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“Het gaat er uiteindelijk om dat het met de kinderen in de knel beter gaat en daarmee is 

niet  het kind zelf, maar zijn ook diens ouders en de samenleving gebaat. ‘Kinderen eerst’ 

wil dus niet zeggen ouders laatst”1 

 

 

 

 

                                                 
1
 Aldus prof.mr. P. Vlaardingerbroek in: P. Vlaardingerbroek, Kinderen eerst, ouders laatst?, FJR 2007,2.  
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LIJST VAN AFKORTINGEN 
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Hoofdstuk 1 | Inleiding  

 

Op 19 mei 2017 besteedde het Centre for Children’s Rights Amsterdam zijn jaarlijkse 

seminar aan de werking van de ‘nieuwe’ kinderbeschermingsmaatregelen.2 Veel aandacht 

ging hierbij uit naar de huidige maatregel van gezagsbeëindiging van art. 1:266 BW en de 

toepassing van het vereiste van de aanvaardbare termijn daarbij.3 Dit seminar, waaraan ik 

zelf deelnam, toont aan dat de maatregel van gezagsbeëindiging, 2,5, jaar nadat de wet  

herziening kinderbeschermingsmaatregelen in werking trad, vandaag de dag nog een 

actueel onderwerp is.    

 

Deze maatregel van gezagsbeëindiging is met de inwerkintreding van de wet herziening 

kinderbeschermingsmaatregelen op 1 januari 2015 geïntroduceerd.4 De voormalige gezags- 

ontnemende kinderbeschermingsmaatregelen ontheffing en ontzetting zijn sindsdien 

komen te vervallen.5 In de huidige grond van gezagsbeëindiging heeft een nieuw criterium 

zijn intrede gedaan, namelijk ‘de aanvaardbare termijn’. De maatregel kan gelet op dit 

criterium worden opgelegd indien de verwachting gerechtvaardigd is dat de ouders niet 

binnen een aanvaardbare termijn voor de persoon en ontwikkeling van het kind het 

ouderlijk gezag kunnen dragen.6 Het criterium van ‘de aanvaardbare termijn’ laat zich door 

de wetgever definiëren als de periode voor onzekerheid over het opvoed- en 

toekomstperspectief die het kind kan overbruggen zonder verdergaand ernstige schade op 

te lopen voor zijn ontwikkeling.7 Het is middels deze maatregel mogelijk om veel sneller 

dan voorheen het gezag te beëindigen en derhalve een kind sneller duidelijkheid te bieden 

omtrent zijn opvoedperspectief.8 Het belang van dit laatste wordt al jaren in de pedagogiek 

verkondigd.9  

 

Hoewel het positief is dat middels de maatregel van gezagsbeëindiging meer en sneller 

aandacht is voor het perspectief van het kind, indien het langere tijd uit huis is geplaatst, is 

                                                 
2 http://www.ccra.nl/nl/event/seminar-2017/ 
3 http://www.ccra.nl/nl/event/seminar-2017/ 
4 Wet van 2 maart 2014, Stb. 2014, 130.  
5 Kamerstukken II 2008/09, 32 015,nr.3, p.34 (MvT).  
6 Artikel 1:266 lid 1 onder a BW.  
7 Kamerstukken II 2008/09, 32 015,nr. 3, p.34 (MvT).  
8 Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr.3, p. 11 (MvT).  
9 Zie bijvoorbeeld Juffer 2016; Van der Zon 2013.  
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de maatregel van gezagsbeëindiging echter ook aan kritiek onderhevig.10 Er klinken onder 

meer kritische geluiden over de snelheid waarmee sindsdien over het toekomstperspectief 

van een kind wordt besloten.11 Dit levert volgens sommigen problemen op met het recht op 

eerbiediging van het gezinsleven ex artikel 8 EVRM en in het bijzonder met de beginselen 

van proportionaliteit en subsidiariteit die uit dit recht voortvloeien.12 In artikel 8 EVRM is 

geregeld dat “een ieder” het recht heeft op eerbieding van gezinsleven.13 Om bescherming 

aan dit recht te kunnen ontlenen dient er eerst vastgesteld te worden dat er daadwerkelijk 

sprake is van ‘gezinsleven’ tussen twee personen.14 De vraag die dan gesteld dient te 

worden,  is of er sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking tussen beide personen.15 

Eenieder, en dus ook kinderen, kunnen uit artikel 8 EVRM een recht eerbiediging van het 

gezinsleven ontlenen.16 Voorts heeft het EHRM in de loop der jaren steeds meer 

jurisprudentie ontwikkeld op het gebied van kinderrechten.17 Gezagsbeëindiging als 

kinderbescherming vormt zonder meer een hevige inbreuk op het gezinsleven van een kind 

met diens ouders en oplegging van een dergelijke gezags- beëindigende maatregel is 

slechts gerechtvaardigd indien aan de beperkingsgronden van het tweede lid van artikel 8 

EVRM wordt voldaan.18 

 

Een belangrijke voorwaarde is dat de maatregel noodzakelijk is in de democratische 

samenleving.19 Dit vereiste wordt begrensd door de beginselen van proportionaliteit en 

subsidiariteit. Gelet op deze beginselen dient er na te worden gegaan of gezagsbeëindiging 

in redelijke verhouding staat tot het na te streven doel (proportionaliteitsbeginsel) en of het 

te beogen resultaat niet met een minder ingrijpend alternatief bereikt kan worden 

( subsidiariteitsbeginsel).20 Bruning stelt dat de huidige rechtsgrond van gezagsbeëindiging 

meer dan voorheen aanleiding geeft om expliciet aan deze beginselen te toetsen.21 Indien 

kinderrechters dit uitdrukkelijk doen, dan acht zij de rechtsgrond niet in strijd met het 

                                                 
10 Huijer & Weijers 2016, p.164.  
11 Huijer & Weijers 2016, p.164.  
12 Huijer & Weijers 2016, p.164.  
13 Artikel 8 lid 1 EVRM.  
14 EHRM 13 juni 1979, appl. no.6833/74 (Marckx / België), par.31 
15 EHRM 1 juni 2004, appl.no. 45582/99 (Lebbink / Nederland), par. 36.  
16 Artikel 8 lid 1 EVRM.  
17 Bruning & Van der Zon 2013.  
18 Artikel 8 lid 2 EVRM.  
19 Artikel 8 lid 2 EVRM.  
20 Vandelanotte & Haeck 2005, p. 144-145.  
21 Bruning 2011, p.86.  
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artikel 8 EVRM en de jurisprudentie van het EHRM.22  

 

Naar aanleiding van bovenstaande luidt de onderzoeksvraag als volgt:  

 

‘In hoeverre is de toepassing van de rechtsgrond voor gezagsbeëindiging door 

gerechtshoven, in overeenstemming met het recht op gezinsleven van een kind ex artikel 8 

EVRM en vormgegeven zoals in de jurisprudentie van het EHRM?’ 

 

Ter beantwoording van deze onderzoeksvraag, zullen eerst de volgende deelvragen worden 

behandeld:  

 

1. Welke vereisten vloeien voort uit het recht op gezinsleven van een kind ex artikel 8 

EVRM en de jurisprudentie van het EHRM bij de vraag of gezagsbeëindiging 

gerechtvaardigd is?    

2. Wat is de rechtsgrond voor gezagsbeëindiging?  

3. Hoe wordt deze rechtsgrond voor gezagsbeëindiging door de gerechtshoven in de 

jurisprudentie toegepast?  

4. Houdt de rechtspraktijk bij een beslissing omtrent gezagsbeëindiging voldoende 

rekening met de vereisten zoals deze voortvloeien uit het recht op gezinsleven van 

een kind krachtens artikel 8 EVRM en de jurisprudentie van het EHRM?  

 

Bovenstaande deelvragen komen per afzonderlijk hoofdstuk aan bod.  

In hoofdstuk 2 worden de internationale vereisten uiteen gezet die aan gezagsbeëindiging 

als kinderbeschermingsmaatregel worden gesteld krachtens het recht op gezinsleven van 

een kind ex artikel 8 EVRM en zoals door de jurisprudentie van het EHRM is 

vormgegeven. De focus zal vooral liggen op vereisten die relevant zijn voor de toepassing 

van gezagsbeëindiging in de praktijk. Voor het analyseren van de jurisprudentie van het 

EHRM wordt gebruik gemaakt van de elektronische database HUDOC.23  

In hoofdstuk 3 wordt het nationaal juridisch kader van de maatregel van gezagsbeëindiging 

geschetst. In de eerste plaats zal bekeken worden welke voorwaarden er gelden voor het 

opleggen van de maatregel en de bedoelingen van de wetgever met voornoemde maatregel  

 

                                                 
22 Bruning 2011, p. 85.  
23 <www.echr.coe.int/ECHR/EN/ Hudoc> . 
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door het raadplegen van parlementaire stukken. Voor een beter begrip van het huidige 

wetgevingskader zal tevens kort worden weergeven wat precies de aanleiding was voor de 

wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen. Ook zal aandacht worden besteed aan de 

mogelijke knelpunten die in de rechtsliteratuur worden benoemd ten aanzien van de 

toepassing van deze rechtsgrond in het licht van artikel 8 EVRM.  

In hoofdstuk 4 wordt bekeken op welke wijze de rechtsgrond van gezagsbeëindiging in de 

rechtspraktijk wordt toegepast en zullen de resultaten worden weergeven van het 

jurisprudentieonderzoek naar uitspraken van de gerechtshoven in de periode van 01-04-

2016 en 01-04-2017. Voor de volledige methode van het jurisprudentieonderzoek wordt 

verwezen naar de tweede paragraaf van hoofdstuk 4.  

Tot slot wordt in de conclusie, in hoofdstuk 6, antwoord gegeven op de centrale 

onderzoeksvraag en worden er een aantal aanbevelingen gedaan.    
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Hoofdstuk 2 | Gezagsbeëindiging in het licht van het recht op gezinsleven van 

een kind ex artikel 8 EVRM en jurisprudentie van het EHRM  

 

2.1. Inleiding  

In het onderhavige hoofdstuk zullen de internationale vereisten uiteen worden gezet die 

aan het beëindigen van het ouderlijk gezag als kinderbeschermingsmaatregel worden 

gesteld, krachtens het recht op gezinsleven van een kind ex artikel 8 EVRM en zoals door 

de jurisprudentie van het EHRM vormgegeven. Een kinderbeschermingsmaatregel zoals 

gezagsbeëindiging vormt een hevige inbreuk op het recht op gezinsleven van een kind met 

diens ouders, en is slechts onder bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd. Allereerst zal 

worden uitgelegd wat er precies onder “gezinsleven” ex artikel 8 EVRM wordt verstaan. 

Vervolgens zal in algemene bewoordingen worden uitgelegd, welke soort verplichtingen er 

uit artikel 8 EVRM voor een Staat voortvloeien en wat dat betekent voor gezags- 

beëindiging.  

 

2.2. Het begrip ‘gezinsleven” 

Om bescherming te kunnen ontlenen aan artikel 8 EVRM is het voor een kind van 

wezenlijk belang dat het bestaan van ‘gezinsleven’ kan worden vastgesteld.24 Over het al 

dan niet bestaan hiervan merkt het EHRM onder meer op: “The question of the existence 

or non-existence of “family life” is essentially a question of fact depending upon the 

existence of close personal ties”25. Oftewel, het gaat om de vraag of er tussen een kind en 

een persoon sprake is van een ‘nauwe persoonlijke betrekking’.26 Het is aldus niet vereist 

dat tussen een kind en een persoon een genetische of juridische band bestaat voor het 

kunnen aannemen van gezinsleven. Alhoewel gezinsleven een dynamisch begrip is dat 

voortdurend verandert27, zijn er uitgaande de rechtspraak van het EHRM heel wat 

“relaties” bekend waarbij gezinsleven kan worden aangenomen.28  

Tussen een kind en moeder bestaat volgens het EHRM zonder meer gezinsleven, dat 

ontstaat enkel door de geboorte.29 Enkel biologisch vaderschap is daarentegen niet 

                                                 
24 EHRM 13 juni 1979, appl. no.6833/74 (Marckx / België), par.31; Angius 2015, p.54.  
25 EHRM 1 juni 2004, appl. no. 45582/99 (Lebbink / Nederland), par. 36.  
26 EHRM 1 juni 2004, app. no. 45582/99 (Lebbink / Nederland), par. 37; Angius 2015, p.54.   
27 Vlaardingerbroek e.a. 2014, p.12-13.  
28 Vlaardingerbroek e.a. 2014, p.13.  
29 EHRM 13 juni 1979, appl. no. 6833/74 (Marckx / België); Vlaardingerbroek e.a. 2014, p.13.  
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voldoende om gezinsleven tussen kind en vader aan te kunnen nemen.30 Hiervoor zijn 

“bijkomende omstandigheden” nodig.31 Tussen een kind en vader die langdurig met 

moeder heeft samengewoond of gehuwd is, bestaat eveneens gezinsleven.32 Naast de 

ouder(s) van een kind kan een kind nog veel meer relaties hebben die als “gezinsleven” 

zouden kunnen worden gekwalificeerd33, op voorwaarde dat er “nauwe persoonlijke 

betrekkingen” bestaan.  

Gezinsleven tussen ouder en kind kan ophouden te bestaan, maar dit gebeurt slechts 

onder buitengewone omstandigheden en dient derhalve niet te snel te worden 

aangenomen.34 

 

2.3  Reikwijdte van verplichtingen van de Staat ex artikel 8 EVRM35  

 

Uit het recht op gezinsleven van een kind in de zin van artikel 8 EVRM vloeien zowel 

negatieve als positieve verplichtingen voort voor een Staat. De negatieve verplichting 

brengt met zich mee dat de Staat zich- in beginsel- dient te onthouden van inmenging in de 

kind-ouderrelatie en de opvoeding van het kind.36 Het recht op gezinsleven van een kind is 

echter niet absoluut, want in het tweede lid van artikel 8 EVRM worden 

bewerkingsgronden genoemd voor een gerechtvaardigde inmenging.37  

De positieve verplichtingen van de Staat vergen daarentegen een actieve houding 

van de Staat teneinde het recht op gezinsleven van een kind te effectueren.38 Een van de 

belangrijkste positieve verplichtingen, die ontstaat nadat een kind uit huis is geplaatst, is de 

herenigingsplicht. De staat is hiertoe verplicht om maatregelen te nemen teneinde 

hereniging van kind met diens ouders - zo snel mogelijk- te bewerkstelligen.39 Deze 

verplichting tot hereniging is echter, zoals verderop zal blijken, in de loop van de jaren 

                                                 
30 EHRM 1 juni 2004, appl. no. 45582/99 (Lebbink / Nederland).  
31 EHRM 1 juni 2004, appl. no. 45582/99 (Lebbink / Nederland); EHRM 5 november 2002, appl. no. 

33711/96 (Yousef / Nederland), par.51.   
32 EHRM 18 december 1986, appl. no. 9697/82 ( Johnston / Ierland ) en EHRM 21 juni 1988, apl. no. 

