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VOORWOORD 
 

Ruim voordat ik aan dit scriptietraject begon, raakte ik via journalistieke televisieprogramma’s 

bekend met het onderwerp feitenonderzoek in de jeugdbescherming. Ik ben het nieuws over dit 

onderwerp gaan volgen en het was op een later moment daarom ook niet moeilijk om een 

onderwerp voor mijn afstudeerscriptie te vinden. Zorgvuldig feitenonderzoek in de 

jeugdbescherming is anno 2019 een ‘hot topic’ en tijdens dit onderzoek hebben er vele 

ontwikkelingen op dit gebied plaatsgevonden. Het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de 

Jeugdbeschermingsketen en de Tussenevaluatie op de Wet herziening 

kinderbeschermingsmaatregelen werden gepubliceerd en er vond in de Tweede Kamer een 

hoorzitting over het Actieplan plaats. Dit maakte het schrijfproces erg dynamisch en hierdoor heb 

ik veel plezier beleefd aan het schrijven van deze scriptie. 

Verder wil ik dit voorwoord voornamelijk gebruiken om iedereen die een rol heeft 

gespeeld bij de totstandkoming van deze scriptie te bedanken. Ten eerste wil ik mijn 

scriptiebegeleider Denise Verkroost bedanken voor de waardevolle feedback die ik keer op keer 

van haar heb mogen ontvangen. Tevens heeft zij mij de waardevolle tip gegeven om zogenaamde 

mindmaps te maken waardoor ik in staat was om mijn scriptie beter te structureren en in te korten. 

Ten tweede wil in de programmaleider van het Actieplan zorgvuldig feitenonderzoek in de 

jeugdbescherming van het ministerie van J&V bedanken. Ik heb diegene mogen interviewen en 

hierdoor werden de verschillende belangen van verschillende organisaties bij het verrichten van 

feitenonderzoek in de jeugdbescherming duidelijk waardoor ik een goede start heb kunnen maken 

bij het schrijven van deze scriptie. Ten derde wil ik de kinderrechters bedanken die ik in het kader 

van deze scriptie heb mogen interviewen. Zij hebben in hun drukke agenda tijd vrij gemaakt om 

zich door mij te laten interviewen. Hierdoor heb ik een kijkje gekregen in de praktijk van de 

kinderrechter. In datzelfde kader wil ik ook alle medewerkers van het team Jeugd&BOPZ van de 

rechtbank Den Haag bedanken. Tijdens het schrijven van deze scriptie heb ik hier stage gelopen 

en trad ik op als griffier in kinderbeschermingszaken. Hierdoor heb ik nog beter zicht gekregen 

op de rechtspraktijk en kwam het onderwerp echt voor mij tot leven. Tot slot wil ik mijn ouders, 

broertjes, vriend en psychotherapeut bedanken. Zij hebben mij in de lange weg die ik heb moeten 

afleggen naar de eindfase van mijn rechtenstudie altijd gesteund.  

Ik wens u veel leesplezier! 

Kaylee Plette 

Leiden, 21 mei 2019  
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HOOFDSTUK 1 – Inleiding 
 

1.1 Introductie 

Ieder kind heeft het recht om op te groeien bij zijn ouders en iedere ouder heeft het recht om zijn 

kind zelfstandig op te voeden.1 Dit recht is neergelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor 

de Rechten van de Mens (hierna: ‘EVRM’). Op grond van dit artikel is de Nederlandse Staat 

verplicht om dit gezinsleven te respecteren. De inzet van een kinderbeschermingsmaatregel, zoals 

een ondertoezichtstelling of een gezagsbeëindigende maatregel, is in beginsel in strijd met dit 

recht op gezinsleven.2 Een dergelijke maatregel moet daarom op grond van artikel 8 lid 2 EVRM 

worden gerechtvaardigd. Tegelijkertijd is de Staat op grond van artikel 3 EVRM en artikel 19 van 

het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (hierna: ‘IVRK’) verplicht om het kind 

te beschermen tegen alle vormen van geweld, mishandeling en verwaarlozing. De Staat kan onder 

andere aan deze verplichting voldoen door de inzet van een kinderbeschermingsmaatregel. De 

verplichtingen die voortvloeien uit artikel 8 EVRM en 3 EVRM jo. 19 IVRK zijn dus nauw met 

elkaar verbonden en kunnen tot dilemma’s leiden. Anders dan in het strafrecht, is het bij een 

kinderbeschermingsmaatregel niet vereist dat de grond voor een dergelijke maatregel wettig en 

overtuigend moet zijn bewezen. Dit brengt het volgende dilemma met zich mee: 

Dient men slechts in een opvoedsituatie ingrijpen indien de feiten overtuigend zijn 

bewezen, waarbij men het risico loopt dat in een deel van de gevallen het kind 

blijvend schade oploopt en verder in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd? Of 

dient men vroeg in te grijpen, terwijl de feiten en omstandigheden niet volledig 

helder zijn, waarbij men het risico loopt om in te grijpen in een gezinssituatie terwijl 

er geen sprake is van een ontwikkelingsbedreiging van het kind? 

 In het afgelopen decennium is in Nederland veel aandacht besteed aan het belang van 

zorgvuldig feitenonderzoek in de jeugdbescherming. Hierbij stond het bovenstaande dilemma 

centraal. Prinsen bepleitte in het NRC Handelsblad dat het bewaken van de waarheid in een 

democratische rechtsstaat een wettelijke taak en plicht van de kinderrechter is. 3 Hierop reageerde 

Slot door te stellen dat de term ‘waarheidsvinding’ niet thuis hoort in de kinderbescherming en 

de veiligheid en de onbedreigde ontwikkeling centraal staat.4 Vervolgens is in 2013 het belang 

van zorgvuldig feitenonderzoek per amendement toegevoegd aan de Jeugdwet (hierna: ‘Jw’).5 

