge overeenkomst inzake opneming en verblijf kan
worden aangegaan. Ook blijkt uit jurisprudentie
dat de mening van de mentor of curator prevaleert
boven de mening van - andere - familieleden van
de meerderjarige.^
Tegelijk komt uit de hierboven in de voetnoot ver¬
melde rechtspraak naar voren dat in het geval de
meerderjarige zich verzet tegen de keuze van ver¬
blijfplaats van de curator of mentor en terzake
wilsbelcwaam is (de derde situatie), zijn mening
prevaleert boven die van zijn wettelijk vertegen¬
woordiger. Dit kan leiden tot ontslag van de men¬
tor of curator.'*
3. Het bepalen van de verblijfplaats door de mentor
of curator in een BOPZ-instelling
Wanneer het een voorgenomen opneming betreft
in een BOPZ-instelling is de positie van de mentor
of curator anders. Alvorens de drie situaties te be¬
spreken, wijs ik kort op het volgende. In het alge¬
meen kan men stellen dat psychiatrische zieken¬
huizen, psychogeriatrische - afdelingen van - ver¬
pleeghuizen en algemene instellingen voor verstan¬
delijk gehandicaptenzorg BOPZ-instellingen zijn.®
Verzorgingshuizen en GVT's zijn geen BOPZ-instellingen. De idee is dat de bewoners van deze laatste
twee woonvoorzieningen wilsbelcwamer zijn dan
de bewoners van BOPZ-instellingen en dat er min¬
der drang en dwang plaatsvindt c.q. hoeft plaats
te vinden. De bijzondere eisen en procedurevoor¬
schriften die gelden voor een onvrijwillige opne¬
ming in een BOPZ-instelling, hoeven hier niet te
gelden.
In het geval de meerderjarige wilsbelcwaam is, be¬
reid is te worden opgenomen en de mentor of cura¬
tor dit ook wil, is er geen probleem. De eerste van
de drie te onderscheiden situaties levert hier wei¬

128 1 FJE. Nummer 5 Mei 2001

nig verschil op met de beschrijving van deze situ¬
atie in paragraaf 2. Op de opneming en het verblijf
van deze meerderjarige in een BOPZ-instelling is
overigens de Wet BOPZ zeer beperkt van toepas¬
sing. De bepalingen inzake dwangbehandeling en
toepassing van middelen en maatregelen in een
noodsituatie, nauwkeurig geregeld in de art. 38
lid 5 en 39 Wet BOPZ, kunnen niet worden toege¬
past omdat de meerderjarige beschouwd wordt
als een vrijwillig verblijvende bewoner. Binnen de
eerste situatie past ook de variant dat de meerder¬
jarige opgenomen wil worden in een BOPZ-instel¬
ling, maar de mentor of curator zich daartegen ver¬
zet. In dat geval is voor de opneming een rechterlij¬
ke machtiging vereist (art. 2 lid 3 onder b Wet
BOPZ). Bij bereidheid tot opneming in een BOPZ-in¬
stelling bij de meerderjarige geldt de eis van dub¬
bele toestemming. Opvallend is dat op grond van
de WGBO een wilsbelcwame meerderjarige een
overeenkomst mag aangaan met een woonvoorzie¬
ning of ziekenhuis zonder tussenkomst of formele
toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger.
De wilsbelcwaamheid van de patiënt is in een der¬
gelijke (WGBO-)situatie voldoende. Bij opneming
in een BOPZ-instelling is de drempel hoger en
wordt ook de toestemming van de mentor of cura¬
tor vereist dan wel de - vervangende - machtiging
van de rechter. Het gaat in de opvatting van de wet¬
gever blijkbaar om een meer ingrijpende opne¬
ming. Een resultaat van het verzet van de wettelijk
vertegenwoordiger is dat de opneming indien deze
plaatsvindt, een onvrijwillige is en dat dus onder
omstandigheden dwangbehandeling als geregeld
in de Wet BOPZ kan worden toegepast.
Indien de meerderjarige niet zelf kan aangeven dat
hij bereid is te worden opgenomen in een BOPZ-in¬
stelling, is een uitspraak van een zogenaamde
BOPZ-indicatiecommissie of een rechterlijke mach¬
tiging vereist. In spoedgevallen kan de burgemees¬
ter een inbewaringstelling gelasten (art. 20 e.v.
Wet BOPZ). Het betreft hier zowel de situatie dat
de meerderjarige niet bereid is en zich evenmin
verzet (situatie 2) als de situatie dat de meerderja¬
rige zich tegen opneming verzet (de derde situatie).
De mentor of curator kunnen hier de meerderja¬
rige niet vertegenwoordigen; zij kunnen niet,
door als vertegenwoordiger uit te spreken dat zij
akkoord gaan met de opneming, een opneming re¬
aliseren en het inschakelen van een rechter of een
BOPZ-indicatiecommissie voorkomen. Men zie art. 2
lid 5 Wet BOPZ; het vermelde art. 1:453 BW is op
grond van art. 1:381 lid 4 BW bij curatele van over¬
eenkomstige toepassing. Het betreft een situatie
waarin vertegenwoordiging op grond van een wet
is uitgesloten. Men zie art. 1:453 lid 2 BW.
Indien het gaat om een opneming in de psychiatrie
is bij het ontbreken van de bereidheid tot opne¬
ming in alle gevallen een rechterlijke machtiging
vereist. Indien de bedoeling is dat de meerderjarige
wordt opgenomen in een algemene instelling voor

verstandelijk gehandicaptenzorg of een psychogeri¬
atrisch verpleeghuis, is een rechterlijke machtiging
slechts dan vereist wanneer de meerderjarige zich
verzet (art. 3 Wet BOPZ). De voor de praktijk pran¬
gende vraag of elk verzet als verzet moet worden
aangeduid of dat pas van verzet kan worden ge¬
sproken bij verzet van een wilsbelcwame aspirant¬
bewoner, blijft hier buiten beschouwing. Voor op¬
neming in de verstandelijk gehandicaptenzorg of
de psychogeriatrie waarmee de mentor of curator
akkoord gaat, is een uitspraak van de in art. 60
Wet BOPZ vermelde indicatiecommissie vereist
wanneer de betrokken meerderjarige zich niet ver¬
zet maar zich evenmin bereid verklaart. Dit doet
zich met name voor bij dementerende bejaarden
met een indicatie voor een verpleeghuis en bij ver¬
standelijk gehandicapten met een dermate ernstige
handicap dat opneming in een algemene instelling
voor verstandelijk gehandicaptenzorg (voorheen:
zwakzinnigeninrichting) nodig is. Deze commissie
oordeelt dan niet zoals de rechter over de vraag
of de meerderjarige gevaar veroorzaakt dat voort¬
vloeit uit een stoornis van de geestvermogens,
maar beantwoordt de vraag of de meerderjarige
zich ten gevolge van de stoornis van zijn geestver¬
mogens, dat wil zeggen zijn dementie of verstande¬
lijke handicap, buiten de BOPZ-instelling kan hand¬
haven (art. 60 leden 3 en 4 Wet BOPZ). Met het toe¬
kennen van een semi-rechterlijke bevoegdheid aan
deze commissies is de rechterlijke macht veel
werk bespaard. Opvallend is dat voor een niet vrij¬
willige opneming in de psychiatrie het onderscheid
tussen situatie 2 en situatie 3 niet relevant is; bij
een opneming in de verstandelijk gehandicapten¬
zorg of de psychogeriatrie maakt het echter wel
verschil of er naast het ontbreken van de bereid¬
heid ook verzet tegen de opneming is of niet.
Hoewel de opneming op basis van een rechterlijke
machtiging en de opneming op basis van een uit¬
spraak van een BOPZ-indicatiecommissie beide gel¬
den als een onvrijwillige opneming, zodat onder
andere de art. 38 en 39 Wet BOPZ van toepassing
zijn, is er toch een verschil tussen beide wijzen
van opneming. De uitspraak van een BOPZ-indicatiecommissie maakt opneming mogelijk bij ontbre¬
ken van bereidheid, maar doet als het ware de deur
niet op slot achter de opgenomen meerderjarige.
Een rechterlijke machtiging heeft wel dit gevolg:
de meerderjarige kan gedurende de geldigheids¬
duur van de machtiging de BOPZ-instelling niet
verlaten, tenzij de behandelaar dit goed vindt. In¬
dien de met een uitspraak van de BOPZ-indicatie¬
commissie opgenomen meerderjarige zich verzet
tegen het verblijf en bijvoorbeeld iedere dag aan
de deur rammelt of de verpleging vraagt een taxi
voor hem te bellen, dient alsnog een rechterlijke
machtiging te worden verkregen. Ook voor de
taak van de mentor of curator maakt het enigszins
verschil, maar dat heeft vooral betrekking op het
vervoer naar de BOPZ-instelling. Bij een rechterlijke

machtiging zorgen de broeders van de GGD voor
het vervoer, mits zij beschikken over een kopie
van de beschikking. Bij een opneming op grond
van een uitspraak van een BOPZ-indicatiecommis¬
sie is er weliswaar geen verzet, maar ook geen be¬
reidheid. Het kan tot de taak van de mentor of cu¬
rator gerekend worden ervoor te zorgen dat er ver¬
voer is en dat de koffers op tijd gepakt zijn.
Uit bovenstaande blijkt dat de rol van de mentor of
curator bij een onvrijwillige opneming in een
BOPZ-instelling beperkt is.® Zie ook HR 20 oktober
2000, rek.nr. ROO/IOIHR. Dat geldt ook bij beslissin¬
gen inzake de vaststelling van het zorg- of behan¬
delplan en de uitvoering daarvan. Op dit punt is
er tussen de Wet BOPZ en de WGBO veel overeen¬
stemming. Art. 38 leden 1 en 2 Wet BOPZ vertonen
een grote gelijkenis met de regeling van art. 7:465
leden 2 en 3 BW. In beide wetten staat centraal de
regel dat overeenstemming moet worden bereikt
tussen de behandelaar en de patiënt c.q. de bewo¬
ner en dat deze overeenstemming bij wilsonbeIcwaamheid van de meerderjarige van een vertegen¬
woordiger kan worden verkregen. Ook het hiërar¬
chisch rijtje van vertegenwoordigers komt overeen.
Na de mentor of curator en de door de meerderja¬
rige zelf persoonlijk schriftelijk gevolmachtigde is
de partner of een naast familielid van de wilsonbeIcwame bevoegd tot vertegenwoordiging. Een be¬
noeming is hiervoor niet vereist: de bevoegdheid
tot vertegenwoordigen vloeit rechtstreeks voort
uit de wet zelf. Deze onbenoemde vertegenwoordi¬
gers vinden we in de WGBO (art. 7:465 lid 3 BW) en
in de Wet BOPZ (art. 38 lid 2). Het is in deze bij¬
drage niet de bedoeling om uitgebreid in te gaan
op de aard of juridische grondslag van de bevoegd¬
heid van deze onbenoemde vertegenwoordigers. Ik
volsta met het stellen van de vraag of zij te be¬
schouwen is als een soort stilzwijgende impliciete
volmacht voortvloeiend uit het familieverband of
als een bevoegdheid die misschien niet rechtstreeks
maar wellicht indirect voortvloeit uit het in art. 8
EVRM beschermde 'Wl familiale' of als een ge¬
stolde vorm van zaalcwaarneming die geen zuivere
zaakwaarneming meer is, omdat de rechtsverhou-

3. Men zie over de bevoegdheid van de curator Rb. 's-Gravenhage
29 april 1987, KC 1987, 372, Rb. Amsterdam 21 januari 1993, KC
1993, 82 en Rb. Haarlem 26 maart 1993, KG 1993, 147; over een
conflict tussen curator en andere familieleden handelt HR 29 april
1988, NJ 1989, 318.
4. Zie voor een dergelijke casus Rb. Amsterdam 12 februari 1998
(ongepubliceerd).
5. Zie voor een recent overzicht van BOPZ-instellingen de Staats¬
courant van 26 juni 2000, nr. 120. Een nieuv/e ontwikkeling Is
dat afdelingen van verzorgingshuizen verzoeken om een BOPZaanmerking teneinde op juridisch correcte wijze in voorkomende
gevallen dwangbehandeling te kunnen toepassen. Het betreft dan
veelal 'moeilijke' bewoners met een indicatie voor een verpleeghuis
die nog in het verzorgingshuis wonen.
6. Zie ook HR 20 oktober 2000, zaaknr. ROO/101HR, met name
r.o. 2.5 en 2.6.
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ding inmiddels in de wet is geregeld (vergelijk art.
6:198 BW).
De mentor en curator hebben zoals hierboven uit¬
eengezet, weliswaar een bevoegdheid om bij wilsonbelcwaamheid van de onvrijwillig opgenomen
meerderjarige mee te beslissen over het zorg- of be¬
handelplan, maar beslissingen betreffende dwangbehandeling, toepassing van middelen en maatre¬
gelen zoals tijdelijk verblijf in een isoleercel en
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontslag wor¬
den genomen door de behandelaars. Toestemming
van de wettelijk vertegenwoordiger is hiervoor
niet vereist. HR 23 juni 2000, kBJ 2000, 55 vormt
een in dit verband relevante uitspraak. De casus be¬
trof een vrouw die onder curatele stond en die na
het verstrijken van de geldigheidsduur van een
rechterlijke machtiging vrijwillig verbleef in een
psychiatrisch ziekenhuis. Zij verzocht tevergeefs
in drie instanties om opheffing van de curatele.
Een van haar verweren was dat de Wet BOPZ
dwangbehandeling mogelijk maakt bij onvrijwillig
opgenomen bewoners en dat haar curatrice hier
geen taak heeft. Het verzoek werd door hof en
Hoge Raad afgewezen op grond van onder meel¬
de overweging dat het door de curatrice uitgeoe¬
fende toezicht op het (noodzakelijk) gebruik van
medicatie door de vrouw een heilzame preventieve
werking heeft: het toezicht voorkomt dat de vrouw
zich aan medicatie onttrekt.
4. Het benoemen van twee curatoren of mentoren
Na een procedure van iets meer dan anderhalfjaar
zijn twee ouders erin geslaagd beiden te worden
benoemd tot curator over hun pas meerderjarig ge¬
worden zoon. Ten tijde van het indienen van het
verzoekschrift bij de rechtbank op 1 april 1998
was hun zoon bijna 18 jaar. De zoon lijdt aan het
syndroom van Crouton, een ontwikkelingsstoornis
in de vorm van mentale retardatie, leidend tot
een vorm van zwakzinnigheid. De wet maakt be¬
noeming van twee curatoren niet mogelijk en sinds
de afschaffing van de toeziende curatele bij Wet
van 6 april 1995, Stb. 1995, 240 (Nadere regeling
van het gezag over en van de omgang met minder¬
jarige kinderen) kan slechts een persoon tot cura¬
tor worden benoemd. De rechtbank heeft bij beschilcldng van 25 mei 1998 het verzoek in zoverre
toegewezen dat de zoon onder curatele werd ge¬
steld, maar het verzoek om beide ouders tot cura¬
tor te benoemen is afgewezen. De rechtbank heeft
de vader tot curator benoemd omdat de zoon een
voorkeur voor hem heeft uitgesproken.
Interessant detail van de beschikking van de recht¬
bank is de beslissing op het verzoek van de ouders
om de curatele uit te spreken met behoud van
stemrecht voor hun zoon (zie r.o. 2.5). Zij gaven
aan dat hun zoon zeer veel waarde hecht aan het
behoud van dit recht. De Kieswet sluit in art. B5 on¬
der l.b personen die bij onherroepelijke rechterlij¬
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ke uitspraak wegens een geestelijke stoornis onder
curatele zijn gesteld, uit van het kiesrecht. De
Grondwet in art. 54 lid 2 onder b bevat een soortge¬
lijke bepaling. De rechtbank overwoog dat het uit¬
spreken van een curatele met behoud van stem¬
recht, zou betekenen dat er sprake zou zijn van
een gedeeltelijke ondercuratelestelling. Omdat
naar het oordeel van de rechtbank de wet een der¬
gelijke vorm van ondercuratelestelling niet kent en
ook de jurisprudentie daartoe geen enkel aankno¬
pingspunt biedt, is dit verzoek verworpen. Interna¬
tionaal is er overigens wel kritiek op regelingen
waarbij het uitspreken van een beschermingsmaat¬
regel voor meerderjarigen automatisch leidt tot
verlies van het kiesrecht. Op dit punt is ons recht
dan ook in strijd met principale 3 onder 2. van Re¬
commendation No. R (99) 4 van het comité van mi¬
nisters van de Raad van Europa. De Recommenda¬
tion betreft principles concerning the legal protec¬
tion of incapable adults en werd op 23 februari
1999 aangenomen. De betreffende tekst van princi¬
ple 3 luidt: '... a measure of protection should not
automatically deprive the person concerned of the
right to vote ...'. Bepalend voor de uitoefening van
dit recht zou moeten zijn de wilsbekwaamheid
van een persoon en niet zijn handelingsonbeIcwaamheid. Het valt te betreuren dat het te rigide
karakter van de Kieswet en de Grondwet op dit
punt nog niet middels wetswijziging is gecorri¬
geerd. Er doet zich een theoretische mogelijkheid
voor om de curatele uit te spreken en tegelijk
aan de wens van de ouders en de zoon tegemoet
te komen indien het namelijk mogelijk zou zijn
om te voorkomen dat de uitspraak onherroepelijk
wordt. In dat geval verliest de curandus immers
niet zijn kiesrecht. Dit zou kunnen worden bereikt
door de zoon geen afschrift van de beschikking te
verstrekken of te verzenden en ook overigens niet
de uitspraak aan hem of zijn procureur te beteke¬
nen of bekend te maken. Een extensieve interpreta¬
tie van art. 806 Rv zou kunnen leiden tot de slot¬
som dat de termijn voor het instellen van hoger be¬
roep nog niet is begonnen en dus ook niet is ver¬
streken en dientengevolge de uitspraak evenmin
in kracht van gewijsde kan zijn gegaan. Van belang
hierbij is wel dat de griffier op geen enkele wijze
meewerkt aan het wekken van de suggestie bij
het kiesregister dat sprake zou zijn van een onher¬
roepelijke uitspraak.
De ouders zijn van de beschikking van de recht¬
bank in beroep gekomen, waarbij zij zich hebben
gericht tegen de afwijzing van hun verzoek beiden
tot curator te worden benoemd. Hoewel de advo¬
caat-generaal bij het hof had geconcludeerd tot ver¬
nietiging van de beschikking van de rechtbank, al¬
thans van het omstreden deel daarvan, heeft het
hof de beschikking van de rechtbank bekrachtigd.
In zijn conclusie toont de DAGE zich een voorstan¬
der van het zogenaamde co-curatorschap. Hij ba¬
seert zich daarbij op de rechtsliteratuur waarbij

hij I. Jansen en schrijver dezes aanhaalt. Een be¬
langrijk argument om co-curatorschap mogelijk
te achten is dat een verbod om beide ouders van
een meerderjarig geworden kind als diens curator
te benoemen, een ontoelaatbare inmenging vormt
in het door art. 8 EVRM beschermde recht op fami¬
lie- en gezinsleven. De rechtbank vindt dat dit niet
het geval is, maar aldus de DAGE in zijn conclusie
voor het hof van 20 februari 2000, motiveert dat
standpunt niet. Hij is met de appellanten van me¬
ning dat sprake is van een inbreuk op art. 8
EVRM en het door dit artikel beschermde gezinsle¬
ven van de ouders en de zoon en dat voor deze in¬
breuk geen rechtvaardiging als bedoeld in art. 8 lid
2 EVRM kan worden gevonden.
Het hof beargumenteert de afwijzing van het hoger
beroep met de redenering dat uit art. 1:383 leden
1, 2 en 3 BW volgt dat de wetgever is uitgegaan
van de benoeming van een persoon tot curator. Ver¬
volgens stelt het hof vast dat de ouders in gezins¬
verband blijven samenwonen met hun kind en
dat dit samenlevingsverband de bescherming ver¬
dient van art. 8 EVRM. Benoeming van een van de
ouders tot curator en toekenning aan deze ouder
met voorbijgaan aan de andere ouder van bevoegd¬
heden die zeer nauw verbonden zijn met de voort¬
gezette ouderlijke zorgrelatie, impliceert een in¬
breuk op het family life van ouders en zoon (r.o.
4.9.). Het hof oordeelt deze inbreuk echter gerecht¬
vaardigd en overweegt tevens dat als al zou worden
geoordeeld dat de inbreuk op het family life van
ouders en zoon niet gerechtvaardigd wordt door
het bepaalde in lid 2 van art. 8 EVRM, het de rechtsvormende taak van de rechter te buiten gaat om
hier keuzes te doen.
De Hoge Raad in zijn beschildcing van 1 december
2000 volgt het hof bij diens vaststelling dat de wet¬
telijke regel van benoeming van een persoon tot
curator inbreuk maakt op het gezinsleven van
ouders en zoon. Anders dan het hof oordeelt de
Hoge Raad echter dat voor deze inbreuk geen recht¬
vaardiging in lid 2 van art. 8 EVRM kan worden ge¬
vonden. Alvorens hieraan een nadere overweging
te wijden, schetst de Hoge Raad de kenmerken
van de casus waarover zij kreeg te oordelen. Het
meerderjarige kind blijft wegens zijn geestelijke
handicap de ouderlijk zorg nodig houden en de
ouders willen die zorg op dezelfde wijze als tijdens
de minderjarigheid van hun kind voortzetten.
Daarnaast staat vast dat zowel de ouders als de
zoon wensen dat de ouders gezamenlijk tot curator
worden benoemd en zijn bij het benoemen van bei¬
de ouders tot curator alleen de belangen van de
ouders zelf en de zoon betrokken (r.o. 3.5.3). Tegen
de achtergrond van de rechtspraak van het EHRM
waarin aan het recht op eerbiediging van het fami¬
lie- en gezinsleven verstrekkende betekenis is toe¬
gekend en in aanmerking genomen de kenmerken
van het geval en de omstandigheid dat de wet nu
voorziet in het doorlopen van het gezamenlijk