10730/84 (berrehab / Nederland).  
33 Zoals bijv. met de grootouders, pleegouders,(stief)zus en (stief)broer. 
34 Vlaardingerbroek e.a. 2014, p.15.  
35 Zie voor een overzicht van verplichtingen voor de overheid: Vlaardingerbroek e.a. 2014,p.19-21.  
36 Forder 2008, p.41.  
37 Vlaardingerbroek e.a. 2014, p.20.  
38 EHRM 13 juni 1979, appl. no.6833/74 (Marckx / België). Sinds het zogenaamde Marckx -arrest staat vast 

dat de eerbiediging van het familie-en gezinsleven voor de Staat ook positieve verplichtingen met zich mee 

brengt. En zie: Wortmann & Duijvendijk 2015, p.8-9.   
39 Zie o.a. EHRM 24 maart 1988, appl. No. 10465/83 (Olsson I / Zweden).   
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steeds meer door de rechtspraak van het EHRM afgezwakt.40  

Ook vloeien er uit artikel 8 EVRM procedurele verplichtingen voort voor een 

Staat. Uit artikel 8 EVRM vloeien naar het oordeel van het EHRM impliciet procedurele 

waarborgen voort.41  

 Gelet op de negatieve en positieve verplichtingen kan gezagsbeëindiging als 

kinderbeschermingsmaatregel aldus in strijd zijn met artikel 8 EVRM, doordat een Staat 

zich enerzijds te actief, anderzijds te terughoudend heeft opgesteld.42 De grens tussen deze 

soorten verplichtingen is echter niet altijd duidelijk.43 De facto wordt bij de positieve 

verplichtingen dezelfde toets gehanteerd als bij de negatieve verplichtingen, namelijk 

toetsing aan de eerder genoemde beperkingsgronden in het tweede lid van artikel 8 EVRM. 

Een inmenging dient te zijn voorzien bij wet, een legitiem doel dienen, en noodzakelijk te 

zijn in een democratische samenleving.44 Aan de voorwaarde van “een legitiem doel” zal 

in het kader van gezagsbeëindiging doorgaans worden voldaan, gelet op het feit dat een 

kinderbeschermingsmaatregel veelal het belang van het kind als doelstelling heeft.45  

De voorwaarde dat de inmenging “bij wet is voorzien” houdt in dat de inmenging, 

het beëindigen van het gezag, een grondslag dient te hebben in het nationale recht.46 De 

regeling dient daarnaast toegankelijk en voorzienbaar te zijn.47 Bovendien dient de 

regeling duidelijk genoeg geformuleerd te zijn, zodat deze gemakkelijk te begrijpen is.48 

Dit behelst niet dat de regeling dermate geconcretiseerd dient te zijn, dat er geen 

beoordelingsruimte voor de rechter meer overblijft.49  

Bij de beoordeling van de derde voorwaarde, de noodzaak van een gezags- 

beëindigende maatregel, komt de Staten een zekere ‘margin of appreciation’, oftewel 

beoordelingsruimte toe.50 De beoordeling wordt begrensd door het  

proportionaliteitsbeginsel en het subsidiariteitsbeginsel. Dientengevolge dient er na te 

worden gegaan of gezagsbeëindiging in redelijke verhouding staat tot het na te streven doel 

                                                 
40 Van Wijk 1999, p.88 
41 EHRM 8 januari 2013, appl.no. 37956/11 (A.K. & L. / Kroatië), par. 63; Bruning 2007, p.1. 
42 Forder 2008, p.42.  
43 Vlaardingerbroek e.a. 2014.p.21.  
44 Artikel 8 lid 2 EVRM.  
45 Zie Asser/Boer 2010, p.748 en zie Forder 2008,p.42: “in het geval van kinderbescherming is het 

nagestreefde doel veelal het belang van het kind”.  
46 Vandelanotte & Haeck 2005, p.125.  
47 EHRM 26 april 1979, appl. No. 6538/74 (Sunday Times/ Verenigd Koninkrijk), par. 47-49.  
48 Zie o.a. EHRM 24 maart 1988, appl. no. 10465/83 (Olsson I / Zweden).   
49 EHRM 24 maart 1988, appl. no. 10465/83 (Olsson I / Zweden).  
50 Vandelanotte & Haeck 2005, p.204.  
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(proportionaliteitsbeginsel) en het te beogen resultaat niet met een minder ingrijpend 

alternatief bereikt kan worden (subsidiariteitsbeginsel).51 Of hieraan  is voldaan en gezags- 

beëindiging noodzakelijk kan worden geacht, is afhankelijk van de omstandigheden van 

het geval en vraagt om het maken van een belangenafweging. Het dient om een 

evenwichtige belangenafweging te gaan, waarin de belangen van alle betrokkenen worden 

afgewogen.52 

 

2.5. Evenwichtige belangenafweging ex artikel 8 EVRM   

 

2.5.1.Belang van het kind als leidraad  

Uit het voorgaande is gebleken dat het recht op gezinsleven van een kind ex artikel 8 

EVRM een evenwichtige belangenafweging (‘fair balance’) vergt. Deze zogenaamde “fair 

balance” wordt zowel bij de beoordeling of gezagsbeëindiging in het concrete geval 

proportioneel is, als bij de beoordeling van de vraag of een kind teruggeplaatst dient te 

worden. Blijkens de jurisprudentie van het EHRM dient in deze belangenafweging een 

extra groot gewicht te worden toegekend aan “het belang van het kind”.53 Wat precies 

onder het “belang van het kind” dient te worden verstaan is afhankelijk van het concrete 

geval, maar kan onder meer afhangen van de leeftijd en rijpheid van het kind.54 Het EHRM 

heeft in de zaak X tegen Letland benadrukt dat de belangen van het kind niet zonder meer 

overeenkomen met de belangen van diens ouders.55 Het is aldus van belang dat het belang 

van het kind expliciet wordt meegewogen, hetgeen  het EHRM in de loop van de jaren ook 

steeds uitdrukkelijker is gaan doen.56 Deze ontwikkeling in de jurisprudentie in het EHRM 

heeft ertoe geleid dat er vanaf medio jaren 90 een verschuiving is waar te nemen in de 

jurisprudentie van het EHRM, waarbij de herenigingsdoelstelling steeds meer plaats heeft 

moeten maken voor de zogenaamde “continuïteitsdoelstelling”.57 Het EHRM is in het licht 

van deze doelstelling gaan accepteren dat hereniging niet in alle gevallen in het belang van 

het kind kan worden geacht en de autoriteiten soms niet meer hoeven te werken aan de 

                                                 
51 Vandelanotte & Haeck 2005, p.144-145.  
52 Kilkelly 2004, p.72.  
53 EHRM 7 augustus 1996, appl. no. 17383/90 (Johansen / Noorwegen). Zie ook: Forder 2008, p.57    
54 EHRM 6 juli 2010, appl.no. 41615/07 (Neulinger & Shuruk/ Zwitserland).   
55 EHRM 26 november 2013, appl. no 27853/09 ( X./ Letland), par. 101; Chébti 2015.     
56 Bruning & Van der Zon 2013, p.501.  
57 Zie Angius 2015, p 54.  
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hereniging van een kind met diens ouders.58 Uit de jurisprudentie van het EHRM valt dan 

inmiddels ook af te leiden met welke aspecten en belangen van een kind rekening dient te 

worden gehouden bij de vraag of een kind al dan niet herenigd dient te worden met z’n 

ouders.59  

 

2.5.2. Belang van het kind bij hereniging vs. continuïteit in de opvoeding 

Het is relevant om te bekijken met welke aspecten van een kind het EHRM rekening houdt 

bij de vraag of een kind al dan niet herenigd dient te worden. Immers, de beslissing om het 

kind niet te herenigen met z’n ouders, zal doorgaans tot gezagsbeëindiging leiden. Welke 

factoren een belangrijke rol spelen bij de beslissing om een kind niet terug te laten keren 

naar zijn ouders, blijkt uit een recent uitgevoerd onderzoek naar de jurisprudentie van het 

EHRM.60 De factoren die uit dit onderzoek naar voren komen zijn de volgende:  

1) Een veilige en gezonde leefomgeving van de oorspronkelijke gezinssituatie  

2) De behoefte van het kind aan continuïteit en stabiliteit  

3) De mogelijkheid van het kind zich positief te ontwikkelen  

4) De duur van het verblijf in het pleeggezin  

5) De hechting en band met pleegouders  

6) De nog bestaande hechtingsrelatie en band met de oorspronkelijke ouders  

7) De mening van het kind  

Een aantal van deze factoren behoeven nadere toelichting. Allereerst de duur van het 

verblijf van een kind in een pleeggezin. Dat deze factor van groot belang is in de 

jurisprudentie van het EHRM, blijkt wel uit het volgende citaat uit de zaak K.en T/Finland: 

“When a considerable period of time has passed since the child was originally taken into 

public care, the interest of a child not to have his or her de facto family situation changed 

again may override the interests of the parents to have their family reunited.”61 Het 

verstrijken van “a considerable period of time” kan aldus met zich mee brengen dat het 

belang van het kind om niet herenigd te worden zwaarder weegt dan het belang van de 

                                                 
58 Forder 2008,p. 56.  
59 Bruning & Van der Zon 2013, p.505.   
60 Angius 2015, p.57-59.  
61 EHRM 12 juli 2002, appl.no. 25702/94 (K. en T / Finland), par. 155.  
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ouders bij hereniging.62 Wat precies onder ‘a considerable period of time’ kan worden 

verstaan, wordt door het EHRM niet eenduidig beantwoord. Alhoewel tijdsverloop op 

zichzelf volgens het EHRM niet doorslaggevend mag zijn voor het opleggen van een 

kinderbeschermingsmaatregel63, is het echter wel een cruciale factor voor de vraag of er tot 

hereniging over dient te worden overgegaan.64 Overigens zal de factor tijdsverloop mijns 

inziens vaak samenhangen met andere factoren, zoals het ontstaan van een hechtingsrelatie 

met pleegouders na verloop van tijd, waardoor het nooit op zichzelf een reden zal zijn een 

kind niet meer te herenigen met zijn ouder(s).  

Wat betreft de “mening van het kind” als factor, dient te worden opgemerkt dat het 

EHRM in de loop van de jaren steeds meer waarde is gaan hechten aan de mening van het 

kind bij de vraag of het in het belang van het kind is om herenigd te worden.65 In de zaak 

Bronda tegen Italië wordt aan de mening van een negenjarig kind een doorslaggevende 

betekenis toegekend bij de beslissing om het kind niet terug te laten keren naar zijn 

ouders.66 Uit de zaak Levin tegen Zweden blijkt dat het EHRM ook waarde hecht aan de 

non-verbale houding van een kind.67 Het EHRM oordeelde in deze zaak dat uit het gedrag 

van de kinderen kon worden afgeleid dat het voor de ontwikkeling voor de kinderen beter 

was, het contact tussen kinderen en moeder te beperken.68  

 

2.6. Hereniging als uitgangspunt   

Alhoewel uit het bovenstaande is gebleken dat volgens het EHRM niet altijd naar 

terugplaatsing van het kind naar diens ouders toegewerkt dient te worden, is hereniging 

nog steeds als uitgangspunt te beschouwen indien een kind uit huis wordt geplaatst.  

Voor gezagsbeëindiging als kinderbeschermingsmaatregel, brengt deze herenigingsplicht 

met zich mee dat gezagsbeëindiging pas mag worden overwogen indien er voldoende is 

geïnvesteerd in de relatie tussen kind en de ouder(s) om terugplaatsing te 

bewerkstelligen.69 Pas als echt duidelijk is geworden dat hereniging niet mogelijk of niet in 

                                                 
62 EHRM 12 juli 2002, appl.no. 25702/94 (K. en T / Finland), par. 155. 
63 Zie bijv. & EHRM 8 april 2003, appl. nr. 11057/02 (Haase / Duitsland ), par. 93; EHRM 7 augustus 1996, 

NJ 1998, 324 (Johansen vs. Noorwegen), par 73.  
64 Asser/De Boer 2010, p.751.  
65 Angius 2015, p.58.  
66 EHRM 9 juni 1998, appl.no.22430/93 (Bronda/ Italië), par.62.  
67 EHRM 24 september 2012, appl.no.35141/06 (Levin/Zweden), par.65; Angius 2015, p.59.   
68 EHRM 24 september 2012, appl.no.35141/06 (Levin/Zweden), par.65; Angius 2015, p.59.  
69 Zie o.a. EHRM 12 juli 2002, appl.no. 25702/94 (K. en T / Finland).  
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het belang is voor een kind, mag aldus tot gezagsbeëindiging worden overgegaan. 

Daarnaast heeft het EHRM recentelijk in de zaak N.P./Moldavië benadrukt dat beëindiging 

van het ouderlijk gezag alleen in zeer uitzonderlijke gevallen is toegestaan, na een 

zorgvuldige frequente evaluatie van de mogelijkheden tot thuisplaatsing.70 Voorts kan 

worden vastgesteld dat gezagsbeëindiging bij hele jonge kinderen, vlak na de geboorte, op 

gespannen voet staat met deze herenigingsplicht. Gezagsbeëindiging kan volgens het 

EHRM dan ook in zeer uitzonderlijke gevallen reeds bij geboorte gerechtvaardigd zijn.71 

 

Uit bovenstaande volgt dat het recht op gezinsleven van een kind ex artikel 8 EVRM vergt 

dat er een evenwichtige belangenafweging wordt gemaakt bij een beslissing omtrent 

gezagsbeëindiging. In deze belangenafweging dient ‘het belang van het kind’ expliciet te 

worden meegewogen en hieraan voldoende gewicht te worden toegekend. Wat in ‘het 

belang van het kind’ is, is afhankelijk van het concrete geval. Aangezien 

gezagsbeëindiging doorgaans volgt na een beslissing om het kind niet (meer) te herenigen 

met zijn ouders na een uithuisplaatsing, is bekeken met behulp van welke factoren het 

EHRM ‘het belang van het kind’ bij beoordeling van een dergelijke beslissing 

concretiseert. Het gaat om de volgende factoren: De duur van het verblijf van een kind in 

een pleeggezin, de mogelijkheid van een kind zich positief te ontwikkelen,  de sociale 

banden met de pleegouders, de sociale banden met de oorspronkelijke ouders, de 

veiligheid van de oorspronkelijke opvoedomgeving, en de behoefte van een kind bij 

stabiliteit en continuïteit in de opvoeding. Het is met name deze laatste factor, de behoefte 

van een kind bij stabiliteit en continuïteit, die ervoor heeft gezorgd dat het EHRM de 

zienswijze dat hereniging van een kind met diens ouders het ultieme doel is van een 

uithuisplaatsing, steeds meer heeft losgelaten en er vanaf de jaren 90 steeds meer plaats is 

gemaakt voor de continuïteitsdoelstelling. In het licht van het deze doelstelling dient een 

kind niet terug te keren naar zijn oorspronkelijke ouders, aangezien dit niet in zijn belang 

kan worden geacht en zelfs schadelijk is voor een kind na verloop van tijd.  