 
1 Overal waar ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ staat geschreven, kan ook ‘zij’ of ‘haar’ worden gelezen en vice versa. 
2 Zie respectievelijk artikel 1:255 BW en 1:266 BW. 
3 Prinsen, NRC Handelsblad 19 maart 2011, p. 46. 
4 Slot, NRC Handelsblad 25 maart 2011, p. 16. 
5 Kamerstukken II 2013/14, 33648, 32; Zie artikel 3.3 Jw. 
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Daarna is in 2016 de motie Bergkamp aangenomen waarin de regering wordt verzocht om een 

actieplan waarheidsvinding in de jeugdbescherming te ontwikkelen. In 2017 is ook de motie Klein 

aangenomen waarin de regering wordt verzocht om de mogelijkheid tot het inzetten van een 

onafhankelijke onderzoeksrechter in kinderbeschermingszaken te onderzoeken.6 

1.2 Probleemstelling 

Het dilemma dat in de vorige paragraaf is geschetst, geeft de lastige verhouding weer tussen het 

recht op gezinsleven en het recht om te worden beschermd tegen alle vormen van geweld. Het is 

in het kader van de internationale mensenrechten daarom extra belangrijk dat er bij de inzet van 

een kinderbeschermingsmaatregel oog is voor de rechtspositie van de ouder en het kind en dat 

een dergelijke maatregel met redenen is omkleed en niet willekeurig wordt opgelegd. Het 

verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek is hierbij van groot belang. Hierin is een taak voor de 

Raad voor de Kinderbescherming (hierna: ‘RvdK’) en de Gecertificeerde Instelling (hierna: ‘GI’) 

weggelegd. Zij zijn namelijk direct betrokken bij het gezin en hebben op grond van artikel 3.3 Jw 

de verplichting om in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar 

waarheid aan te voeren. Het is echter de kinderrechter die een kinderbeschermingsmaatregel 

oplegt. Voor hem bestaat geen wetsartikel waarin zijn rol staat omschreven ten aanzien van het 

verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek in kinderbeschermingszaken. Dit maakt zijn rol 

onduidelijk. 

1.3 Onderzoeksvraag en onderzoeksmethode 

In de Nederlandse rechtsorde is geen wetsartikel opgenomen waarin de rol van de kinderrechter 

ten aanzien van het zorgvuldig feitenonderzoek in kinderbeschermingszaken staat omschreven. 

Daarom is het de vraag of hierin wel een rol voor de kinderrechter is weggelegd en zo ja, welke. 

Hierbij is niet alleen de Nederlandse wet- en regelgeving van belang, maar ook het EVRM. Meer 

specifiek artikel 8 EVRM, omdat hieruit onder andere de verplichtingen voor een Staat 

voortvloeien die gelden in kinderbeschermingszaken. Dit heeft tot de volgende onderzoeksvraag 

geleid: 

Welke rol is, met betrekking tot het verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek, op 

grond van de nationale wet- en regelgeving en artikel 8 EVRM, voor de 

kinderrechter weggelegd in kinderbeschermingszaken? Is er vanuit het Nederlandse 

recht en de praktijk of artikel 8 EVRM ruimte voor verbetering? 

 
6 Kamerstukken II 2016/17, 34550 XVI, 85; Kamerstukken II 2016/17, 31839, 568. 
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Om tot een beantwoording van de onderzoeksvraag te komen, zijn de volgende deelvragen 

opgesteld: 

1. Wat is het belang van zorgvuldig feitenonderzoek door de kinderrechter en hoe is dit 

belang ontstaan?  

2. Welke rol is er in de Nederlandse wet en de praktijk voor de kinderrechter weggelegd ten 

aanzien van het verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek in kinderbeschermingszaken? 

Verschillen de wettelijke rol en de rol in de praktijk van elkaar? 

3. Is er, bezien vanuit het Nederlandse recht en de praktijk, ruimte voor verbetering van de 

rol van de kinderrechter in kinderbeschermingszaken ten aanzien van het verrichten van 

zorgvuldig feitenonderzoek?  

4. Welke procedurele vereisten, die voor de kinderrechter van belang zijn voor het 

verrichten van feitenonderzoek in kinderbeschermingszaken, vloeien voort uit artikel 8 

EVRM?  

5. Voldoet de rol van de kinderrechter in kinderbeschermingszaken ten aanzien van het 

verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek aan de procedurele vereisten die voortvloeien 

uit artikel 8 EVRM of is er ruimte voor verbetering?  

 

 In dit onderzoek wordt getracht door middel van bestudering van relevante parlementaire 

stukken, (inter)nationale wet- en regelgeving, internationale jurisprudentie, literatuur, de 

relevante actieprogramma’s en het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de 

Jeugdbeschermingsketen (hierna: ‘Actieplan’) meer inzicht te verschaffen in de rol van de 

kinderrechter met betrekking tot het verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek. De nationale 

jurisprudentie wordt niet uitgebreid bestudeerd omdat uit de beschikking niet duidelijk wordt wat 

de rol van de kinderrechter is. Om een goed antwoord te geven op de onderzoeksvraag, moet de 

praktijk echter niet worden vergeten. Er is daarom de keuze gemaakt om verschillende 

kinderrechters en een medewerker van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (hierna: ‘J&V’) 

die nauw betrokken was bij de totstandkoming van het Actieplan, te interviewen.7 Hierdoor is 

meer inzicht gekomen in de huidige praktijk met betrekking tot het belang van zorgvuldig 

feitenonderzoek. 

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 de vraag beantwoord wat het belang is van zorgvuldig 

feitenonderzoek door de kinderrechter en hoe dit belang is ontstaan. Om een antwoord te geven 

 
7 De interviews en de namen van de betrokken personen zijn niet ter publicatie als bijlage toegevoegd aan het 

scriptieonderzoek. De interviews zijn slechts – geanonimiseerd – te zien voor de eerste en de tweede lezer van mijn 

scriptieonderzoek. 
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op deze vraag, wordt de rol van de kinderrechter bij de inzet van een 

kinderbeschermingsmaatregel vanuit rechtshistorisch oogpunt bekeken. De tijdslijn zal stoppen 

bij het jaar 2015 omdat in dat jaar de laatste grote wetswijzigingen voor het 

jeugdbeschermingsrecht werden ingevoerd. In hoofdstuk 3 zal de tijdslijn vanaf 2015 tot het 

heden lopen. In dit hoofdstuk wordt de wettelijke rol van de hedendaagse kinderrechter met 

betrekking tot het verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek geschetst. Om inzicht te geven in de 

achtergrond van de huidige wettelijke regelingen, worden ook de maatschappelijke 

ontwikkelingen, de daaruit voortgekomen actieprogramma’s en het Actieplan besproken. Het 

blijft echter de vraag of de geschetste wettelijke rol van de kinderrechter wel overeenkomt met de 

praktijk en andersom. Daarom wordt in hoofdstuk 4 onderzocht wat rol van de kinderrechter bij 