ouderlijk gezag na scheiding, de gezamenlijke
voogdij en de benoeming van twee of meer bewind¬
voerders bij een beschermingsbewind, moet wor¬
den aangenomen, zo overweegt de Hoge Raad in
een prachtige volzin in r.o. 3.5.4, dat in het oog¬
merk van de wetgever geen rechtvaardiging als be¬
doeld in art. 8 lid 2 EVRM kan worden gevonden
voor de inmenging in het door lid 1 van deze bepa¬
ling beschermde gezinsleven van de ouders en het
kind in het onderhavige geval. De Hoge Raad had
uit de conclusie van de advocaat-generaal overgeno¬
men dat het oogmerk van de wetgever bij het voor¬
schrijven van de benoeming van niet meer dan één
curator is geweest het in het belang van de curan¬
dus voorkomen van onenigheid tussen de curato¬
ren (r.o. 3.5.2). Het vinden van een oplossing voor
de ongeoorloofdheid van deze inmenging gaat, zo
meent de Hoge Raad ten slotte, de rechtsvormende
taak van de rechter niet te buiten. Het ligt voor de
hand (r.o. 3.6) om bij de benoeming van beide
ouders tot curator in een geval als het onderhavige
de artikelen van afdeling 6 van titel 14 Boek 1 BW
die betreldcing hebben op gezamenlijke voogdij,
van overeenkomstige toepassing te achten.
De uitspraak lijkt mij een terechte erkenning van
het vaak intensieve gezinsleven dat bestaat tussen
ouders en hun gehandicapte kind waarvoor zij
zich verantwoordelijk weten. Het bereiken van de
kalenderleeftijd van 18 jaar van een kind dat wel¬
licht functioneert op het niveau van een kleuter,
resulteert niet in een belangrijke verandering in
het gezinsleven en wordt ook niet zo ervaren. Het
bereiken van de meerderjarigheid zou ook niet
moeten leiden tot de onvermijdelijke beperking
van juridische bevoegdheden bij een van de ouders
die tot curator of mentor kan worden benoemd. Be¬
noemingen van twee mentoren Icwamen overigens
al wel voor. Uit een evaluatieonderzoek inzake de
toepassing van het mentorschap dat eind 1998
werd afgerond, bleek dat in 4% van de 338 onder¬
zochte mentorschappen twee mentoren waren be¬
noemd.^
Op 26 januari 2000 heeft de kantonrechter Utrecht
in een vergelijkbare situatie, twee ouders van een
gehandicapt kind wilden ook na het meerderjarig
worden van hun kind hun gezamenlijke zorg en
verantwoordelijkheid voortzetten en juridisch er¬
kend zien, beide ouders tot mentor benoemd.®
De beschikking roept uiteraard ook vragen op. En¬
kele daarvan zijn:
- kunnen ouders die niet in gezinsverband samen¬
wonen, ook allebei mentor of curator worden, en
wat als de ouders twee maanden na hun beider be7. H.C.D.M. Oomens en Y.L.L. van Zutphen, Evaluatie Wet Men¬
torschap, Vrije Universiteit Amsterdam, eind 1998/begin 1999,
p. 27.
8. Zie Ktr. Utrecht 26 januari 2000, NJ 2000, 373.
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noeming hun kind plaatsen in een GVT of algeme¬
ne instelling voor verstandelijk gehandicapten¬
zorg?
- kunnen beide ouders ook tot curator of mentor
worden benoemd wanneer hun kind zich hiertegen
verzet of zich niet kan uiten?
- kunnen beide ouders ook tot curator of mentor
worden benoemd, wanneer een broer van de ver¬
standelijk gehandicapte ook curator of mentor
zou willen worden en bij de benoeming dus niet al¬
leen de belangen van de ouders en hun gehandi¬
capte kind zijn betrokken?
- kan de partner of echtgenoot van een curator of
mentor verzoeken om medementor of -curator te
worden?
- zou het ook mogelijk zijn dat, nu de Hoge Raad
uitzonderingen toestaat op de regel dat een na¬
tuurlijk persoon tot curator of mentor wordt be¬
noemd, een rechtspersoon tot mentor of curator
wordt benoemd?
- zou een zus van 32 jaar die met haar vader meer
dan 15 jaar voor haar gehandicapte broertje van 18
jaar heeft gezorgd en in gezinsverband samenge¬
leefd, samen met haar vader tot curator of mentor
kunnen worden benoemd?
Het arrest geeft op deze vragen geen antwoord.
Voor de beantwoording van deze en andere vragen
lijkt mij naast bovenvermelde overwegingen van de
Hoge Raad ook van belang de ovemeging van de
A-G Moltmaker die in zijn conclusie aan de Hoge
Raad (r.o. 2.3.6) constateert dat hier in wezen de¬
zelfde vraag speelt als die waarvoor de Hoge Raad
zich gesteld zag in zijn beschildcingen van 4 mei
1984, NJ 1995, 510 en 21 maart 1986, NJ 1986,
585-588. Deze beschikkingen vormden aanleiding
voor de wetgever het BW aan te passen. Beoogd
werd, aldus nog steeds de A-G, aan te sluiten bij
de maatschappelijke werkelijkheid, waarin gezins¬
leven niet meer beperkt is tot het traditionele ge¬
zin. Een wetswijziging lijkt mij gewenst en in af¬
wachting daarvan wellicht een richtlijn of aanbeve¬
ling vanuit het LOCK (Landelijk overleg van coördi¬
nerend kantonrechters) om te bevorderen dat de
kantonrechters bij het behandelen van verzoeken
om gezamenlijk mentorschap enigszins dezelfde
criteria hanteren. Omdat het aantal verzoeken en
vorderingen tot instelling van een mentorschap
vaker voorkomt dan verzoeken en vorderingen tot
instelling van een curatele, lijkt mij dat het initia¬
tief bij de kantonrechters zou kunnen liggen.® Ik
meen dat terecht meer aansluiting is gezocht bij
de figuur van de - gezamenlijke - voogdij dan
met het beschermingsbewind, omdat een bescher¬
mingsbewind een rechtsfiguur van geheel andere
aard is dan het ouderlijk gezag of de voogdij.'®
De uitzondering dient naar mijn mening beperkt
te worden uitgelegd. Niet voor niets formuleert
de Hoge Raad de specifieke kenmerken van dit ge¬
val. De hoofdregel moet blijven het benoemen
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van een persoon. Overigens geven de eerste resulta¬
ten van een evaluatieonderzoek naar de toepassing
van het beschermingsbewind in Nederland dat op
dit moment aan de VLJ wordt uitgevoerd, geen aan¬
leiding te veronderstellen dat in veel gevallen ge¬
bruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om
twee of meer bewindvoerders te benoemen (art.
1:437 BW). Ook in het recht van onze oosterburen
is het mogelijk meerdere Betreuer (par. 1899 BGB)
te benoemen, maar ook daar komt dit weinig
voor. Dus een ruimere openstelling zou waarschijn¬
lijk geen stortvloed van verzoeken om gezamenlijk
curatorschap of mentorschap tot gevolg hebben.
Wat de hierboven geformuleerde vragen betreft,
ben ik geneigd bij de eerste vier een gezamenlijk
curatorschap of mentorschap niet uit te sluiten. Be¬
langrijk is dat het samenlevingsverband of de
(zorg)relatie tussen ouders en kind zodanig is dat
het de bescherming verdient van art. 8 EVRM. De
wettelijke beperking van een curator of mentor
vormt in dat geval een inbreuk op het gezinsleven,
die al dan niet gerechtvaardigd kan zijn. Bij deze
afweging spelen zoals blijkt uit de overwegingen
van de Hoge Raad, de kenmerken van de casus
een belangrijke rol. Voor een antwoord op de vraag
in welke gevallen het oogmerk van de wetgever on¬
voldoende rechtvaardiging vormt voor een inbreuk
op het gezinsleven dat in een aantal gevallen onge¬
twijfeld kan worden vastgesteld tussen ouders en
hun gehandicapte Icind, is ook vereist dat onder¬
zocht wordt in hoeveel gevallen er luetterdaad on¬
enigheid tussen curatoren of mentoren ontstaat,
wairneer er twee worden benoemd. Het lijkt daar¬
om verstandig om bij toewijzing van een verzoek
tot gezamenlijk curatorschap of mentorschap in
een situatie die verschilt van die waarover de
Hoge Raad zich uitsprak, over te gaan tot een tijde¬
lijke benoeming van bijvoorbeeld 3 of 5 jaar en na
deze periode de situatie opnieuw te bezien. Een ar¬
gument voor een tijdelijke benoeming is ook dat
anders dan bij gezamenlijke voogdij of voortduren
van gezamenlijk ouderlijk gezag na scheiding het
mentorschap of de curatele aanzienlijk langer
dan 18 jaar kan duren. Ten slotte wijs ik op de re¬
geling in de Wet BOPZ die bij een machtiging tot
voortgezet verblijf in een algemene instelling
voor verstandelijk gehandicaptenzorg ook een
maximumteianijn van 5 jaar kent (art. 17 lid 4
Wet BOPZ). Het is in het belang van de meerderja¬
rige om ingrijpende beslissingen betreffende zijn
verblijfplaats of zijn vertegenwoordiging regelma¬
tig te evalueren.
9. Uit het evaluatieonderzoek van Oomens en Van Zutphen komt
naar voren dat in 1997 circa 2080 mentorschappen werden ver¬
zocht tegen 630 curatelen. Zie Oomens en Van Zutphen, o.c. p.
15. Meer over de resultaten van dit evaluatieonderzoek is te lezen
in mijn bijdrage 'Mentorschap tussen curatele en WGBO en het uit¬
lokken ervan door hulpverleners', FJR maart 2000, nr. 3, p. 50 e.v.
10. Zie ook uit de parlementaire geschiedenis van dit bewind. Ka¬
merstukken II 1978/79, 15 350, nr. 3, p. 14.

Sociaal en biologisch ouderschap^
Enige kritische opmerkingen over art. 1:253t BW
Paul van Teeff el en

Per 1 januari 1998 is een regeling getroffen voor sociaal ouderschap: het gezamenlijk
gezag van een ouder en zijn partner, alsmede de gezamenlijke voogdij van niet-ouders.
Deze regeling maakte deel uit van een grote wetgevingsoperatie met onderwerpen als
geregistreerd partnerschap, nieuw afstammingsrecht en herziening van het naamrecht. De
meeste bekendheid kreeg deze wetgeving overigens door de continuering van het ouderlijk
gezag na scheiding als norm te stellen.
1. Inleiding
In dit artikel wordt als probleem gesignaleerd, dat
de plaatsbepaling van ouderlijk en niet-ouderlijk
gezag door de wetgever niet helder is gebeurd.
Enerzijds wordt door het vereiste van drie jaar een¬
hoofdig ouderlijk gezag in art. l:253t BW een (ste¬
vige) dam opgeworpen tegen gezagsuitoefening
door een nieuwe partner van de verzorgende
ouder. Anderzijds is er voor de biologische ouder
zonder gezag geen houden meer aan als sprake is
van eenhoofdig ouderlijk gezag (voor de duur van
drie jaar) bij de andere ouder. Men dient zich te re¬
aliseren, dat bij de meeste echtscheidingen van
vóór 1 januari 1998 eenhoofdig ouderlijk gezag
werd uitgesproken, zodat daar de deur voor geza¬
menlijk art. 253t-gezag wagenwijd openstaat.
Voorwaarden voor art. 253t-gezag, inclusief ge¬
slachtsnaamswijziging, worden becommentarieerd.
Besloten wordt met een voorstel tot verbetering
van de wettelijke regeling.
2. Leidend beginsel in het gezagsrecht: voorkeur
voor de biologische ouder
In mijn visie zijn er voor de plaatsbepaling van wat
ik voor het gemak noem biologische en sociale
ouders drie modellen denkbaar.
Er is een voorkeursbehandeling mogelijk van de bi¬
ologische ouders, er is een volstrekt gelijke behan¬
deling te realiseren tussen biologische en sociale
ouders en er is een voorkeursbehandeling denk¬
baar voor sociale ouders.
Aan elk model liggen waarden en normen ten
grondslag en elk model is verdedigbaar. Men kan
een voorkeurspositie verlenen aan de eigen, biolo¬
gische ouders, omdat elk kind naar zijn eigen wor¬
tels zoekt en loyaliteitsgevoelens heeft jegens zijn
eigen ouders, ondanks de omstandigheid dat de
verzorging en opvoeding misschien verre van ide¬
aal verloopt.

Men kan opteren voor een gelijke behandeling, om¬
dat dat rechtsbeginsel een eerlijke toetsing van bei¬
de situaties, zowel bij de biologische als de sociale
ouders mogelijk maakt. Ten slotte kan men kiezen
voor een voorrangspositie voor de sociale opvoe¬
ders, omdat zij het zijn die met de dagelijkse
zorg en verantwoording zijn belast.
Duidelijk is, dat in het Nederlandse stelsel gekozen
is voor het eerste model.^
Als bij wijziging van het gezag een keuze moet
worden gemaakt tussen een ouder en een derde
(niet-ouder) bestaat er een in de wet verankerde
voorkeur voor de ouder. Als criterium wordt steeds
gehanteerd, dat het verzoek van een ouder slechts
wordt afgewezen als gegronde vrees bestaat dat
bij inwilliging van het verzoek de belangen van
het kind worden verwaarloosd. Het verzoek wordt
dus steeds toegewezen, tenzij blijkt van ernstige
bezwaren.
Als men titel 14 van Boek 1 doorloopt, komt men
een hele rits bepalingen tegen, waarin deze voor¬
keur voor één of beide ouders wordt uitgesproken.
Art. 253 lid 2: indien gewezen echtgenoten met el¬
kaar hertrouwen en het gezag dientengevolge voor
een echtgenoot krachtens het eerste lid niet auto¬
matisch herleeft, wordt diens verzoek slechts afge¬
wezen indien gegronde vrees bestaat etc. Bedoelde
echtgenoot heeft uitdrulckelijk een voorrangsposi¬
tie op de niet-ouder, die met de andere echtgenoot
gezamenlijk het gezag uitoefent (krachtens art.
253t).
Art. 253b lid 5: voorrangspositie van de aanvanke¬
lijk onbevoegde moeder tegenover de voogd (dat
is steeds een niet-ouder).

1. Met de biologische ouder in dit artikel wordt bedoeld de juridi¬
sche ouder, die tevens biologisch ouder is. Voor de leesbaarheid
wordt steeds gesproken over biologische ouders.
2. Zie J.E.Doek, 'Het gezag over minderjarigen', FJR 2000, p. 217226, m.n. p. 224.

De auteur is vice-president in het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.
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Art. 253c lid 3: voorrangspositie van de tot het ge¬
zag bevoegde vader tegenover de voogd.
Art. 253d lid 2: voorrangspositie van de vader en/of
de moeder bij het openvallen van het gezag.
Art. 253g lid 3 en 4 alsmede art. 253h lid 1 en 3:
voorrangspositie van de overlevende ouder - na
het overlijden van de ouder die alleen het gezag
uitoefent - tegenover de door de overleden ouder
aangewezen of inmiddels door de rechter be¬
noemde voogd.
Art. 253q lid 3; voorrangspositie van de andere
ouder bij onbevoegd tot gezag worden van een
ouder.
Art. 253s lid 2; voorrangspositie van ouders jegens
pleegouders na inroepen blokkaderecht door pleeg¬
ouders.
Art. 274 lid 2: voorrangspositie voor de andere
ouder na ontheffing of ontzetting van de ouder,
die tot dan alleen het gezag uitoefent.
Art. 277 en 278: bieden de mogelijkheid van herstel
in het gezag van de ontheven of ontzette ouder,
een optie die niet voor anderen dan ouders
openstaat.
3. De plaats van het art. 253t-gezag in het
familierecht
Van gezamenlijk ouderlijk gezag is sprake bij twee
ouders, die beiden belast zijn met het gezag; een
ouder, die aanvankelijk alleen het gezag over een
kind uitoefende kan gezamenlijk gezag krijgen
met zijn of haar partner. De hier bedoelde partner
kan van hetzelfde of van verschillend geslacht zijn
als de ouder met gezag.
Van gezamenlijke voordij wordt gesproken bij twee
niet-ouders, bijvoorbeeld pleegouders. In dit artikel
heb ik het gemakshalve verder alleen over het art.
253t-gezag van een ouder met partner.
Het gezamenlijk gezag verschaft de partner een po¬
sitie die gelijkwaardig is aan die van een met het
gezag beklede ouder (art. 253v BW), maar deze part¬
ner heeft een veel sterkere rechtspositie dan de
niet met gezag belaste ouder. De partner heeft
mede het bewind over het vermogen van het
kind, vertegenwoordigingsbevoegdheid en vrucht¬
genot. Bij beëindiging van het gezamenlijk gezag
hebben beide opvoeders eenzelfde recht om voort¬
aan het gezag alleen uit te oefenen. Na de dood
van de ouder, met wie het gezamenlijk gezag
wordt gedeeld, wordt de partner van rechtswege
voogd (art. 253x BW); de overlevende ouder kan
wel om het gezag vragen, maar heeft geen voor¬
keurspositie. Sterker nog; als de kinderen zowel
een goede band met de overblijvende ouder als
met bedoelde partner onderhouden, zou wel eens
doorslaggevend kunnen zijn, dat er voor het kind
nadelen zijn verbonden aan veranderingen die op¬
treden bij wijziging van de verblijfplaats.^
De impact van het art. 253t-gezag wordt nog ster¬
ker, indien de geslachtsnaam van de minderjarige
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wordt gewijzigd in die van de partner (art. 253t
lid 5). Deze naamswijziging beperkt zich bovendien
niet tot de minderjarigheid van het kind, maar
heeft in beginsel gevolgen voor de rest van diens le¬
ven. Als klap op de vuurpijl is de Minister van Jus¬
titie van plan erfrechtelijke consequenties te ver¬
binden aan gezamenlijk gezag/gezamenlijke voog¬
dij over een kind.'* Het is de bedoeling dat de met
het gezag medebelaste partner de mogelijldieid
krijgt om zo'n kind, ook als dit niet zijn stieflcind
is, in erfrechtelijk opzicht te behandelen als eigen
kind, zonder dat deze gelijke behandeling kan wor¬
den doorkruist door de legitieme portie van de ei¬
gen kinderen van de erflater! Tot een leeftijd van
18 respectievelijk 21 jaar zal de minderjarige in
de visie van de minister ook nog aanspraak kunnen
krijgen op een som ineens ter zake van gederfd le¬
vensonderhoud, in verband met het overlijden van
de partner van de ouder met gezag.
Het bovenstaande pakket betekent, dat het art.
253t-gezag erg dicht komt te liggen tegen de een¬
persoonsadoptie (de vroegere stiefouderadoptie).
Dat kan men toejuichen, omdat lang niet iedereen
gelukkig is met de weg die met adoptie is ingesla¬
gen.® Het neemt echter niet weg, dat hoe dichter
het art. 253t-gezag komt te liggen bij adoptie, hoe
meer de voorwaarden voor totstandkoming op el¬
kaar moeten aansluiten.
4. Voorwaarden voor art. 253t-gezag en
eenpersoonsadoptie met elkaar vergeleken
In het geval er nog een andere ouder is, is voor¬
waarde voor toewijzing van het art. 253t-gezag
dat de ouder en de mede-opvoeder gedurende één
jaar voorafgaande aan het verzoek gezamenlijk de
zorg voor het kind hebben gehad en dat de ouder,
die het verzoek doet, tenminste een aaneengeslo¬
ten periode van drie jaar alleen met het gezag is be¬
last (art. 253t lid 2).
Bij eenpersoonsadoptie moet de adoptant het kind
gedurende tenminste drie aaneengesloten jaren
hebben verzorgd en opgevoed (art. 228 lid 1 aanhef
en sub ƒ). Het verzoek tot art. 253t-gezag wordt uit¬
sluitend afgewezen indien, mede in het licht van
de belangen van een andere ouder, gegronde vrees
bestaat dat bij inwilliging de belangen van het
kind zouden worden verwaarloosd.
Dit criterium wordt door de wetgever - zoals we za¬
gen - elders in het gezagsrecht steeds gebruikt om
de voorkeurspositie van de ouder tegenover de nietouder aan te geven! De waag is dan ook hoe dit cri¬
terium hier in de wettekst is gekomen.
Bij amendement is de zinsnede 'mede in het licht
van de belangen van de andere ouder' in de afwij¬
zingsgrond gekomen. Anders dan de indieners
van dit amendement De Vries en Dittrich® menen,
staat het belang van het kind niet voorop. De voor¬
keurspositie van verzoekers staat voorop, het be¬
lang van het kind wordt immers slechts marginaal

getoetst, waarbij het voor de rechter helemaal
moeilijk is om bij deze marginale toets ook nog
de belangen van de andere ouder mee te wegen.
Waarschijnlijk bedoelde de staatssecretaris iets an¬
ders, toen zij in mei 1997 de strekking van art. 253t
lid 3 verwoordde: 'De belangen van deze ouder bij
(het voortduren van) een goede relatie met zijn
kind of kinderen zullen in het kader van de beoor¬
deling van het verzoek om gezamenlijk gezag in
het licht van de belangen van het kind gewogen
moeten worden.' Zoals Van Wamelen terecht op¬
merkte komt dit juiste en heldere standpunt in
de huidige redactie van art. 253t lid 3 helaas niet
goed tot uitdrukking.^ Het lijkt me daarom niet
goed mogelijk met het in de wet geformuleerde cri¬
terium een echt gelijlcwaardige belangenafweging
tussen alle betrokkenen te maken.
In deze situatie krijgt - waarschijnlijk als gevolg
van een slip of the pen van de wetgever - de nietouder een voorrangspositie jegens de ouder!® Kij¬
ken we naar art. 228 BW dan zien we dat bij adop¬
tie de oorspronkelijke ouder niet een achterstands¬
positie, maar daarentegen een veto-recht heeft. Aan
de tegenspraak van deze ouder kan slechts voorbij¬
gegaan worden, indien het kind en de ouder niet of
nauwelijks in gezinsverband hebben samengeleefd
dan wel deze ouder het kind heeft misbruikt of
op grove wijze heeft verwaarloosd of een ernstig
misdrijf tegen de minderjarige heeft gepleegd
(art. 228 lid 2).
Opvallend bij het art. 253t-gezag is verder, dat voor
wat betreft deze vorm van gezag niets bijzonders
geregeld is inzake de rechtspositie van de minder¬
jarige om wie het gaat. Ingevolge de algemene re¬
geling van art. 809 Rv wordt de minderjarige van
12 jaar of ouder door de rechter opgeroepen en ge¬
hoord. De rechter kan verder de minderjarige, die
de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt, in
de gelegenheid stellen hem zijn mening kenbaar
te maken.
Weer kijkend naar art. 228 heeft de minderjarige
van 12 jaar of ouder en de minderjarige, die de
leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt heeft, maar
in staat kan worden geacht tot een redelijke waar¬
dering van zijn belangen, een veto-recht.
Bij het verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam,
als bedoeld in art. 253t lid 5 heeft de minderjarige
van 12 jaar of ouder weer wel een veto-recht, ter¬
wijl afwijzing van dat laatste verzoek ook volgt, in¬
dien het belang van het kind zich tegen toewijzing
verzet. Kortom, hier gaat het om een heel andere
weging dan bij het gelijktijdige verzoek tot geza¬
menlijk gezag.
5. Gezamenlijk gezag na echtscheiding: van
uitzondering naar regel
Ingevolge art. 251 lid 2 blijven ouders na scheiding
het gezamenlijk gezag uitoefenen, tenzij de ouders
of een van hen de rechtbank verzoeken in het be¬

lang van het kind te bepalen dat het gezag over
een kind aan een van hen alleen toekomt. Art.
251a bepaalt, dat indien blijkt dat de minderjarige
van 12 jaar en ouder of de minderjarige onder de
12 jaar, die in staat is tot een redelijke waardering
van zijn belangen, prijs stelt op eenoudergezag, de
rechter ambtshalve een dergelijke beslissing kan
geven.
Uit de stroom literatuur en jurisprudentie over het
nieuwe gezagsrecht na scheiding blijkt, dat er erg
veel aan de hand moet zijn, wil het gezamenlijk ge¬
zag na scheiding doorbroken worden. Een slechte
communicatie tussen de ouders is niet maatgevend
voor toewijzing van eenhoofdig ouderlijk gezag. In¬
tegendeel, er moet een onaanvaardbaar risico be¬
staan, dat de kinderen tussen de ouders klem of
verloren dreigen te raken, terwijl niet te verwach¬
ten is dat hierin binnen afzienbare tijd verbetering
komt.® Zelfs ten aanzien van een gemeenschappe¬
lijk verzoek bij echtscheiding, waarbij partijen
het eens zijn, dat een van beide ouders het gezag
krijgt, stellen sommige rechtbanken nadere eisen
(feiten en omstandigheden moeten worden gesteld
waaruit volgt dat de gewenste gezagsvoorziening
in het belang van het kind moet worden geacht).
Dit - zoals expliciet wordt gesteld - mede in ver¬
band met het feit dat onder de huidige wetgeving
op vrij eenvoudige wijze de nieuwe partner van
de met het gezag belaste ouder het gezag over
het minderjarig kind kan verkrijgen.'® Verder is op¬
vallend, dat waar voorheen een ernstig geschil tus¬
sen de ouders na scheiding over de verblijfplaats
van het kind welhaast onvermijdelijk moest leiden
tot eenhoofdig ouderlijk gezag, tegenwoordig met
behoud van het gezamenlijk ouderlijk gezag de ge¬
wone verblijfplaats bij verschil van mening eenvou¬
digweg door de rechter wordt bepaald of bij later
verzoek wordt gewijzigd!
6. De situatie vóór 1 januari 1998
Vóór 1 januari 1998 was het in de meerderheid van
de gevallen nog zo, dat een van beide ouders na
scheiding alleen werd belast met het ouderlijk ge¬
zag. Gevolg van de invoering van het art. 253t-gezag is, dat vanuit de oude situatie van het eenhoof¬
dig ouderlijk gezag een groot aantal ouders met
hun nieuwe partner zich tot de rechtbank kan
wenden met het verzoek gezamenlijk met het ge-