 

 

 

 

 

                                                 
70 EHRM 6 oktober 2015, appl. no. 58455/13 (N.P. / Moldavie).  
71 Zie o.a. EHRM 8 april 2014, appl. no.11057/02 (Haase / Duitsland).   
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2.7. Processuele rechten kind    

Zoals reeds uit par.2.3. is gebleken, bevat artikel het recht op gezinsleven van een kind ex 

8 EVRM volgens het EHRM impliciet procedurele waarborgen.72  

Volgens het EHRM vloeit er uit dit recht van een kind onder andere een procedurele 

verplichting voort voor een verdragsstaat een kind te horen in een 

kinderbeschermingsprocedure en aldus ook in een procedure omtrent gezagsbeëindiging.73 

Bij de beoordeling of een kind dient te worden gehoord moet er gekeken worden naar de 

omstandigheden van het geval, waaronder de rijpheid en de leeftijd van een kind in 

kwestie.74 Daarnaast blijkt uit de zaak M&M tegen Kroatië dat voor de beoordeling van de 

vraag of een kind gehoord dient te worden, rekening dient te worden gehouden met de 

capaciteit en ontwikkelende vermogens van een kind.75 In de zaak M&M tegen Kroatië 

stelt het EHRM dat een kind een rechtssubject is dat recht heeft op autonomie.76 De 

autonomie van kinderen neemt toe met de ontwikkelende vermogens van een kind en het 

recht op autonomie vindt zijn invulling in het recht om gehoord te worden.77 Het EHRM 

besliste in de onderhavige zaak dat er sprake was een schending van artikel 8 EVRM, 

omdat nationale autoriteiten geen aandacht hadden besteed aan de wens van het kind om 

niet langer bij de vader te wonen, maar bij de moeder, en vanwege het feit dat zij niet 

gehoord was in de procedure.78 Hieruit kan worden afgeleid dat ieder kind dat in staat is 

zijn eigen mening te vormen en te uiten, in beginsel gehoord dient te worden, en dat hun 

mening serieus dient te worden genomen.79 De leeftijd van een kind is hierbij niet 

doorslaggevend. Voorts hoeft een kind naar het oordeel van het EHRM niet altijd direct te 

worden gehoord, maar hecht het EHRM ook waarde aan indirect horen van een kind.80 

Daarnaast worden er, krachtens het recht op gezinsleven van een kind, hoge 

motiveringseisen gesteld aan het opleggen van een gezagsbeëindigende maatregel. Uit de 

                                                 
72 EHRM 8 januari 2013, appl.no. 37956/11 (A.K. & L. / Kroatië), par. 63; Bruning 2007, p.1. Zie voor een 

overzicht van een aantal processuele waarborgen die uit artikel 8 EVRM voortvloeien: Bruning & Florescu 

2016, p.179. 
73 EHRM 5 september 2015, app.no. 10161/13 (M&M/Kroatië); Bruning 2016, p.75.  
74 EHRM ( Grote Kamer) 8 juli 2003, appl.no.30943/96 (Sahin/ Duitsland), par.73. 
75 EHRM 3 september 2015, appl.no. 10161/13(M&M/Kroatië), par.171.  
76 EHRM 3 september 2015, appl.no. 10161/13(M&M/Kroatië), par.171; Bruning 2016, p.84.  
77 EHRM 3 september 2015, appl.no. 10161/13(M&M/Kroatië), par.171 
78 EHRM 3 september 2015, appl.no. 10161/13 (M&M/Kroatië), par. 184-187.  
79 Aldus ook Bruning 2016, p.86.  
80 EHRM 3 september 2015, appl.no.10161/13 (M&M/Kroatië), par.74-75.  
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jurisprudentie van het EHRM kan worden afgeleid dat hoe zwaarder een maatregel in het 

gezinsleven van een kind ingrijpt,  hoe zwaardere motiveringseisen er aan de oplegging 

ervan worden gesteld.81 Zoals reeds is gebleken wordt een gezagsbeëindiging door het 

EHRM als een zeer verstrekkende maatregel gezien en zodoende zullen er hoge 

motiveringseisen gelden voor de nationale rechter om de maatregel te onderbouwen. De 

nationale rechter van een verdragsstaat dient deze processuele verplichting in acht nemen 

door de noodzaak van de maatregel met sterke argumenten te onderbouwen, waarbij de 

argumenten voornamelijk gebaseerd zijn op de belangen van het kind.82  

 

2.8. Tussenconclusie  

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden welke vereisten er aan het beëindigen van het 

ouderlijk gezag als kinderbeschermingsmaatregel krachtens het recht op gezinsleven van 

een kind ex artikel 8 EVRM en de jurisprudentie van het EHRM gelden. Gezags- 

beëindiging vormt een hevige inbreuk op het recht op gezinsleven van een kind met diens 

ouders en is slechts toegestaan indien er aan de beperkingsgronden van artikel 8 EVRM is 

voldaan. Het noodzakelijkheidsvereiste, begrensd door de beginselen van proportionaliteit 

en subsidiariteit, vergt dat er een evenwichtige belangenafweging wordt gemaakt. Blijkens 

de jurisprudentie van het EHRM dient ‘het belang van het kind’ uitdrukkelijk te worden 

meegewogen in deze belangenafweging. Bovendien dient aan ‘het belang van het kind’ 

voldoende gewicht te worden toegekend. Ook is gebleken aan de hand van welke factoren 

het EHRM beoordeelt of het al dan niet in ‘het belang van het kind’ is om herenigd te 

worden met zijn ouders, nadat het uit huis is geplaatst. Dit is relevant voor gezags- 

beëindiging, omdat de beslissing dat een kind niet meer naar huis dient te keren, vaak 

wordt beantwoord door gezagsbeëindiging. Het EHRM concretiseert “het belang van het 

kind” onder meer door de mening van het kind, de duur van de uithuisplaatsing, de 

hechting aan de pleegouders, de veilige en stabiele oorspronkelijke omgeving.  

Het is dan aldus met name de vraag of in de Nederlandse praktijk het belang van het kind 

centraal staat.  

 

                                                 
81 Forder 2008, p.51. Zie bijv: EHRM 12 juli 2001, appl.no. 25702/94 (K. en T./Finland);  EHRM 16 juli 

2002, appl.no. 56547/00 (P.C. & S./ het Verenigd Koninkrijk); EHRM 8 april 2003, appl. nr. 11057/02 

(Haase / Duitsland ).  
82 Forder 2008, p.50.  
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In het licht van het onderzochte internationale toetsingskader is het meest interessant of de 

Nederlandse praktijk aan de volgende vijf elementen voldoet:  

 

 In hoeverre wordt het belang van het kind meegewogen en welke 

factoren spelen bij het vaststellen van het belang van het kind een 

rol?  

 In hoeverre speelt de mening van het kind een rol?  

 In hoeverre speelt de duur van de uithuisplaatsing een rol?  

 In hoeverre wordt voldaan aan het processueel vereiste om een kind 

te horen?   

 In hoeverre voldoet het meewegen van het kind in de 

belangenafweging aan de beginselen van proportionaliteit en 

subsidiariteit?  

 

Voornoemde elementen zullen in het jurisprudentieonderzoek, waarvan de 

onderzoeksresultaten in hoofdstuk 4 zullen worden weergeven, centraal staan.  
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Hoofdstuk 3 | Nationaal juridisch kader rechtsgrond voor gezagsbeëindiging  

 

3.1. Inleiding 

Het is inmiddels 2,5 jaar geleden dat de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen op 

1 januari 2015 in werking trad.83 Deze wet heeft een aantal belangrijke wetswijzigingen 

met zich mee gebracht in de context van de kinderbescherming.84 Een van deze 

wijzigingen betreft een nieuwe rechtsgrond voor gezagsbeëindiging, namelijk de 

“maatregel van gezagsbeëindiging” krachtens artikel 1:266 BW. In dit hoofdstuk zal het 

juridisch kader van deze maatregel worden behandeld, teneinde de resultaten van het 

jurisprudentie onderzoek in hoofdstuk 4 in de juiste context te kunnen plaatsen.85 Hiertoe 

zal allereerst in het kort de aanleiding voor de herziening kinderbeschermingsmaatregelen 

worden besproken. Vervolgens zal worden bekeken welke voorwaarden er gelden voor het 

opleggen van de huidige gezags- beëindigende maatregel. Daarna zal aandacht worden 

besteed aan de kritiek die op de onderhavige maatregel, gebaseerd op artikel 8 EVRM, is 

geuit. Tot slot wordt kort ingegaan op de mogelijkheden die een kind in Nederland heeft 

om gehoord en betrokken te worden in de gerechtelijke procedure omtrent 

gezagsbeëindiging.  

 

3.2. Aanleiding herziening kinderbeschermingsmaatregelen  

Met de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen wordt beoogd om een aantal 

gesignaleerde knelpunten weg te nemen, waarbij het recht op een stabiele en gezonde 

ontwikkeling en groei naar zelfstandigheid van een kind centraal staat.86 

 Een van de voornaamste knelpunten was de duur van de maatregel van 

ondertoezichtstelling. In de praktijk werd veel gebruik gemaakt van de maatregel van 

ondertoezichtstelling en in veel gevallen werd de maatregel van jaar tot jaar verlengd, zelfs 

bij langdurige pleeggezinplaatsingen. Volgens de onderzoekers van het Verwey-Jonker 

                                                 
83 Wet van 12 maart 2014, Stb. 2014, 130. Volledige titel van de wet: “Wet van 12 maart 2014 tot wijziging 

van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de 

jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming”. 
84 Zie voor een overzicht van wijzigingen: Lam & Schepens 2014.  
85 Het jurisprudentie onderzoek richt zich namelijk uitsluitend op de situatie na 1 januari 2015, en aldus op de 

toepassing van de maatregel van gezagsbeëindiging ex artikel 1:266 BW.  
86  Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr. 3,p.2. (MvT) ; En zie: Bruning 2011, p.780.   
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Instituut, die een eerdere herziening van de ondertoezichtstelling in 2000 hebben 

geavaleerd87, was er sprake van oneigenlijk gebruik van de maatregel van  

ondertoezichtstelling, die juist bedoeld was als tijdelijke maatregel.88 Uit onderzoek bleek 

zelfs dat de meeste ondertoezichtstellingen werden opgeheven omdat het kind meerderjarig 

was geworden, en niet zozeer omdat de beoogde doelen waren behaald.89 

  In het door het Verwey-Jonker Instituut uitgebrachte rapport wordt opgemerkt dat 

als het gaat om langdurige pleeggezinplaatsingen, er dient te worden overgegaan tot 

ontheffing uit het gezag.90 In de pedagogiek wordt al jaren geroepen dat kinderen sneller 

duidelijkheid dient te worden geboden over hun opvoedperspectief in de toekomst.91 Als 

reeds duidelijk is dat een kind niet meer terugkeert naar zijn ouders, dan dient te worden 

beantwoord met gezagsbeëindiging. De maatregelen ontheffing en ontzetting uit gezag, 

werden in tegenstelling tot de maatregel van ondertoezichtstelling echter nauwelijks in de 

praktijk gebruikt. Zodoende ontstond er een betere afstemming tussen de rechtsgrond van 

de ondertoezichtstelling(gezagsbeperking) en ontheffing uit het gezag 

(gezagsbeëindiging).92  

 In het kader van het programma ‘Beter Beschermd’ is in opdracht van de 

voormalige Minister van Justitie een Werkgroep Wetgeving (hierna: Werkgroep) ingesteld, 

samengesteld uit deskundigen, om advies uit te brengen over de aanpassing van de 

kinderbeschermingswetgeving.93 In augustus 2006 verscheen het advies van deze 

werkgroep in de vorm van een rapport genaamd ‘Kinderen Eerst’.94 De Werkgroep merkte  

op dat de gronden van de voormalige gezagsbeëindigende maatregelen ontheffing en 

ontzetting, in de eerste plaats gericht zijn op het gedrag van de ouders. Het gevolg hiervan 

is, volgens de Werkgroep, dat bij de keuze voor een gezagsbeperkende of 

gezagsontnemende maatregel en de uitvoering hiervan het belang van het kind niet altijd 

centraal staat.95 De Werkgroep adviseerde daarom de gronden voor gezagsontneming te 

wijzigen met dien verstande dat daarin het belang van het kind voldoende tot uitdrukking 

                                                 
87 De Savornin Lohman e.a. 2002.  
88 Verweij/Jonker 2000, p.154.  
89 Slot e.a.2002, p.30  
90 Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr. 3, p.4. (MvT).  
91 Zie bijvoorbeeld: Juffer 2016; Van der Zon 2013.  
92 De Savornin Lohman e.a. 2002; Bruning 2011, p.781.  
93 Kamerstukken II 2003/04, 28 606, nr.19; Bruning 2011, p.781.  
94 Advies Kinderen Eerst 2006. Zie hierover: Vlaardingerbroek 2007, p.2-9; Baartman 2007.  
95 Advies Kinderen Eerst 2006, p. 7.  
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komt.96 Een betere aansluiting tussen de  grond voor ondertoezichtstelling en 

gezagsbeëindiging werd door de Werkgroep eveneens noodzakelijk geacht.97  

 

3.3. De maatregel van gezagsbeëindiging  

Met de inwerkingtreding van de Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen op 1 

januari 2015, zijn de gezagsbeëindigende maatregelen ontheffing en ontzetting komen te 

vervallen en vervangen door één kinderbeschermingsmaatregel die het ouderlijk gezag 

ontneemt: de maatregel tot beëindiging van het gezag (art. 1:266 BW).98 De voormalige 

gronden ontheffing en ontzetting zijn in deze nieuwe maatregel van gezagsbeëindiging 

verdisconteerd.99  

De maatregel van gezagsbeëindiging kan worden opgelegd indien er aan twee 

voorwaarden is voldaan.100Allereerst dient de minderjarige ernstig in zijn of haar 

ontwikkeling te worden bedreigd.101 Daarnaast dient de ouder niet in staat te zijn om de 

verantwoordelijkheid te dragen voor de verzorging en opvoeding binnen een voor het kind 

aanvaardbare termijn.102  

De wetgever heeft het criterium van ‘de aanvaardbare termijn’ tevens 

geïntroduceerd in de rechtsgrond voor ondertoezichtstelling.103 Wordt een kind ernstig in 

zijn of haar ontwikkeling bedreigd, maar is de ouder wél in staat om de 

verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding binnen een voor het kind 

aanvaardbare termijn te dragen, dan is de ondertoezichtstelling het wettelijk 

uitgangspunt.104 De gronden voor ondertoezichtstelling en gezagsbeëindiging zijn hiermee 

beter op elkaar afgestemd en door het criterium van ‘de aanvaardbare termijn’ wordt het 

tijdelijke karakter van een ondertoezichtstelling met een uithuisplaatsing benadrukt.  