het verrichten van feitenonderzoek in de praktijk is, of deze rol afwijkt van de wettelijke rol die 

hem is toebedeeld en of er ruimte is voor verbetering. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de 

wensen vanuit ouders, ouderorganisaties en enkele wetenschappers ter verbetering van zorgvuldig 

feitenonderzoek in de jeugdbescherming. Zoals de invoering van een onderzoeksrechter en een 

toetsingskader. Nadat er vanuit nationaal perspectief is gekeken naar de rol van de kinderrechter 

ten aanzien van het verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek, staat artikel 8 EVRM centraal. Op 

grond van dit artikel heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: ‘EHRM’) 

jurisprudentie gevormd met betrekking tot de rol van de kinderrechter en zorgvuldig 

feitenonderzoek bij de inzet van een kinderbeschermingsmaatregel. Deze jurisprudentie en de 

hieruit voortvloeiende vereisten zullen in hoofdstuk 5 worden besproken. Hierbij wordt antwoord 

gegeven op de vraag of de rol van de kinderrechter in kinderbeschermingszaken ten aanzien van 

het verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek, voldoet aan de procedurele vereisten die 

voortvloeien uit artikel 8 EVRM en of er ruimte is voor verbetering. Tot slot zal in hoofdstuk 6 

antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag en zullen er enkele aanbevelingen worden 

gedaan met betrekking tot de rol van de kinderrechter en het verrichten van zorgvuldig 

feitenonderzoek.  

1.4 Terminologie en afbakening 

Het zal reeds zijn opgevallen dat de term ‘waarheidsvinding’ in deze scriptie niet wordt gebruikt. 

In plaats daarvan wordt de term ‘zorgvuldig feitenonderzoek’ gebruikt. Hierbij wordt aangesloten 

bij de opinie van Slot in het NRC Handelsblad van 25 maart 2011.8 In dit artikel stelt hij dat de 

term ‘waarheidsvinding’ slechts in het strafrecht thuishoort. Het is de vraag in hoeverre het 

mogelijk is om dé waarheid te achterhalen in een onderzoek naar de mogelijke bedreigde 

ontwikkeling van het kind. De waarheid zal niet altijd met zekerheid te achterhalen zijn. Het is 

 
8 Slot, NRC Handelsblad 25 maart 2011, p. 16. 
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echter wel van groot belang dat de omstandigheden en gebeurtenissen die worden gepresenteerd 

als feiten, zorgvuldig zijn vastgesteld, objectiveerbaar zijn en daarmee zijn gescheiden van 

meningen.9 Dit is dan ook de definitie van zorgvuldig feitenonderzoek die in deze scriptie wordt 

gehanteerd. 

 In dit onderzoek wordt slechts de focus gelegd op het zorgvuldig feitenonderzoek op het 

niveau van de kinderrechter. De manier waarop zorgvuldig feitenonderzoek wordt verricht door 

de RvdK, Veilig Thuis, GI’s en andere relevante schakels in de jeugdbescherming, wordt buiten 

beeld gelaten. In dit onderzoek wordt slechts gesproken over de rol van RvdK of de GI voor zover 

dit van belang is voor de kinderrechter. Hiertoe is redengevend dat de kinderrechter 

verantwoordelijk is voor de eindbeslissing: het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel. 

Verder kunnen in het Nederlandse recht meerdere kinderbeschermingsmaatregelen worden 

opgelegd. In dit onderzoek wordt er met ‘de inzet van een kinderbeschermingsmaatregel’, de 

ondertoezichtstelling of een gezagsbeëindigende maatregel bedoeld en omvat de 

ondertoezichtstelling ook de uithuisplaatsing als vorm van jeugdhulp.  

Ten aanzien van het internationale kader, is er voor gekozen om slechts het EVRM bij dit 

onderzoek te betrekken omdat dit mensenrechtenverdrag van grote betekenis is voor de 

Nederlandse rechtsorde. Op grond van artikel 93 en 94 Grondwet jo. 1 EVRM hebben de 

bepalingen uit het EVRM namelijk directe werking. Dit brengt met zich mee dat ouders en 

kinderen zich voor de rechter rechtstreeks kunnen beroepen op het EVRM. Wanneer in het 

bijzonder de rechten van kinderen in het geding zijn, worden relevante bepalingen uit het IVRK 

door het EHRM gebruikt om de breed geformuleerde bepalingen uit het EVRM te interpreteren.10  

 In het kader van dit onderzoek, zijn slechts drie kinderrechters van drie verschillende 

rechtbanken geïnterviewd. Deze interviews en de hierin gedane bevindingen zijn van grote 

waarde voor het onderzoek, omdat het zicht geeft op de praktijk van zorgvuldig feitenonderzoek 

en de vaststelling van feiten door de kinderrechter in kinderbeschermingszaken. De geschetste 

praktijk en de conclusies die in dit onderzoek worden getrokken zijn echter niet representatief 

voor het hele land. Uit deze bevindingen kunnen daarom geen harde conclusies worden getrokken.  

 
9  Zie ook: Kamerstukken II 2017/18, 31839, 622; Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de 

Jeugdbeschermingsketen 2018, p. 3, noot 7. 
10 Blaak e.a. 2012, p. 53 – 54. 
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HOOFDSTUK 2 – Het belang van zorgvuldig feitenonderzoek vanuit 

rechtshistorisch perspectief 
 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de rol van de kinderrechter in kinderbeschermingszaken door de jaren heen 

in kaart gebracht. Hierdoor kan aan het einde van dit hoofdstuk antwoord worden gegeven op de 

vraag wat het belang van zorgvuldig feitenonderzoek is en hoe dit belang is ontstaan. Om de rol 

van de kinderrechter in kinderbeschermingszaken goed in kaart te brengen, wordt de geschiedenis 

vanaf 1900 opgedeeld in drie tijdsvakken, respectievelijk: 1901 – 1922, 1922 – 1995, 1995 – 2015. 

De meest recente ontwikkelingen, van 2015 tot het heden, zullen in het volgende hoofdstuk aan 

bod komen.  