3. Zie HR 8 januari 1988, NJ 1988, 857.
4. Brief van 1 mei 2000, Kamerstukken II 1999/00, 22 700, nr. 31.
5. Zie P. Vlaardingerbroek, 'Adoptie door paren van gelijk geslacht',
FJR september 2000, p. 198-202.
6. Handelingen II 1996/97, p. 62-4521.
7. FJR 1997, nr. 12, p. 264-274, m.n. p. 266.
8. Zie ook P. Vlaardingerbroek, Ouder worden, ouder blijven, Kluwer, 1998.
9. HR 10 september 1999, NJ 2000, 20.
10. Zie B. Willemsen, 'Het ouderlijk gezag in de rechtspraktijk', EB
2000, p. 4-7.
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zag bekleed te worden. Dit, terwijl er tussen de
ouders een soms veel betere relatie is dan tussen
de ouders, die na 1 januari 1998 gescheiden zijn
en er regelmatig sprake is van een goed functione¬
rende omgangsregeling. Terecht merkt de ouder
zonder gezag op, dat er geen enkele twijfel zou
zijn, dat hij of zij in geval van scheiding na 1 ja¬
nuari 1998 het gezamenlijk gezag zou hebben be¬
houden.
Deze kwesties geven helaas aanleiding tot schrij¬
nende procedures, waarbij een zinvolle uitleg van
de wetsbepalingen door de zittingsrechter maar
moeilijk te geven valt. In het familierecht zijn te¬
genacties van een boze ouder vervolgens zelden
adequaat: het verzoek om alsnog te komen tot ge¬
zamenlijk gezag strandt op een gebrek aan (vereis¬
te) medewerking van de ouder met gezag (art. 253o
lid 1). Er is feitelijk geen enkele reden voor gezagswijziging, die door de boze ouder wordt gevraagd
en ook een verzoek tot uitbreiding van de be¬
staande omgangsregeling maakt weinig kans, om¬
dat die juist onder invloed van alle ellende de nei¬
ging heeft in te krimpen.
Ingrijpend voor de ouder op afstand is verder, dat
tegelijk met het verzoek tot gezamenlijk gezag
als bedoeld in art. 253t, wijziging van de geslachts¬
naam kan worden gevraagd in de geslachtsnaam
van de met het gezag belaste ouder of de ander.
Vooral door de combinatie van een verzoek tot ge¬
zamenlijk gezag, gecombineerd met een verzoek
tot achternaamswijziging krijgt de niet met het ge¬
zag belaste ouder licht het gevoel, dat hij geheel
'ontouderd' wordt.
7. De geslachtsnaamswijziging
Nog twee kanttekeningen bij de geslachtsnaams¬
wijziging.
Ook voor de geslachtsnaamswijziging in geval van
art. 253t geldt een verzorgingstermijn van een
jaar. Dit is heel opmerkelijk, indien men de termij¬
nen bekijkt, die benodigd zijn voor wijziging van
de geslachtsnaam in die van de opvoeder. BCrachtens art. 3 van de Richtlijnen 1997 kan de achter¬
naam van een minderjarig kind in die van zijn ver¬
zorger worden gewijzigd, maar dan moeten wel
verzorgingstermijnen in acht worden genomen
die aanzienlijk langer zijn dan een jaar. Is het
kind jonger dan twaalf jaar, dan is de verzorgings¬
periode vijf jaar; is het kind twaalf jaar of ouder
dan geldt een termijn van drie jaar. Gaat het om
Idnderen in een gezin, die deels jonger en deels
ouder zijn dan twaalf jaar, dan is een termijn
van vijfjaar van toepassing. Uit deze lange verzor¬
gingstermijnen voor jonge kinderen, blijkt volgens
P. Vlaardingerbroek duidelijk de terughoudendheid
die de wetgever inneemt ten aanzien van de geslachtsnaaniswij ziging.^ ^
Het is daarom niet erg consistent, dat de wetgever
bij geslachtsnaamswijziging in die van de partner
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als bedoeld in art. 253t lid 5 volstaat met een ver¬
zorgingstermijn van een jaar, ongeacht de leeftijd
van de kinderen.
Een tweede opmerking heeft betrekking op de ont¬
wikkeling in de rechtspraak.
Kritisch is de rechtspraak op verzoeken tot naams¬
wijziging bij gezamenlijk ouderlijk gezag.In bei¬
de gevallen werd het verzoek tot gezamenlijk gezag
gehonoreerd, maar telkens werd het verzoek tot
naamswijziging afgewezen. Het Hof Den Haag is
op 19 april 2000 het meest uitgesproken: 'Het hof
overweegt dat, ongeacht het antwoord op de vraag
of de minderjarige van twaalf jaar of ouder instemt
met de verzochte naamswijziging, bezien dient te
worden of het belang van het kind zich tegen toe¬
wijzing verzet. Met de rechtbank is het hof van oor¬
deel dat terughoudend met geslachtsnaamswijzi¬
ging dient te worden omgegaan, nu de geslachts¬
naam een deel van de identiteit van een persoon
weerspiegelt. Met name geldt dit in gevallen, waar¬
in het verzoek ertoe strekt de geslachtsnaam van
het minderjarige kind te wijzigen in die van de ge¬
zagdragende nieuwe partner van een van de
ouders. Niet ondenkbaar moet immers worden ge¬
acht dat het gezamenlijk gezag voor het einde
van de minderjarigheid wordt beëindigd en een
der juridische ouders wederom met het eenhoofdi¬
ge gezag wordt belast. Hoewel de identiteit van kin¬
deren mede wordt gevormd door de verbondenheid
met degene(n) die voor hen zorgt of zorgen, is een
ander zeer belangrijk aspect van de identiteit gele¬
gen in de wortels van het kind. Dit geldt in dit ge¬
val met name, nu uit de geslachtsnaam van de kin¬
deren hun deels Griekse oorsprong blijkt.'
Hof Arnhem op 2 mei 2000: "Ingevolge artikel
l:253t lid 5 onder c wordt een verzoek tot wijzi¬
ging van de geslachtsnaam van het kind in de ge¬
slachtsnaam van de met het gezag belaste ouder
of de ander afgewezen, indien het belang van het
kind zich tegen toewijzing verzet. Y heeft er belang
bij dat zijn vader niet wordt bevestigd in diens
angst dat zijn zoon van hem - zoals hij het noemt
- wordt "losgeweekt". Die angst zou alleen maar
bevorderd worden wanneer Y niet langer dezelfde
naam als X zou dragen. Het hof is na afweging
van de betrokken belangen van oordeel dat het
door X gestelde belang van Y dat diens band met
hem in stand blijft doordat Y de naam van X blijft
dragen, mede gelet op de jeugdige leeftijd van Y,
zwaarder weegt dan het door verzoekers gestelde
belang van Y om dezelfde naam te dragen als de an¬
dere kinderen in het gezin van verzoekers. Het be¬
lang van Y verzet zich dan ook tegen de verzochte
naamswij ziging.'
8. Conclusies en aanbevelingen
Naar aanleiding van het bovenstaande kom ik tot
de navolgende conclusies en aanbevelingen:

a. Door een strikte toepassing van het beginsel van
het gezamenlijk gezag voor ouders na scheiding,
wordt de mogelijkheid van sociaal gezag als be¬
doeld in art. 253t navenant teruggedrongen.
b. Toepassing van het art. 253t-gezag is daarente¬
gen op grote schaal mogelijk, wanneer de echt¬
scheiding van de ouders heeft plaatsgevonden
vóór 1 januari 1998.
c. Er zouden in dit opzicht minder problemen zijn,
indien de wetgever gezamenlijk gezag voor meer
dan twee personen mogelijk zou maken; daarbij
zou onderscheid gemaakt kunnen worden in gezag
ten aanzien van belangrijke Icwesties (verblijf¬
plaats, schoolkeuze, gezondheidslcwesties e.d.) en
gezag met betrekking tot de dagelijkse verzorging
en opvoeding van de minderjarige. Het medegezag
ten aanzien van belangrijke Icwesties sluit aan bij
de regeling van informatie en consultatie en is in
de praktijk bij veel echtscheidingen goed te hante¬
ren voor de ouder op afstand. De sociale ouder zou
daarbovenop het medegezag met betrelclcing tot de
dagelijkse verzorging en opvoeding kunnen krij¬
gen. Dat aldus drie ouderfiguren het gezag uitoefe¬
nen ten aanzien van belangrijke Icwesties, lijkt me
in de praktijk geen onoverkomelijk probleem.
d. Anders dan in de huidige praktijk zouden geza¬
menlijk ouderlijk gezag en gezamenlijk gezag van
een ouder met partner niet meer met elkaar hoe¬

ven te concurreren. Thans staat -mijns inziens ge¬
heel ten onrechte - de regeling van het sociaal
ouderschap als straf op beëindiging van het geza¬
menlijk gezag van ouders!
e. Het is in ieder geval al een grote verbetering, in¬
dien het criterium, vermeld in art. 253t lid 3, wordt
aangepast. De belangen van de andere ouder bij
het voortduren van een goede relatie met zijn
kind moeten worden meegewogen bij het verzoek.
De beslissing dient te worden genomen, die het
meest in het belang van het kind kan worden ge¬
acht.
f. De rechtspositie van de minderjarige bij het ver¬
zoek dient op één lijn gesteld te worden met die
van de minderjarige bij eenpersoonsadoptie (art.
228 lid 1 onder a).
g. De gelijktijdige geslachtsnaamswijziging van art.
253t lid 5 is - ook in het wettelijk stelsel - te pre¬
matuur. De termijnen uit de richtlijnen 1997 ten
aanzien van achternaamswij ziging dienen hier te
worden toegepast.

11. P. Vlaardingerbroek, 'De achternaam na beëindiging van een
relatie', EB 2000, nr. 7/8, p. 6-13.
12. Zie Hof Den Haag 19 april 2000, FJR 2000, p. 151-152 en Hof
Arnhem 2 mei 2000, FJR 2000, p. 238-239.

Herziening OTS (nog) geen verbetering

voor betrokkenen
hoofdlijnen van de wetsevaluatle OTS
Mariëlle Bruning & Majone Steketee

De huidige regeling van de OTS, die geldt sinds 1 november 1995, is onlangs geëvalueerd
door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het ministerie van Justitie.^ Uit het on¬
derzoeksrapport blijkt dat het doel van de wetsherziening in 1995 maar gedeeltelijk is
bereikt. Hoewel de kaders van de wet helder zijn en in grote lijnen als zodanig worden
uitgevoerd, is de rechtspositie van de betrokkenen in de praktijk niet verbeterd. Een ver¬
betering van de uitvoering van de wet, aanpassing van de wetgeving en een fundamentele
bezinning op kinderbescherming lijken dan ook noodzakelijk.
Inleiding
1. J. de Savornin Lohman, M.R. Bruning, M.J.H. Goderie, S.M.A.
^
■■
NIeborg en M.J. Steketee, Adef rechf onder foez/chf gesfeW - evaDe regeling van de OTS IS m november 1995 ingrij- OTS-wetgeving. utrecht: Verwey-Jonker Instituut
pend gewijzigd. Een OTS kan door de kinderrechter
2000. Dit artikel is een bewerking van het evaluatie-onderzoek.

Mr. drs. M.R. Bruning is als docent-onderzoeker werkzaam bij de afdeling privaatrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Dr. M.J. Steketee is als senior-onderzoeker (programma-coördinator Jeugd)
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worden uitgesproken als minderjarigen ernstig in
hun ontwikkeling worden bedreigd. De minderjari¬
gen komen onder toezicht van een gezinsvoogdij¬
instelling, zonder dat de ouders het ouderlijk ge¬
zag verliezen. Hoewel de OTS dan ook is bedoeld
als tijdelijke maatregel, is ongeveer de helft van
het aantal minderjarigen dat onder toezicht staat
ook uit huis geplaatst. De OTS is de meest voorko¬
mende maatregel van kinderbescherming; in Ne¬
derland zijn inmiddels ruim 20 000 minderjarigen
onder toezicht gesteld en dit aantal stijgt nog jaar¬
lijks.
De belangrijkste doelstelling van de herziening van
de OTS was het verbeteren en het verduidelijken
van de rechtswaarborgen voor betrokkenen bij
een maatregel.^ Dit heeft er toe geleid dat de kin¬
derrechter een deel van zijn vroegere macht is
kwijtgeraakt: hij moet zich voortaan beperken tot
recht spreken, terwijl de gezinsvoogdij-instelling
de uitvoering van de maatregel voor haar rekening
neemt en de Raad voor de kinderbescherming een
controlerende taak heeft gekregen. De andere be¬
langrijke wijziging ten opzichte van de oude rege¬
ling is de verruiming van mogelijkheden voor betroldcenen om beslissingen die betrekking hebben
op de OTS te laten toetsen.
Kinderbescherming in het algemeen en OTS in het
bijzonder is een ingewildceld krachtenspel, waarbij
het belang van juridische zuiverheid en het belang
van een zorgvuldige hulpverlening niet altijd paral¬
lel lopen. Zowel de wetgever als het veld waren dan
ook benieuwd wat voor effecten de nieuwe regeling
van de OTS zou hebben. Het ministerie van Justitie
heeft dan ook het Verwey-Jonker Instituut ingescha¬
keld om hier onderzoek naar te doen. Medio 1999
is een team onderzoekers vanuit uiteenlopende dis¬
ciplines aan de slag gegaan om een antwoord te
vinden op de vragen hoe de nieuwe regeling in
de praktijk werkt, of het doel van de herziening
is bereikt en of de belangen van ouders, pleegou¬
ders en (vooral) minderjarigen voldoende zijn ge¬
waarborgd. De aanpak van het onderzoek was veel¬
zijdig: juridisch-technisch onderzoek, statistisch
onderzoek, schriftelijke enquêtes en document¬
analyse, interviews met beroepskrachten, ouders,
pleegouders en minderjarigen en een expertmee¬
ting.
Het onderzoeksrapport is eind vorig jaar afgerond.
De belangrijkste conclusie is allereerst dat de ka¬
ders van de wet helder zijn en dat de wet in grote
lijnen als zodanig ook wordt uitgevoerd. De ver¬
schillende ketenpartners ervaren de wijziging van
hun onderlinge taalcverdeling, die voortkomt uit
de scheiding tussen het rechtspreken over en het
uitvoeren van de OTS, als positief. De implementa¬
tie van de wezenlijke verandering die de wetswijzi¬
ging in de werkzaamheden van alle partijen heeft
aangebracht, heeft wel veel tijd gekost en is nog
voor verbetering vatbaar. De tweede belangrijke
conclusie is dat de versterking van de rechtspositie
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van (pleeg)ouders en minderjarigen in de praktijk
niet wordt gerealiseerd, waardoor deze belangrijke
doelstelling van de wetsherziening niet is uitgeko¬
men. Hieronder zullen wij naar aanleiding van de
belangrijkste wijzigingen van de regeling van de
OTS nader op deze bevindingen ingaan, waarna
wij een aantal aanbevelingen uit het onderzoeks¬
rapport zullen belichten.
Taakverdeling en samenwerking ketenpartners
Men kan concluderen dat de wet voldoende duide¬
lijk is over hoe de taken en verantwoordelijlcheden
verdeeld zijn over de verschillende schakels in de
keten, te weten rechtsprekend/toetsend (de kinder¬
rechter), de verantwoordelijkheid voor de uitvoe¬
ring (gezinsvoogdij-instelling ) en controlerend (de
Raad). Kinderrechters, gezinsvoogdij-instellingen
en de Raad voor de kinderbescherming zijn positief
over de scheiding der machten die met de wet ge¬
realiseerd is. In de uitvoeringspraktijk zijn er wel
een aantal problemen als gevolg van de gewijzigde
taken en verantwoordelijkheden van de betrokken
partijen.
Ten eerste is onduidelijk hoe de Raad voor de kin¬
derbescherming inhoud geeft aan haar controle¬
rende taak. De controlerende rol van de Raad heeft
zich gaandeweg in de uitvoeringspraktijk ontwik¬
keld, waardoor de vestigingen van de Raad ieder
een eigen werlcwijze hebben ontwikkeld. Het is
hierdoor niet inzichtelijk op welke wijze en hoe
vaak de Raad de controlerende taak uitvoert. De on¬
derzoeksgegevens laten zien dat er veelal sprake is
van een papieren controle. Aan de hand van de be¬
schikbare gegevens gaat de Raad na of de gezins¬
voogdij-instelling zorgvuldig gehandeld heeft bij
het nemen van de beslissing. De Raad doet zelf
geen onderzoek of voert dat zeer summier uit.
Daarbij komt dat de gezinsvoogdij-instellingen de
Raad voor de kinderbescherming (te) laat informe¬
ren, waardoor het zelf uitvoeren van onderzoek
ook veelal onmogelijk gemaakt wordt.
De kinderrechters hebben de indruk dat de recht¬
sprekende taak goed loopt, maar dat hun toetsende
taak ten aanzien van de beslissingen van de gezins¬
voogdij-instellingen nauwelijks uit de verf komt. Er
worden volgens de kinderrechters te weinig beslis¬
singen van de gezinsvoogdij-instelling ter toetsing
aan de kinderrechter voorgelegd. Hiervoor worden
twee redenen aangevoerd: ten eerste komt de
Raad bijna nooit ter zitting in het kader van de
controlerende taak; ten tweede is met het verval¬
len van het spreekuur van de kinderrechter 'oude
stijl' voor belanghebbenden de drempel te hoog ge¬
worden om in beroep te gaan over een beslissing
van de gezinsvoogdij-instelling bij de kinderrech¬
ter.
De medewerkers van de gezinsvoogdij-instellingen
zijn net als de kinderrechters van mening dat de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering beter op

zijn plaats is bij de gezinsvoogdij-instelling dan bij
de kinderrechter. In de praktijk blijkt echter dat
het tijdsbeslag aan de rapportage en administratie
als gevolg van de wetswijziging zo is toegenomen,
dat dit ten koste gaat van de cliëntencontacten.
Verder is door de wetswijziging meer juridische
kennis vereist voor een gezinsvoogd. Dit heeft een
verdere juridisering van het werk tot gevolg die
tot nu toe ten koste gaat van het pedagogisch ka¬
rakter en gezag van het gezinsvoogdijwerk.
Ten slotte heeft de splitsing van verantwoordelijk¬
heden en taken tot gevolg dat er nauwelijks sprake
is van zowel formele als informele samenwerking.
Waar vroeger veelal mondeling overleg was tussen
de gezinsvoogdij-instelling en de Raad of kinder¬
rechter verloopt met name de informatieover¬
dracht alleen nog via dossiers. Het is de vraag of
het in het belang van het kind is om de splitsing
in verantwoordelijkheid zo ver door te voeren.
Het beleid van de jeugdzorg is immers steeds
meer gericht op continuïteit van de hulp, casemanagement en ketenlcwaliteit.
Wat betreft de implementatie van de gewijzigde
wet zijn alle respondenten van de gezinsvoogdij-in¬
stellingen van oordeel dat, achteraf bezien, de in¬
stelling in 1995 niet goed in staat was inhoud te ge¬
ven aan haar nieuwe functie. Er waren een betere
informatievoorziening en scholing en een langere
voorbereidingstijd nodig geweest. Er is veel aan¬
dacht besteed aan de juridische aspecten, waardoor
de (ped)agogische consequenties op de achtergrond
raakten. Toch wordt er een tekort aan juridische
scholing gesignaleerd.
Ook een deel van de raadsmedewerkers is niet te¬
vreden over de wijze van implementatie. Het heeft
ontbroken aan een fundamentele inhoudelijke dis¬
cussie over de rol van de Raad en aan het tijdig ont¬
wikkelen van toetsingsinstrumenten. Anderen
daarentegen zijn wel te spreken over de aandacht
die de implementatie heeft gekregen en nog steeds
krijgt.
De schriftelijke aanwijzing in de praktijk
Belangrijk nieuw element is de regeling van de
aanwijzing. Omdat de kinderrechter op afstand
Icwam te staan was het nodig om de gezinsvoog¬
dij-instelling een juridisch instrument te geven
bij de uitvoering van de OTS. De gezinsvoogdij-in¬
stelling kan ter uitvoering van haar taak schriftelij¬
ke aanwijzingen geven over de verzorging en op¬
voeding van de minderjarige, die de gezagsouder
en het kind moeten opvolgen (art. 1:258 BW). Een
aanwijzing is een opdracht tot een doen of nalaten.
Bijvoorbeeld: het kind moet bepaalde cursussen
volgen, of de ouder moet contact van het kind
met derden toestaan. Via een aanwijzing kan de gezinsvoogdij-instelling de contacten tussen gezags¬
ouder en kind beperken voor de duur van de uit¬

huisplaatsing (art. 1:263a BW). Daarmee mag niet
een door de rechter - bijvoorbeeld na echtschei¬
ding - getroffen omgangsregeling worden door¬
kruist.
Er zijn in de wet geen inhoudelijke grenzen aan de
inhoud van een aanwijzing gesteld. Wat betreft de
schriftelijke aanwijzingen bestaat in de praktijk
geen eenduidigheid over wat er onder moet wor¬
den verstaan. De gezinsvoogdij-instellingen zijn
zeer terughoudend in het geven van een aanwij¬
zing en in de praktijk worden deze zelden gegeven,
aangezien er bij het niet opvolgen van de aanwij¬
zing geen consequenties aan verbonden kunnen
worden. De sanctiemogelijldieden, zoals dreiging
met uithuisplaatsing of ontzetting, zijn zo ex¬
treem, dat de gezinsvoogdij-instellingen veelal al¬
leen een aanwijzing gebruiken in die situaties
waarin deze sancties gerechtvaardigd zijn.
Het instrument aanwijzing past volgens de gezins¬
voogden ook niet in hun pedagogische taakopvat¬
ting van het gezinsvoogdijwerk. Er is in de praktijk
echter een zeer dunne scheidslijn tussen het geven
van pedagogische adviezen of directieven en het ge¬
ven van een aanwijzing. Veel van de adviezen of di¬
rectieven van de gezinsvoogd zouden als een mon¬
delinge aanwijzing kunnen worden opgevat. Rede¬
nen om wel een aanwijzing te geven zijn het niet
nakomen van de omgangsregeling of schoolver¬
zuim.
Men kan concluderen dat de gezinsvoogden zelf
van mening zijn dat de invoering van het instru¬
ment aanwijzing niet heeft bijgedragen aan de
rechtspositie van de gezinsvoogdij-instelling. In¬
middels is er een tendens zichtbaar dat de gezins¬
voogdij-instellingen van mening zijn dat het instru¬
ment aanwijzing niet alleen juridisch ingezet moet
worden, maar dat het ook een pedagogische meer¬
waarde kan hebben. Dit zou kunnen betekenen dat
in de toekomst meer gebruik zal worden gemaakt
van de schriftelijke aanwijzing.
De meeste van de geïnterviewde ouders en kinde¬
ren hadden nog nooit van een aanwijzing gehoord.
Ook bij de pleegouders bestaat daarover onwetend¬
heid. De kinderrechters krijgen in de praktijk zel¬
den te maken met een beroepsprocedure tegen
een schriftelijke aanwijzing. Zij gaan overigens
vanwege de rechtsbescherming van belanghebben¬
den soepel om met het vereiste dat een aanwijzing
schriftelijk gegeven moet worden. Bezwaar tegen
een mondelinge aanwijzing nemen zij wel in be¬
handeling. Ook wordt er door kinderrechters
soms een aanwijzing ter zitting uitgelokt door de
gezinsvoogd te vragen zijn beslissing met betrek¬
king tot de verzorging en opvoeding van de min¬
derjarige op papier te zetten.