Voorts is voor het beëindigen van het ouderlijk gezag, middels de maatregel tot 

gezagsbeëindiging, thans geen toestemming meer vereist van de ouder.105 Dit was wel 

                                                 
96 Advies Kinderen Eerst 2006, p.7.  
97 Advies Kinderen Eerst 2006, p.7.  
98 Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr.3, p.11 (MvT).  
99 Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr. 3, p.11 (MvT).  
100 Van der Zon 2013, p.98.  
101 Artikel 1:266 lid 1 onder a BW; Van der Zon 2013, p.98.  
102 Artikel 1:266 lid 1 onder a BW. Ook kan de maatregel van gezagsbeëindiging worden opgelegd indien de 

ouder het gezag misbruikt o.g.v. sub b van ditzelfde artikel. Deze variatie blijft in dit onderzoek echter buiten 

beschouwing.  
103 Artikel 1:255 lid 1 onder b BW.  
104 Artikel 1:255 lid 1 onder b BW.  
105 Kamerstukken II 2008/09, 31 015, nr.3, p.11 (MvT).  
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vereist in het geval bij ontheffing van het gezag.106 Gedwongen ontheffing was slechts 

mogelijk na een ondertoezichtstelling van minstens zes maanden of een gedwongen 

uithuisplaatsing van minstens anderhalf jaar.107 Thans kan er sneller en direct tot 

gezagsbeëindiging worden overgegaan indien bij het begin van een 

kinderbeschermingstraject al vrij zeker is dat de ouders de verantwoordelijkheid van het 

verzorgen en opvoeden van het kind niet binnen een voor het kind aanvaardbare termijn 

kunnen dragen.108 Gedacht kan worden aan een ouder die al een jarenlange en ernstige 

verslaving aan harddrugs heeft.109 In een dergelijke situaties hoeft er aan het beëindigen 

van het gezag geen ondertoezichtstelling aan vooraf te gaan.110  

 

3.3.1.De aanvaardbare termijn  

Het criterium van ‘de aanvaardbare termijn’ in de grond voor de maatregel van gezags- 

beëindiging verdient nader toelichting. Wat dient immers precies onder deze ‘aanvaardbare 

termijn’ voor een kind te worden verstaan? De wetgever definieert ‘de aanvaardbare 

termijn’ als volgt: “de periode voor onzekerheid over het gezin waarin hij verder zal 

opgroeien die het kind kan overbruggen zonder verdergaand ernstige schade op te lopen 

voor zijn ontwikkeling”.111 De wetgever benadrukt dat het bepalen van de aanvaardbare 

termijn voor een kind vraagt om maatwerk en precieze termijnen daarom niet te geven 

zijn.112 De wetgever geeft wel een aantal aanwijzingen voor de toepassing van het 

criterium. Wat voor een kind een aanvaardbare termijn is om in onzekerheid te zijn over 

zijn opvoed- en toekomstperspectief, is allereerst afhankelijk van zijn ontwikkeling en 

leeftijd.113 Verder wijst de wetgever erop dat de termijn voor jongere kinderen meestal 

korter zal zijn dan voor ouderere kinderen.114 Voorts dient bij een verlenging van de 

ondertoezichtstelling te worden nagegaan of de maatregel van gezagsbeëindiging niet de 

aangewezen maatregel is.115  

 

 

                                                 
106 Kamerstukken II 2008/09, 31 015, nr. 3, p.11. (MvT).   
107 Artikel 1:258 BW (oud); Kamerstukken II 2008/09, 31 015,nr.3,p.11 (MvT).  
108 Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr.3, p. 11 (MvT).  
109 Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr.3, p. 11-12 (MvT).  
110 Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr.3, p. 11 (MvT).  
111 Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr. 3, p.34 (MvT); . 
112 Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr.3, p.11 (MvT).  
113 Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr.3, p. 34 (MvT).  
114 Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr.3, p.34 (MvT).  
115 Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr.3, p.10 (MvT).  
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Daarnaast heeft de wetgever een aantal factoren gegeven die van belang zijn bij de 

beoordeling van de kinderrechter of een gezagsbeëindigende maatregel de juiste 

interventie is indien een kind in een pleeggezin verblijft. Het gaat om de volgende 

factoren: 

 

a.  “Wanneer een kind in een pleeggezin is geplaatst, moet het zich daar, indien 

mogelijk, volledig en harmonieus kunnen ontwikkelen. Met het oog hierop, in het 

bijzonder wanneer het op zeer jeugdige leeftijd in een perspectief biedend 

pleeggezin is geplaatst, dient duidelijkheid te bestaan over het opvoedings- en 

ontwikkelingsperspectief van het kind.  

b.  Als thuisplaatsing niet meer tot de mogelijkheden behoort blijft bij een jaarlijkse  

 verlenging van de maatregel van ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing   

 onzekerheid over het opvoedingsperspectief voortduren. Verlenging over een reeks 

 van jaren is daarbij in beginsel geen juiste maatregel.   

c.  In die gevallen dient aan het belang van een kind bij continuïteit van de   

 opvoedingssituatie en een ongestoord hechtingsproces zwaarwegende betekenis  

 te worden toegekend.  

d.  De enkele bereidheid van de ouder met het gezag zich niet te verzetten tegen de  

 uithuisplaatsing mag niet doorslaggevend zijn bij toepassing van het verzoek tot  

 beëindiging van het gezag”116 

 

Het verdient opmerking dat de wetgever ten aanzien van factor d. verwijst naar de 

zienswijze van de Hoge Raad in een arrest van 4 april 2004.117 In dit arrest heeft de Hoge 

Raad geoordeeld dat – gelet op het belang van een kind bij continuïteit en stabiliteit in de 

opvoeding-  het blijk geven van duurzame bereidbaarheid van een ouder met de 

uithuisplaatsing van zijn kind in een pleeggezin, niet zonder meer aan gezagsbeëindiging 

aan de weg hoeft te staan, maar wel dient te worden meegewogen in de besluitvorming.118  

 

                                                 
116 Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr. 3, p.34 (MvT).   
117 Hoge Raad 4 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5726, r.o.3.4; Huijer & Weijers 2016, p.167.  
118 Hoge Raad 4 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5726, r.o.3.4.  
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3.4.  Recht van een kind om gehoord en betrokken te worden  

In artikel 809 Rv is kinderen van twaalf jaar en ouder een hoorrecht toegekend in zaken 

betreffende kinderen119, en derhalve ook in een gerechtelijke procedure omtrent het 

beëindigen van het ouderlijk gezag. De rechter dient, alvorens een beslissing te nemen 

inzake een verzoek tot gezagsbeëindiging, een kind van twaalf jaar of ouder in de 

gelegenheid te stellen hem zijn mening kenbaar te maken.120 Verder kan de rechter 

kinderen die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt in de gelegenheid stellen 

hem hun mening kenbaar te maken.121 De rechter is echter niet verplicht om een kind 

jonger dan twaalf jaar te horen.122 Daarnaast hoeft de rechter zijn beslissing om een kind 

jonger dan twaalf jaar niet te horen, behoudens bijzondere omstandigheden, niet te 

motiveren.123  

Daarnaast is op 1 januari 2015 met de inwerkingtreding van de herziening 

kinderbeschermingsmaatregelen artikel 799 a Rv geïntroduceerd.124  Dit artikel bepaalt dat 

elk verzoekschrift tot gezagsbeëindiging moet vermelden of, en zo ja op welke manier, de 

inhoud of de strekking van het verzoekschrift besproken is met een kind en hoe het kind 

hierop heeft gereageerd.125 Opvallend is dat hier, in tegenstelling tot artikel 809 Rv, geen 

leeftijdsgrens wordt gehanteerd en een verzoekschrift tot gezagsbeëindiging derhalve de 

mening van ieder kind dient te bevatten.126 Het verschaft de rechter inzicht in de mening 

van het desbetreffende kind.127 Volgens Bruning is de kinderrechter dan ook op grond van 

dit artikel impliciet verplicht inzichtelijk te maken in zijn uitspraak hoe de mening van het 

kind wordt meegewogen.128 Zij hoopt ook dat zonder een expliciete motiveringsplicht, 

hetgeen zij liever gezien had, de kinderrechters voornoemde plicht in acht zullen nemen.129 

 

 

                                                 
119 Artikel 809 lid 1 Rv. 
120 Artikel 809 lid 1 Rv.  
121 Artikel 809 lid 1 Rv.  
122 HR 34 januari 2003, ECLI:NL:2003:AF0204, r.o.3.3.  
123 HR 24 januari 2003, ECLI:NL:2003:AF0204, r.o.3.3.  
124 Bruning 2016, p.79.   
125 Artikel 799 a lid 3 Rv; Bruning 2016, p.79-80.   
126 Aldus ook Bruning 2016, p.80.  
127 Bruning 2011,p.787.  
128 Bruning 2011,p.787.  
129 Bruning 2011, p. 787.  
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3.5. Juridische knelpunten in het licht van artikel 8 EVRM    

Vanuit kinderrechtelijk perspectief is het positief dat met de inwerkingtreding van de wet 

herziening kinderbeschermingsmaatregelen meer en sneller aandacht is voor het 

perspectief van het kind indien het een langere tijd uit huis is geplaatst.130 Bruning stelt dat 

de huidige rechtsgrond voor gezagsbeëindiging wel meer dan voorheen aanleiding geeft 

om expliciet te toetsen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.131 Zoals in 

hoofdstuk 2 is besproken, begrenzen deze twee beginselen het noodzakelijkheidsvereiste 

zoals geldt krachtens het recht op gezinsleven van een kind ex artikel 8 EVRM. Indien de 

kinderrechter daadwerkelijk en inzichtelijk aan deze beginselen toetst, acht Bruning de 

wettelijke grond voor gezagsbeëindiging, in samenhang met de mogelijkheid tot herstel 

van het gezag, niet in strijd met artikel 8 EVRM en de jurisprudentie van het EHRM.132  

Desalniettemin klinken er, mede in het licht van deze twee beginselen, kritische 

geluiden over de snelheid waarmee sinds de invoering van de maatregel van gezags- 

beëindiging over de toekomst van een kind wordt besloten.133 Weijers is van mening dat 

het criterium van ‘de aanvaardbare termijn’ vroegtijdige gezagsbeëindiging bevordert, 

omdat het criterium volgens hem geen tot weinig ruimte biedt voor alternatieve 

beslissingen dan gezagsbeëindiging.134 Zo wordt er nauwelijks rekenschap gegeven aan de 

mogelijkheid dat een ouder met gezag, die de situatie geaccepteerd heeft, op afstand 

betrokken blijft en dit allemaal goed en naar ieders tevredenheid verloopt.135 Tevens is de 

wetgever er volgens Weijers te makkelijk aan voorbij gegaan dat juist de instemming en 

houding van de ouder met gezag van essentieel belang is voor een kind en de mate waarin 

een kind onzekerheid over zijn opvoedperspectief ervaart.136 Weijers vreest met andere 

woorden dat de rechtsgrond tot “rigiditeit in de besluitvorming” leidt en de rechtsgrond 

weinig ruimte open laat om in de praktijk aan de hand van de concrete omstandigheden 

van het geval af te wegen wat in ‘het belang van het kind’ is.137  

 

                                                 
130 Huijer & Weijers 2016, p.164.  
131 Bruning 2011, p.86.  
132 Bruning 2011, p.85.  
133 Huijer & Weijers 2016, p.164.  
134 Weijers 2016, p.7; Forder 2016, p. 2574.  
135 Weijers 2016, p.7, Forder 2016, p.2574.  
136 Huijer & Weijers 2016, p. 167; Forder 2016, p.2574.  
137 Weijers 2016, p.7.  
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Ook Forder is in het licht van artikel 8 EVRM kritisch ten aanzien van de 

overweging van de wetgever dat duurzame bereidbaarheid van de ouder met de 

uithuisplaatsing van een kind niet in de weg mag staan aan gezagsbeëindiging. Indien de 

belangen van een kind voldoende gewaarborgd zijn bij een dergelijke bereidbaarheid, dan 

kan het ontbreken van deze mogelijkheid volgens haar in strijd zijn met artikel 8 EVRM.138  

Verder heeft de Raad van State in oktober 2008, in een kritisch advies ten aanzien 

van het conceptwetsvoorstel tot herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen, 

gewaarschuwd voor de mogelijke ‘fuikwerking’ van de ondertoezichtstelling in het 

beëindigen van het gezag.139 Deze fuikwerking doet zich volgens de Raad van State voor 

indien een jong kind in een perspectief biedend pleeggezin wordt geplaatst en de 

inspanningen vanaf dat moment niet meer in de eerste plaats gericht zijn op terugplaatsing 

van het kind naar diens ouders.140 Volgens de wetgever kan deze fuikwerking voorkomen 

worden door altijd alle omstandigheden van het geval te beoordelen en acceptatie van de 

ouders met de uithuisplaatsing van hun kind te bevorderen, indien het duidelijk wordt dat 

het kind niet meer terug komt.141 

 

3.6. Tussenconclusie  

Met de inwerkingtreding van de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen kan sinds 

1 januari 2015 het gezag worden beëindigd krachtens de maatregel van gezagsbeëindiging 

ex artikel 1:266 BW. De voormalig gezagsbeëindigende maatregelen ontheffing en 

ontzetting zijn in deze huidige maatregel verdisconteerd. De rechter kan de huidige 

maatregel opleggen indien er aan twee voorwaarden is voldaan. Allereerst dient het kind 

ernstig in zijn ontwikkeling worden bedreigd. Daarnaast dient de ouder niet in staat te zijn 

om de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding binnen een voor het kind 

aanvaardbare termijn te dragen. De introductie van het criterium van ‘de aanvaardbare 

termijn’ in zowel de rechtsgrond voor gezagsbeëindiging als in de rechtsgrond voor de 

ondertoezichtstelling, is met name beoogd om het kind perspectief leidend te laten zijn bij 

de keuze tussen beide maatregelen. Onder de aanvaardbare termijn dient immers te worden 

verstaan: de periode voor onzekerheid over het opvoedperspectief die het kind kan 

overbruggen zonder verdergaand ernstige schade op te lopen voor zijn ontwikkeling. De 

                                                 
138 Forder 2008, p.68.  
139 Bruning 2011, p. 781-782; Kamerstukken II 2008/09,32 015, nr.4.  
140 Kamerstukken II 2008/09,32 015, nr.4. 
141 Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr. 3, p.12 (MvT).  
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wetgever heeft benadrukt dat het bepalen van de aanvaardbare termijn voor een kind 

maatwerk vergt en heeft daarom slechts een aantal aanwijzingen gegeven voor de 

toepassing ervan.  

De maatregel tot gezagsbeëindiging maakt het mogelijk om thans sneller tot 

gezagsbeëindiging over te gaan en een kind sneller duidelijkheid omtrent zijn 

opvoedperspectief te bieden, dan voorheen het geval was. Hiermee komt de maatregel in 

belangrijke mate tegemoet aan het algemene belang dat een kind heeft bij continuïteit in de 

opvoeding, hetgeen met zich mee kan brengen dat een kind in sommigen gevallen in een 

pleeggezin dient te blijven.  

Hoewel het vanuit kinderrechtelijk perspectief onder meer positief is dat middels de 

maatregel tot gezagsbeëindiging meer en sneller aandacht is voor het perspectief van een 

kind indien het een langere tijd uit huis is geplaatst, is gebleken dat er ook kritische 

geluiden klinken.142 Volgens Weijers laat de wettelijke rechtsgrond te weinig ruimte open 

voor alternatieven.143 Met de overweging van de wetgever dat de instemming van een 

ouder met de uithuisplaatsing van zijn kind niet in de weg mag staan aan 

gezagsbeëindiging, gaat de wetgever voorbij aan het feit dat juist deze instemmende 

houding van de ouder van cruciaal belang is voor een kind.144 Forder stelt dat het 

ontbreken van de onmogelijkheid om van gezagsbeëindiging af te zien indien de ouder 

instemt met de uithuisplaatsing van zijn kind in strijd kan zijn met artikel 8 EVRM, indien 

de belangen van het kind voldoende zijn gewaarborgd.145  

Tot slot is gebleken dat kinderen van 12 jaar en ouder op grond van het eerste lid van 

artikel 809 Rv een hoorrecht toekomt in beslissingen omtrent gezagsbeëindiging. Zij 

hebben het recht om hun mening kenbaar te maken aan de rechter. Voor kinderen jonger 

dan 12 jaar geldt dat zij gehoord kunnen worden door de rechter. Dit is aan de beoordeling 

van de rechter zelf. Voorts dient elk verzoekschrift tot gezagsbeëindiging, sinds de wet 

herziening kinderbeschermingsmaatregelen in werking is getreden, op te noemen hoe het 

kind op het verzoekschrift heeft gereageerd.   

 

 

 

                                                 
142 Huijer & Weijers 2016, p.164.  
143 Weijers 2016, p.7.  
144 Weijers 2016, p.7.  
145 Forder 2008, p.68.  
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Hoofdstuk 4 | Toepassing van de rechtsgrond van gezagsbeëindiging in de 

praktijk 

 

4.1. Inleiding  

In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksresultaten worden weergeven van het 

jurisprudentieonderzoek. In dit jurisprudentieonderzoek zijn de in tabel 1 opgenomen 

elementen onderzocht. Allereerst zal de methode van het onderzoek worden toegelicht en 

verantwoord, waarna vervolgens de onderzoeksresultaten van het jurisprudentieonderzoek 

zullen worden weergeven.  