2.2 1901 – 1922: De Kinderwetten 

Op 6 februari 1901 werd het wetsvoorstel tot invoering van de Kinderwetten goedgekeurd door 

Koningin Wilhelmina. 11  De inwerkingtreding van deze wetten markeerde het begin van de 

justitiële jeugdbescherming in Nederland. 12 De Kinderwetten bestonden uit drie wetten: een 

burgerrechtelijke Kinderwet, een strafrechtelijke Kinderwet en een Kinderbeginselenwet.13 Het 

werd door de komst van de burgerlijke Kinderwet voor de overheid wettelijk mogelijk om 

kinderbeschermingsmaatregelen in te zetten. Ouders konden worden ontheven of ontzet uit de 

ouderlijke macht en er kon een schorsing van het ouderlijk gezag worden opgelegd waarbij de 

minderjarige onder voorlopige toevertrouwing werd gesteld.14 De nieuw ingevoerde Voogdijraad, 

de voorloper van de huidige RvdK, was de belangrijkste instantie die een ontheffing of ontzetting 

aan de rechter kon verzoeken.15 

De gronden voor de toepassing van kinderbeschermingsmaatregelen waren in de eerste 

jaren na invoering van de Kinderwetten erg ruim opgesteld. Hierdoor hadden rechters een grote 

beoordelingsvrijheid waarmee zij van de wetgever impliciet de taak kregen om de gronden voor 

het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel te vormen.16 Tot een duidelijke afbakening 

van de gronden kwam het, ondanks de in 1909 ingevoerde motiveringsplicht, echter niet. De 

rechter beperkte zich slechts tot een omschrijving van de feitelijke omstandigheden van het geval 

 
11 Bruning e.a. 2016, p. 343. 
12 Roeland 1980, p. 24; Voor 1905 waren er reeds andere inrichtingen en initiatieven ter bescherming van het kind. 

Deze waren echter niet wettelijk geregeld. 
13 6 februari 1901, Stb. 1901, 62; 12 februari 1901, Stb. 1901, 63; 12 februari 1901, Stb. 1901, 64. 
14 Ontheffing ziet op onmacht van ouders om niet aan de opvoedplicht te voldoen. Ontzetting ziet op verwijtbaar 

optreden van ouders en daarom niet aan hun opvoedplicht voldoen. 
15 Artikel 374a (oud) BW; Bruning 2001, p. 18. 
16 Bruning 2001, p. 38. 

 



13 

 

die werden aangereikt door de Voogdijraad.17 De Voogdijraad moest in elke belangrijke zaak 

worden gehoord en daarmee was invloed die de Voogdijraad op de rechtspraak had erg groot.18 

Verder kon de rechter door middel van het getuigenverhoor zich meer duidelijkheid laten 

verschaffen over de in het verzoekschrift gepresenteerde feiten.19  

De rechter die in deze tijd oordeelde over kinderbeschermingsmaatregelen, was geen 

gespecialiseerde kinderrechter. Hier was in de maatschappij echter wel behoefte aan.20 Tevens 

was er een groeiende behoefte aan een lichtere, minder ingrijpende maatregel dan destijds 

voorhanden was. Het toenmalige stelsel was een stelsel van uitersten: men moest zich onthouden 

van een maatregel óf ouders uit de ouderlijke macht ontheffen of ontzetten. De invoering van een 

ondertoezichtstelling werd als een tussenvorm gezien omdat hiermee wel toezicht kon worden 

gehouden op de opvoeding van een kind, zonder dat de ouders uit de ouderlijke macht werden 

ontheven of ontzet.21  Op 5 juli 1921 werd de wet aangenomen waarin de ondertoezichtstelling 

was geregeld.22 Deze maatregel kon worden uitgesproken door een gespecialiseerde kinderrechter. 

Deze functie werd in 1922 ingevoerd.23  

2.3 1922 – 1995: De nieuwe kinderrechter  

De net ingevoerde kinderrechter was onder andere belast met het uitvoeren van en het 

rechtspreken over de ondertoezichtstelling. 24  Het nemen van besluiten over ontheffing en 

ontzetting uit de ouderlijke macht maakten geen deel uit van het takenpakket. Dit bleef in handen 

van de ‘gewone’ rechter. Bij de uitvoering van een ondertoezichtstelling, had de rechter het 

zogenaamde oppertoezicht.25 De gedachte achter dit toezicht was een waarborging van de goede 

uitvoering van de maatregel, zodat de kinderechter maatwerk kon bieden aan zijn pupil en de 

ouders. De kinderrechter hield wekelijks een spreekuur voor belanghebbenden. Daarbij konden 

bijvoorbeeld conflicten tussen ouders en/of de minderjarige en degene die met het toezicht was 

belast, de gezinsvoogd, aan de kinderrechter worden voorgelegd. De kinderrechter kon 

vervolgens aan de gezinsvoogd aanwijzingen geven, de gezinsvoogd vervangen, geschillen tussen 

de ouder en de gezinsvoogd beslechten en de ondertoezichtstelling verlengen of verkorten.26 

 
17 Idem, p. 59. 
18 Dane e.a. 2006, p. 42. 
19 Artikel 374c (oud) BW; Opzoomer 1918, p. 366. 
20 Bruning 2001, p. 74. 
21 Kamerstukken II 1919/20, 409, 3, p. 6-7 (MvT). 
22 5 juli 1921, Stb. 1921, 834. Inwerkingtreding: 1 november 1922. 
23 1 november 1922, Stb. 1922, 544; Bruning e.a. 2016, p. 344. 
24 Koens 1998, p. 25; De kinderrechter opereerde ook binnen het strafrecht. Voor dit onderzoek, beperk ik mij tot de 

ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en gezagsbeëindigende maatregel. 
25 Kamerstukken II 1919/20, 409, 3, p. 8 (MvT). 
26 Artikel 373l – 373q (oud) BW; Kamerstukken II 1919/20, 409, 3, p. 10 (MvT). 
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Tevens had de kinderrechter een middel gekregen om rechtstreeks op de hoogte te raken van de 

geestelijke en lichamelijke gesteldheid van het kind. Vanaf 1956 had de kinderrechter ook de 

wettelijke mogelijkheid om ambtshalve een onder toezicht gesteld kind uit huis plaatsen.27 

De kinderrechter was een leidende civiele rechter. Hij stond dicht bij zijn pupil en had 

daardoor ruime mogelijkheden om zelfstandig feitenonderzoek te doen nadat een 

ondertoezichtstelling eenmaal was uitgesproken. Voorafgaand aan een besluit over de toepassing 

van een ondertoezichtstelling, had de kinderrechter hiervoor minder mogelijkheden. Het heeft tot 