2. Kamerstukken II 1992/93, 23 003, nr. 3, p. 20-21.
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De praktijk van uithuisplaatsing
Machtiging uithuisplaatsing
Een OTS kan gepaard gaan met een uithuisplaat¬
sing van de minderjarige. In de huidige regeling
heeft de wetgever geoordeeld dat 'een duidelijke en
goede rechtspositie van de betrokken ouders en minderja¬
rige het best gediend is met een systeem waarin de gezins¬
voogdij-instelling de uithuisplaatsing initieert, maar haar
bevoegdheid tot plaatsing ontleent aan de machtiging
van de kinderrechter die deze machtiging voor een be¬
paald doel verleent en voor de duur van ten hoogste een
jaar'.^ De Idnderrechter geeft een machtiging af
voor een specifieke voorziening of een specifieke
verblijfplaats, zoals een machtiging 'voorziening
voor pleegzorg', waarmee een minderjarige in een
pleeggezin kan worden geplaatst, of een machti¬
ging 'open voorziening voor verzorging en opvoe¬
ding'. De kinderrechter kan niet langer zelf beslis¬
sen over het soort machtiging uithuisplaatsing,
maar kan slechts op verzoek van de gezinsvoog¬
dij-instelling, de Raad voor de kinderbescherming
of op vordering van het Openbaar Ministerie een
bepaald soort machtiging uithuisplaatsing afgeven.
Uit de evaluatie blijkt dat kinderrechters verschil¬
lend omgaan met de regeling omtrent de machti¬
ging uithuisplaatsing. Sommige kinderrechters
werken met vier verschillende categorieën (residen¬
tieel, voorziening voor pleegzorg, zelfstandig op ka¬
mers, gesloten inrichting), terwijl andere kinder¬
rechters elf verschillende categorieën hanteren. Ge¬
zinsvoogdij-instellingen die in meerdere arrondis¬
sementen werken vinden dit lastig, omdat zij tel¬
kens een verzoek tot machtiging uithuisplaatsing
moeten aanpassen aan de verschillende werlcwijze
per arrondissement. Een ander gevolg van dit ver¬
schil betreft de beleidsvrijheid van de gezinsvoog¬
dij-instelling: hoe minder categorieën door een kin¬
derrechter worden gehanteerd, hoe groter de be¬
leidsruimte voor de instelling is bij een plaatsing
van de minderjarige. Ook kan bij het gebruik van
minder verschillende categorieën door de instel¬
ling gemalckelijker een overplaatsing worden gere¬
aliseerd zonder dat een verzoek tot een nieuwe
machtiging nodig is.
Sommige kinderrechters geven op verzoek een zo¬
genaamde 'trajectmachtiging' af: een machtiging
voor twee opeenvolgende categorieën, waarbij een
duidelijke volgorde wordt aangegeven. Hierbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan een minderjarige
die tijdelijk met een crisisplaatsing wordt opgevan¬
gen en daarna zal worden geplaatst in een residen¬
tiële instelling. De kinderrechters die van een tra¬
jectmachtiging gebruik maken, doen dit alleen
als duidelijk is waarom een bepaald traject zal wor¬
den gevolgd. Andere kinderrechters geven geen
machtiging uithuisplaatsing af voor twee opeenvol¬
gende categorieën, omdat zij vinden dat dit niet
hun taak is en anders teveel vrijheid aan de instel¬
ling zou worden gegeven zonder rechterlijke con¬
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trole. Hoewel de term 'trajectmachtiging' niet bij
alle gezinsvoogdij-instellingen bekend is, vragen
de meeste instellingen wel machtigingen aan
voor meerdere categorieën, waarbij een volgorde
van plaatsing wordt aangegeven.''
Een ander verschil in toepassing van de machtiging
uithuisplaatsing betreft het feit dat sommige kin¬
derrechters duidelijk aangeven gebruik te maken
van verschillende maximale termijnen voor de
plaatsing van de minderjarige. Andere kinderrech¬
ters geven standaard een machtiging af voor de
maximale duur van twaalf maanden, tenzij het
gaat om eeir crisisplaatsing, een observatie of een
plaatsing in een gesloten setting. Kinderrechters
die de duur van de machtiging afhankelijk van de
concrete situatie variëren, geven als redenen dat
zij op deze wijze meer controle behouden op het
uitvoeringsbeleid van de instelling, dat bij een kor¬
tere duur van de machtiging de acceptatiegraad
van ouders en minderjarigen voor de uithuisplaat¬
sing wordt verhoogd en dat ouders en minderjari¬
gen meer rechtswaarborgen wordt geboden omdat
er vaker een rechterlijke toetsing plaatsvindt.
De termijn van drie maanden waarbinnen een min¬
derjarige moet zijn geplaatst na het afgeven van de
machtiging uithuisplaatsing, levert volgens gezins¬
voogden soms slechts een probleem op omdat er
sprake is van een tekort aan plaatsen. Bepaalde
groepen minderjarigen, zoals zwakbegaafde kinde¬
ren met gedragsproblemen of minderjarigen met
psychiatrische problematiek, zijn moeilijk plaats¬
baar. Dit is echter geen gevolg van de wetsherzie¬
ning van de OTS.
Gesloten plaatsing
Voor een plaatsing van een minderjarige in een ge¬
sloten inrichting geldt als extra vereiste dat sprake
moet zijn van ernstige gedragsproblemen van de
minderjarige. Zodra het verzoek hiertoe bij de kin¬
derrechter binnenkomt, krijgt de minderjarige een
raadsman toegewezen gezien het vrijheidsbene¬
mende karakter van de maatregel. Uit de inter¬
views met jongeren blijkt dat zij het belangrijk vin¬
den dat zij een advocaat krijgen toegewezen om
hun belangen te vertegenwoordigen. Ook de kin¬
derrechters zijn van mening dat de toevoeging
van een raadsman bij een verzoek tot plaatsing in
een gesloten inrichting heel belangrijk en positief
is en dat de advocaat een duidelijke rol kan spelen
op de zitting. Zo kan de advocaat alternatieven aan¬
dragen voor een gesloten plaatsing van de minder¬
jarige. Hoewel zowel de gezinsvoogden als de staf¬
medewerkers van de gezinsvoogdij-instellingen
het een goede zaak vinden dat minderjarigen een
advocaat hebben die hen bijstaat, voelen de gezins¬
voogden zich soms onvoldoende juridisch ge¬
schoold om goed verweer te bieden op de zitting
waar een advocaat aanwezig is.
Een door de kinderrechters gesignaleerd juridisch
knelpunt betreft het probleem dat een minderja-

rige op grond van de wet bij een gesloten plaatsing
niet zelfstandig hoger beroep kan instellen, maar
volgens de wet door zijn ouders of door een bijzon¬
der curator moet worden vertegenwoordigd. Het is
omslachtig dat de raadsman, die de minderjarige
immers al bijstaat, eerst benoemd moet worden
tot bijzonder curator voordat deze hoger beroep
kan instellen voor de minderjarige.^
Beëindiging uithuisplaatsing
Een gezinsvoogdij-instelling kan beslissen tot een
terugplaatsing van de minderjarige (door een be¬
ëindiging of niet-verlenging van de uithuisplaat¬
sing) of tot een overplaatsing binnen de afgegeven
categorie (bijvoorbeeld van het ene pleeggezin naar
het andere bij een machtiging 'voorziening voor
pleegzorg'). Art. 1:263 BW biedt ouders met gezag,
minderjarigen en degene die de minderjarige ver¬
zorgt en opvoedt de mogelijkheid om tegen een be¬
slissing eerst bezwaar aan te tekenen bij de gezins¬
voogdij-instelling en vervolgens in beroep te gaan
bij de kinderrechter. Deze regeling biedt echter
niet voor alle betrokkenen bij een OTS en niet in
alle situaties bij een terug- of overplaatsing van
een minderjarige voldoende mogelijlcheden. Zo
kunnen ouders zonder gezag geen beroep doen
op deze regeling. Ook de opnemende voorziening
(bijvoorbeeld de groepsleider van een minderjarige
die in een residentiële instelling is geplaatst) kan
geen bezwaar maken als de gezinsvoogdij-instelling
beslist dat de minderjarige terug naar huis kan.
Pleegouders kunnen niet bewerkstelligen, zelfs
niet met een beslissing van de kinderrechter, dat
de terugplaatsing van hun onder toezicht gestelde
pleegkind daadwerkelijk wordt geblokkeerd.® Kin¬
derrechters zien dit als een probleem: zij kunnen
de beslissing van de instelling wel toetsen, maar
niet tegenhouden. Naar hun mening zouden zij
dan ook een grotere rol moeten krijgen bij terug¬
plaatsingen. De meeste respondenten van de ge¬
zinsvoogdij-instellingen zijn hier echter geen voor¬
stander van.
De beslissing tot beëindiging van een uithuisplaat¬
sing moet door de gezinsvoogdij-instelling aan de
Raad voor de kinderbescherming worden gemeld.
De Raad heeft een toetsende taak ten aanzien van
deze beslissingen. Het blijkt dat het de instelling
niet altijd lukt om de Raad tijdig in te lichten
over de beslissing tot beëindiging of niet-verlen¬
ging van de plaatsing. Dit laatste wordt bevestigd
door een onlangs uitgebracht rapport van de Ne¬
derlandse Gezinsraad.^ De respondenten van de gezinsvoogdij-instellingen geven aan dat hen niet al¬
tijd duidelijk is wat de rol is van de Raad bij de be¬
ëindiging of de beslissing tot niet-verlenging van
de uithuisplaatsing.
Rechtswaarborgen in de praktijk
Een belangrijke vraag uit het onderzoeksrapport is

hoe het met de rechtspositie van ouders, minderja¬
rigen en pleegouders is gesteld: is deze sinds de
wetsherziening versterkt? Het informele spreekuur
bij de kinderrechter, dat in de oude regeling kon
worden gebruikt voor elk conflict waarbij ouders
en minderjarigen in het kader van een OTS waren
betrokken, is in de huidige regeling afgeschaft ge¬
zien de scheiding van de rechtsprekende en de uit¬
voerende taak bij een OTS. De wetgever noemt bij
de totstandkoming van de huidige OTS-regeling
echter dat 'de beperking van de toegang tot de rechter
tot rechtspraak gepaard gaat met grotere rechtswaarbor¬
gen ten aanzien van de uitvoering van de OTS door de ge¬
zinsvoogdij-instelling'.^ De instelling dient zich bij het
nemen van beslissingen dan ook als bestuursor¬
gaan te houden aan de eisen die voortvloeien uit
de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). De nieuwe
structuur biedt volgens de wetgever een samenhan¬
gend en duidelijk stelsel van rechtswaarborgen.
Voor rechtstreeks belanghebbenden (op grond van
art. 798 lid 1 Rv 'degene op wiens rechten en/of verplich¬
tingen de zaak rechtstreeks betrekking heeft') staat de
mogelijkheid van hoger beroep open tegen een be¬
slissing van de kinderrechter, terwijl in de OTS-re¬
geling uit Boek 1 BW is genoemd wie tegen welk
soort uitvoeringsbeslissing van de gezinsvoogdij-in¬
stelling bezwaar of beroep kan instellen.
De OTS-regeling blijkt juridisch ingewikkeld en
biedt niet voor elke beslissing aan alle direct be¬
trokkenen een mogelijldieid tot het instellen van
bezwaar en beroep. Een voorbeeld is de eerderge¬
noemde beslissing tot terugplaatsing van de min¬
derjarige naar ouders. Slechts de ouder met gezag,
een ander die de minderjarige verzorgt en opvoedt
(lees: pleegouder) en de minderjarige van twaalf
jaar of ouder kunnen tegen deze beslissing be¬
zwaar maken bij de instelling en vervolgens beroep
instellen bij de kinderrechter, terwijl een ouder
zonder gezag geen juridische actie kan onderne-

3. Kamerstukken II 1992/93, 23 003, nr. 3, p. 17.
4. Ook gaan kinderrechters verschillend om met het afgeven van
een machtiging uithuisplaatsing voor meer dan één categorie zon¬
der volgorde van plaatsing, waarmee een minderjarige naar een an¬
der soort categorie kan worden overgeplaatst zonder dat de kinder¬
rechter een nieuwe machtiging hoeft af te geven. Verder komt het
voor dat een uithuisplaatsing op verzoek (meestal bij een conflict
over de plaatsing) binnen een bepaalde categorie wordt beperkt,
bijvoorbeeld geen plaatsing In een 'voorziening voor pleegzorg'
maar In een bij name genoemd pleeggezin.
5. In de jurisprudentie Is een minderjarige die met zijn raadsman ho¬
ger beroep heeft ingesteld tegen een gesloten plaatsing al herhaal¬
delijk ontvankelijk verklaard. Zie bijvoorbeeld Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11 februari 1998, NJ 1998, 866, en 27 oktober 1999,
NJkort 2000, 4.
6. Zie over dit probleem o.a. A.C. Quik-Schuijt, 'Het Arnhemse Hof
en de rechtspositie van pleegouders', In: FJR 1999, nr. 4, p. 15-11.
7. NGR-rapport Thuisplaatsing van pleegkinderen, Den Haag: Ne¬
derlandse Gezinsraad 2001. Uit onderzoek naar thuisplaatsing van
jonge pleegkinderen na langdurige uithuisplaatsing blijkt dat slechts
In een kwart van de onderzochte gevallen de Instelling heeft vol¬
daan aan de verplichting om van een beslissing tot beëindiging of
niet-verlenging van de uithuisplaatsing mededeling te doen aan
de Raad.
8. Kamerstukken II 1992/93, 23 003, nr. 3, p. 21.
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men. Hetzelfde geldt voor de schriftelijke aanwij¬
zing: een ouder zonder gezag en een dagelijks ver¬
zorger van de minderjarige hebben geen juridische
mogelijlcheid tot bezwaar of beroep. Het is de vraag
of in dat geval de kinderrechter toch kan beslissen
dat de ouder zonder gezag of de pleegouder op
grond van 'family life' met de minderjarige ontvan¬
kelijk is, of dat een beroep kan worden gedaan op
de bestuursrechter of op de kortgedingrechter. Het
is in de rechtspraak al voorgekomen dat een stief¬
ouder in een beroep tegen een schriftelijke aanwij¬
zing ontvankelijk is verklaard en ook is in de recht¬
spraak de mogelijkheid voor een ouder zonder ge¬
zag tot het instellen van een kort geding tegen
een beslissing tot wijziging van de verblijfplaats
van zijn kind erkend.® Kinderrechters pleiten er
dan ook voor om voor een ieder die 'family life'
heeft met de minderjarige op grond van art. 8
EVRM een toegang naar de kinderrechter mogelijk
te maken.
De rechtspositie van betrokkenen bij een OTS mag
dan op papier zijn verbeterd, maar dit wordt in elk
geval in de dagelijkse praktijk niet zo ervaren door
ouders, minderjarigen en pleegouders. Slechts iets
meer dan de helft van de ondervraagde jongeren
(van twaalf jaar of ouder) is op de hoogte van de
mogelijkheid om beroep in te stellen bij de kinder¬
rechter en slechts één minderjarige heeft daadwer¬
kelijk beroep ingesteld. Van de ondervraagde
ouders heeft eenderde wel eens een verzoekschrift
of schriftelijk bezwaar ingediend bij de kinderrech¬
ter. Van de tien ondervraagde pleegouders hebben
er vier wel eens een verzoekschrift of een schrifte¬
lijk bezwaar ingediend bij de kinderrechter. Hoe¬
wel de pleegouders hun rechtspositie over het alge¬
meen goed achten, zouden acht van de tien pleeg¬
ouders ook bij een OTS een zogenaamd blokkaderecht willen hebben, zodat ze een terugplaatsing
van hun pleegkind kunnen tegengaan. Het is overi¬
gens opvallend dat pleegouders niet goed op de
hoogte zijn van hun rechtspositie: vier pleegouders
denken ook een blokkaderecht te hebben bij een
OTS.
Een ander opmerkelijk resultaat is dat tweederde
van de ondervraagde minderjarigen aangeeft geen
contact te hebben gehad met de kinderrechter bij
het uitspreken van een OTS. Degenen die wel op
de zitting aanwezig waren, geven over het alge¬
meen aan dat zij tijdens die zitting inhoudelijk
niet veel in te brengen hadden en niet duidelijk
hun mening konden weergeven. Dit komt overeen
met de mening van de ondervraagde ouders: min¬
der dan de helft van de ouders die op de zitting
aanwezig waren heeft het gevoel dat ze konden
zeggen wat ze wilden. Een ruime meerderheid
vindt dat de kinderrechter niet goed heeft uitge¬
legd waarom het nodig was dat een gezinsvoogd
werd toegewezen. Voor ouders is dit over het alge¬
meen wel duidelijk. De helft van de respondenten
heeft niet goed begrepen wat er bij de kinderrech¬
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ter is besproken. Tweederde van de jongeren zegt
te weten hoe lang een OTS duurt, maar slechts de
helft hiervan geeft het juiste antwoord. De jonge¬
ren die een onjuist antwoord geven, denken bijna
allemaal dat een OTS tot je achttiende jaar duurt.
De conclusie die uit dit alles kan worden getrok¬
ken, is dat met de nieuwe rechtsmiddelen de
rechtsbescherming van ouders, pleegouders en
vooral die van de minderjarigen in de praktijk in
onvoldoende mate is gewaarborgd. Het is onduide¬
lijk voor welk probleem je bij welke instantie moet
zijn en het schriftelijk indienen van bezwaar levert
voor betrokkenen soms belemmeringen op. Ook
kinderrechters beamen dat er te weinig beslissin¬
gen van de gezinsvoogdij-instelling ter toetsing
aan de rechter worden voorgelegd, terwijl zij in
de oude regeling wel regelmatig conflicten behan¬
delden die via het informele spreekuur binnenlcwamen. Zij zijn dan ook bang dat sinds de wetswijzi¬
ging de drempel naar de kinderrechter te hoog is
geworden.
Aanbevelingen
Hoewel de kaders van de huidige OTS-regeling in
grote lijnen duidelijk zijn, is het zaak om te wer¬
ken aan een verdere consolidatie en uitwerking
van de intenties van de regeling. De richting bij
het denken aan verbeteringen is duidelijk, name¬
lijk een heldere toedeling van taken en bevoegdhe¬
den aan de betrokken instanties met de daarbij be¬
horende controle en een versterking van de rechts¬
positie van de direct betroldcenen bij een maatregel
van OTS. Dit alles mag vanzelfsprekend niet ten
koste gaan van de daadwerkelijke hulpverlening,
die nu juist zo hard nodig is. Nu gebleken is dat
in het veld wel overeenstemming bestaat over
hoe de wet in de praktijk uitwerkt, maar men
zeer verdeeld is over de mogelijke oplossingsrich¬
ting (dit bleek behalve uit de gehouden interviews
ook uit de expertmeeting bestaande uit een aantal
deskundigen), worden in het evaluatierapport drie
verschillende sporen aangegeven voor verbetering
van de huidige regeling.
De bescheiden route houdt een consolidatie van de
bestaande wetgeving in en beoogt een verbetering
van de uitvoering. Er is een grotere eenheid in op¬
treden nodig van de ketenpartners, nu blijkt dat er
landelijk grote verschillen zijn in de wijze waarop
kinderrechter. Raad voor de kinderbescherming
en gezinsvoogdij-instelling uitvoering geven aan
de wet. Zo zou de rechterlijke macht afspraken
kunnen maken over het aantal te hanteren catego¬
rieën voor een machtiging uithuisplaatsing. De
Raad zou de beoordeling van beslissingen van de
gezinsvoogdij-instelling tot beëindiging van de
OTS of de uithuisplaatsing kunnen verbeteren en
meer transparantie kunnen bieden bij de uitoefe¬
ning van deze taak. De gezinsvoogdij-instellingen

zouden de onafhankelijkheid van de klachtencom¬
missie binnen de instelling kunnen bevorderen.
Verder dienen ouders, pleegouders en mindeijarigen beter geïnformeerd te worden over hun rechts¬
positie. Gezien de onoverzichtelijkheid van de mo¬
gelijke procedures bij een OTS is juridische onder¬
steuning van de ouders en de minderjarigen wense¬
lijk.
De realistische route beoogt aanpassing van de wet¬
geving ter versterking van de rechtspositie van
ouders, pleegouders, minderjarigen en andere be¬
langhebbenden bij een OTS. Het gaat dan vooral
om een heroverweging van de mogelijkheden tot
rechterlijke toetsing van ingrijpende beslissingen
van de gezinsvoogdij-instelling, zoals terugplaat¬
sing van de minderjarige uit een pleeggezin. Hier¬
bij zijn verschillende oplossingen denkbaar, waar¬
van de minst vergaande het wijzigen van art.
1:263 BW betreft in de zin dat een kinderrechter
bij een toetsing van een beslissing tot beëindiging
van de plaatsing, een terugplaatsing of een over¬
plaatsing deze beslissing van de gezinsvoogdij-in¬
stelling daadwerkelijk kan tegenhouden. Een ver¬
dergaande variant is de uitbreiding van de rechter¬
lijke toetsing tot alle beslissingen omtrent de te¬
rugplaatsing of overplaatsing van minderjarigen
in pleeggezinnen. Ook zou de kinderrechter de be¬
voegdheid kunnen krijgen om op verzoek elke voor
beroep vatbare beslissing van de GVl marginaal te
toetsen.
Een ander aspect van deze route is de versterking
van de rechtspositie van pleegouders, ouders zon¬
der gezag en andere betrokkenen bij een OTS.
Elke betroldcene bij een OTS dient een gelijlcwaardige toegang tot de kinderrechter te krijgen, zodat er
ook ruimte is voor een evenwichtiger afweging van
de verschillende belangen. De versterking van de
rechtspositie van minderjarigen kan voor jonge
kinderen in een pleeggezin vorm worden gegeven
door de positie van pleegouders te versterken.
Voor oudere minderjarigen kan gedacht worden
aan de toevoeging van een advocaat bij ingrijpende
beslissingen, zoals uithuisplaatsing en terugplaat¬
sing. Andere voorstellen binnen de realistische rou¬
te betreffen een bezinning op en herziening van
het instrument van de schriftelijke aanwijzing,
dat nu nog tot teveel onduidelijkheid en onmoge¬
lijkheden leidt en een betere afstemming van de
maatregelen van OTS en ontheffing, omdat het sa¬
menspel tussen beide maatregelen vooral als spra¬
ke is van een pleeggezinplaatsing niet loopt. Ten
slotte zou een 'kinderombudsman' of een cliëntenverti-ouwenspersoon voor minderjarigen in een
leemte kunnen voorzien. De hoge drempels van
de formele rechtsgang werken voor minderjarigen
extra belemmerend, terwijl een speciaal daartoe in¬
gesteld orgaan behalve ondersteuning ook als taak
zou kunnen krijgen om structurele tekortkomin¬
gen aan het licht te brengen.