 

        Tabel 1 – Elementen jurisprudentieonderzoek  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Methode van jurisprudentieonderzoek  

In deze paragraaf wordt verantwoord hoe de jurisprudentie is gezocht en hoe de gevonden 

rechterlijke uitspraken zijn geselecteerd. Tevens wordt een kanttekening gemaakt bij de 

representativiteit van de resultaten.  

 Bij het zoeken van de jurisprudentie is gebruik gemaakt van de digitale databank 

Rechtspraak.nl. Bij het zoeken naar beschikkingen zijn een aantal restricties aangebracht, 

namelijk ten aanzien van tijd en instantie. Allereerst is er slechts gekeken naar 

jurisprudentie waarvan de datum van de uitspraak tussen  01-04-2016 en 01-04-2017 ligt. 

Er is gekozen voor een tijdsperiode na 1 januari 2015, omdat het onderzoek zich richt op 

gezagsbeëindiging nadat de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in werking is 

 In hoeverre wordt het ‘belang van het kind 

meegewogen en welke factoren spelen bij het 

vaststellen van ‘het belang van het kind’ een rol?   

 In hoeverre speelt de duur van de uithuisplaatsing 

een rol?  

 In hoeverre speelt de mening van het kind een rol?   

 In hoeverre voldoet het meewegen van ‘het belang 

van het kind’ in de belangenafweging aan de 

beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit?  

 In hoeverre wordt voldaan aan het processueel 

vereiste om een kind te horen?   
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getreden. Ten tweede is er slechts gezocht op uitspraken van de vier gerechtshoven.146  

Als zoekterm is gekozen voor “beëindiging van het gezag”. Uit de zoekresultaten 

zijn de zaken geselecteerd die relevant leken voor dit onderzoek. Om te bepalen of een 

zaak relevant was, werd gekeken of het daadwerkelijk om gezagsbeëindiging ex artikel 

1:266 BW ging. De zoekterm leverde immers ook resultaten op, waarbij het ging om 

bijvoorbeeld het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, of het beëindigen van het 

gezamenlijk gezag na een echtscheiding.147 

De gebruikte methode kent een aantal beperkingen die van belang zijn voor de 

interpretatie en representativiteit van de onderzoeksresultaten. Allereerst gaat het slechts 

om gepubliceerde jurisprudentie op rechtspraak.nl. Of een uitspraak wordt gepubliceerd 

wordt door de rechterlijke instanties zelf beoordeeld op basis van de selectiecriteria van 

Rechtspraak.nl.148 Het is onduidelijk hoeveel zaken precies ongepubliceerd blijven.  

Daarnaast neemt het hof in een aantal beschikkingen de gronden van de rechtbank 

in eerste aanleg over. Veel van deze beschikkingen van de rechtbanken in eerste aanleg 

zijn niet gepubliceerd en kunnen aldus niet worden geraadpleegd. Hierdoor blijven de 

gronden die het hof overneemt buiten beeld, hetgeen wel van belang is om op te merken 

aangezien het een kwalitatieve jurisprudentieanalyse betreft.   

Een derde beperking betreft het feit dat niet het gehele dossier van de zaak kan 

worden ingezien, en slechts de eindbeschikkingen van de hoven kunnen worden 

geraadpleegd. Dit levert met name een beperking op bij het element in hoeverre er wordt 

voldaan aan het processueel vereiste om een kind te horen. Het niet ter beschikking hebben 

en kunnen raadplegen van raadsrapporten brengt met zich mee dat er geen volledig 

antwoord kan worden gegeven in hoeverre kinderen op indirecte wijze worden gehoord.  

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat niet altijd duidelijk is wat precies de  

doorslaggevende factoren zijn geweest in een specifieke beslissing.149 Dit heeft er mee te 

maken dat rechterlijke beslissingen in Nederland doorgaans niet uitgebreid worden 

gemotiveerd en vanwege de geheimhouding van wat er binnen de raadkamer wordt 

besproken.150 

 

                                                 
146 Gerechtshof Den Haag, gerechtshof  Amsterdam, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en gerechtshofs- 

Hertogenbosch.  
147 Zie bijlage 1.  
148 Zie voor het huidige selectiebeleid van de rechterlijke instanties het Besluit selectiecriteria 

uitsprakendatabank Rechtpraak.nl 2012.  
149 De Jong-de Kruijf & Van der Zon, p. 299.   
150 De Jong-de Kruijf & Van der Zon, p. 299.   
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4.3. Belang van het kind inzake een beslissing omtrent gezagsbeëindiging    

 

4.3.1. Meewegen van het  belang van het kind  

In hoeverre wordt ‘het belang van kind’ meegewogen in een beslissing inzake gezags- 

beëindiging? In alle onderzochte zaken wordt ‘het belang van het kind’ expliciet door de 

gerechtshoven meegewogen in de belangenafweging, die in het kader van de beslissing 

omtrent gezagsbeëindiging wordt gemaakt. Ook wordt duidelijk dat aan ‘het belang van 

het kind’ in deze belangenafweging een groot gewicht wordt toegekend. In een aantal 

zaken wordt door de gerechtshoven uitdrukkelijk overwogen dat bij het nemen van een 

beslissing tot gezagsbeëindiging van de ouders ‘de belangen van het kind’ voorop staan.151 

Daarnaast oordelen de gerechtshoven in zaken waarin ‘het belang van het kind’ en ‘het 

belang van de ouder’ niet overeenkomen, dat ‘het belang van het kind’ in het concrete 

geval zwaarder dient te wegen dan ‘het belang van de ouder’.152  

 

4.3.2. Factoren die een rol spelen bij concretisering van het belang  

‘Het belang van het kind’ dient aldus uitdrukkelijk als leidraad voor de gerechtshoven bij 

het nemen van een beslissing tot gezagsbeëindiging. Wat echter in ‘het belang van het 

kind’ is dient door de gerechtshoven te worden beoordeeld aan de hand van de 

omstandigheden van het concrete geval. In deze paragraaf worden de belangrijkste 

onderzoeksresultaten weergeven ten aanzien van de factoren die in de onderzochte zaken 

een rol blijken te spelen bij het concretiseren van ‘het belang van het kind’ in een 

beslissing inzake gezagsbeëindiging.  

 Allereerst speelt de leeftijd van een kind een belangrijke rol bij het bepalen van ‘het 

belang van het kind’.153 In een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 9 

februari 2017 was het hof bijvoorbeeld van oordeel dat onder andere de zeer jonge leeftijd 

van de desbetreffende kinderen met zich meebracht dat er geen perspectief meer op 

terugplaatsing van de kinderen naar de moeder bestond en het hof onder meer deze jonge 

                                                 
151 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6134, r.o.4.2; Gerechtshof 

Arnhem-Leeuwarden 8 september 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7201, r.o.5.2. 
152 Zie bijvoorbeeld: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 april 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2968, 

r.o.4.10; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6918, r.o.5.11; 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 september 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7201, r.o.5.12.   
153 Zie bijvoorbeeld: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1808, 

r.o.5.6; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2024, r.o.5.7; 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden10 mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3937,r.o.5.5 ; Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden 21 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5119, r.o.5.7.  
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leeftijd van doorslaggevende betekenis achtte voor het beëindigen van het gezag van de 

moeder.154    

 Ten tweede speelt de duur van de uithuisplaatsing in veel zaken een belangrijke rol 

bij het bepalen van ‘het belang van het kind’ en wordt deze factor in vrijwel alle zaken 

expliciet benoemd. Dat deze factor van betekenis kan zijn blijkt bijvoorbeeld uit de 

uitspraak van 14 juni 2016 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.155 Het hof is in de 

onderhavige uitspraak van oordeel dat de situatie van de moeder, alsmede de duur van het 

verblijf van de kinderen bij de pleegouders maakt dat binnen een aanvaardbare termijn 

geen perspectief meer bestaat op terugplaatsing van de kinderen naar de moeder.156  

 Ten derde spelen ook de factoren of een kind de mogelijkheid heeft zich positief te 

ontwikkelen binnen een pleeggezin en of een kind al dan niet gehecht is aan de 

pleegouders een belangrijke rol.157 Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden acht in de 

uitspraak van 10 mei 2016 de hechtingsrelatie van een kind met de pleegouders 

bijvoorbeeld onverminderd zwaarwegend en toekomstbepalend.158 Voortzetting van deze 

hechtingsrelatie wordt door de hoven in beginsel in het belang van het kind geacht, onder 

meer omdat terugplaatsing schadelijk voor de ontwikkeling van het kind zou zijn en soms 

zelfs gevaarlijk is.159  

  Ten vierde speelt de behoefte van een kind aan continuïteit en stabiliteit in de 

opvoeding een belangrijke rol bij het bepalen van ‘het belang van het kind’.160 Deze 

behoefte aan continuïteit en stabiliteit blijkt sterk samen te hangen met de 

voorgeschiedenis van een kind. Een zeer belaste voorgeschiedenis van een kind, onder 

andere door een onveilige oorspronkelijke thuissituatie of veel wisselingen van 

verblijfplaats, maakt dat het kind naar het oordeel van het hof meer dan gemiddeld 

behoefte heeft aan continuïteit en stabiliteit in de opvoeding.161   

 

                                                 
154 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2024, r.o.5.7 
155 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4934, r.o.5.4. 
156 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4934, r.o.5.4. 
157 Zie bijvoorbeeld: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:20164934; 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 februari 2017, ECLI:NL:GHAR:2017:1578, r.o.5.5; Gerechtshof ‘s-

Hertogenbosch 9 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:957, r.o.3.9.4. 
158 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3937, r.o.5.5.  
159 Gerechtshof Den Haag 18 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1767, r.o.9; Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden 21 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1578, r.o.5.6.  
160 Zie bijvoorbeeld: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9292, 

r.o.5.9.  
161 Gerechtshof Amsterdam 2 augustus 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3205, r.o.4.4; Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden 9 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1024, r.o.5.7.  
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 Daarnaast speelt de behoefte van een kind aan duidelijkheid over het opvoedings-

en ontwikkelingsperspectief in veel zaken een belangrijke rol.162 In de uitspraak van 26 

mei 2016 oordeelt het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch bijvoorbeeld dat het onder de 

gegeven omstandigheden doorslaggevende betekenis toekent aan het belang van het kind 

bij duidelijkheid over haar toekomstperspectief en beëindiging van de onzekerheid 

daarvan .163 In de meeste zaken wordt dan ook, gelet op deze behoefte van een kind bij 

duidelijkheid over toekomstperspectief, geoordeeld dat een jaarlijkse verlenging van een 

ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing geen juiste maatregel is.164  

   Wat betreft de factor van duurzame bereidbaarheid van een ouder om het kind in 

een pleeggezin te laten opgroeien doet zich iets bijzonders voor in de jurisprudentie. 

Alhoewel de wetgever heeft aangegeven dat de enkele bereidbaarheid van de ouder om 

zich niet te verzetten tegen een uithuisplaatsing niet doorslaggevend mag zijn bij de 

beoordeling van het verzoek tot gezagsbeëindiging, lijkt deze factor juist wel van betekenis 

te zijn om een verzoek tot gezagsbeëindiging af te wijzen en gezagsbeëindiging niet in het 

belang van het kind te achten.165 Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat in de overige 

grote meerderheid van de onderzochte zaken de factor van duurzame bereidbaarheid van 

de ouder een ondergeschikte rol speelt bij het vaststellen van ‘het belang van het kind’.  

 

In slechts vier van alle onderzochte zaken wordt een verzoek tot gezagsbeëindiging door 

het hof afgewezen.166 Wat deze zaken met elkaar gemeen hebben is dat de meewerkende 

en ondersteunende houding van een ouder ten opzichte van de uithuisplaatsing een 

belangrijke rol heeft gespeeld om gezagsbeëindiging alsnog af te wijzen en niet in ‘het 

belang van het kind’ te achten.167 Ten aanzien van deze factor vallen de navolgende zaken 

op.  

                                                 
162 Zie bijvoorbeeld: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 mei 2016, ECLI:NL;GHDHA:2016:1767, r.o.9; 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2016, ECLI:GHARL:2016:4934, r.o.5.4 ; Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden 21 juni 2016, r.o.5.8;Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 november 2016, 

ECLI:NL:GHARL:2016:9294, r.o.5.4.  
163 Gerechtshof’s- Hertogenbosch 26 mei 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2095.  
164 Zie bijvoorbeeld: Gerechtshof’s-Hertogenbosch, 16 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1028; 

Gerechtshof Amsterdam, 14 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:861; Gerechtshof Amsterdam, 14 maart 

2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:861; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 maart 2017, 

ECLI:NL:GHARL:2017:2058; Gerechtshof’s - Hertogenbosch, 9 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:961.  
165 Aldus ook De Graaf 2017.  
166 Namelijk in de volgende zaken: Gerechtshof Den Haag 17 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2418; 

Gerechtshof Den Haag 31 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2643; Gerechtshof Den Haag 28 

september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2919; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 november 2016, 

ECLI:NL:GHARL:2016:9065;  
167 Aldus ook De Graaf 2017,p.41.   
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In een tweetal zaken speelt naast de factor van duurzame bereidbaarheid van de 

ouder met de uithuisplaatsing van zijn kind de beschikbaarheid en kwaliteit van het 

“alternatieve opvoedingsomgeving” een belangrijke rol als factor.168 

In de zaak van 17 augustus 2016 van het gerechtshof Den Haag brengt 

gezagsbeëindiging naar het oordeel van het hof niet de gewenste duidelijkheid omtrent het 

toekomstperspectief van de minderjarige.169 Het overweegt dat het kind het goed doet bij 

de gezinshuisouders, maar dat het kind slechts bij de gezinshuisouders kan blijven tot zij 

haar niet meer kunnen helpen.170 Zolang de moeder de plaatsing in het gezinshuis blijft 

steunen en ook aan de overige hulpverlening van de minderjarige meewerkt, is naar het 

oordeel van het hof dan ook niet voldaan aan de vereisten van 1:266 BW en levert 

gezagsbeëindiging een schending van artikel 8 EVRM op.171 

 In de zaak van 8 november 2016 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gaat het 

om twee minderjarigen die een uitermate belaste voorgeschiedenis kennen.172 Sinds zij op 

4 en 4,5 jarige leeftijd uit huis zijn geplaatst, hebben zij, thans nog maar 13 respectievelijk 

12 jaar oud, bij de huidige gezinshuisouders al voor de vijfde keer een andere 

opvoedingsomgeving ervaren. Het hof constateert dat de extra ballast waarmee beiden 

sinds hun uithuisplaatsing mee te maken hebben gehad, grotendeels buiten de invloedsfeer 

van hun moeder ligt.173 De moeder biedt de kinderen houvast en steun en acht beëindiging 

van het gezag van moeder eerder van negatieve dan van een positieve invloed op de 

emotionele ontwikkeling van de kinderen.174  

 

Verder hebben twee zaken van het gerechtshof Den Haag met elkaar gemeen dat de factor 

van duidelijkheid over het opvoedingsperspectief van de minderjarige een ondergeschikte 

rol speelt.175 In de uitspraak van het hof Den Haag op 31 augustus komt dit door de 

gevorderde leeftijd van het kind van ruim 16 jaar.176 In de zaak van 28 september 2016 

                                                 
168 Aldus ook De Graaf 2017,p.42.  
169 Gerechtshof Den Haag 17 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2418, r.o.15. 
170 Gerechtshof Den Haag 17 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2418, r.o.15.  
171 Gerechtshof Den Haag 17 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2418, r.o16.  
172 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 november 2016, ECLI:GHARL:2016:9065. 
173 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 november 2016, ECLI:GHARL:2016:9065, r.o.5.8.  
174 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 november 2016, ECLI:GHARL:2016:9065, r.o.5.11.  
175 De Graaf 2017,p.42.  
176 Gerechtshof Den Haag, 31 augustus 2016 ECLI:NL:GHDHA:2016:2643. 
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gaat het juist om een zeer jong kind.177 In deze laatste zaak neemt het hof in aanmerking 

dat de minderjarige nog zeer jong is, ongeveer 2,5 jaar, en zich derhalve niet zelf bewust is 

van haar toekomstperspectief.178 Het hof overweegt daarom dat de belangen van een 

minderjarige bij voortzetting van het hechtingsproces en het belang bij continuïteit in de 

opvoeding prevaleren boven het belang dat zij mogelijk heeft bij duidelijkheid over haar 

toekomstperspectief.179  

 

4.4. Duur uithuisplaatsing   

Uit het voorgaande is gebleken dat ‘tijdsverloop’, dat wil zeggen de duur die een kind 

reeds uit huis is geplaatst, een relevante factor kan spelen bij de vraag of ‘de aanvaardbare 

termijn’ is verstreken en gezagsbeëindiging in ‘het belang van het kind’ is.  