5 juli 1982 geduurd voordat het algemeen hoorrecht voor minderjarigen, onder invloed van de 

opkomende mensenrechten,  in werking was getreden.28  Het hoorrecht hield in dat een kind vanaf 

de leeftijd van twaalf jaar in de gelegenheid moet worden gesteld om bij alle beslissingen omtrent 

het gezag over hem, zijn mening kenbaar te maken. Het was een erkenning van de rechten van 

minderjarigen en van grote betekenis voor het principe van hoor en wederhoor. Daarmee was het 

ook erg belangrijk voor het verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek. De kinderrechter had 

hiermee meer mogelijkheden om ook voorafgaand aan een beslissing tot een eerste 

kinderbeschermingsmaatregel de feiten helder te krijgen. Verder baseerde de kinderrechter zich 

bij het nemen van een besluit met name op de rapporten van de Voogdijraad.29 Hij had hierbij, 

net als voor 1922, een ruime beoordelingsvrijheid en de plicht om zijn besluit te motiveren.30 Aan 

deze plicht werd doorgaans echter nog steeds voldaan door middel van een standaard 

motiveringsformule. Tot slot moest een kinderrechter in staat zijn kritisch naar de rapporten te 

kunnen kijken en daarvan af te wijken indien dit nodig was in het belang van het kind.31 Het 

ideaalbeeld van de kinderrechter in die tijd was kortom: ‘een lenig, vlug werkend, gemakkelijk 

toegankelijk rechterlijk orgaan, dat voortdurend op de hoogte is en blijft van het kind en het gezin, 

waartoe het behoort.’32  

Afsluitend dient te worden opgemerkt dat het onbekend blijft of de kinderrechter in de 

praktijk wel actief gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden die hij tussen 1922 en 1995 bezat 

om aan feitenonderzoek te doen. Over het verrichten van feitenonderzoek in deze periode is in de 

literatuur en de memories van toelichting weinig tot niets te vinden. Uit de literatuur komt wel 

naar voren dat sommige kinderrechters op huisbezoek gingen bij hun pupillen, maar welke 

 
27 In de praktijk plaatste de kinderrechter onder toezicht gestelde kinderen al eerder uit huis; Artikel 373m (oud) BW; 

Kamerstukken II 1919/20, 409, 3, p. 10 (MvT); Koens 1998, p. 26. 
28 Het algemeen hoorrecht voor minderjarigen was één van de voorstellen van de commissie Wiarda die in 1971 het 

Rapport tot herziening van het Kinderbeschermingsrecht publiceerde; Kamerstukken I 1980/81, 16 127, 26 p. 1; 

artikel 902b Rv (oud).  
29 Bruning 2001, p. 87. 
30 Idem, p. 90; HR 5 november 1926, ECLI:NL:HR:1926:110. 
31 Dorhout 1955, p. 116. 
32 Kamerstukken II 1919/20, 409, 3, p. 8 (MvT). 
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gevolgen deze huisbezoeken voor het verrichten van feitenonderzoek hebben gehad wordt niet 

beschreven.33 Wellicht kan hieruit voorzichtig de conclusie worden getrokken dat er in die periode, 

in de literatuur, weinig aandacht was voor feitenonderzoek.  

2.4 1995 – 2015: Einde aan de regie 

Naarmate de twintigste eeuw vorderde, nam de invloed van mensenrechten in de 

jeugdbescherming toe. Zo vereist artikel 6 EVRM dat een rechter onpartijdig en onafhankelijk 

dient te zijn en in artikel 8 EVRM is het recht neergelegd om ten aanzien van het gezinsleven in 

beginsel gevrijwaard te zijn van overheidsbemoeienis.34 De dubbelrol van de rechter voor 1995 

zou met deze artikelen in strijd zijn.35 Door de combinatie van rechtsprekende en uitvoerende 

taken betreffende de ondertoezichtstelling, kon het namelijk gebeuren dat de kinderrechter 

verantwoordelijk was voor uitvoerende taken van de ondertoezichtstelling waar hij later over 

moest rechtspreken. Tevens nam in de loop van de twintigste eeuw de professionalisering in de 

jeugdbescherming toe. Dit was ook moeilijk te verenigen met de dubbelrol van de kinderrechter. 

De uitvoering van de ondertoezichtstelling kwam door de professionalisering in de praktijk steeds 

meer bij de toenmalige gezinsvoogdij-instellingen te liggen. Hierdoor nam de feitelijke invloed 

van de kinderrechter op de uitvoering van de ondertoezichtstelling af en werd de kinderrechter 

nogal eens beschouwd als een verlengstuk van de gezinsvoogdij-instelling.36. Dit kwam de schijn 

van partijdigheid in geval van conflict niet ten goede.37 De combinatie van rechtsprekende en 

uitvoerende taken van de kinderrechter was dus moeilijk te verenigen met de opkomende 

mensenrechten en de professionalisering in de jeugdbescherming. In 1995 kwam er daarom een 

einde aan deze regietaak.38 Met de wetswijziging van 1995 is de wettelijke verantwoordelijkheid 

voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling verschoven naar de toenmalige gezinsvoogdij-

instellingen.39 

Doordat de kinderrechter vanaf 1995 is ontdaan van zijn uitvoerende taken, is een 

ambtshalve uithuisplaatsing, verlenging- of beëindiging van de ondertoezichtstelling sindsdien 

niet meer mogelijk.40 Tegelijkertijd is het spreekuur bij de kinderrechter afgeschaft en staat de 

kinderrechter verder af van de ouders en het kind op wie de (verzochte) maatregel betrekking 

heeft. Het is de vraag welke betekenis deze wetswijziging heeft gehad voor het verrichten van 