De ambitieuze route stelt een fundamentele bezin¬
ning op de randvoorwaarden voor de opvoeding
van minderjarigen voor. Het is de vraag of de voort¬
durende juridische versterking van de rechtspositie
van betroldcenen bij een maatregel van kinderbe¬
scherming leidt tot een daadwerkelijke en vol¬
doende verbetering voor de burger. Betrokkenen
zien een doolhof aan rechtsingangen en regelin¬
gen, waarvan veelal de samenhang ontbreekt en ge¬
ven aan dat zij slecht op de hoogte zijn van hun
rechtspositie. Er is een structurele aanpak nodig
van de problemen die spelen in kinderbescherniingszaken. Een speciale daartoe in het leven ge¬
roepen commissie, zoals de in de jaren zestig inge¬
stelde Commissie-Wiarda, zou als opdracht kunnen
krijgen het bestaande instrumentarium van kinder¬
beschermingsmaatregelen tegen het licht te hou¬
den en aan te geven wat nodig is om minderjarigen
een optimale bescherming te bieden die met vol¬
doende rechtswaarborgen is omkleed.
Conclusie
De algehele conclusie van het onderzoek is dat de
doelstelling van de wetswijziging in 1995, namelijk
het scheiden van de rechtsprekende en uitvoerende
functie bij een OTS, door alle betroldcenen positief
wordt ervaren. De in de herziene regeling getroffen
rechtswaarborgen worden echter door de direct be¬
trokkenen bij een OTS nauwelijks herkend en ge¬
hanteerd, terwijl de toegang tot de rechter onvol¬
doende is gewaarborgd. De Staatssecretaris van Jus¬
titie heeft aangegeven verheugd te zijn dat het doel
van de 'scheiding der machten' door alle betrold<enen wordt gezien als een verbetering.^^ Zij deelt
echter de conclusie dat er nog een verdere verbete¬
ring kan worden aangebracht in de werkzaamhe¬
den van alle betrokken partijen.
De staatssecretaris stelt een verbetering van de uit¬
voering van de regeling voor door verdere uitwer¬
king te geven aan samenwerkingsafspraken en
het vergroten van uniformiteit en transparantie
bij het nemen van beslissingen die belanghebben¬
den betreffen. De Raad voor de kinderbescherming
en de gezinsvoogdij-instellingen dienen hierover
tot afspraken te komen.Het voornemen is om
verder aanvullende middelen beschikbaar te stellen
voor het vergroten van de voor cliënten beschik¬
bare contacttijd met gezinsvoogden. Als extra fi¬
nanciële middelen beschikbaar komen, kan dit in¬
gezet worden ter extra facilitering van de voorlich-

9. Respectievelijk Rb. Maastricht 25 februari 2000, NJkort, nr. 33 en
Gerechtshof Arnhem 24 maart 1998, zie: FJR 1998, nr. 11, p. 274275.
10. Zie ook A.T. Vos, R.A.J. Mees, C. de Groot en H.W.J. de Groot,
'De wettelijke regeling van de ondertoezichtstelling -voorstellen tot
renovatie', in: FJR 2000, nr. 5, p. 102-112.
11. Kamerstukken II 2000/01, 27 4000 VI, nr. 52, p. 3.
12. 'De nieuwe beleidsregels van de Raad voor de Kinderbescher¬
ming', Normen 2000, vormen een eerste aanzet.
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tingsfunctie aan belanghebbenden en betrokl<en
instanties en ter versterking van de juridische disci¬
pline binnen de instellingen. Voor wat betreft dit
laatste punt wordt gesteld dat 'het bieden van
(meer) juridische ondersteuning aan de gezinsvoogden
de rechtspositie van belanghebbenden kan versterken.
Hierin kan worden voorzien door de juridische deskundig¬
heid binnen de instellingen voor voogdij en gezinsvoogdij
te verstevigen'.^^
Voor wat betreft de aanbevelingen ter versterking
van de rechtspositie van belanghebbenden door
een onaflrankelijke bezwarenbehandeling binnen
de instellingen en door aanpassing van de huidige
wetgeving worden beslissingen hierover uitgesteld
in afwachting van andere reeds in gang gezette on¬
derzoeken. De beslissing over de vraag of tot wets¬
wijziging zal worden overgegaan of dat een meer
fundamentele bezinning op het maatregelenpakket
nodig is, wordt uitgesteld tot in de tweede helft
van 2001. Hoewel de toezeggingen een eerste stap

zijn ter verbetering van de uitvoering van de OTSregeling, valt te hopen dat het hier niet bij blijft.
Naast een verbetering van de uitvoering is het op
grond van de resultaten van het evaluatie-onder¬
zoek namelijk vooral noodzakelijk om de rechts¬
waarborgen voor betrokkenen bij een OTS meer in¬
houd te geven. Wij zien niet in dat juridische ver¬
sterking van de gezinsvoogdij-instellingen zal lei¬
den tot een automatische versterking van de
rechtspositie van belanghebbenden zonder dat ver¬
dere (wetgevings)actie wordt ondernomen. Het valt
dan ook te hopen dat de uitgestelde discussie over
(fundamentele) aanpassingen van de wet in de
tweede helft van dit jaar serieus zal worden ge¬
voerd en voor ouders, minderjarigen en pleegou¬
ders tot daadwerkelijke verbeteringen zal leiden.

13. Kamerstukken II 2000/01, 27 400 VI, nr. 52, p. 4.

De jeugdige delinquent, de toepassing

van het strafrecht voor volwassenen en

het IVRK
Enkele beschouwingen n.a.v. HR 21 november 2000, NJ200^, 97
Jaap Doek

Onlangs heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de toepassing van het volwasse¬
nenstrafrecht op een jeugdige (van 16 of 17 jaar, art. 77b Sr), meer in het bijzonder over de
motiveringseisen die in dat verband gesteld moeten worden. Die uitspraak is onder de
maat, niet alleen omdat de betekenis van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van
het Kind (IVRK) in het geheel niet in de beslissing werd betrokken, maar ook om andere
redenen. Kortom, voldoende aanleiding voor enige beschouwingen.
'Ik zou er echter de voorkeur aan geven nog een anderen
stap te doen, namelijk het geheel onmogelijk maken dat
personen beneden de 18 jaar kennis maken met de gevan¬
genis''
1. Inleiding
In 1905 traden de bijzondere bepalingen voor de
berechting en bestraffing van minderjarige delin¬
quenten in werking. De bovengrens voor de toepas¬
sing van dit kinderstrafrecht was (en is) 18 jaar.
Reeds toen werd aan de rechter de bevoegdheid ge¬

geven om aan een minderjarige die de leeftijd van
16 jaren wel maar die van 18 jaren nog niet had be¬
reikt, een sanctie uit het volwassenenstrafrecht op
te leggen (art. 39septies oud Sr). Die bevoegdheid is
met enige aanpassingen tot op de huidige dag ge¬
handhaafd (art. 77b Sr). Het is voor een goed begrip
van het (juiste) gebruik van deze uitzondering op
de regel dat jeugdstrafrecht wordt toegepast op
personen jonger dan 18 jaar ten tijde van het de¬
lict^ wenselijk na te gaan wat daarvoor precies de
ratio is. Daartoe zal ik een korte schets geven van
de wetsgeschiedenis gevolgd door een samenvat-

De auteur Is hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en bijzonder hoogleraar jeugdrecht aan
de Universiteit Lelden.
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ting van de uitspraken van de Hoge Raad tot aan de
inwerkingtreding van het herziene jeugdstrafrecht
op 1 september 1995. Daarna is een nieuwe situatie
ontstaan, niet alleen als gevolg van de wijziging
van de gronden voor de uitzondering (huidig art.
77b Sr) maar vooral omdat op 8 maart 1995 het In¬
ternationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind
(IVRK) voor Nederland van kracht werd. De beteke¬
nis van dit verdrag voor de onderhavige Icwestie zal
derhalve eerst besproken worden alvorens ik nader
inga op het arrest van de Hoge Raad van 21 novem¬
ber 2000 (één dag nadat het 11 jaar geleden was
dat IVRK door de Algemene Vergadering van de Ver¬
enigde Naties werd aanvaard).
2. De reden voor de uitzondering
De introductie van de uitzondering in 1901 (bij een
amendement van Willinge en Van Asch van Wijck)
was bedoeld als een compromis tussen de voorstan¬
ders van 18 jaar als de bovengrens voor de toepas¬
sing van het kinderstrafrecht en degenen die niet
verder wilden gaan dan 16 jaar.^ De bevoegdheid
van de rechter een gevangenisstraf op te leggen
aan een 16- of 17-jarige was bedoeld voor 'jeugdige
misdadigers die met volwassenen geacht moeten
worden gelijk te staan', niet alleen gelet op de per¬
soon maar ook op de ernst van het Icwaad dat zij
willens en wetens stichten.'*
Bij de herziening van het jeugdstrafrecht per 1 juli
1965 (Wet van 9 november 1961, Stb. 402) werd de
uitzondering gehandhaafd met de volgende aan¬
passingen (art. 77c oud Sr):
- duidelijk werd bepaald dat het tijdstip van het
plegen van het delict de peildatum was voor de toepasselijldieid van de uitzondering:
- het gebruik van de uitzondering werd gebonden
aan twee criteria: het volwassenenstrafrecht mocht
op 16-, 17-jarigen alleen worden toegepast als daar¬
toe aanleiding bestond gelet op de ernst van het be¬
gane feit en de persoonlijkheid van de dader. 'Door
deze dubbele eis wordt geaccentueerd dat slechts in
bijzondere gevallen (cursief van mij) het strafrecht
voor volwassenen mag worden toegepast op min¬
derjarigen', aldus de Minister van Justitie.® De
noodzaak van een krachtig optreden tegen erger¬
lijk wangedrag impliceert overigens nog niet dat
volwassenenstrafrecht moet worden toegepast.
'Ook met de toepassing van het kinderstrafrecht
zijn gevoelige correcties mogelijk.'®
Bij de herziening van het jeugdstrafrecht per 1 sep¬
tember 1995 (Wet van 7 juli 1994, Stb. 528) werd de
uitzondering gehandhaafd, zij het (opnieuw) met
aanpassing van de groirden voor de toepassing er¬
van (art. 77b Sr). De oplegging van een sanctie uit
het volwassenenstrafrecht moet aan een van de vol¬
gende voorwaarden voldoen:
- er is sprake van een ernstig feit: of
- de persoonlijkheid van de dader, of wel
- de omstandigheden waaronder het feit is begaan

geeft aanleiding tot toepassing van het volwasse¬
nenstrafrecht.
De toelichting op deze wijziging blinkt niet uit
door duidelijkheid. Aan de ene kant gaat het om
een verruiming van de toepassingsmogelijkheid:
het extra criterium 'de omstandigheden waaron¬
der' opent de mogelijkheid een groep jongeren
deels ouder, deels jonger dan 18 jaren, gelijkelijk
te bestraffen.^ Maar het criterium heeft ook nor¬
matieve betekenis, hierin bestaand dat de rechter
in zijn vonnis deze omstandigheden die redenge¬
vend moeten zijn voor de afwijking van de hoofdre¬
gel, dient aan te geven.
Verder wordt opgemerkt dat personen in deze leef¬
tijdscategorie feiten begaan van een zodanige ernst
dat de straffen die in beginsel (dat is op grond van
jeugdstrafrecht) dienen te worden gehanteerd on¬
toereikend (cursief van mij) zijn.®
In de loop van de parlementaire behandeling wor¬
den de maxima voor de jeugddetentie verhoogd
van 6 naar 12 maanden (voor beneden 16-jarigen)
respectievelijk van 12 naar 24 maanden (voor 16en 17-jarigen). Blijkens de toelichting werd deze
(forse) verhoging van de vrijheidsbeneming (NB: on¬
der het oude jeugdstrafrecht maximaal 6 maanden
tuchtschool) nodig geacht om de afschrikwekkende
werking van het strafrecht in stand te houden. De
kloof ten opzichte van de strafoplegging aan vol¬
wassenen wordt daardoor verkleind.® Overigens
was de oorspronkelijk voorgestelde verhoging van
6 maanden tuchtschool naar 12 maanden jeugdde¬
tentie voor 16- en 17-jarigen gemotiveerd met het
argument dat daardoor minder vaak - onder toe¬
passing van art. 77b Sr - naar het commune straf¬
recht behoeft te worden uitgeweken. Met een ver¬
dere verhoging tot 24 maanden wordt dit vrijwel
geheel onnodig.
Uit dit historisch uitstapje valt het volgende te con-

1. Aldus de Minister van Justitie Cort van der Linden bij de behan¬
deling van het amendement strekkend tot invoering van de moge¬
lijkheid om aan 16- en 17-jarigen een sanctie uit het volwassenen¬
strafrecht op te leggen. Mr. A.D.W. de Vries en mr. F.J.G. van
Tricht, Geschiedenis der wetgeving op de misdadige jeugd Eerste
gedeelte (Wet van 12 februari 1901, Stb. 63), p. 292; hierna 'de
Vries en Van Tricht' (Haarlem: Tjeenk Willink en Zoon 1905).
2. Ik ga voorbij aan de tamelijk ingewikkelde regeling van het kin¬
derstrafrecht van 1901 waarin als peildatum gold de leeftijd op het
moment van de uitspraak van het vonnis in eerste aanleg. Boven¬
dien ga ik voorbij aan het criterium 'minderjarigheid' dat voor de
toepassing van het kinderstrafrecht gold tot 1 september 1995.
3. Zie de Vries en Van Tricht t.a.p., p. 283.
4. Zie voor de discussie en de bezwaren van de Minister van Justitie
met name tegen de mogelijkheid van de hechtenisstraf omdat die
de jeugdige in een HvB in aanraking zou brengen met 'vagebonden
en misdadigers' (resulterend in uitsluiting van deze straf in het 5e lid
van art. 39septies Sr), De Vries en Van Tricht t.a.p., p. 270-272,
276, 279-284 en 286-288.
5. Zie wetsvoorstel 4141, nr. 10 (MvA II d.d. 21 juni 1958), p. 9.
6. Kamerstukken I 1961/62, wetsvoorstel 4141, nr. 5 (MvA I), p. 3.
7. Wetsvoorstel 21 327, nr. 2 (MvT), p. 32.
8. Wetsvoorstel 21 327, nr. 6 (MvT II), p. 9 en 10.
9. Wetsvoorstel 21 327, nr. 13, 2e NvW bij de wijziging van art.
77i Sr.
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cluderen voor de toepassing van het huidige art.
77b Sr.
1. Het gaat om een uitzondering op de hoofdregel
die slechts in bijzondere gevallen mag worden toe¬
gepast. De meest recente geschiedenis suggereert
dat het uitzonderingskarakter wordt afgezwakt.
Maar de verhoging van de maxima voor de vrij¬
heidsbeneming werden o.a. verdedigd met het ar¬
gument dat daardoor toepassing van een sanctie
uit het volwassenenstrafrecht minder vaak nodig
zou zijn.
2. Dit laatste argument en andere uitlatingen be¬
vestigen dat het bij de toepassing van thans art.
77b Sr met name ging om het opleggen van een
zwaardere straf dan in het jeugdstrafrecht was toe¬
gestaan. Daarbij werd met name gedacht aan lan¬
gere vrijheidsbenemingen (wellicht ook aan hogere
geldboetes of aan TBS). Maar nergens blijkt dat er
behoefte bestond aan het ten uitvoer leggen van
bijvoorbeeld een vrijheidsbeneming met een duur
die ook in het jeugdstrafrecht mogelijk is in een
penitentiaire inrichting voor volwassenen (om de
jeugdige extra zwaar te treffen).
3. De Minister van Justitie gaat ervan uit dat het
criterium 'de omstandigheden waaronder' norma¬
tieve betekenis zal hebben omdat de rechter die
omstandigheden als redengeving in zijn vonnis
zal aanduiden. Wij nemen aan dat de minister er¬
van uitgaat dat de andere mogelijke criteria ook
die normatieve betekenis hebben.
Wat betreft het realiteitsgehalte van deze gedachte
lijkt het nuttig even stil te staan bij diverse rechter¬
lijke uitspraken reeds gedaan toen de minister zijn
vertrouwen uitsprak in de motivering van de rech¬
ter (MvA II d.d. 21 februari 1992).
3. De rechtspraak vóór 1995
De Hoge Raad heeft in de periode 1965-1995 een
zestal gepubliceerde uitspraken gedaan met name
over de vraag welke motiveringseisen aan de toe¬
passing van het volwassenenstrafrecht behoorden
te worden gesteld.^"
In al deze uitspraken werden de motiveringsklach¬
ten verworpen. Het voert te ver om gedetailleerd in
te gaan op al deze uitspraken.'^ Ik wil volstaan met
enkele conclusies:
- de Hoge Raad neemt genoegen met een minima¬
le motivering die niet veel verder gaat dan het in
het vonnis aanhalen, zo men wil 'overschrijven'
van het desbetreffende wetsartikel. De A-G mr. Wor¬
tel vraagt zich af of die verwijzing naar de wettekst
nooit een nadere motivering verlangt. 'Nooit' gaat
inderdaad te ver. Maar ook die 'nadere motivering'
is erg mager;
- voorzover al een nadere motivering wordt gege¬
ven is die ook vrijwel onvermijdelijk omdat wordt
afgeweken van een deskundigenrapport (HR 8
maart 1994, NJ 1994, 413). Daarnaast komt de rech¬
ter niet verder dan een verwijzing naar hetgeen uit
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het onderzoek ter zitting is gebleken. Wat daarvan
relevant was voor de criteria voor de toepassing
van het volwassenenstrafrecht (toen art. 77c Sr)
en in welk opzicht c.q. in welke mate wordt overge¬
laten aan het voorstellingsvermogen van de jeugdi¬
ge en zijn raadsman;
- opmerkelijk is dat in verscheidene van de ge¬
noemde uitspraken een vrijheidsstraf werd opge¬
legd waarvan de duur die van de toenmalige tuchtschoolstraf niet te boven ging. Waai-om voor de op¬
legging van zo'n vrijheidsbeneming toepassing van
het volwassenenstrafrecht nodig was blijft een
raadsel, temeer daar in enkele gevallen de (niet
bindende) aanbeveling werd gedaan om de straf
ten uitvoer te leggen in een jeugdgevangenis;
- ten slotte: de verwachting van de Minister van
Justitie betreffende de motiveringsbereidheid van
de rechter was niet gebaseerd op de toen bekende
rechtspraak en veel te optimistisch zoals ook blijkt
uit de uitspraak van de Hoge Raad van 20 novem¬
ber 2000.
Alvorens op die uitspraak in te gaan eerst enkele
beschouwingen over de betekenis van het IVRK in
dit verband.
4. Het IVRK en het volwassenenstrafrecht
Sinds 8 maart 1995 is Nederland partij bij het In¬
ternationaal Verdrag inzake de Rechten van het
lünd. Ik zal mij hier beperken tot de betekenis
van dit verdrag voor de onderhavige Icwestie.
Voor de toepassing van dit verdrag wordt onder
kind verstaan een persoon jonger dan 18 jaar (art.
1 rVRK).
Het verdrag gaat er in art. 40 vanuit dat de staten
die partij zijn bij het verdrag een apart jeugdstraf¬
recht hebben (c.q. zullen invoeren) dat op kinderen
(= personen onder 18 jaar) van toepassing is. De
aard van dit jeugdstrafrecht wordt in het eerste
lid van art. 40 als volgt omschreven 'the right (...)
to be treated in a manner consistent with the pro¬
motion of the child's sense of dignity and worth,
which reinforces the child's respect for the human
rights and freedoms of others and which takes into
account the child's age and the desirability of pro¬
moting the child's reintegration and the child's as¬
suming a constructive role in society'. Het verdrag
verlangt dat voor de toepassing van dit (jeugd)strafrecht een minimum leeftijd wordt vastgesteld.
Maar er wordt vanuit gegaan dat de bovengrens
achttien jaar is. Dit zit ook (impliciet) besloten in
de regel dat een kind dat van zijn vidjheid is be¬
roofd gescheiden wordt van volwassenen (art. 37
onder c IVRK). Dit verklaart ook waarom Nederland
juist ten aanzien van dit voorschrift een voorbe¬
houd heeft gemaakt in dier voege dat zij (voor Ne¬
derland) niet belet dat volwassenenstrafrecht op
kinderen van 16 jaar en ouder wordt toegepast
(art. 2 Wet goedkeuring IVRK, wet van 24 novem¬
ber 1993, Stb. 862). Dit voorbehoud doet afbreuk