 Opvallend is dat er slechts in twee uitspraken een concrete termijn wordt genoemd 

die als aanvaardbaar kan worden beschouwd voor de persoon en ontwikkeling van de 

minderjarige.  

De eerste zaak betreft een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden van 22 

september 2016. 180 Het hof  overweegt dat de aanvaardbare termijn gaat lopen zodra het 

kind uithuisgeplaatst is. Gelet op de zeer jeugdige leeftijd van het kind ten tijde van de 

uithuisplaatsing van het kind, is het hof met de raad van oordeel dat de aanvaardbare 

termijn in het geval van de minderjarige ongeveer zes tot twaalf maanden is. Het kind was 

inmiddels drie jaar uithuisgeplaatst en zodoende oordeelde het Hof dat de aanvaardbare 

termijn ruimschoots was verstreken.181  

De tweede uitspraak betreft eveneens een uitspraak van het hof Arnhem-

Leeuwarden, van 18 oktober 2016.182 In deze uitspraak gaat het eveneens om een zeer jong 

kind en oordeelde het hof, dat gelet op de zeer jeugdige leeftijd van de minderjarige ten 

tijde van de uithuisplaatsing het met de Raad van oordeel is dat de aanvaardbare termijn in 

het geval van de minderjarige ongeveer zes maanden is. Deze termijn was naar het oordeel 

van het hof eveneens verstreken.183 

Uit bovenstaande zaken blijkt dat de aanvaardbare termijn voor een zeer jong kind 

                                                 
177 Gerechtshof Den Haag 28 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2919. 
178 Gerechtshof Den Haag 28 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2919. r.o.17  
179 Gerechtshof Den Haag 28 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2919. r.o.24.  
180 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 september 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7796. 
181 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 september 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7796, r.o.5.6. 
182 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8511.  
183 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8511, r.o.5.6.  



37 

in ieder geval zeer kort kan zijn, namelijk zes tot twaalf maanden.184 Ook in diverse andere 

uitspraken, waarin ook sprake was van een zeer jong kind ten tijde van de uithuisplaatsing,  

woonden de kinderen tussen 1,5 tot 5 jaar in een pleeggezin ten tijde dat het hof oordeelde 

dat de aanvaardbare termijn (ruimschoots) verstreken was. 185 Er zijn echter ook zaken 

waarin kinderen die op zeer jonge leeftijd uit huis werden geplaatst, en de duur van de uit 

huis plaatsing langer heeft geduurd dan bijvoorbeeld 5 jaar.186  

Uit bovenstaande valt geen lijn te ontdekken in hoe lang een kind uit huis is geplaatst, 

alvorens gezagsbeëindiging door de gerechtshoven in het belang van het kind wordt 

geacht. De duur van de uithuisplaatsing verschilt hiervoor in elke zaak te veel. Wel blijkt 

uit bovenstaande dat het moment zich al zeer snel nadat een kind uit huis is geplaatst kan 

aandienen.  

 

4.5. Proportionaliteit en subsidiariteit   

Nu gebleken is in hoeverre ‘het belang van het kind’ in een beslissing inzake gezags- 

beëindiging wordt meegewogen en welke factoren een rol spelen bij het bepalen hiervan, is 

het de vraag in hoeverre het meewegen van ‘het belang van het kind’ voldoet aan de 

beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. In deze paragraaf zullen de belangrijkste 

onderzoeksresultaten, in het licht van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, 

worden weergegeven, waarna deze resultaten in het volgende hoofdstuk zullen worden 

geanalyseerd.  

 

In de zaken waarin het hof een verzoek tot gezagsbeëindiging wél heeft toegewezen zijn de 

navolgende bevindingen, in het licht van de twee beginselen, van belang.  

Allereerst wordt de noodzaak van de maatregel van gezagsbeëindiging met name 

onderbouwd in het licht van de belangen van het desbetreffende kind. In een aantal zaken 

wordt door het hof zelfs expliciet overwogen dat gezagsbeëindiging in het belang van het 

kind noodzakelijk is.187  

                                                 
184 Vgl. Richtlijn Pleegzorg 2014, p.44-45. 
185 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23 augustus 2016, ECLI:GHARL:2016:6934. Zie voor andere 

uitspraken waarin het om zeer jonge kinderen gaat en de duur van de uithuisplaatsing ongeveer tussen 1 ½ -5 

jaar is bijvoorbeeld: Gerechtshof Den Haag, 28 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2919 ; 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1024. 
186 Zie bijvoorbeeld: Gerechtshof 13 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10296.  
187 Gerechtshof’s- Hertogenbosch 16 februari 2017, ECLI:GHSHE:2017:538,r.o.10.14; Gerechtshof’s-

Hertogenbosch 9 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:944, r.o.7.6; Gerechtshof’s-Hertogenbosch 20 oktober 

2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4729, r.o.3.9.3; Gerechtshof Den Haag 22 februari 2017, 
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  Ten tweede wordt in de meeste zaken wel onderbouwd waarom er geen lichtere 

maatregel dan gezagsbeëindiging mogelijk is om de belangen van het kind te beschermen. 

Verlenging van de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, een minder vergaande 

maatregel dan gezagsbeëindiging, wordt om verschillende redenen niet mogelijk of 

wenselijk geacht in de onderzochte zaken. Redenen die in dit verband onder meer voorbij 

zijn gekomen zijn dat verlenging onrust en onzekerheid met zich meebrengt188, de 

verhouding tussen ouder en pleegouder op scherp zet189, voor loyaliteitsgevoelens bij een 

kind zal zorgen190 of ervoor zorgt dat het kind belast wordt met de wens van de ouder om 

hem of haar op termijn bij zich te laten wonen.191 Ook oordeelt het hof in meerdere zaken 

dat verlenging van de maatregel voor onrust zorgt, vanwege het feit dat kinderen vanaf de 

leeftijd van 12 jaar zullen worden gehoord, elke keer als de maatregel wordt verlengd.192  

 

Daarnaast is het opvallend dat in geen van de zaken waarin het verzoek tot 

gezagsbeëindiging werd afgewezen en er sprake was van een ouder die zich kon verenigen 

met de uithuisplaatsing van het kind, werd gekozen voor een vrijwillige uithuisplaatsing. 

In al deze gevallen werd gekozen voor een verlenging van de ondertoezichtstelling met 

uithuisplaatsing. In de desbetreffende beschikkingen wordt ook geen aandacht besteed aan 

de eventuele mogelijkheid van een vrijwillige uithuisplaatsingplaatsing.193  

 

4.6.  Het horen van een kind    

In hoeverre worden kinderen in een beslissing omtrent gezagsbeëindiging gehoord? In de 

onderzochte uitspraken is bekeken of de kinderen in de gelegenheid worden gesteld om 

direct te worden gehoord, dan wel of de kinderen indirect – door tussenkomst van een 

persoon of instelling- hun  mening kenbaar hebben kunnen maken. Het verdient opmerking 

                                                 
ECLI:NL:GHDHA:2017:390, r.o.15.  
188 Gerechtshof Amsterdam, 14 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:861; Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden, 22 september 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7796; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 juni 

2016 ECLI:NL:GHARL:2016:5119, r.o.5.8.  
189 Gerechtshof Amsterdam, 14 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:861. 
190 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 8 september 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7201. 
191 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 juni 2016 ECLI:NL:GHARL:2016:5119, r.o.5.8; Gerechtshof 

Arnhem-Leeuwarden 26 juli 2016, ECLO:NL:GHARL:2016:6918,r.o.5.9. 
192 Zie bijvoorbeeld: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2058; 

Gerechtshof ’s - Hertogenbosch, 9 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:961; Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden, 13 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10206; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 

oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8534. 
193 Gerechtshof Den Haag 17 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2418; Gerechtshof Den Haag 28 

september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2919.  
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dat ten aanzien van het indirect horen van een kind geen toegang is tot het volledige 

dossier, waaronder raadsrapporten, en er slechts bekeken kan worden of er uit de 

beschikking blijkt of een kind indirect zijn mening kenbaar heeft gemaakt.194 Er zal ten 

behoeve van het indirect horen worden bekeken of er een bijzondere curator is benoemd 

voor een kind.  

 

4.6.1. Direct horen  

In de onderzochte jurisprudentie is het verschil tussen kinderen jonger dan 12 jaar en 

kinderen ouder dan 12 jaar, ten aanzien van direct horen opvallend groot. Kinderen ouder 

dan 12 jaar zijn immers allemaal in de gelegenheid gesteld om direct te worden gehoord, 

terwijl dit bij de kinderen jonger dan 12 jaar in geen enkele zaak is gebeurd. De kinderen 

ouder dan 12 jaar zijn, mits zij gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid195, dan ook 

op directe wijze gehoord. Sommige kinderen maakten hun mening schriftelijk kenbaar, 

andere kinderen mondeling tijdens een kind gesprek.  

 

4.6.2. Indirect horen  

Worden kinderen ook indirect gehoord door middel van een bijzondere curator? Indirect 

horen wordt met name voor wat jongere kinderen van belang geacht, aangezien deze niet 

altijd even goed zelfstandig hun mening kunnen verwoorden. Opvallend is dat slechts in 

één zaak een bijzondere curator is benoemd, die het kind vertegenwoordigde.196 Er is wel 

in meerdere zaken in hoger beroep om de benoeming van een bijzondere curator verzocht, 

maar in al deze gevallen werd de bijzondere curator afgewezen door het hof. De 

argumenten van het hof om een bijzondere curator af te wijzen variëren. Benoeming van 

een bijzondere curator werd bijvoorbeeld afgewezen omdat er geen “belangenstrijd” 

aanwezig zou zijn tussen het kind en zijn wettelijke vertegenwoordiger(s)197, of het 

                                                 
194 In de methode van jurisprudentieonderzoek, in paragraaf 4.2.,wordt dit tevens als beperking van het 

onderzoek aangemerkt.  
195 In de volgende zaken hebben minderjarigen geen gebruik gemaakt van de gelegenheid hun mening 

kenbaar te maken: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1808, 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  9 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1025 ( één van de twee 

kinderen geen gebruik van deze gelegenheid gemaakt), Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 december 2016 

ECLI:NL:GHARL:2016:10206.   
196 Gerechtshof Amsterdam 19 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1529.   
197 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1808 en Gerechtshof 

Arnhem-Leeuwarden, 13 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10206 en Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden, 13 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10206 
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onnodig onrust zou toebrengen voor het kind198, of geen doel meer zou dienen199, of de 

mening van het kind al voldoende naar voren is gekomen200.  

 

4.7. Het meewegen van de mening van het kind    

In deze paragraaf worden de onderzoeksresultaten weergeven in hoeverre de mening van 

het kind wordt meegewogen in het eindoordeel van het hof inzake beslissingen omtrent 

gezagsbeëindiging, en op welke wijze precies.  

 

4.7.1.  Kinderen jonger dan 12 jaar (indirect horen)   

In hoeverre wordt de mening van kinderen van jonger dan 12 jaar die op indirecte wijze 

kenbaar is gemaakt aan de raadsheren, nu ook daadwerkelijk meegewogen in het 

eindoordeel van de gerechtshoven?201  

 In slechts een paar van de onderzochte zaken refereert het gerechtshof in zijn 

overwegingen naar de mening van een kind jonger dan 12 jaar dat op indirecte wijze is 

verkregen.202 Bijvoorbeeld in de zaak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 13 

december 2016:  

 

“Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is het hof gebleken dat [ de 

minderjarige ] al sinds juli 2009 in het huidige pleeggezin bij zijn grootouders vaderzijde 

woont, waar hij ook zijn vader dagelijks ziet en hij zich daar goed ontwikkelt. [ de 

minderjarige ] heeft het naar zijn zin in het gezin van de pleegouders en geeft zelf ook aan 

dat dit zijn thuis is.”203  

 

Ook aan de non-verbale houding wordt in een aantal beschikkingen gerefereerd. Dit is 

bijvoorbeeld het geval in de zaak van het Gerechtshof’s- Hertogenbosch van 23 februari 

2017, waarin het hof overweegt:  

                                                 
198 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 februari 2017, ECLILNL:GHARL:2017:1025. 
199 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1024. 
200 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10206; Gerechtshof 

Arnhem-Leeuwarden 9 februari 2017, ECLILNL:GHARL:2017:1025, r.o.5.11. 
201 Uit het voorgaande is gebleken dat geen enkel kind jonger dan 12 jaar op directe wijze in de gelegenheid 

is gesteld zijn mening kenbaar te maken, dan wel op deze wijze is gehoord.  
202 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10206, ro.5.4 en r.o.5.7; 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 november 2016, ECLI:NL:GHAR::2016:9294,r.o.5.4.; Gerechtshof 

Den Haag 21 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2755, r.o.6; Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 23 

februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:658.   
203 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10206, r.o.5.4. 
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“Hij heeft baat bij de plaatsing en inmiddels is hij gaan ingroeien in het pleeggezin 

waarbij hij zich met kleine stapjes in positieve zin blijft ontwikkelen. Uit de meest recente 

stukken begrijpt het hof dat [ minderjarige] steeds meer signalen vertoont die erop wijzen 

dat hij zich veilig begint te voelen binnen het pleeggezin en dat de pleegouders in staat zijn 

om [ minderjarige ] te bieden wat hij nodig heeft.”204   

 

Wat precies deze signalen zijn wordt door het gerechtshof echter niet gespecificeerd.   

Ook in de eerder genoemde zaak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 13 

december 2016 wordt door het Hof aandacht besteed aan de non-verbale houding van het  

kind: 

  

“Gebleken is dat [ de minderjarige ] deze onzekerheid nu al ervaart rondom de lopende 

rechtszaken. Volgens de grootmoeder vaderszijde betrekt [ de minderjarige] ‘s gezicht 

zodra hierover gesproken wordt.”205 

 

Het feit dat de gerechtshoven refereren aan de mening van het kind, wil nog niet zeggen 

dat de mening ook daadwerkelijk wordt meegewogen in het eindoordeel van het Hof. Het 

gewicht dat het hof aan de mening van het kind hecht is in de meeste gevallen onduidelijk.  

 

De uitspraak van het Gerechtshof Den Haag 21 september 2016 is daarentegen mijns 

inziens wel duidelijk. In deze uitspraak wordt duidelijk dat er een zwaarwegende betekenis 

aan de non-verbale houding van het kind wordt toegekend.206 Het gedrag dat de 

minderjarige heeft vertoond bij het terugplaatsingstraject is voor het gerechtshof zodanig 

verontrustend dat het Hof het belang van het kind om niet teruggeplaatst te worden, dient 

te prevaleren boven de wens van moeder om met gezag belast te blijven.207Het Hof maakt 

in deze zaak ook duidelijk waar en van wie de informatie afkomstig is, namelijk uit de 

stukken waaronder informatie van school en een pleegzorgmedewerkster.   