 
33 Thomassen 1998, p. 6. 
34 Zie hoofdstuk 5. 
35 Kamerstukken II 1992/93, 23003, 3, p. 4 (MvT). 
36 De toenmalige gezinsvoogdij-instellingen zijn sinds 1994 bekend als Bureau Jeugdzorg (hierna: ‘BJz’) en worden 

vanaf 2015 Gecertificeerde Instellingen genoemd. 
37 Idem, p. 3. 
38 Bruning 2013, p. 46; Wiarda 1971, p. 150; Deze wetswijziging was ook een voorstel van de commissie Wiarda. 
39 5 april 1995, Stb. 1995, 255; Bruning 2013, p. 45. 
40 Idem, p. 5. 
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zorgvuldig feitenonderzoek door de kinderrechter. In aanloop naar de wetswijziging van 1995 

wordt in de Kamerstukken voor het eerst duidelijk gesproken over hoor en wederhoor, daarmee 

verwijzend naar zorgvuldig feitenonderzoek. Er werd opgemerkt dat de deskundigheid van de 

rechter met betrekking tot het hanteren van het beginsel van hoor en wederhoor bij de 

gezinsvoogdij-instellingen ontbrak, terwijl zij bevoegdheden zouden krijgen die sterk kunnen 

ingrijpen op het gezinsleven en destijds waren toebedeeld aan de kinderrechter.41 Hierop is door 

het kabinet de wil uitgesproken om de deskundigheid bij gezinsvoogdij-instellingen te bevorderen 

teneinde de toepassing van hoor en wederhoor te verbeteren.42 

Ondanks dat de kinderrechter sinds 1995 verder van het kind af is komen te staan, waren 

er toch enkele manieren waarop de kinderrechter zorgvuldig feitenonderzoek moest 

waarborgen.43 Zo was de kinderrechter verplicht om  hoor en wederhoor toe te passen, een kind 

van twaalf jaar of ouder voorafgaand aan de zitting te horen en kon de kinderrechter het advies 

van de RvdK inwinnen of een deskundige oproepen.44 Verder was het de taak van de kinderrechter 

om, op grond van de verzoeken en rapportages van de RvdK en/of BJz, te bepalen of er was 

voldaan aan de wettelijke gronden van de verzochte kinderbeschermingsmaatregel en zijn besluit 

te motiveren.45 Uit onderzoek van de Kinderombudsman uit 2013 over feitenonderzoek aan de 

basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen, is gebleken dat kinderrechters verschillend tegen 

deze rapportages aankeken. De ene rechter hanteerde een kritische toetsing van de rapportages en 

vereiste een duidelijke onderbouwing van de inhoud. 46  De andere rechter toetste de 

betrouwbaarheid van de rapporten marginaal en vertrouwde op de professionaliteit bij de RvdK 

en BJz, waarbij zorgvuldig feitenonderzoek werd geacht te zijn verricht. 47  Hier werd geen 

duidelijke lijn in gevolgd.  

Tot slot is er vanaf ongeveer 2010 tot 2015 in de media en de literatuur aandacht geweest 

voor het ontbreken van zorgvuldig feitenonderzoek door met name de RvdK en BJz.48 Uit het 

rapport van de Kinderombudsman is gebleken dat de onderzoeksrapportages van de RvdK en BJz 

destijds te veel fouten bevatten. Zo werden in de rapportages onder andere incidenten te vaak te 

eenzijdig geduid en feiten en meningen te vaak met elkaar vermengd.49 De Kinderombudsman 

 
41 Onder andere het verzoek tot uithuisplaatsing of de keuze van een pleeggezin. Zie: Kamerstukken II 1992/93, 23003, 

3, p. 7 (MvT). 
42 Kamerstukken II 1992/93, 23003, 3, p. 7. 
43 Het betreft hier een weergave van de meest rechtstreekse wettelijke mogelijkheden. 
44 Zie respectievelijk artikel 19 Rv (oud), 809 lid 1 Rv (oud), 810 en 810a Rv (oud).  
45 De Kinderombudsman 2013, p.  79; De verplichtingen uit het huidige artikel 799a Rv golden toen nog niet. 
46 Artikel 22 Rv (oud). 
47 De Kinderombudsman 2013, p.  81-82. 
48 Zie o.a. Prinsen, NRC Handelsblad 19 maart 2011; Slot, NRC Handelsblad 25 maart 2011; De Kinderombudsman 

2013; Huijer, NJB 2014/673. 
49 De Kinderombudsman 2013, p. 95-96. 
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beveelde de kinderrechters aan om, gelet op de te grote foutmarge in de rapporten van de RvdK 

en BJz, kritisch te kijken naar de rapportages die werden aangeleverd. Hiervoor is een actieve rol 

van de rechter vereist.50 Hoewel er geen consensus onder kinderrechters bestond over de houding 

ten opzichte van de aangeleverde rapporten, is uit onderzoek uit 2006 van de Raad voor de 

rechtspraak wel gebleken dat de meerderheid van de ondervraagde kinderrechters (53%) destijds 

de voorkeur gaf aan een intensievere bemoeienis met kinderbeschermingsmaatregelen dan 

wettelijk was toegestaan. Maar liefst 83% van de ondervraagde kinderrechters gaf aan dat ook in 

het geval dat de kinderrechter zich (zou) moeten beperken tot een marginale toetsing, het nodig 

kan zijn dat hij zich inhoudelijk met de zaak bemoeit.51 De behoefte aan meer regie door de 

kinderrechter in kinderbeschermingszaken was dus groot. In 2015 werd dan ook in deze behoefte 

voorzien met de inwerkingtreding van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen.52 Hier 

wordt in hoofdstuk 3 dieper op ingegaan.  

2.5 Tussenconclusie 

In dit hoofdstuk is de historie van de kinderrechter bij kinderbeschermingszaken en de aandacht 

voor zorgvuldig feitenonderzoek in kaart gebracht, zodat antwoord kan worden gegeven op de 

vraag wat het belang van zorgvuldig feitenonderzoek is en hoe dit is ontstaan. De gespecialiseerde 

kinderrechter is pas in 1922 ingevoerd en was tot 1995 belast met de rechtsprekende en 

uitvoerende taken van de ondertoezichtstelling.  Hij had zijn eigen pupil, hield een wekelijks 

spreekuur en kon ambtshalve een ondertoezichtstelling beëindigen, verlengen of een kind uit huis 

plaatsen. Hierdoor had een kinderrechter veel regie en veel mogelijkheden tot het verrichten van 

feitenonderzoek. Of dit feitenonderzoek ook daadwerkelijk werd verricht, blijft echter de vraag. 