aan de (volle) toepassing van het IVRK in Neder¬
land. Het VN Comité voor de Rechten van het
Kind heeft er dan ook bij de Nederlandse regering
op aangedrongen het voorbehoud in te trekken.^^
De Jonge acht het voorbehoud overbodig èn omdat
de vrijheidsstraf in het jeugdstrafrecht voor 16- en
17-jarigen 24 maanden bedraagt èn omdat de vrij¬
heidsbenemende maatregel (pij) ook tot geruime
tijd na het 18e jaar kan voortduren.'^ In het licht
van het voorafgaande moet ervan worden uitge¬
gaan dat de toepassing van het volwassenenstraf¬
recht niet alleen in theorie maar ook in de praktijk
een zeer hoge uitzondering behoort te zijn en een
zeer stevige motivering nodig heeft omdat zij voor
de jeugdige een inbreuk betekent op de geest en de
letter van het IVRK.
5. Hoge Raad 21 november 2000: een gemiste kans
Op 18 februari 1999 veroordeelt het Gerechtshof te
Leeuwarden - met toepassing van art. 77b Sr - de
minderjarige G tot het verrichten van onbetaalde
arbeid ten algemenen nutte van 100 uren (ter ver¬
vanging van 2 maanden gevangenisstraf) en een
voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden
met een proeftijd van twee jaren ter zake van 'medeplegen van opzettelijk brandstichten, terwijl
daarvan gemeen gevaar voor goederen was te duch¬
ten'. Het hof motiveerde de toepassing van (deze
sanctie uit) het volwassenenstrafrecht als volgt:
'Verdachte had ten tijde van het plegen van het
hiervoor sub 1 primair bewezen verklaarde feit de
leeftijd van zestien jaren doch nog niet van acht¬
tien jaren bereikt. Het hof ziet in de ernst van
het begane feit, de persoonlijkheid van de verdach¬
te en de omstandigheden waaronder het feit is be¬
gaan aanleiding om de artikelen 77g tot en met
77gg van het wetboek van strafrecht buiten toepas¬
sing te laten en recht te doen overeenkomstig de
bepalingen in de Titels I tot en met VII van voor¬
meld wetboek vervat'.
De Hoge Raad komt in zijn uitspraak tot de opmer¬
kelijke conclusie (4.3) dat uit dit 'overschrijven' van
de gronden voor toepassing van art. 77b Sr blijkt
dat er grond is voor de toepassing van dit artikel.
Hij sluit dit fraaie staaltje denlcwerk af met de me¬
dedeling dat dit oordeel niet nader behoeft te wor¬
den gemotiveerd, in het licht van het verhandelde
ter zitting en gelet op de opgelegde straf.
Het lijkt nuttig om nader stil te staan bij de rede¬
nen die de Hoge Raad geeft voor zijn beslissing
dat het hof zijn oordeel niet nader behoefde te mo¬
tiveren.
1. Het verhandelde ter zitting zoals dat blijkt uit het pro¬
ces-verbaal van die zitting
Dit betekent dat de veroordeelde wordt uitgeno¬
digd om dit proces-verbaal grondig te lezen ten¬
einde er achter te komen waarom èn de ernst
van het feit èn zijn persoon èn de omstandigheden
waaronder het feit werd gepleegd aanleiding wa¬

ren voor de toepassing van het volwassenenstraf¬
recht. Ik heb altijd begrepen dat de eis dat een
rechter zijn beslissing moet motiveren bedoeld is
om de burger - i.e. een minderjarige verdachte/ver¬
oordeelde - op een duidelijke en begrijpelijke wijze
uit te leggen op grond waarvan hij tot zijn beslis¬
sing is gekomen. Maar dat lijkt een vergissing. De
jeugdige krijgt niet alleen een taakstraf opgelegd
maar ook nog enig strafrechtelijk huiswerk (be¬
doeld als leerstraf?). Als de jeugdige al zou probe¬
ren dit huiswerk te maken is het niet waarschijn¬
lijk dat hij eruit zou komen. Immers, zelfs zijn ad¬
vocaat had er gelet op de door hem tegen de moti¬
vering van het hof ingestelde cassatiemiddelen,
(ook) grote moeite mee. Hij merkt o.a. op dat een
verwijzing naar de ernst van het feit, de persoon¬
lijkheid van de verdachte en de omstandigheden
van het geval veelzeggend is als elders in het von¬
nis c.q. arrest voldoende blijkt over de ernst van
het feit, de persoonlijkheid van de verdachte en
de omstandigheden van het geval. Maar die veran¬
kering ontbreekt in het arrest van het hof en de
motivering wekt gelet op haar explicatiefunctie
verbazing.
In zijn uitvoerige conclusie met enkele kritische
opmerkingen bij eerdere uitspraken van de Hoge
Raad komt de A-G mr. Wortel 'na enige aarzeling'
tot de slotsom dat die verankering in de uitspraak
van het hof wel te vinden is.
'De ernst van het feit': het ging om een brand ge¬
sticht in een leegstaande voor de sloop bestemde
boerderij, maar uit de bewijsmiddelen blijkt dat
er een risico bestond dat de brand zou overslaan
naar percelen die op korte afstand van deze boerde¬
rij stonden. Kort om, een ernstig feit en het hof be¬
hoefde dat in zijn motivering niet nader te beklem¬
tonen.
De persoonlijkheid van de dader': over de persoon van
de jeugdige werden diverse rapporten uitgebracht
met aanbevelingen die er op neerkomen dat een
sanctie uit het jeugdstrafrecht het meest aangewe¬
zen zou zijn. De rechtbank had (derhalve) het
jeugdstrafrecht toegepast en een taakstraf van
200 uur opgelegd. Het hof laat nergens blijken

10. HR 5 maart 1968, NJ 1968, 348 m.nt. Ch.J. Enschedé; HR 9
april 1974, NJ 1974, 244 m.nt. Th.W. van Veen; HR 22 oktober
1974, NJ 1975, 37 m.nt. Th.W. van Veen; HR 15 mei 1979, NJ
1979, 513; HR 12 juni 1979, NJ 1979, 557; HR 8 maart 1994,
NJ 1994, 413.
11. Zie voor details de conclusie van de A-G mr. Wortel bij HR 21
november 2000, NJ 2001, 97 en voorts mr. G. Delfos en mr. J.E.
Doek, Kinderrecht. Strafrechtelijk deel, p. 158-161 (3e druk, Zwol¬
le: Tjeenk Willink 1977).
12. Zie 'Concluding Observations of the Committee on the Rights
of the Child betreffende Nederland', CRC/C/15Add. 114, para 7
(d.d. 29 oktober 1999). In dezelfde zin het Kinderrechtencollectief
in het 'schaduwrapport'.
Children's rights as a mirror of the Dutch Society, NCO Report on
the implementation of the UN Convention on the Rights of the
Child in the Netherlands, p. 31 en 36 (Amsterdam, maart 1997).
13. G. de Jonge, 'Het Nederlandse jeugdstraf(proces)recht en het
IVRK: 't kan nog beter', FJR 1998, p. 11-14.
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waarom het van dit oordeel afwijkt en het volwas¬
senenstrafrecht toepast. De A-G noemt dit een
'zwakte' in de motivering van het hof. Maar hij
acht dit niet een onoverkomelijk probleem. Im¬
mers, het hof had in zijn oordeel betroldcen 'de in¬
druk die de persoon van de verdachte op het hof
heeft gemaakt'. En welke indruk was dat dan
wel? Of is dit een magische formule die geen ver¬
dere uitleg - ook niet voor de jeugdige zelf - be¬
hoeft? Voorts blijkt uit het proces-verbaal dat het
OM nadrukkelijk om toepassing van art. 77b Sr ver¬
zocht en dat de raadsman er blijkens zijn pleit-aan¬
tekeningen (NB: vóór de zitting opgesteld) niet op
heeft gereageerd. Maar zou het desalniettemin
toch niet wenselijk blijven de jeugdige uit te leg¬
gen waarom zijn persoonlijkheid grond is voor de
toepassing van het volwassenenrecht? Of is de mo¬
tivering vooral juridische techniek voor de 'insi¬
ders'? Het laatste argument om de 'zwakte' in de
motivering van het hof goed te praten is verras¬
send. Per saldo heeft het hof niet zwaarder gestraft
dan in eerste aanleg. Bovendien heeft de jeugdige
de taakstraf van 200 uren al uitgevoerd. Ik kom
daarop nog terug.
'De omstandigheden van het geval': wat daaronder
precies wordt verstaan in dit geval blijft ondui¬
delijk. Het enige wellicht relevante in dit verband
zou kunnen zijn dat een medeverdachte
(waarschijnlijk) de brand veroorzaakte.
Ten slotte: het is opmerkelijk dat het hof niet koos
voor de vermelding van een van de gronden voor
de toepassing van het volwassenenstrafrecht. Door
ze alle drie (cumulatief) ter noemen werd de moti¬
vering (nodeloos) verzwaard. Mijn vermoeden is dat
de cumulatieve vermelding het 'simpele' gevolg
was van het 'overschrijven' van art. 77b Sr.
2. 'Gelet op de aan de verdachte opgelegde straf
Het andere argument voor de conclusie dat het hof
zijn oordeel niet nader behoefde te motiveren is
nogal verbazingwekkend. Zoals de A-G reeds op¬
merkte was de opgelegde straf: 100 uur taakstraf
en 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf in
feite niet zwaarder dan de straf in eerste aanleg on¬
der het jeugdstrafrecht opgelegd: 200 uur taak¬
straf. Bovendien was die straf reeds uitgevoerd. Is
dat nu juist geen reden om nader te motiveren
dat toepassing van het volwassenenstrafrecht nood¬
zakelijk was?
Ik heb hiervoor reeds uiteengezet dat op gi'ond
van de wetsgeschiedenis mag worden aangenomen
dat de mogelijldieid om volwassenenstrafrecht op
een 16- of 17-jarige toe te passen vooral is geopend
om een zwaardere straf op te leggen dan binnen het
jeugdstrafrecht mogelijk is. Er zit wel een (potenti¬
eel) venijn in de straf: als de jeugdige zich binnen
de proeftijd weer schuldig maakt aan een strafbaar
feit zal hij een gevangenisstraf van 6 maanden
moeten ondergaan in een penitentiaire inrichting.
Maar waarom deze stok achter de deur en bijvoor¬
beeld niet een voorwaardelijke jeugddetentie? De
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ernst van het feit had ook tot uitdrulddng kunnen
worden gebracht door bijvoorbeeld de oplegging
van 200 uur onbetaalde arbeid (de taakstraf in eer¬
ste aanleg opgelegd) versterkt met een voorwaarde¬
lijke jeugddetentie van 6 maanden.
Ten slotte 'de gemiste kans': de Hoge Raad geeft er
op geen enkele wijze blijk van dat de toepassing
van het volwassenenstrafrecht in het licht van
IVRK een grote uitzondering moet zijn. De motiveringseis van de Hoge Raad die - zoals hiervoor geillustreerd - toch al zeer schamel is kan de toets
aan het IVRK al helemaal niet doorstaan. Zo be¬
hoort de Hoge Raad te verlangen dat een uitzonde¬
ring op het uitgangspunt van het IVRK: berechting
en veroordeling van personen jonger dan 18 jaar,
dient plaats te vinden onder toepassing van en in
overeenstemming met art. 40 jo. 37 IVRK speciaal
daartoe ingericht jeugdstrafrecht waarin ook de zo¬
genaamde Beijing en Havana Rules^® uitdrukkelijk
- en dus niet met een standaard-motivering - door
de rechter moeten worden gemotiveerd. Die eis
wordt nog eens onderstreept omdat de Neder¬
landse regering een voorbehoud bij het IVRK heeft
gemaakt om die (uitzonderlijke) toepassing van vol¬
wassenenstrafrecht op 16- en 17-jarigen mogelijk te
maken. Bovendien behoort de Hoge Raad te verlan¬
gen dat in de motivering uitdruklcelijk aandacht
wordt besteed aan de vraag of en zo ja in welke
mate het belang van de minderjarige (the best inte¬
rest principle art. 3 IVRK) bij de toepassing van het
volwassenenstrafrecht een rol heeft gespeeld.^®
Conclusie
De minimale eis die de Hoge Raad stelt (en stelde)
aan de toepassing van het volwassenenstrafrecht
op jeugdige personen (art. 77b Sr) is onder de
maat. In de eerste plaats doet die schamele eis
geen recht aan de explicatiefunctie van de motive¬
ring. Die functie is met name in het jeugdstraf¬
recht, dat immers een sterk pedagogisch karakter
wil en behoort te hebben, van groot belang. De
rechter behoort de jeugdige een duidelijke uitleg
te geven van het waarom van zijn beslissing en
hem niet te verwijzen naar het proces-verbaal van
de zitting.
In de tweede plaats is - blijkens de wetsgeschiede¬
nis - het doel van het gebruik van art. 77b Sr. het
opleggen van een zwaardere straf dan binnen het
jeugdstrafrecht mogelijk is. In gevallen zoals het
onderhavige waarin de opgelegde straf ongeveer
dezelfde zwaarte heeft als onder het jeugdstraf¬
recht is een nadere motivering van de toepassing
van het volwassenenstrafrecht bepaald noodzake¬
lijk.
In de derde plaats moet de toepassing van art. 77b
Sr in het licht van het IVRK als een grote uitzonde¬
ring - een ultimum remedium - worden be¬
schouwd waarbij het belang van de minderjarige

expliciete aandacht verdient. Ook en vooral daar¬
om behoort de toepassing van het volwassenen¬
strafrecht op jeugdige personen veel duidelijker
en explicieter te worden gemotiveerd dan de
Hoge Raad tot nu toe nodig vindt.
Ten slotte zou de wetgever - zeker als de Neder¬
landse regering haar voorbehoud inzake de toepas¬
sing van het volwassenenstrafrecht op jeugdigen
zou willen handhaven - een bijdrage moeten leve¬
ren aan een veel restrictievere toepassing van art.
77b Sr. Dit zou kunnen door een veel strictere re¬
dactie van dat artikel waarin ook het doel van de
uitzondering beter tot uitdrukking komt.
Bij wijze van voorzet en open voor amendering:
Ten aanzien van een jeugdige die de leeftijd van
16 maar nog niet die van 18 jaar heeft bereikt en
die een strafbaar feit heeft gepleegd waarvoor een
wettelijk strafmaximum van 12 jaren geldt kan
de rechter, indien hij van oordeel is dat een sanctie
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moet worden opgelegd die uitgaat boven de maxi¬
ma van de sancties mogelijk op grond van de toe¬
passing van de art. 77g tot en met 77gg van dit wet¬
boek, deze artikelen buiten toepassing laten tenzij
het belang van de jeugdige (of: de ontwikkeling
van de persoon van de jeugdige) zich daartegen ver¬
zet.

14. Zie voor de toelaatbaarheid van deze combinatie Hof 'sHertogenbosch 19 maart 1997, NJ 1997, 350. Als deze voorwaar¬
delijke vrijheidsstraf (of: jeugddetentie) ten uitvoer gelegd zou moe¬
ten worden op een tijdstip waarop de jeugdige 18 jaar of ouder is
kan omzetting in een sanctie uit het volwassenenstrafrecht (alsnog)
plaatsvinden (art. 77k Sr).
15. Zie over het IVRK en het jeugdstrafrecht met name E.M. Mijnarends. Richtlijnen voor een verdragsconforme jeugdstrafrechtsple¬
ging, Gelijkwaardig maar minderjarig, Deventer: Kluwer Rechtswe¬
tenschappelijke publikaties 1999.
16. 'In all actions concerning children whether undertaken by public
or private social welfare institutions, courts of law (...) the best in¬
terest of the child shall be a primary consideration'.
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Paul Vlaardingerbroek
Op 27 februari 2001 overleed geheel onverwachts mr. Jan Jonkers op 53- jarige leeftijd aan een hart¬
stilstand. Op zaterdag 3 maart vond de uitvaartdienst plaats in een bomvolle kerk te Steensel. De be¬
langstelling was overweldigend en hartverwarmend. Jan is in totaal 27 jaar werkzaam geweest bij de
Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant te Eindhoven, eerst als voogdijwerker, later als jurist. Jan heeft al¬
tijd grote betrokkenheid gevoeld bij het kinderbeschermingswerk. Bijna tien jaar geleden is Jan Jon¬
kers bij mij afgestudeerd als jurist. Sedertdien hadden Jan en ik regelmatig contact met elkaar over de
(gezins)voogdij, pleegzorg en over de wetgeving inzake de jeugdbescherming. Jan was daarbij zeer be¬
trokken, kritisch en had veel oog voor details. Tegen onrecht kon Jan niet en menigmaal stuurde hij
mij (geanonimiseerde) beschikkingen van de bestuursrechter of kinderrechter, hof of Hoge Raad, waar
hij het mee oneens was. Als jurist heeft hij zich bij Vedivo en bij de Stichting Jeugdzorg volledig in¬
gezet om de juridische Icwaliteit van het (gezins)voogdijwerk te verbeteren. Zo heeft Jan vele cursus¬
sen gegeven aan (gezins)voogdijwerkers en heeft hij diverse publicaties op zijn naam staan. Voor stu¬
denten van mij die in de kinderbescherming stage wilden lopen, was Jan een zeer enthousiaste stage¬
begeleider, die hen een breed inzicht gaf in de diverse werkzaamheden van de jeugdzorg.
Jan's vrouw José, zijn kinderen Maitta, Jeroen en Bart, zijn (oud)cliënten en ook zijn collega's binnen
en buiten de Stichting Jeugdzorg zullen Jan zeer missen. Jan was een goed mens en er is met zijn
overlijden veel verloren gegaan. We zullen Jan missen.
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Mr. W.M. Schrama, Vermogensrecht
voor ongehuwde samenlevers, Kluwer, Serie recht en praktijk, nr. 114,
2000, 206 pagina's, prijs: f 80.
Begin januari ontving ik bovenge¬
noemd boek, dat een voorpublicatie
is van een naar verwachting in 2002
af te ronden proefschrift. Bestude¬
ring ervan heeft me meer tijd gekost
dan ik veronderstelde toen mevrouw
Boele-Woelki mij eind vorig jaar
vroeg of ik voor FJR er een bespre¬
king aan wilde wijden. Met een zeker
enthousiasme ging ik op dit verzoek
in, omdat uit de fournering net weel¬
een stuk of vier zaken te voorschijn
waren gekomen, die geschillen tus¬
sen 'gescheiden' samenlevers betrof¬
fen en ik hoopte dat dit boek daarbij
een welkome steun zou kunnen zijn.
Het boek richt zich op samenlevers
die geen overeenkomst hebben ge¬
sloten en is opgebouwd rond een
centraal hoofdstuk 3, getiteld Ver¬
mogensrecht, dat 145 pagina's be¬
slaat, onderverdeeld in deelhoofdstukken A, B, C, D, E, F, G en H,
vooraf gegaan door een korte inlei¬
ding en een hoofdstuk gewijd aan
Terminologie en definitie, samen 15
pagina's en gevolgd door hoofdstuk
4, Samenvatting en knelpunten en
hoofdstuk 5, Toekomst van het rela¬
tievermogensrecht, samen 20 pagi¬
na's. De overige pagina's betreffen
voorwerk, inhoud en voorwoord, en
nawerk, verkort aangehaalde en
aanbevolen literatuur, 10 pagina's,
ruim 4 pagina's jurisprudentie, wat
de Hoge Raad betreft, beginnend in
1964 en een beknopt zakenregister.
Naar mijn indruk zal het boek als
documentatie- en naslagwerk voor
dit onderdeel van het recht voor de¬
genen die zich daarmee bezighouden
van grote waarde zijn. Voor de op¬
lossing van de zich in de praktijk
voordoende problemen tussen (ex)samenlevers kan het een steun zijn
bij het oplossen daai-van. Het boek
voorziet zeker in een behoefte van
praktijk en wetenschap, ook al wordt
regelmatig geconstateerd dat geen
bevredigende oplossing voorhanden
is. Schrijfster is er zich heel goed van

bewust dat er knelpunten zijn die,
althans in haar ogen, niet bevredi¬
gend opgelost kunnen worden.
Hoewel er weinig statistisch materi¬
aal voorhanden is, zal wie in zijn
omgeving navraagt bij op grond van
een affectieve relatie samenwonende
partners of er een samenlevingscon¬
tract is, van degenen die nog niet
zolang samenleven meestal een ont¬
kennend antwoord krijgen. De situ¬
atie verandert iets als uit de relatie
kinderen geboren zijn. Het ontbre¬
ken van een schriftelijke overeen¬
komst en het meestal ontbreken van
een, al Is het maar eenvoudige, ad¬
ministratie levert, vooral bij het ein¬
de van de relatie, als de verhouding
verhard is, tal van problemen op.
Deze zijn in dit boek op zorgvuldige
wijze in kaart gebracht en bespro¬
ken. Schrijfster geeft zelf aan dat
vanwege het grote aantal uiteenlo¬
pende onder-werpen dat aan de orde
komt, de doelstelling van het boek
begrensd is tot een globale uiteen¬
zetting van het vermogensrecht voor
samenlevers, waarbij het niet moge¬
lijk is in detail in te gaan op alle
leerstukken uit het algemene ver¬
mogensrecht en de ontwikkelingen
in het familierecht.
In een noot merkt schrijfster op, dat
het bestuderen van de niet-huwelijkse samenleving van de specialist
een generalist maakt. Daarmee be¬
doelt ze waarschijnlijk dat proble¬
men tussen niet gehuwde of geregi¬
streerd samenwonenden meestal op
het bord van de beoefenaar van het
familierecht terecht komen, dat
meer en meer als een specialisme
wordt aangemerkt. Naar mijn me¬
ning dient iedere familierechtbeoe¬
fenaar, ook de rechter, allereerst ge¬
neralist te zijn, waarbij met name
het procesrecht niet als een quantité
négligeable dient te worden be¬
schouwd. De praktijk laat zien dat
het daaraan nog wel eens schort.
Anders dan de Boek 1-zaken zijn de
geschillen tussen ex-samenlevers, op
een enkele uitzondering na, rolzaken. De problemen die zich voordoen
worden gekenmerkt door de moei¬
lijkheid de rechtsverhouding te dui¬
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den en het meestal ontbreken van
bewijsmateriaal. Wat de rechterlijke
macht betreft is de afdoening van dit
soort zaken lang niet overal op de¬
zelfde manier georganiseerd. Met
uitzondering van de Hoge Raad,
waaraan wel enige A-G's verbonden
zijn, die vaker in familiezaken op¬
treden, maar die zelf geen familie¬
kamer heeft, is er bij de meeste ge¬
rechten onderhand wel een sector of
aparte kamer voor familiezaken. De
rolzaken, die strikt genomen meestal
geen Boek 1-zaken zijn, te denken
valt met name aan verdelingen en
onrechtmatige daadsacties als straaten contactverboden, worden bij het
ene gerecht behandeld door de fa¬
miliekamer en bij het andere dooi¬
de algemene civiele sector. Zo zullen
bij het ene gerecht de geschillen
tussen niet-huwelijkse samenlevers
terecht komen bij de familiekamer
en bij het andere gerecht bij de al¬
gemene civiele kamers. Omdat door
de introductie van familiekamers en
-sectoren de belangstelling voor het
familierecht bij veel algemene civi¬
listen naar de achtergrond is ge¬
raakt, kan de toedeling van de on¬
derhavige soort zaken, wel of niet bij
een familiekamer, van grote invloed
zijn op de uitkomst van het geschil.
De jurisprudentie laat dit ook zien
en schrijfster verbaast zich er soms
over dat de rechter in het ene geval
wel en in het andere, min of meer
vergelijkbare geval, geen aanknoping
zoekt bij het familierecht of bij al¬
gemene leerstukken van het vermo¬
gensrecht.
Hoewel ook in rekestzaken in begin¬
sel de rechter lijdelijk is, doet de lij¬
delijkheid zich sterker voelen in rol¬
zaken dan in rekestzaken. Sommige
advocaten, die vrijwel uitsluitend
rekestzaken doen, verliezen dit wel
eens uit het oog en missen soms de
scherpte om gebruik te maken van
de procesrechtelijke mogelijkheden
of onderkennen niet de moeilijkhe¬
den van de dagvaardingszaken, zeker
in hoger beroep. Ook die opstelling
kan ertoe leiden, dat geschillen soms
een andere uitkomst hebben dan
verwacht of wenselijk wordt geacht.