 

                                                 
204 Gerechtshof’s -Hertogenbosch 23 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:658. 
205 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10206, r.o.5.7.  
206 Gerechtshof Den Haag 21 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2755.  
207 Gerechtshof Den Haag 21 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2755.  
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4.7.2. Kinderen ouder dan 12 jaar (direct horen)  

Zestien kinderen ouder dan 12 jaar hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun 

mening op directe wijze kenbaar te maken aan de raadsheren. In hoeverre en op welke 

wijze worden deze meningen nu meegewogen in de beschikkingen van de hoven? Het 

wordt al snel duidelijk dat de hoven op verschillende wijze met de mening van het kind 

omgaan, en ook dat niet altijd even makkelijk uit de beschikking te herleiden is hoe de 

mening van het kind is meegewogen. Er kunnen drie categorieën208 worden onderscheiden:  

a. De beschikking bevat uitgebreide en duidelijke informatie over hoe de mening van 

het kind is gewogen;  

b. De beschikking bevat geringe informatie over hoe de mening van het kind is 

gewogen;  

c. De beschikking bevat geen informatie over hoe de mening van het kind is 

gewogen.   

 

Ad. a. De beschikking bevat uitgebreide en duidelijke informatie over hoe de mening van 

het kind is gewogen. 209 

In een enkele zaak bevat de beschikking duidelijke informatie over de mening van het kind 

is meegewogen. Een voorbeeld is de uitspraak van 21 maart 2017 van het gerechtshof 

Arnhem-Leeuwarden.210 In deze zaak had de minderjarige gezegd te willen begrijpen 

waarom er tot gezagsbeëindiging werd overgegaan. Zij begreep dit niet goed en dit zorgde 

voor veel onrust. Het hof legt in deze uitspraak voor het kind uit waarom het noodzakelijk 

is om toch wel, ondanks haar wensen, tot gezagsbeëindiging over te gaan.211  

 

Ad. b. De beschikking bevat geringe informatie over hoe de mening van het kind is 

gewogen.   

In slechts een tweetal beschikkingen wordt gerefereerd aan het horen van een kind, en is 

duidelijk dat het hof deze informatie heeft verkregen van het kind.212  

                                                 
208 Deze categorieën worden ontleend aan een onderzoek waarin dezelfde categorieën worden genoemd: De 

Jong-de Kruijf & Van der Zon, p.304.   
209 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9333,r.o.5.6. 
210 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2579.  
211 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2579. 
212 Gerechtshof’s- Hertogenbosch 16 maart 2017, ECLI:NL:GHESHE:2017:1028, r.o.3.11.2; Gerechtshof 

Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2017:1025, r.o.5.8.   



43 

 In een aantal zaken valt uit de beschikkingen op te maken dat de mening van het 

kind werd overwogen.213 

In een aantal zaken wordt kort op de mening van het kind gewezen, maar de 

herkomst van de mening wordt niet uit de beschikking duidelijk. 214 Blijkt de mening van 

het kind uit het gesprek dat het hof met een kind heeft gevoerd of heeft het hof deze 

mening op indirecte wijze verkregen?  

 

Ad. c. De beschikking bevat geen informatie over hoe de mening van het kind is gewogen.   

In verreweg de meeste zaken worden in de beschikkingen geen woorden gewijd aan de 

mening van het kind, terwijl er wel een kindgesprek heeft plaatsgevonden of er een brief is 

geschreven.215 In de beschikkingen worden echter ook geen woorden gewijd aan de reden 

hiervan, al lijkt dat in een aantal zaken gelet op de specifieke omstandigheden wel voor de 

hand te liggen. In een aantal zaken gaat het om kwetsbare kinderen met een belaste 

voorgeschiedenis.  

 

4.8. Tussenconclusie  

In het onderhavige hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten van het jurisprudentieonderzoek 

weergeven en is gebleken op welke wijze huidige rechtsgrond van gezagsbeëindiging in de 

rechtspraktijk, door de gerechtshoven, wordt toegepast. Gesteld kan worden dat ‘het 

belang van het kind’ expliciet wordt meegewogen door de gerechtshoven in een beslissing 

omtrent het beëindigen van het ouderlijk gezag. Daarnaast wordt aan het ‘belang van het 

kind’ in de belangenafweging een groot gewicht toegekend en staat dit belang in de 

motivering van de beslissing voorop. In zaken waarin een verzoek tot gezagsbeëindiging 

werd toegewezen door het hof, woog ‘het belang van het kind’ bij een dergelijke beslissing 

naar het oordeel van het hof zwaarder dan ‘het belang van de ouder’ bij terugplaatsing en 

daarmee behoud van het gezag.  

                                                 
213 Gerechtshof’s- Hertogenbosch 16 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1028, r.o. 3.11.2; Gerechtshof 

Arnhem-Leeuwarden 9 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1025, r.o.5.8; Gerechtshof Den Haag 31 

augustus 2016,ECLI:NL:GHDHA:2016:2643, r.o.7.  
214 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8534, r.o.5.6; Gerechtshof 

Arnhem-Leeuwarden 20 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10263, r.o.5.10; Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden 9 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1025, r.o.5.5; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 

juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4936, r.o.2.4.  
215 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1396 ; Gerechtshof Den 

Haag 18 januari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:56; Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2017:613; 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9337 ; Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden 8 november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9065; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 

november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8858. 
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Daarnaast is gebleken dat bij de beoordeling van de gerechtshoven of gezags- beëindiging 

in ‘het belang van het kind’ onder meer de volgende factoren een rol spelen: de leeftijd van 

een kind, de behoefte van een kind aan stabiliteit en continuïteit in de opvoeding, de 

behoefte van een kind aan duidelijkheid over zijn toekomstperspectief, hechting aan de 

pleegouders, het belang van voortzetting van een ongestoord hechtingsproces, de 

ontwikkeling van het kind (in het pleeggezin) en de duurzame bereidbaarheid van een 

ouder met de uithuisplaatsing van het kind en de beschikbaarheid en kwaliteit van het 

alternatieve opvoedingsmilieu. Deze twee laatstgenoemde factoren hebben in een aantal 

zaken ertoe geleid dat een beslissing tot gezagsbeëindiging werd teruggedraaid en 

gezagsbeëindiging niet in het belang van het kind werd geacht. In het bijzonder is gekeken 

of de duur van de uithuisplaatsing een rol speelt bij het bepalen van ‘het belang van het 

kind’. Dit is inderdaad het geval gebleken. Deze factor wordt in vrijwel alle zaken expliciet 

meegewogen. In de jurisprudentie valt echter geen lijn te ontdekken in hoe lang een kind 

uit huis geplaatst is, alvorens gezagsbeëindiging door de gerechtshoven in ‘het belang van 

het kind’ wordt geacht. Wel blijkt dit moment zich al zeer snel, nadat een kind uit huis is 

geplaatst, aan kan dienen. Dit geldt met name voor jonge kinderen.  

In het licht van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit is het relevant 

dat middels het jurisprudentieonderzoek gebleken is dat het ontbreken van 

terugkeerperspectief van een kind niet zonder meer tot gezagsbeëindiging leidt. Daarnaast 

is gebleken dat in de meeste zaken wel wordt onderbouwd waarom er niet met een lichtere 

maatregel kan worden volstaan ter bescherming van de belangen van het kind.  

Ten aanzien van het horen van een kind in beslissingen omtrent gezagsbeëindiging 

is er een evident verschil gebleken in het direct horen van kinderen jonger en kinderen 

ouder dan 12 jaar. In de onderzochte zaken is immers geen van de kinderen jonger dan 12 

jaar in de gelegenheid gesteld zijn mening kenbaar te maken aan het hof, tegenover alle 

kinderen ouder dan 12 jaar waarbij dit wel het geval was. Ten aanzien van het indirect 

horen kan worden gesteld dat in beslissingen inzake gezagsbeëindiging, althans in de 

onderzochte zaken, nauwelijks gebruik wordt gemaakt van het rechtsfiguur van de 

bijzondere curator, met behulp waarvan kinderen hun mening op indirecte wijze kenbaar 

kunnen maken.  

Ten aanzien van het meewegen van de mening van het kind kan worden gesteld dat 

de gerechtshoven zeer verschillend met hun meningen omgaan. In de beschikkingen is in 

de meeste gevallen niets over de mening van het kind terug te vinden, terwijl een kind wel 

gehoord is.  
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Hoofdstuk 5 | Analyse Nederlandse rechtspraktijk omtrent gezagsbeëindiging  

 

5.1. Inleiding  

In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van het jurisprudentieonderzoek uiteengezet. In 

het onderhavige hoofdstuk zullen deze resultaten worden geanalyseerd in het licht van het 

gezinsleven van een kind ex artikel 8 EVRM en zoals dit recht door de jurisprudentie van 

het EHRM is vormgegeven. Eventuele knelpunten in de Nederlandse praktijk zullen 

worden aangekaart.    

 

5.2. Belang van het kind  

Het gegeven dát en de wijze waarop de gerechtshoven ‘het belang van het kind’ betrekken 

bij het nemen van een beslissing omtrent gezagsbeëindiging, is in het licht van het recht op 

gezinsleven van een kind als positief te beoordelen. Niet alleen wordt ‘het belang van het 

kind’ expliciet meegewogen, zoals het EHRM ook steeds nadrukkelijker is gaan doen in 

haar jurisprudentie216, maar ook een groot gewicht aan toegekend. Dit is in lijn met de 

zienswijze van het EHRM, omdat het EHRM in meerdere zaken heeft benadrukt dat bij het 

opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel aan ‘het belang van het kind’ voorrang 

dient te worden toegekend en dit ook zelf in de loop van de jaren steeds meer is gaan 

doen.217  

Voorts spelen in de Nederlandse jurisprudentie min of meer dezelfde factoren een 

rol bij het bepalen van ‘het belang van het kind’ bij een beslissing inzake 

gezagsbeëindiging, als die waarmee het EHRM rekening houdt bij de beoordeling van een 

dergelijke beslissing. Het belang van een kind bij continuïteit in de opvoeding, waar het 

EHRM steeds meer aandacht is gaan besteden, is ook uitdrukkelijk terug te vinden in de 

Nederlandse jurisprudentie.  

In een aantal zaken oordeelden de gerechtshoven dat het niet in het belang van het 

kind was om tot gezagsbeëindiging over te gaan, ook al was er geen terugkeerperspectief 

meer van het kind naar de ouders. Hieruit kan worden afgeleid dat er toch enige ruimte 

wordt gezien door de gerechtshoven om in het concrete geval af te wegen wat voor het 

kind het meest in zijn belang is. Weijers vreesde dat de rechtsgrond hiervoor geen ruimte 

bood.  

                                                 
216 Bruning & Van der Zon 2013, p.501.  
217 EHRM 7 augustus 1996, appl.no. 17382/90 (Johansen/Noorwegen); EHRM 26 oktober 2006, appl.no.23 

848/04 ( Wallova en Walla / Tsjechië), par. 74; Forder 2008, p.57.     
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5.3. Tijdige en voldoende investering op thuisplaatsing  

Evenals in de jurisprudentie van het EHRM, is bij de Nederlandse gerechtshoven 

tijdsverloop, de duur van de uithuisplaatsing van een kind, een belangrijke factor gebleken 

bij de vraag of gezagsbeëindiging al dan niet in het belang van het kind is. Uit het 

jurisprudentieonderzoek is voorts gebleken dat verstrijking van de aanvaardbare termijn 

voor een kind, zich al zeer snel na een uithuisplaatsing kan aandienen. Ook in de Richtlijn 

Pleegzorg jeugdhulp en jeugdbescherming geldt als uitgangspunt dat een beslissing 

omtrent het opvoedperspectief al binnen een half jaar tot maximaal een jaar dient te 

worden genomen.218  

Het feit dat tijdsverloop zo’n belangrijke plaats inneemt in zowel de jurisprudentie van het 

EHRM als in de Nederlandse jurisprudentie, tezamen met het feit dat er korte termijnen 

worden gesteld waarin een besluit over het opvoedperspectief van een kind dient te worden 

genomen, maken het van wezenlijk belang dat er tijdig voldoende hulp komt om de 

hereniging van een kind met diens ouders te kunnen bewerkstelligen. Blijkens vaste 

jurisprudentie van het EHRM dient immers voldoende geïnvesteerd te zijn in de relatie 

tussen kind en diens ouder om hereniging te verwezenlijken ,voordat een verderstrekkende 

maatregel zoals gezagsbeëindiging mag worden overwogen.219 Ook in de zaak 

N.P/Moldavië heeft het EHRM benadrukt dat gezagsbeëindiging pas is toegestaan na een 

regelmatige evaluatie van de mogelijkheden tot thuisplaatsing.220 Bruning en Florescu 

merken, in het licht van artikel 8 EVRM, over de aanvaardbare termijn volgens mij dan 

ook terecht op dat het doel van hereniging van kind en ouder niet uit het oog mag worden 

verloren.221 Indien het doel van hereniging wel uit het oog wordt verloren, dan is de kans 

groot dat de ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing met de huidige rechtsgrond, 

onvermijdelijk zal leiden tot gezagsbeëindiging, waar de Raad van State in het 

voorontwerp van de herziening voor heeft gewaarschuwd.     

Sinds de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in werking is getreden, 

kampt de jeugdbescherming nog steeds met de wachtlijstproblematiek.222 Gelet op deze 

                                                 
218 Richtlijn Pleegzorg, p. 43-45 ; Huijer & Weijers 2015, p.166.  
219 Zie o.a. EHRM 12 juli 2002, appl.no. 25702/94 (K. en T / Finland).  
220 EHRM 6 oktober 2015, appl. no. 58455/13 (N.P. / Moldavië). 
221 Bruning & Florescu 2016, p.185.  
222 Zie bijvoorbeeld: http://nos.nl/artikel/2112760-lange-wachttijden-kinderbescherming-130-mensen-

extra.html.  

http://nos.nl/artikel/2112760-lange-wachttijden-kinderbescherming-130-mensen-extra.html
http://nos.nl/artikel/2112760-lange-wachttijden-kinderbescherming-130-mensen-extra.html
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wachtlijstproblematiek is het maar de vraag of Nederland tijdige hulp kan bieden om 

hereniging van kind en diens ouders te bewerkstelligen. En dit is problematisch in het licht 

van artikel 8 EVRM en leidt tot het door Weijers geschetste dilemma: voor een kind is het 

schadelijk om nog langer in onzekerheid te verblijven over zijn opvoedperspectief, maar 

eigenlijk rechtvaardigt de tot dan toe geboden hulpverlening geen ingrijpende maatregel 

als gezagsbeëindiging.223   

 

5.4. Afwegingen omtrent proportionaliteit en subsidiariteit  

Het verdient opmerking dat verdragstaten, zoals in hoofdstuk 2 is gebleken, een zekere 

beoordelingsruimte krijgen voor de toepassing van deze twee beginselen en bij de  

beoordeling van de noodzaak van gezagsbeëindiging. Dat de Nederlandse wetgever het 

proportioneel heeft geacht om tot gezagsbeëindiging over te gaan indien een kind ernstig in 

zijn ontwikkeling wordt bedreigd en zijn ouders niet in staat kunnen worden geacht de 

zorg en opvoeding binnen een aanvaardbare termijn op zich te nemen, valt dan ook binnen 

deze beoordelingsruimte en daar kan niet zo veel over worden gezegd.  