Sinds 1995 is uitvoering van een ondertoezichtstelling in handen van professionals met 

pedagogische kennis en zij hebben in dat kader destijds veel bevoegdheden gekregen. Er was bij 

de RvdK en BJz echter minder aandacht voor hoor- en wederhoor dan bij de kinderrechter. De 

kinderrechter kwam verder van de ouder en het kind af te staan en was afhankelijk geworden van 

de informatie die hem door de RvdK en BJz toe kwam. Hierdoor, samen met de toenemende 

invloed van de mensenrechten, groeide de aandacht voor de rechtspositie van de ouders en het 

kind. Vooruitlopend op hetgeen in hoofdstuk 5 wordt besproken, is het belangrijk om te weten 

dat de burger op grond van artikel 8 EVRM moet worden beschermd tegen een 

ongerechtvaardigde inmenging op het gezinsleven. De toenemende aandacht voor het zorgvuldig 

feitenonderzoek is hier inherent aan verbonden, omdat op grond van artikel 8 EVRM moet worden 

gewaarborgd dat de kinderrechter een besluit neemt op basis van juiste informatie en daarmee 

 
50 Idem, p. 99. 
51 Verberk & Fuhler 2006, p. 38, tabel 4.2. 
52 12 maart 2014, Stb. 2014, 130. 
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niet willekeurig is. Het belang van zorgvuldig feitenonderzoek is dus gelegen in het waarborgen 

van de rechtspositie van de ouders en het kind. Om te voorzien in de groeiende behoefte van de 

kinderrechter tot het nemen van regie en het versterken van de rechtspositie van de ouder en het 

kind, zijn in 2015 de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de Jeugdwet in werking 

getreden. 
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HOOFDSTUK 3 – De wettelijke rol van de kinderrechter ten aanzien 

van het zorgvuldig feitenonderzoek 
 

3.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is de tussenconclusie getrokken dat het belang van zorgvuldig 

feitenonderzoek is gelegen in het waarborgen van de rechtspositie van de ouders en het kind. In 

dit hoofdstuk wordt naar het heden gekeken en wordt antwoord gegeven op de vraag wat de 

huidige wettelijke rol van de kinderrechter in kinderbeschermingszaken is ten aanzien van het 

verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, zal 

allereerst in paragraaf 3.2 worden besproken wat de in 2015 in werking getreden 

wetsherzieningen beogen te betekenen voor de rol van de kinderrechter en het zorgvuldig 

feitenonderzoek. Vervolgens worden in paragraaf 3.3 de huidige wettelijke bevoegdheden 

besproken die de kinderrechter heeft om aan zorgvuldig feitenonderzoek te doen. Tot slot wordt 

in paragraaf 3.4 de huidige maatschappelijke ontwikkeling ten aanzien van het zorgvuldig 

feitenonderzoek geschetst en de daaruit voortgekomen Actieprogramma’s en het Actieplan 

Verbetering Zorgvuldig Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen besproken.  

3.2 Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de Jeugdwet  

2015 was een jaar waarin veel veranderde voor de jeugdbescherming. In dat jaar traden de Wet 

herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de Jeugdwet in werking.53 De Wet herziening 

kinderbeschermingsmaatregelen had vooral gevolgen voor de wettelijke grondslagen van 

kinderbeschermingsmaatregelen en de bevoegdheden van de kinderrechter. De Jeugdwet verving 

de Wet op de jeugdzorg en had vooral invloed op de inhoud en organisatie van de jeugdzorg. 

Zoals in paragraaf 2.4 is besproken, was de behoefte aan meer regie door de kinderrechter in 

kinderbeschermingszaken in 2013 groot en was er meer aandacht voor zorgvuldig 

feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen. Hierna zullen de meest belangrijke 

wetswijzigingen die van invloed zijn op de rol van de kinderrechter en het zorgvuldig 

feitenonderzoek worden besproken. 

De belangrijkste wetswijzigingen voor de rol van de kinderrechter 

Ten eerste geldt er ten aanzien van de ondertoezichtstelling sinds 2015 een uitgebreidere 

motivatieplicht. Dit geldt voor zowel de verzoekers van een ondertoezichtstelling als voor de 

kinderrechter. Sindsdien moet er in het verzoekschrift en de beschikking worden vermeld wat de 

 
53 1 maart 2014, Stb. 2014, 105. 
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concrete bedreigingen in de ontwikkeling van de minderjarige zijn en voor welke duur de 

ondertoezichtstelling geldt (of zou moeten gelden).54 Ten tweede heeft de kinderrechter meer 

regie gekregen doordat hij onder bepaalde omstandigheden ambtshalve een kind onder toezicht 

kan stellen.55 De kinderrechter heeft ten derde ook meer regie gekregen doordat de in 1995 

afgeschafte geschillenregeling in beperkte zin terug is van weggeweest. Sinds 2015 kunnen 

geschillen die in het kader van de uitvoering van de ondertoezichtstelling spelen tussen ouders, 

pleegouders, kinderen, de GI of andere zorgaanbieders, weer aan de kinderrechter worden 

voorgelegd.56 Tot slot heeft de kinderrechter meer regie in handen gekregen. Hij kan op verzoek 

van een gezinsvoogd een schriftelijke aanwijzing bekrachtigen en hier een dwangmiddel aan kan 

verbinden. Hij kan ook op verzoek van de ouder met gezag of de minderjarige van twaalf jaar en 

ouder de schriftelijke aanwijzing vervallen verklaren.57 

Aandacht voor zorgvuldig feitenonderzoek 

De verbindende factor tussen de voornoemde wetswijzigingen is dat alle wijzigingen gericht zijn 

op het verbeteren van de rechtspositie van de ouder en het kind. De uitgebreidere motivatieplicht 

zorgt voor transparantie en maakt het verzoek en de beschikking toetsbaar door (hogere) rechters. 

De uitbreiding van de regiefunctie van de kinderrechter geeft de ouders en het kind meer 

mogelijkheden om het handelen van de uitvoerende instanties te laten toetsen door een rechter. 

De rechtspositie van de ouders en het kind wordt dus beter gewaarborgd doordat zij meer 

mogelijkheden hebben om de rechter te laten toetsen of hun rechten worden geëerbiedigd. 

Zoals in hoofdstuk 2 is geconcludeerd, is het belang van zorgvuldig feitenonderzoek 

gelegen in het waarborgen van de rechtspositie van de ouders en het kind. Het is dan ook niet 

vreemd dat er bij het verbeteren van deze rechtspositie in de Wet herziening 

kinderbeschermingsmaatregelen en de Jeugdwet ook aandacht is voor zorgvuldig feitenonderzoek. 

In de memorie van toelichting op de Wet herziening kindermaatregelen staat meermaals 

aangegeven dat de rechter erop moet kunnen vertrouwen dat het onderzoek naar de opgroei- en 

opvoedsituatie waarin een kind zich bevindt, qua totstandkoming en inhoud rechtmatig is. Het 

onderzoeksrapport moet onder andere onpartijdig en niet vooringenomen zijn.58 Verder is met de 

Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen artikel 799a lid 2 Rv opgenomen in de wet. 