Schrijfster constateert terecht grote
rechtsonzekerheid.
Het voert te ver in het kader van een
algemene bespreking in detail in te
gaan op alle standpunten en oplos¬
singen die schrijfster aandraagt.
Daarom slechts enkele opmerkingen.
Schrijfster is mijns inziens te somber
waar het gaat om de processuele
functie van bezit. In HR 8 mei 1987
NJ 1988, 700 laat de Hoge Raad uit¬
drukkelijk ruimte voor het aanne¬
men door de rechter dat het wette¬
lijk vermoeden voldoende is weer¬
legd, zodat de 'bezitter' zijn gepre¬
tendeerde eigendomsrecht zal heb¬
ben te bewijzen. Dit vraagt overigens
wel inventiviteit van de advocaat van
meestal de eiser en nauwkeurige op¬
somming van alle relevante feiten en
omstandigheden. In casu oordeelde
de Hoge Raad dat het oordeel van het
hof niet op gebruikmaking van deze
bevoegdheid berustte. De enkele
stelling dat iets geschonken is en dat
door bewijsnood de zaak een afloop
krijgt die geen recht doet aan het
gevoel, wordt door schrijfster te¬
recht niet bevredigend geoordeeld.
Bij medehuur meent schrijfster dat

onvoldoende aandacht wordt ge¬
schonken aan het feit dat huurders
in het algemeen vrij eenvoudig een¬
zijdig de huur kunnen opzeggen. Bij
medehuur doet zich nu juist de si¬
tuatie voor dat meestal de samenlevers woonruimte huren voor een
prijs die ieder afzonderlijk niet op
kan brengen. Reden waarom de ver¬
huurder twee hoofdelijk aansprake¬
lijke huurders wenst te hebben, die
slechts gezamenlijk de huur kunnen
beëindigen. De door schrijfster aan¬
gehaalde uitspraak van de Rechtbank
Amsterdam, NJ 1994, 662 is er een
mooi voorbeeld van dat de rechter in
een gegeven geval, met behoud van
het principe, gebruik makend van
redelijkheid en billijkheid tot een
bevredigend resultaat kan komen.
Een voorpublicatie laten verschijnen
terwijl je bezig bent met de afron¬
ding van een proefschrift, waarbij
ook aan andere rechtsstelsels aan¬
dacht zal worden geschonken, waar¬
naar overigens verlangend wordt
uitgezien, is een krachtproef, die al¬
leen al daarom slechts lof verdient.
De vraag naar de toekomst kan wel¬

licht in internationaal verband nog
eens worden beantwoord.
Wij hebben in ons land op het ge¬
bied van het relatierecht nu zoveel
op de rails gezet, dat bij sommigen
de vraag rijst of we de geijkte insti¬
tuten niet beter kunnen vervangen
door een nieuwe vorm, 'samenleving'
genoemd, waarin het huwelijk en
het geregistreerd partnerschap op¬
gaan. Internationaal zouden we dan
echter wel erg ver voor de muziek
uitlopen. De Haagse Conferentie, al¬
dus lees ik in de kroniek van het in¬
ternationaal privaatrecht in NJB, af¬
levering 10 van 9 maart 2001, p. 507
e.v., acht zelfs onderzoek van de erkenningsproblematiek van onze
nieuwe relatievormen voorlopig te
gevoelig liggen, omdat dit als een
indirecte legitimering van het insti¬
tuut samenwoning zou kunnen wor¬
den opgevat, zulks terwijl in de
meerderheid van de lidstaten voor¬
alsnog samenwoning niet in rechte
zou zijn erkend.
De recensent is coördinerend vice-presi¬
dent in het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

Ivo Pleters en Pieter Dorhout

AFSTAMMINGSRECHT
33. Hof Den Bosch 1 november 2000,
R200000324
Vervangende toestemming bij
erkenning; art. 8 EVRM; art. 1:204 lid
3 BW
Procesverloop: De man en de vrouw
hebben gedurende enige tijd een af¬
fectieve relatie gehad; in ieder geval
van 13 november 1997 tot en met 14
februari 1998. Beiden hadden in die
periode een eigen woning en van een
voortdurende samenwoning van par¬
tijen in één woning was geen sprake.
Uit die relatie is in 1998 het kind
geboren. Tussen partijen is niet in
geschil dat de man de biologische

vader is. De man is niet bij de be¬
valling aanwezig geweest. Hij heeft
zijn dochter na de geboorte niet ge¬
zien. Enige tijd na de geboorte is
tussen de man en de vrouw contact
geweest over een omgang tussen de
man en het kind. De man wilde het
kind pas zien nadat een omgangsre¬
geling schriftelijk zou zijn vastge¬
legd. Partijen zijn het niet eens ge¬
worden over een omgangsregeling
en de man ziet in hoger beroep uitdrulckelijk af van zijn recht op om¬
gang met het kind omdat hij vreest
dat het kind anders tussen de strij¬
dende partijen komt te zitten.
De man heeft verzocht de bestreden
beschikking te vernietigen en te be¬
slissen dat zijn verzoek tot het ver¬
lenen van vervangende toestemming

tot erkenning van het minderjarige
kind dient te worden toegewezen
alsmede te bepalen dat bij het op¬
maken van een akte van erkenning
de bepaling opgenomen zal worden
dat een eventuele omgangsregeling
achterwege blijft. Hij is bang dat in¬
dien de vervangende toestemming
tot erkenning niet wordt verleend,
het kind later niet zal weten wie
haar biologische vader is. Dat is niet
in haar belang, aldus de man, omdat
haar aflcomst mede van belang kan
zijn voor het herkennen van moge¬
lijk erfelijke ziektes, terwijl door de
erkenning het kind automatisch erf¬
gename van de man wordt en, bij
vooroverlijden van de man, zij bij
plaatsveivulling als erfgename tot de
eventuele nalatenschap van de
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ouders, broers en zussen van de man
wordt toegelaten.
De vrouw heeft verklaard dat zij het
kind zal voorlichten over haar biolo¬
gische aflcomst en haar niets in de
weg zal leggen als zij haar vader wil
leren kennen. Zij zal zelf de vinger
aan de pols houden voor wat betreft
de eventuele overdracht van de ziek¬
te van Bechterew op het kind. Zij wil
de mogelijkheid openhouden om in
een toekomstige nieuwe gezinssitua¬
tie diegene die dan de feitelijke va¬
derrol van het kind op zich zal ne¬
men gelegenheid te bieden tot er¬
kenning. Haar angst is dat de man,
eenmaal juridisch vader, te allen tij¬
de een verzoek tot wijziging van het
ouderlijk gezag kan indienen als¬
mede het gegeven dat de man, een¬
maal juridisch vader, een wettelijke
voorkeurspositie krijgt ten aanzien
van het ouderlijk gezag mocht de
vrouw komen te overlijden. Het en¬
kele feit dat het kind wettig erfge¬
naam wordt van de man acht zij
onvoldoende reden voor de erken¬
ning onder meer nu die positie ook
testamentair geregeld kan worden.
De bijzonder curator heeft ter zitting
naar voren gebracht dat nu er door
de man geen enkele feitelijke invul¬
ling van het vaderschap wordt gege¬
ven, de inbreuk die de erkenning
maakt op het recht van moeder en
kind op eerbiediging van het tussen
hen bestaand familie- en gezinsleven,
zwaarder moet wegen dan de angst
van vader dat het kind niet zal wor¬
den voorgelicht over haar biologi¬
sche aflcomst.
Hof: Bij de vraag betreffende het al
dan niet verlenen van vervangende
toestemming voor erkenning van de
minderjarige geldt als uitgangspunt
dat krachtens art. 8 EVRM zowel kind
als verweklcer er in beginsel aan¬
spraak op hebben dat hun relatie
rechtens wordt erkend als familie¬
rechtelijke rechtsbetrekking. Dit
vloeit voort uit de rechtspraak van
de Hoge Raad (HR 8 april 1988, NJ
1989, 170), van het Europees Hof
voor de rechten van de mens (EHRM
27 oktober 1994, NJ 1995, 248, Kroon)
en wordt nog eens bevestigd in de
MvT bij wetsvoorstel inzake de her¬
ziening van het afstammingsrecht
alsmede van de regeling van adoptie
(Kamerstukken II 1995/96, 24 649, nr. 3

p. 4, 10 en 11). Blijkens die MvT (p.
11) komt het in de procedure tot
verkrijging van vervangende toe¬
stemming aan op een afweging van
de belangen van de betrokkenen.
Weliswaar staat daarbij centraal het
belang van verzoeker bij het tot
stand komen van de familierechte¬
lijke betrekking, maar gelet op voor¬
melde jurisprudentie en wetsge¬
schiedenis is het uitgangspunt daar¬
bij wel dat verzoeker en het kind in
een nauwe persoonlijke betrekking
tot elkaar staan die moet worden
aangemerkt als family life in de zin
van art. 8 EVRM.
In casu blijkt dat tussen de man en
het kind van bovenbedoelde nauwe
persoonlijke betrelcking geen sprake
is. De man kan derhalve aan art. 8
EVRM geen aanspraak ontlenen op
erkenning van het kind. Gelet daarop
dienen de gestelde belangen van de
man bij erkenning minder zwaar te
wegen dan de belangen van moeder
en kind bij bescherming tegen in¬
menging in hun familie- en gezins¬
leven zoals aangevoerd door de
vrouw. Evenals de rechtbank heeft
ook het hof, gelet op de behandeling
ter zitting geen twijfels dat de vrouw
het kind niet zal voorlichten over
haar biologische afkomst. De man
heeft reeds verklaard in een testa¬
ment de erfrechtelijke positie van de
minderjarige te hebben geregeld zo¬
dat zijn belang in dit opzicht ook in
voldoende mate is gerealiseerd.
Gelet op het bovenstaande is het hof
van oordeel dat de erkenning in dit
geval de belangen van moeder bij
een ongestoorde verhouding met het
kind of de belangen van het kind zal
schaden zodat het verzoek van de
man behoort te worden afgewezen.
Noot: Uit de uitspraak van de Hoge
Raad van 16 februari 2001 (RvdW
2001, 52), die hieronder wordt be¬
handeld, blijkt dat family life tussen
de vader/verwekker en het kind geen
vereiste meer is om in aanmerking te
komen voor vervangende toestem¬
ming. Daarmee lijkt deze eerdere
uitspraak van het Hof Den Bosch in
tegenspraak.
PD
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34. HR 16 februari 2001, RvdW 2001, 52
Erkenning; toestemming moeder;
bestaan family life tussen mogelijke
erkenner en kind geen conditio sine
qua non voor vervangende
toestemming; art. 1:204 lid 3 BW
Feiten en procesverloop: In deze
zaak wenst de biologische vader zijn
minderjarige zoon te erkennen. Om¬
dat de moeder geen toestemming wil
verlenen, heeft de vader de recht¬
bank verzocht hem vervangende toe¬
stemming te verlenen op de voet van
art. 204 lid 3 BW. Het hof heeft
evenals de rechtbank, het verzoek
van de vader toegewezen. In cassatie
betoogt de moeder dat art. 1:204 lid
3 de eis stelt dat tussen de verwekker
die wil erkennen en het kind familiy
life als bedoeld in art. 8 EVRM be¬
staat. Voorts klaagt de moeder erover
dat het hof de voorgeschreven be¬
langenafweging onjuist heeft toege¬
past en een te beperkte maatstaf
heeft aangelegd bij de beantwoor¬
ding van de vraag of erkenning de
belangen van het kind niet zou
schaden.
Hoge Raad: De Hoge Raad overweegt
dat onder het tot 1 april 1998 gel¬
dende recht de in de rechtspraak
ontwikkelde mogelijklieid om de in
de wet vastgelegde bevoegdheid van
de moeder om voor de erkenning
van haar kind al dan niet toestem¬
ming te verlenen te doen vervangen
door een rechterlijke beslissing, uit¬
sluitend bestond voor de man die
met het kind in een als family life
aan te merken relatie stond. Met de
inwerkingtreding op 1 april 1998 van
art. 1:204 lid 3 BW kreeg de moge¬
lijkheid van vervangende toestem¬
ming een wettelijke basis. Zoals
blijkt uit de ontstaansgeschiedenis
van deze bepaling, heeft de wetgever
toentertijd onder ogen gezien of de
mogelijkheid van vervangende toe¬
stemming beperkt zou moeten blij¬
ven tot de gevallen waarin tussen de
man die een kind wil erkennen en
het kind 'family life' bestaat. Van
deze beperking heeft hij echter wel¬
bewust afgezien. Voorts moet art.
1:204 lid 3 op grond van zijn ont¬
staansgeschiedenis aldus worden
uitgelegd dat het in de procedure tot
verkrijging van vervangende toe-
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stemming aankomt op een afweging
van de belangen van betrokltenen,
waarbij tot uitgangspunt dient te
worden genomen dat zowel het kind
als de verwekker aanspraak erop
heeft dat hun relatie rechtens wordt
erkend als een familierechtelijke
rechtsbetrekking. Door de rechter
zullen het belang en de aanspraak
van de man op erkenning moeten
worden afgewogen tegen de belan¬
gen van de moeder en het kind bij
niet-erkenning. Het belang van de
moeder is daarbij in art. 1:204 lid 3
nader omschreven als het belang bij
een ongestoorde verhouding met het
kind. Ten aanzien van de vraag of de
erkenning de belangen van het kind
niet zou schaden oordeelt de Hoge
Raad dat, nu de wetgever met het
scheppen van de wettelijke moge¬
lijkheid van vervangende toestem¬
ming juist heeft beoogd bij afstam¬
ming meer aansluiting te zoeken bij
de biologische werkelijkheid, met
name niet kan worden aanvaard dat
reeds het enkele feit dat het kind
(enige) weerslag ondervindt van de
inbreuk die de erkenning maakt op
het tussen hem en de echtgenoot van
zijn moeder bestaande family life
schade aan zijn belangen als bedoeld
in art. 1:204 lid 3 oplevert (volgt
verwerping van het beroep).
Noot: Uit deze uitspraak kan worden
geconcludeerd dat, waar vóór de in¬
voering van art. 204 lid 3 op 1 april
1998 op grond van de jurisprudentie
meestal geen vervangende toestem¬
ming werd verleend door de rechter,
na de wetswijziging in de gebruike¬
lijke situatie op grond van het in art.
1:204 lid 3 geformuleerde criterium
meestal wel vervangende toestem¬
ming kan worden verleend. Waar
vroeger gold dat slechts indien de
moeder geen enkel te respecteren
belang had bij haar weigering daar¬
aan voorbij kon worden gegaan,
geldt sinds de invoering van art.
1:204 lid 3 BW dat de belangen van
alle betroldcenen moeten worden af¬
gewogen. Uit de kamerstukken (nr.
24 649) valt deze belangrijke wijzi¬
ging van het toetsingscriterium niet
gemaklcelijk op te maken en in ver¬
schillende uitspraken werden dan
ook vaak verschillende maatstaven
gehanteerd. De onderstaande uit¬

spraak van de Hoge Raad heeft nu
deze omissie van de wetgever weg¬
genomen en duidelijk gemaakt welk
criterium moet worden toegepast.
PD

ALIMENTATIE
35. HR 9 februari 2001, RvdW 2001, 49
Omvang en duur
onderhoudsverplichting; compensatie
van proceskosten brengt niet een
afwijzing van kosten van
rechtsbijstand voor berekening van
draagkracht mee; art. 1:157 lid 6 BW
Feiten: De man en de vrouw hebben
een relatie gehad vanaf 1994 en zijn
in 1997 gehuwd. Enkele maanden
voor het huwelijk is hun zoon gebo¬
ren, die door de man is erkend en
door het huwelijk is gewettigd. Het
huwelijk van partijen is ontbonden
in 1999. Bij beschikking is de man
een bijdrage in het levensonderhoud
van de vrouw en een bijdrage in de
kosten van verzorging en opvoeding
van de zoon opgelegd.
Hoge Raad: De Hoge Raad verwerpt
de in het onderdeel van de man ver¬
dedigde opvatting dat een onder¬
houdsverplichting slechts dan ge¬
rechtvaardigd is, wanneer door (de
feitelijke inrichting van) het huwe¬
lijk de verdiencapaciteit van de on¬
derhoudsgerechtigde is verminderd,
overwegende dat deze geen steun
vindt in het recht. Evenmin aan¬
vaardt de Hoge Raad als juist dat
slechts een onderhoudsverplichting
bestaat, indien sprake is geweest van
wederzijdse verzorging, van samen¬
wonen of van het voeren van een
gemeenschappelijke huishouding.
Het hof heeft in zijn overwegingen
tot uitdrukking gebracht dat de be¬
hoefte van de vrouw aan een onder¬
houdsbijdrage verband houdt met
het huwelijk van partijen en de zorg
voor hun beider kind en dat de om¬
standigheid dat partijen niet hebben
samengewoond en htm kind reeds
voor het huwelijk is geboren, daar¬
aan niet kunnen afdoen. De Hoge
Raad acht dit oordeel niet onbegrij¬
pelijk en kan voor het overige, ver¬
weven als het is met waarderingen

van feitelijke aard, in cassatie niet op
juistheid worden getoetst.
De man klaagt verder over 's hofs
oordeel dat enerzijds vaststelt dat de
vrouw nog twee of drie jaar zal
moeten studeren voordat zij haar
studie kan afronden en anderzijds
heeft geoordeeld dat er voor limite¬
ring geen grond is. Deze klacht faalt.
Het hof heeft kennelijk geoordeeld
dat thans geen grond bestaat tot li¬
mitering en heeft het daaraan als
overweging ten overvloede toege¬
voegd dat het afstuderen van de
vrouw reden kan zijn om opnieuw
over de behoefte van de vrouw te
oordelen, doch het hof heeft op die
mogelijke omstandigheid niet voor¬
uit willen lopen.
Voorts acht de man het oordeel van
het hof in strijd met zowel de let¬
terlijke tekst van art. 1:157 lid 6 BW
als met de ratio van die bepaling.
Daartoe voert hij aan dat het huwe¬
lijk van partijen een jaar en vijf
maanden heeft geduurd en dat uit
htm huwelijk geen kinderen zijn ge¬
boren. De man neemt echter ten on¬
rechte aan dat het huwelijk van
partijen kinderloos is gebleven. Door
de wettiging bij huwelijk geldt de
zoon immers ook in de zin van
voormelde bepaling als uit het hu¬
welijk van partijen geboren. Voor¬
melde bepaling is dus ook niet van
toepassing.
De vrouw richt rechts- en motive¬
ringsklachten tegen een rechtsover¬
weging van de beschikking van het
hof waarin wordt overwogen dat de
proceskosten tussen partijen steeds
zijn (en worden) gecompenseerd in
dier voege dat ieder van partijen de
eigen kosten zal dragen en dat het
daarmee in strijd zou zijn om bij de
vaststelling van de behoefte van de
vrouw of bij de bepaling van de
draagkracht van de man wel reke¬
ning te houden met de door partijen
te betalen proceskosten.
Overwegende als hiervoor weergege¬
ven, heeft het hof hetzij blijk gege¬
ven van een onjuiste rechtsopvatting,
hetzij zijn oordeel onvoldoende ge¬
motiveerd. Voorzover het hof heeft
geoordeeld dat de bedoelde compen¬
satie van proceskosten eraan in de
weg staat dat rekening wordt ge¬
houden met de kosten van juridische
bijstand van de vrouw, heeft het hof
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een onjuiste maatstaf aangelegd.
Ook indien wordt geoordeeld dat er
reden is te beslissen dat ieder van
partijen de eigen kosten draagt, kan
ermee rekening worden gehouden
dat deze kosten in de vorm van een
schuld de behoefte van de vrouw
(kunnen) beïnvloeden. Voorzover het
hof heeft geoordeeld dat deze schuld
bij de vaststelling van de hoogte van
de onderhoudsbijdrage niet in aan¬
merking wordt genomen, valt zonder
nadere redengeving, die echter ont¬
breekt, niet in te zien op grond
waarvan het hof tot dat oordeel is
gekomen. De door het hof gebruikte
motivering dat het rekening houden
met deze kosten in strijd zou zijn
met de proceskostenveroordeling,
schiet blijkens het hiervoor overwogene tekort.