Ten aanzien van het beginsel van subsidiariteit, dat vergt dat de kinderrechter na gaat of de 

belangen van een kind niet kunnen worden beschermd met een minder ingrijpende 

maatregel dan de maatregel dan gezagsbeëindiging, valt iets meer te zeggen. De bevinding 

dat het meewegen van ‘het belang van het kind’ er in een aantal zaken toe heeft geleid dat 

er niet tot gezagsbeëindiging werd overgegaan, ook al lag het opvoedperspectief van een 

kind niet meer bij de ouders, is als positief te beoordelen in het licht van dit beginsel. Er 

werd in deze zaken gekozen voor een lichter alternatief, omdat gezagsbeëindiging in het 

concrete geval niet noodzakelijk was. Ook is de bevinding dat over het algemeen in de 

meeste zaken waarin er tot gezagsbeëindiging werd overgegaan, gemotiveerd werd 

waarom niet met een lichtere maatregel kan worden volstaan, positief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
223 Huijer en Weijers, p.166.  
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5.5. Kind als rechtssubject     

In Nederland wordt ten aanzien van het hoorrecht in artikel 809 RV een leeftijdgrens van 

12 jaar gehanteerd. Het is op grond van dit artikel wel mogelijk voor de gerechtshoven om 

een kind jonger dan 12 jaar te horen, maar dit dienen de gerechtshoven zelf te beoordelen.  

De uitkomsten van het jurisprudentieonderzoek laten echter zien dat deze 

leeftijdsgrens zeer strikt benaderd wordt door de hoven, gelet op het feit dat geen enkel 

kind jonger dan 12 jaar in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord en alle kinderen 

ouder dan 12 jaar wel.224 Dit in overweging nemende is het aldus maar de vraag of de 

hoven daadwerkelijk serieus beoordelen of een kind jonger dan 12 jaar niet ook dient te 

worden gehoord. Ik kan mij, gelet op de uitkomsten, niet aan het idee onttrekken dat de 

hoven puur uitgaande van het feit dat een kind de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt, 

het kind niet in de gelegenheid wordt gesteld zijn of haar mening kenbaar te maken. 

Bovendien is in een ander vergelijkend onderzoek ten aanzien van het horen van kinderen 

in hoger beroep beslissingen inzake uithuisplaatsingen het zelfde gebleken en gesteld.225    

Het categorisch afwijzen van het horen van een kind op basis van een bepaalde 

leeftijd lijkt niet conform de jurisprudentie van het EHRM te zijn. Zoals reeds is gebleken 

dient bij de beoordeling of een kind gehoord moet worden, naar het oordeel van het 

EHRM, rekening te worden gehouden met de omstandigheden, de leeftijd en de rijpheid 

van een kind.226 De biologische leeftijd is hierbij volgens het EHRM niet doorslaggevend. 

Er dient te worden gekeken naar de ontwikkelende vermogens van een kind. Daarnaast 

wordt door een strikte toepassing van het hoorrecht enkel en alleen op basis van leeftijd, 

mijns inziens miskend dat een kind als rechtssubject dient te worden beschouwd, zoals het 

EHRM doet. Volgens het EHRM is het kind immers een rechtssubject dat recht heeft op 

autonomie, waarbij de autonomie met de ontwikkeling van een kind groter wordt. 227 

Horen is niet verplicht volgens het EHRM, maar er dient aldus wel serieus en niet 

categorisch  te worden beoordeeld of een kind gehoord dient te worden. Hierbij ben ik met 

Bruning van mening dat kinderen – indien mogelijk- altijd moeten worden gehoord door 

de kinderrechter als zij dat wensen, ook al zijn zij jonger dan twaalf jaar.228  

                                                 
224 Vgl. De Jong- de Kruijf & Van der Zon 2015,p.306.  
225 De Jong- de Kruijf & Van der Zon 2015 
226 Zie bijvoorbeeld: EHRM 28 oktober 2010, appl.no. 52502/07 (Aune / Noorwegen) ; EHRM 8 juli 2003, 

appl.no. 31871/96 (Sommerfield /  Duitsland), par.72;  EHRM 3 september 2015, apll.no.10161/13 (M&M / 

Kroatië), par. 171.   
227 EHRM 3 september 2015, apll.no.10161/13 (M&M / Kroatië), par.74-75.  
228 Bruning 2011, p.86.  
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Het EHRM heeft in een aantal zaken een bijzondere betekenis toegekend aan de mening 

van het kind in de besluitvorming, hetgeen ook duidelijk in de motivering van het EHRM 

naar voren komt.229 Het EHRM heeft de mening van het kind steeds vaker betrokken bij de 

beoordeling van het belang van het kind. Ook het meewegen van de mening van het kind 

naar aanleiding van het horen ervan, doet recht aan het serieus nemen van het kind als 

rechtssubject. Daarentegen, de beschikkingen van de hoven bevatten over het algemeen 

weinig informatie over hoe de mening van het kind wordt meegewogen. In een aantal 

zaken wordt wel duidelijk dát de mening van het kind een rol speelt, maar welk gewicht 

hieraan wordt toegekend blijft onduidelijk. In veel gevallen lijkt de mening van het kind, 

zoals deze naar voren komt in de beschikkingen, niet van grote betekenis. Het komt zelfs 

in veel zaken voor dat de mening van het kind helemaal niet in de beschikking terugkomt, 

terwijl een kind wel op directe wijze door het hof is gehoord. Het is aan het hof om te 

oordelen in hoeverre de mening van het kind dient mee te wegen, maar mijns inziens dient 

er niet zomaar aan de mening van het kind voorbij te worden gegaan, zonder dit te 

motiveren. Ook kwam het in meerdere zaken voor dat het niet duidelijk was hoe de mening 

van het kind precies was verkregen,  en dit geldt zowel in het geval dat een kind direct dan 

wel indirect gehoord is. De Jong-De Kruijf en Van der Zon merken naar mijn mening 

terecht op dat het in het geval van indirect horen van wezenlijk belang is om aan te geven 

waar de informatie vandaan komt, aangezien de stem wordt geïnterpreteerd door de ouders 

of hulpverleners.230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
229 Zie bijvoorbeeld: EHRM 9 juni 1998, appl.no.22430/93 (Bronda/ Italië), par.62. 
230 De Jong-De Kruijf & Van der Zon 2015, p.304.  
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Hoofdstuk 6 | Conclusie & Aanbevelingen  

 

In het onderhavige onderzoek is de Nederlandse rechtspraktijk na de wet herziening 

kinderbeschermingsmaatregelen ten aanzien van gezagsbeëindiging onder de loep 

genomen. De vraag die hierbij centraal stond was: “In hoeverre is de toepassing van de 

rechtsgrond voor gezagsbeëindiging door gerechtshoven, in overeenstemming met het 

recht op gezinsleven van een kind ex artikel 8 EVRM en vormgegeven zoals in de 

jurisprudentie van het EHRM?” Het verdient opmerking dat de Nederlandse rechtspraktijk 

middels jurisprudentie-onderzoek aan de hand van een de hieronder geschetste elementen 

is onderzocht.  

 

                          Belang van het kind  

De gerechtshoven lijken in het licht van de jurisprudentie van het EHRM ‘het belang van 

het kind’ voldoende en op de juiste wijze mee te wegen bij het nemen van een beslissing 

inzake gezagsbeëindiging. Het belang van het kind wordt expliciet door de gerechtshoven 

meegewogen, zoals het EHRM heeft benadrukt en zelf ook steeds nadrukkelijker is gaan 

doen in haar jurisprudentie231. Daarnaast wordt er door de gerechtshoven een zwaar 

gewicht toegekend aan het belang van het kind. Het belang van het kind weegt in vrijwel 

alle zaken van de gerechtshoven zwaarder dan het belang van de ouder en staat bij de te 

nemen beslissing voorop. Dit is in lijn met de zienswijze van het EHRM, omdat het EHRM 

in meerdere zaken heeft benadrukt dat bij het opleggen van een 

kinderbeschermingsmaatregel aan ‘het belang van het kind’ voorrang dient te worden 

toegekend. 

Voorts spelen in de Nederlandse jurisprudentie min of meer dezelfde factoren een rol bij 

het bepalen van ‘het belang van het kind’ bij een beslissing inzake gezagsbeëindiging, als 

die waarmee het EHRM rekening houdt bij de beoordeling van een dergelijke beslissing.  

 

Duur uithuisplaatsing   

Evenals in de jurisprudentie van het EHRM, is bij de Nederlandse gerechtshoven 

tijdsverloop, de duur van de uithuisplaatsing van een kind, een belangrijke factor gebleken 

bij de vraag of gezagsbeëindiging al dan niet in het belang van het kind is. Uit het 

jurisprudentieonderzoek is gebleken dat de aanvaardbare termijn al zeer snel kan 

                                                 
231 Bruning & Van der Zon 2013, p.501.  
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verstrijken nadat een kind uit huis is geplaatst, en dit geldt met name voor jonge kinderen. 

Om in dergelijke gevallen tot gezagsbeëindiging over te mogen gaan in het licht van het 

recht op gezinsleven van een kind, is het van essentieel belang dat tijdig de juiste 

hulpverlening wordt opgestart om hereniging van een kind naar diens ouders mogelijk te 

maken. Gezagsbeëindiging is immers pas toegestaan volgens het EHRM indien er 

voldoende is geïnvesteerd om de hereniging tussen kind en ouder te bewerkstelligen.  

 

            Aanbeveling  

Ik onderschrijf de aanbeveling van Bruning en Florescu dat bij toepassing van de 

aanvaardbare termijn het doel van hereniging van kind en ouder niet uit het oog mag 

worden verloren.232  

 

       Proportionaliteit en subsidiariteit  

De bevindingen van het jurisprudentieonderzoek zijn het licht van de beginselen van 

proportionaliteit en subsidiariteit over het algemeen als positief te beoordelen. Allereerst 

onderbouwen de gerechtshoven de noodzaak van gezagsbeëindiging vanuit het perspectief 

van het kind. Ten tweede is gebleken dat de gerechtshoven in de meeste zaken, waarin er 

tot gezagsbeëindiging wordt overgegaan, motiveren waarom er niet kan worden volstaan 

met een lichtere maatregel. En ten derde is gebleken dat het ontbreken van een 

terugkeerperspectief van een kind naar de ouders niet zonder meer tot gezagsbeëindiging 

leidt. Dit is laatste is positief, omdat dit aantoont dat er in de praktijk enige ruimte door de 

gerechtshoven wordt gezien om in het concrete geval af te zien van gezagsbeëindiging. 

 

            Horen kind  

Gebleken is dat uit artikel 8 EVRM een processuele verplichting voortvloeit voor een Staat 

om een kind in een procedure omtrent gezagsbeëindiging te horen. Het EHRM ziet het 

kind immers als rechtssubject dat recht heeft op een met zijn ontwikkeling toenemende 

mate van autonomie. Bij de beoordeling van de vraag of een kind gehoord dient te worden 

en op welke wijze (direct/indirect), dient gekeken te worden naar de omstandigheden, de 

rijpheid en de ontwikkelende vermogens van een kind. Het EHRM lijkt er van uit te gaan 

dat ook jonge kinderen in beginsel dienen te worden gehoord.  

Uit de uitkomsten van de jurisprudentie is gebleken dat geen kind jonger dan 12 jaar is 

                                                 
232 Bruning & Florescu 2016, p.185. 
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gehoord, en dat derhalve de 12 jaar-grens die wettelijk verankerd is blijkbaar zeer strikt 

wordt toegepast. Het categorisch uitsluiten van kinderen om gehoord te worden, 

bijvoorbeeld op basis van de leeftijd van een kind, lijkt niet geheel in overeenstemming te 

zijn met het recht om gehoord te worden zoals voortvloeit uit artikel 8 EVRM en door de 

jurisprudentie van het EHRM is vormgegeven. Of dit daadwerkelijk gebeurt kan niet met 

zekerheid worden gesteld, immers de beslissing om een kind jonger dan 12 jaar niet te 

horen, wordt niet door de hoven gemotiveerd. Ik kan mij echter niet aan de indruk 

onttrekken, op basis van de uitkomsten en soortgelijke uitkomsten in een vergelijkbaar  

onderzoek, dat dit wel gebeurt. Voorts blijkt er maar in een enkele zaak een bijzondere 

curator te zijn benoemd, waardoor gesteld kan worden dat indirect horen door middel van 

een bijzondere curator nauwelijks voorkomt in procedures omtrent gezagsbeëindiging. 

 

           Aanbevelingen  

* De leeftijdsgrens inzake het hoorrecht dient minder strikt te worden toegepast. Bij de 

beoordeling van de vraag of een kind dient te worden gehoord op directe wijze, dient het 

hof rekening te houden met de rijpheid en de ontwikkelende vermogens van een kind. 

* Voor de transparantie of een rechter daadwerkelijk een serieuze afweging maakt om de 

kinderen jonger dan 12 jaar te horen, dient de rechter het afwijzen van deze beslissing 

uitdrukkelijk te motiveren.  

* Invoering van een hoorverplichting voor de rechter ten aanzien van de kinderen jonger 

dan 12 jaar, die expliciet aangeven dat zij hun mening over de procedure omtrent gezags- 

beëindiging kenbaar willen maken.  

* Het vaker overwegen een bijzondere curator te benoemen die de mening van de wat 

jongere kinderen kan verwoorden aan de rechter.  

 

    Meewegen mening kind  

Het is gebleken dat voor een volledige erkenning van een kind als rechtssubject, hetgeen  

volgens het ERHM vereist is, het niet alleen van belang is dat een kind in de gelegenheid 

wordt gesteld zijn mening kenbaar te maken, indien hij hiertoe in staat is, maar ook dat aan 

de mening van een kind een passend belang wordt gehecht bij de besluitvorming inzake 

gezagsbeëindiging. Of en op welke wijze de mening van het kind dient te worden 

meegewogen, is evenals bij het al dan niet horen van een kind, aan de beoordeling van de 

nationale rechters. Ook is gebleken dat de menig van het kind een belangrijke factor is in 

de jurisprudentie van het EHRM bij de vraag of er tot gezagsbeëindiging dient te worden 
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overgegaan. Dit lijkt op basis van de uitkomsten van het jurisprudentie onderzoek  in veel 

mindere mate het geval. De meeste beschikkingen bevatten weinig informatie over hoe de 

mening van het kind is meegewogen. In meerdere zaken is zelfs helemaal niets over de 

mening van het kind terug te vinden in de beschikking, terwijl het kind wel gehoord is. 

Mijns inziens doet een dergelijke praktijk geen recht aan het kind als rechtssubject.  

 

        Aanbevelingen 

* Het invoeren van een wettelijke motiveringsplicht voor rechters om in hun beschikking 

inzichtelijk te maken op welke wijze de mening van het kind is meegewogen. Een 

dergelijke motiveringsplicht zou bijvoorbeeld kunnen worden opgenomen in art. 799a lid 

2 Rv. Aan deze motiveringsplicht kan ook invulling worden gegeven door redenen te 

vermelden waarom de mening van een kind niet in de beschikking is opgenomen of is 

meegewogen, zoals bijvoorbeeld door vertrouwelijkheid.  

* De beschikking dient zodanig te zijn opgesteld, dat hierin duidelijk naar voren komt 

waar de mening van het kind precies vandaan komt, indien er in de beschikking naar 

wordt gerefereerd. Gaat het om informatie die de rechter zelf heeft verkregen van een 

kind, of heeft de rechter de informatie indirect van betrokkenen verkregen, en van wie 

dan precies.  
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