BELASTINGRECHT
36. HR 22 november 2000, BNB 2001, 49
Fiscale positie gehuwden en
ongehuwden; gerechtvaardigd
verschil daartussen; art. 5 Wet IB
1964
Feiten: Belanghebbende genoot een
ouderdomspensioen van Pensioen
BV, waai-van hij - deels indirect enig aandeelhouder is. In 1992 heeft
Pensioen BV besloten dat voortaan
de echtgenote van belanghebbende
recht heeft op de helft van dit pen¬
sioen. Belanghebbende en zijn echt¬
genote hebben hiermee ingestemd.
Zij zijn in algehele gemeenschap van
goederen gehuwd.
Hoge Raad: De Hoge Raad oordeelt
dat op grond van de wetsgeschiede¬
nis bij de uitbreiding van het per¬
soonlijke inkomen in de zin van art.
5, aanhef en onder b, met inkomsten
uit vroegere arbeid, moet worden
aangenomen dat de uitkeringen uit
hoofde van het pensioen, dat door
belanghebbende is verkregen ter
zake van door hem in het verleden
verrichte arbeid, blijven behoren tot
belanghebbendes persoonlijke inko¬
men, ook al zou het recht op dit
pensioen, of het bestuur daarover
(gedeeltelijk) zijn overgedragen aan
zijn, niet duurzaam van hem ge¬
scheiden levende, echtgenote. De fis¬

cale positie van gehuwden verschilt
zodanig van die van gescheiden
echtgenoten, dat een verschillende
fiscale behandeling gerechtvaardigd
is.
37. HR 21 februari 2001, nr. 35 791
Criteria Successiewet tot kwalificatie
pleegkind en de daaraan gekoppelde
fiscale gevolgen niet in strijd met art.
8 EVRAA
Inleiding en geschil: Het draait in
het onderhavige geval of belangheb¬
bende kan worden aangemerkt als
een pleegkind van erflaatster in de
zin van art. 19 lid 2 van de Succes¬
siewet 1956. Als pleegkinderen wor¬
den ingevolge het bepaalde in art. 19
lid 2 van hiei-voor genoemde wet
aangemerkt zij, die voor het tijdstip
waarop zij de leeftijd van 21 jaar
hebben bereikt dan wel het tijdstip
waarop zij voor die leeftijd in het
huwelijk zijn getreden, gedurende
tenminste vijfjaren uitsluitend dooi¬
de pleegouder - dan wel uitsluitend
door hem en zijn echtgenoten teza¬
men - als een eigen kind zijn on¬
derhouden en opgevoed. Belangheb¬
bende is door erflaatster inderdaad
gedurende een periode van vijf jaar
voor een aanzienlijk gedeelte ver¬
zorgd en opgevoed. Dit is echter niet
uitsluitend geschied aangezien de
moeder van belanghebbende in deze
periode ook haar, hoe beperkt ook
overigens, heeft verzorgd en opge¬
voed, zodat aan het criterium 'uit¬
sluitend' niet is voldaan. Dit heeft
tot gevolg dat de verkrijging van be¬
langhebbende niet wordt belast te¬
gen het percentage van tariefgroep I
van art. 24 SW, doch tegen het ho¬
gere, voor andere verkrijgers toepas¬
selijke percentage van tariefgroep 111.
De middelen richten zich tegen het
oordeel van het hof dat niet valt in
te zien dat de in art. 19 SW neerge¬
legde regeling voor pleegkinderen in
strijd zou komen met het in art. 8
EVRM neergelegde recht op respect
voor het familie- en gezinsleven. Im¬
mers houdt de term uitsluitend in
dat een kind wordt gedwongen de
natuurlijke moeder op minderjarige
leeftijd te verlaten en de omgang te
minimaliseren om zo te voldoen aan
het criterium 'uitsluitend'. Het di¬
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lemma waarvoor het kind op deze
wijze wordt geplaatst, is niet in
overeenstemming met de eerbiedi¬
ging van het gezinsleven.
Hoge Raad: De middelen falen, om¬
dat de daaraan ten grondslag lig¬
gende opvatting geen steun vindt in
de genoemde verdragsbepaling. Een
regeling als de onderhavige, waarin
voor de bepaling van het tarief van
het successierecht wordt aange¬
knoopt bij de feitelijke omstandig¬
heden betreffende het onderhoud en
de opvoeding, zoals die zich in een
verleden liggende referentieperiode
van tenminste vijf jaren hebben
voorgedaan, maakt geen inbreuk op
het recht op respect voor het familieof gezinsleven. Een zodanige inbreuk
is evenmin gelegen in de omstan¬
digheid dat een pleegkind voor de
toepassing van het tarief slechts ge¬
lijkgesteld wordt met een kind dat in
familierechtelijke betrekking tot de
pleegouder staat, indien is voldaan
aan de criteria die het hof blijkens
het hiervoor overwogene heeft toe¬
gepast. Van een ongeoorloofd dilem¬
ma als in de middelen bedoeld, is
geen sprake, omdat noch de (pleeg)ouders noch het kind door de toe¬
passing van die criteria belemmerd
worden in de vrijheid hun familieen gezinsleven met inachtneming
van de rechten en belangen van an¬
dere betrokkenen in te richten.
Daaraan doet niet af, zoals volgt uit
hetgeen in de toelichting op de
middelen verder wordt aangevoerd,
dat ouders elkaar bij een conflict
tussen die rechten en belangen met
voorbijzien van het belang van het
kind kunnen dwarszitten.
BURGERLIJKE STAND
38. Hof Amsterdam 23 december 1999,
269/99
Mogelijke precedentwerking van
uitspraak rechtbank geen reden voor
ontvankelijkheid hoger beroep indien
er sprake is van onomkeerbaar
rechtsfeit: art. 1:45 lid 3 BW
Procesverloop: De vraag die in eerste
aanleg door de rechtbank dient te
worden beantwoord is of de ambte¬
naar van de burgerlijke stand gelet
op de door O en P overgelegde gege-
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vens haar medewerking aan het af¬
leggen van een verklaring ingevolge
art. 1:45 lid 3 BW mocht weigeren
omdat de door O en P overgelegde
documenten niet gelegaliseerd zijn.
Bij beschikking van 29 januari 1999
- welke uitvoerbaar bij voorraad is
verklaard - heeft de rechtbank het
verzoek van O en P tot genoegzaamverklaring van de door hen ten be¬
hoeve van hun voorgenomen huwe¬
lijk overgelegde bescheiden met be¬
paling dat O in de gelegenheid dient
te worden gesteld een beëdigde ver¬
klaring als bedoeld in art. 1:45 lid 3
BW af te leggen, gegrond verklaard,
de bestreden beslissing van de amb¬
tenaar van de burgerlijke stand ver¬
nietigd en is de ambtenaar gelast O
in de gelegenheid te stellen ten
overstaan van haar een verklaring af
te leggen als bedoeld in art. 1:45 lid
3 BW.
Hierna heeft O een beëdigde verkla¬
ring afgelegd als bedoeld in art. 1:45
lid 3 en is op 26 maart 1999 het hu¬
welijk tussen O en P voltrokken.
Geschil in hoger beroep: Voornaam
geschilpunt tussen partijen is het
belang van het door de ambtenaar
ingestelde hoger beroep. Immers het
huwelijk is reeds voltrokken. De
ambtenaar stelt evenwel dat de in
haar ogen onjuiste beschikking haar
in de toekomst in de weg kan staan
(precedentwerking).
Hof: Nu het verzoek van de ambte¬
naar in appèl strekt tot vernietiging
van de beschilcking waarvan beroep
en afwijzing van het inleidend ver¬
zoek van O en P, kan het hof, gelet
op de omstandigheid dat zowel de
beëdigde verklaring ingevolge art.
1:45 lid 3 door O ten overstaan van
de ambtenaar is afgelegd, het huwe¬
lijk reeds is voltrokken en gegrond¬
heid van het appèl van de ambtenaar
geen nietigheid van het huwelijk ten
gevolge heeft, niet tot een ander
oordeel komen dan dat de ambte¬
naar geen redelijk belang heeft bij
haar hoger beroep, en derhalve niet
ontvankelijk dient te worden ver¬
klaard in haar appèl. Hetgeen dooi¬
de ambtenaar terzake is aangevoerd
doet hieraan niet af. Het door haar
in hoger beroep verzochte, afwijzing
van het inleidend verzoek met ver¬
nietiging van de beschikking waar¬
van beroep, ontbeert inmiddels im¬

mers iedere zin (volgt niet-ontvankelijlcverklaring van het hoger beroep).

ERFRECHT
39. Hof 's-Gravenhage 7 december 2000,
C99I00003
Vraag of erflater op huwelijkse
voorwaarden dan wel In gemeenschap
van goederen is gehuwd geweest;
uitleg gedragingen echtelieden
Feiten: A en B zijn gehuwd geweest.
Uit het huwelijk zijn vier kinderen
geboren. Een van de kinderen C is
benoemd tot mede-bewindvoerster
over het vermogen van beide echte¬
lieden A en B tijdens hun leven en
executeur-testamentrice van de nala¬
tenschap van A. De notariële verkla¬
ring van erfrecht, gedateerd 24 juni
1952, welke is opgesteld naar aan¬
leiding van het overlijden van de va¬
der van A op 18 september 1946,
duidt A aan als 'het maken van hu¬
welijksvoorwaarden met B'. De voor¬
malig echtelijke woning van het
echtpaar A en B is in 1965 aange¬
kocht door en op naam van B, van
wie zowel in de onderhandse koop¬
akte, toen nog voorlopige koopakte
genoemd, als in de kadastrale gege¬
vens wordt vermeld dat hij buiten
(elke) gemeenschap van goederen is
gehuwd. Blijkens een brief van 14
mei 1958 van de toenmalige Amsterdamsche Bank NV hield deze
bank een effectendepot aan op reke¬
ning van V, de vader van B. B heeft
effecten geërfd van zijn vader; ten
aanzien van A is omtrent een ont¬
vangen erfenis niets gesteld. De aan¬
slag voor het recht van successie be¬
treffende de nalatenschap van B is
geregeld naar een totale verkrijging,
na aftrek van onder meer belasting¬
schulden van ƒ 31 345, van ƒ 1 108
988. Die nalatenschap is inmiddels
volledig verdeeld. Aan de aanslag
voor het recht van successie betref¬
fende de nalatenschap van A ligt een
totale verkrijging, na aftrek van be¬
lastingschulden van circa ƒ 69 OOG,
van ƒ 568 398 ten grondslag.
Rechtbank: De rechtbank heeft in
het bestreden vonnis voorop gesteld
dat een bewindvoerder niet aanspra¬
kelijk is wanneer hij op goede gron¬

den en na deugdelijk onderzoek
heeft gemeend bepaalde zaken aan
derden die daarop een gerechtvaar¬
digde aanspraak leken te hebben, af
te moeten staan en - kort samenge¬
vat - voorts geoordeeld dat, daarge¬
laten of het echtpaar A-B in dan wel
buiten gemeenschap van goederen
was gehuwd, C er in het licht van de
stukken en de overige omstandighe¬
den redelijkerwijze van mocht uit¬
gaan dat iedere gemeenschap was
uitgesloten en dat, nu zij goede, ob¬
jectieve gronden had om de bank¬
saldi op naam van de eiweii B te
stellen, dan ook niet gezegd kan
worden dat haar handelwijze werd
ingegeven door de gedachte de erven
B te bevoordelen.
Ook bestaat er volgens de rechtbank
geen causaal verband tussen het niet
voldoen aan de verplichting rekening
en verantwoording als bewindvoer¬
ster af te leggen en de door de ove¬
rige drie kinderen gestelde schade.
Geschil in hoger beroep: De drie
kinderen komen in hoger beroep
onder meer stellende dat de recht¬
bank ten onrechte tot het oordeel
gekomen is dat C zich bij de afwik¬
keling van de nalatenschap mocht
laten leiden door de veronderstelling
dat de echtelieden A-B niet in alge¬
hele gemeenschap van goederen wa¬
ren gehuwd.
Hof: De eerste vraag die beantwoord
moet worden is de vraag welk huwelijksgoederenregime gold tussen
de echtelieden A en B. Uit de hier¬
voor vermelde vaststaande feiten,
gevoegd bij de door de rechtbank in
het vonnis van 13 oktober 1999 on¬
der 1.6 geciteerde passage in het
laatste testament van zowel B als van
A van respectievelijk 17 januari 1992
en 15 januari 1982 ('Ik stel bekend
dat mijn genoemde echtgeno(o)t(e)
en ik gehuwd zijn buiten iedere ver¬
mogensgemeenschap, doch dat hier¬
van geen bescheiden meer in ons
bezit zijn, wij niet meer weten welke
notaris de akte heeft gepasseerd en
ter griffie van de Rechtbank te
's-Gravenhage waar de huwelijks¬
voorwaarden zijn ingeschreven hier¬
van niets blijkt aangezien de be¬
scheiden te dier zake aldaar tenge¬
volge van oorlogsgeweld zijn tenietgegaan') moet worden afgeleid dat
beide echtelieden in een lange reeks
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van jaren en consistent ervan zijn
uitgegaan dat zij bij huwelijksvoor¬
waarden iedere gemeenschap van
goederen hebben uitgesloten. Zij
konden dan ook jegens elkaar geen
aanspraak maken op het bestaan van
enige gemeenschap van goederen.
Hun erfgenamen, die immers als
rechtsopvolgers onder algemene titel

in hun plaats treden en in zoverre
niet met 'derden' op een lijn gesteld
kunnen worden, dus evenmin. Van
enige 'afspraak dat ingeval van voor¬
overlijden van één van de echtgeno¬
ten onderling afgerekend zou wor¬
den als ware er wel algehele ge¬
meenschap van goederen' is niet ge¬
bleken en het bestaan daarvan is.

gelet op de ten tijde van de datum
van huwelijkssluiting - 3 februari
1937 - gangbare huwelijksvoorwaar¬
den ook allerminst waarschijnlijk
(volgt afdoening overige geschilpun¬
ten en bekrachtiging vonnis recht¬
bank).
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Studiemiddag Actualiteiten Familie- en Jeugdrecht
Het familie- en jeugd(straf)recht is een actief rechtsgebied dat zich kenmerkt door de vele nieuwe ont¬
wikkelingen in zowel literatuur, wetgeving als jurisprudentie.
Centraal tijdens deze praktijkmiddag staan de ontwildcelingen die zich met name in het afgelopen jaar
hebben voorgedaan op het gebied van de rechtspositie van jeugdigen, in het jeugdbeschermingsrecht
en in het jeugdhulpverleningrecht.
In het bijzonder wordt ingegaan op de juridische en praktische problemen die zich ter zake voordoen.
In dit kader wordt u als deelnemer de gelegenheid geboden, uw eigen praktijkvragen in te sturen.
Hiertoe ontvangt u bij de bevestiging van uw aanmelding een vragenformulier. U kunt uw vragen in¬
sturen tot uiterlijk 24 mei 2001. Uw vragen zullen worden voorgelegd aan de docenten en zoveel mo¬
gelijk worden behandeld tijdens de bijeenkomst.
Datum: donderdag 21 juni 2001
Tijd:
14.00-17.15 uur
Plaats: Vergadercentrum La Vie te Utrecht
Kosten: ƒ 595 p.p. excl. btw, incl. koffie/thee/aperitief en uitgebreide documentatie
NOvA
3 punten
Bestemd voor advocaten en medewerkers van advocatenkantoren, mediators, juridisch medewerkers in
de jeugdbescherming, rechtshulpverleners, leden van de rechterlijke macht, medewerkers kinder¬
rechtswinkels en andere belangstellenden.
Onderwerpen
• Gezagsrecht, naamrecht en andere ontwikkelingen rondom de rechtspositie van jeugdigen
• Jeugdbeschermingsrecht en jeugdhulpverleningrecht, waaronder de Beginselenwet Justitiële Jeugd¬
inrichtingen en de nieuwe Wet op de Jeugdzorg.
Sprekers
• Prof. mr. P. Vlaardingerbroek, Bijzonder hoogleraar Familie- en Jeugdrecht, Katholieke Universiteit
Brabant, Rechter plv. Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Raadsheer plv. Gerechtshof 's-Hertogenbosch. Lid van de Raad voor Strafrechtstoepassingen Jeugdbescherming
• Mr. A.P. van der Linden, Docent/onderzoeker Personen-, familie- en jeugdrecht, universiteit Utrecht,
Rechter plv. Arrondissementsrechtbank Utrecht, Raadsheer plv. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, Lid van
de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.
Aanmelding en/of informatie: Vermande studiedagen. Postbus 20, 8200 AA Lelystad.
E-mail: vermande.studiedagen@sdu.nL Tel.: 0320-237721, fax: 0320-233158
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Video 'Tussen' dader en slachtoffer
Herstelbemiddeling in beeld
De bemiddelingsdienst van het arrondissement Leuven (België), heeft een video gemaakt om herstel¬
bemiddeling beter bekend te maken bij een ruimer publiek.
De video schetst het verloop van een herstelbemiddeling tussen de slachtoffers en de daders van een
gewapende overval op een krantenwinkel. De video toont hoe de bemiddelaars te werk gaan, vanaf het
eerste telefoontje tot en met het gezamenlijk gesprek waaraan alle betrokken partijen deelnemen. Hij
toont de sfeer van een bemiddeling maar eveneens de vragen en emoties die alle betrokkenen hebben
bij de feiten en de verwerking ervan.
Daarnaast wordt in de video ook het belang aangetoond van het samenwerkingsverband, bestaande uit
een aantal lokale partners, dat aan de basis ligt van de werking van onze dienst. Voor het slagen van
het eigenlijke bemiddelingswerk is dit samenwerkingsverband van essentieel belang; het vindt zijn
concretisering in een stuurgroep die de bemiddelingsprojecten begeleidt, ondersteunt en evalueert.
De voorstellingsvideo richt zich tot een ruim publiek: magistraten, advocaten, hulpverleners politie,
studenten, enz.
Duur: 32 minuten
Kostprijs 800 Bef / 45 gulden / 20 Euro
Deze video wordt verspreid door:
Bemiddelingsdienst Arrondissement Leuven
Waversebaan 66 - 3001 Leuven
België
tel: 003216/21.19.81 - fax 003216/21.19.28
e-mail: bal@leuven.be
http://www.leuven.be

cdirfvn.
Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
Orgaan van de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht

Verschijning:
11 afleveringen per jaar. Abonnementsprijs: f265 per jaar incl.
band (leden van de Vereniging Familie- en Jeugdrecht en stu¬
denten 20% korting), losse nummers f 35.
ISSN 01650084
Nieuwe abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan.
Voor het resterende gedeelte van het jaar wordt een evenredig
deel van de abonnementsprijs in rekening gebracht.
Nieuwe abonnementen kunnen schriftelijk of telefonisch
(0570)633155/fax (0570)633834 opgegeven worden. Het abonne¬
ment wordt jaarlijks in het eerste kwartaal gefactureerd.
Abonnementenadministratie:
Kluwer Afdeling Klantcontacten, Postbus 878, 7400 AW Deven¬
ter, tel. 0570-673449.
Adreswijzigingen:
Bij wijziging van naam en/of adres verzoeken wij U de enveloppe
met de juiste gegevens toe te zenden aan Kluwer Afdeling
Klantcontacten, Postbus 878, 7400 AW Deventer.
Beëindiging abonnement:
Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot uiterlijk 1 de¬
cember van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij
niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor
een jaar verlengd.

Voor België:
Uitgeverij Kluwer Rechtswetenschappen, Santvoortbeeklaan 2123, 2100 Deurne-Antwerpen, tel. 03/325.68.80.
Het Tijdschrift voor Familie- en jeugdrecht is voor visueel ge¬
handicapten ook verkrijgbaar via de brailleleesregel/spraakbox.
Nadere informatie hierover is te krijgen bij de CBB, Christelijke
Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, te Ermelo telefoon
0341-551014.
Het verlenen van toestemming tot publicatie in dit tijdschrift
houdt in:
1. dat de auteur de uitgever machtigt om de door derden ver¬
schuldigde vergoeding voor copiëren conform artikel 17, lid 2
Auteurswet 1912 en het KB van 20 juni 1974, Stb. 351, ex artikel
16B Auteurswet 1912, te doen geldend maken door en overeen¬
komstig de statuten en reglementen van de Stichting Reprorecht
te Amsterdam.
2. dat de auteur de uitgever machtigt om zijn rechten ex artikel
16 sub A ten vijfde Auteurswet 1912 (bloemlezingen) geldend te
maken volgens dezelfde beginselen als die van de Stichting Re¬
prorecht, hetgeen o.m. inhoudt dat geïncasseerde vergoedingen
worden verdeeld in de verhouding 50/50, e.e.a. na aftrek van alle
met de inning verband houdende kosten.

Laatste ontwikkeUngen op het gebied van informatica, telecommunicatie en recht
computer
recht

Is het op een website aanbrengen
van hyperlinks naar illegale MPgsites strafbaar? In hoeverre is
grensoverschrijdende opsporing
op het Internet mogelijk? En wat is de bevoegdheid van
OPTA m.b.t. interconnectieovereenkomsten?

informatie van hoge kwaliteit
Een multidisciplinair team van deskundigen vormt de
redactie van Computerrecht. Uw garantie voor informatie
van hoge kwaliteit. Het team bestaat uit: prof.mr. J.M.A.
Berkvens, prof.mr. E.J. Dommering, prof.dr. J. Dumortier,
drs. R. van den Hoven van Cenderen, prof.mr. RB. Hugenholtz, prof.mr. H.W.K. Kaspersen, mw.mr. E. Kindt, mr. F.
Kuitenbrouwer, mr. A.P. Meijboom, prof.mr. R.V. De Mulder,
mr. D.Th.L. Oosterbaan, prof. mr. A. Oskamp, mr. F.P.J.
Robben, mr. M.J.M. Taeymans en prof.mr. D.W.F. Verkade.

Het antwoord op dit soort vragen vindt u
in het tijdschrift Computerrecht
ComputeTTecht houdt u zes keer per jaar op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen op het gebied van infor¬
matica, telecommunicatie en recht. Een onmisbare
informatiebron voor juristen en informatiedeskundigenl

Abonnement?
Computerrecht kost ƒ 260,- (€ 118,-) per jaar, inclusief
BTW. Studenten en aio's ontvangen 50% korting! Bel
voor een abonnement naar 0570-673555. U kunt ons
ook faxen (0570-632411) of e-mailen (info@kluwer.nl).
Op internet vindt u ons op www.kluwer.nl

U leest artikelen over onder meer...
... beslechting van automatiseringsgeschillen, eigendoms¬
recht van software, gegevensbescherming, computer¬
criminaliteit en chipsbescherming. Veel aandacht is er
voor rechtspraak, waarbij geschillen omtrent automati¬
sering, ontwikkeling van software e.d. centraal staan.
Verder bevat het tijdschrift boekbesprekingen en
besprekingen van ontwikkelingen op het gebied van
juridische programmatuur.

Wilt u online op de hoogte zijn van de laatste ont¬
wikkelingen op het gebied van informatica, tele¬
communicatie en recht? Begin 2001 is onze site
www.computerrecht.nlgereed, waarop u actueel
nieuws en de informatie uit het tijdschrift vindt!

computer
recht

Kluwer
W Postbus 23
7400 CA Deventer
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Ars Notariarus CVI

De practycke van

de notaris
DE PRACTYCKE
VAN DE NOTARIS

Een notariële idylle en haar nuchter slot
prof. mr. L.C.A. Verstappen
Deze uitgave bevat de tekst van de rede, uitgesproken bij de aanvaarding
Klamir
van het ambt van hoogleraar Privaatrecht in het bijzonder Notarieel recht
aan de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 24 oktober 2000 door
prof. mr. Verstappen. Verstappen analyseert op bijzonder innemende en ook scherpzinnige wijze de
'practycke van de notaris'. De auteur komt via een karakteristieke schets van het idyllische, notariële
verleden bij de perikelen van de hedendaagse notarispraktijk. Daarin spelen de 'Driekoppige Draak van
Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit', maar ook het niet-aflatende vertrouwen van het
publiek in de notaris, een belangrijke rol. Onder het motto 'Quo vadis, notaris?' schetst de auteur
mogeiijke toekomstige (markt)ontwikkelingen en de plaats van de notarispraktijk daarbinnen.
Ars Notarlatus, deel CVI
Omvang 32 pagina's, f 25,- (incl. BTW). € 11,34. ISBN 90 268 3789 5, Kluwer, 2001
Ook verkrijgbaar via de boekhandel.
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Bestellen? Kijk voor meer informatie op www.profinfo.com
door middel van de zoekfunctie via het ISBNummer of
bel (0570) 67 35 55 / 67 34 49 of fax (0570) 69 15 55.