 
54 Artikel 1:255 lid 4 BW jo. 799a lid 1 Rv; Zie paragraaf 3.3. 
55 Artikel 1:255 lid 5 BW; Indien de burgemeester op grond van artikel 1:255 lid 3 BW de RvdK verzoekt om de 

onderzoeksresultaten voor te leggen aan de kinderrechter en er vervolgens een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken, 

wordt er ook van een ambtshalve beslissing gesproken. 
56 Artikel 1:262b BW. 
57 Artikel 1:263 lid 3 BW en artikel 1:264 BW. 
58 Kamerstukken II 2008/09, 32015, 3, p. 13-14. 
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Ingevolge dit artikel moet in een verzoekschrift worden vermeld of de inhoud dan wel strekking 

van het verzoekschrift is besproken met de minderjarige en welke reactie de minderjarige hierop 

heeft gegeven. Hiermee wordt het belang van hoor en wederhoor weergegeven.59 Ook in de 

Jeugdwet is duidelijk aandacht besteed aan het verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek. In 

artikel 3.3 Jw is bepaald dat de RvdK en de GI verplicht zijn om in rapportages en 

verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Dit artikel 

is per amendement toegevoegd aan de Jeugdwet en beoogt zorgvuldig feitenonderzoek in de 

jeugdbescherming wettelijk te waarborgen. Nu de meest belangrijke wetswijzigingen omtrent de 

rol van de kinderrechter en het zorgvuldig feitenonderzoek zijn besproken, kunnen in de volgende 

paragraaf de huidige wettelijke bevoegdheden die de kinderrechter op dit gebied heeft, worden 

besproken. 

3.3 Wettelijke mogelijkheden 

De kinderrechter in kinderbeschermingszaken is geen puur lijdelijke rechter. Voor de puur 

lijdelijke rechter staat namelijk slechts de formele waarheid centraal, de waarheid die door de 

partijen wordt aangenomen.60 Van de kinderrechter wordt echter verwacht dat hij zich actiever 

opstelt. Hij heeft, in tegenstelling tot de strikt lijdelijke civiele rechter, meerdere wettelijke 

bevoegdheden om een bijdrage te leveren aan het verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek. In 

deze paragraaf wordt een selectie hiervan besproken.61  

 Ten eerste is de rechter verplicht tot het toepassen van hoor en wederhoor. 62  Alle 

betrokken partijen krijgen de mogelijkheid hun standpunten naar voren te brengen en zich uit te 

laten over elkaars standpunten en de bescheiden die tijdens de procedure naar voren zijn gebracht. 

Ter zitting kan de kinderrechter aan de RvdK of de GI vragen om het verzoek toe te lichten of 

andere vragen stellen. De kinderrechter kan ook aan de ouders of andere belanghebbenden vragen 

stellen. Tijdens dit gesprek op zitting kan hij daarmee proberen om meer duidelijkheid te 

verschaffen over de opvoedsituatie en de ontwikkeling van het kind.63 Ook minderjarigen kunnen 

worden betrokken bij dit proces van hoor en wederhoor.64 Minderjarigen van twaalf jaar of ouder 

moeten door de kinderrechter namelijk in de gelegenheid worden gesteld om hun mening kenbaar 

te maken. Het horen van een minderjarige wordt door de rechter gedaan in een kindgesprek, een 

 
59 In paragraaf 3.3 wordt dieper ingegaan op het belang van hoor en wederhoor voor het zorgvuldig feitenonderzoek. 
60 Artikel 149 Rv. Zie ook: Koens FJR 2006/49, p. 1. 
61 Vanwege de beperkte omvang van dit onderzoek is deze selectie gebaseerd op de vraag of de wettelijke 

mogelijkheid rechtstreeks van waarde is voor het feitenonderzoek. In hoofdstuk 4 wordt dit vanuit de praktijk belicht. 
62 Artikel 19 Rv. 
63 De verschijning van de gezinsvoogd op zitting in de praktijk, wordt in hoofdstuk 5 behandeld. 
64 Artikel 809 Rv. 
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dialoog tussen rechter en kind.65 Hoewel feitenonderzoek volgens de geldende professionele 

standaard niet de directe insteek van dit gesprek is, vloeit informatievergaring hier onvermijdelijk 

uit voort.66 Hierbij dient te worden opgemerkt dat het iedere rechter tot op zekere hoogte vrij staat 

om invulling te geven aan de manier waarop de minderjarige tijdens het kindgesprek wordt 

gehoord.67  

Ten tweede, en reeds aangestipt in paragraaf 3.2, geldt er voor de kinderrechter ten 

aanzien van de ondertoezichtstelling een uitgebreide motivatieplicht. In zijn beschikking moet hij 

vermelden wat de concrete bedreigingen in de ontwikkeling van het kind zijn en wat de hierop 

afgestemde duur is waarvoor de ondertoezichtstelling zal gelden.68 Hierdoor dwingt de wetgever 

de kinderrechter tot transparantie en duidelijkheid.69 Het dwingt de kinderrechter om kritisch naar 

de in het verzoekschrift gepresenteerde feiten te kijken en vervolgens naar de gronden waarop hij 

zijn besluit baseert. Een kritische blik draagt bij aan zorgvuldig feitenonderzoek en versterkt de 

rechtspositie van de ouders en het kind. Enerzijds wordt voor hen duidelijk waarom de 

ondertoezichtstelling wordt uitgesproken en anderzijds de beschikking door een hogere rechter 

eenvoudig kan worden getoetst doordat er aan de beschikking een uitgebreide motivatie ten 

grondslag ligt. 

Ten derde kan de kinderrechter op grond van artikel 22 lid 1 Rv partijen bevelen om 

bepaalde stellingen toe te lichten of bepaalde bescheiden over te leggen. Een kritische blik van de 

kinderrechter op de aangeleverde rapporten en bescheiden kan ertoe leiden dat hij zich nader wil 

laten informeren. Er kunnen echter bezwaren zijn tegen het bevel van de kinderrechter om 

bepaalde stellingen toe te lichten of bescheiden over te leggen. De kinderrechter kan daarom ten 

vierde besluiten om inzage en/of afschrift van bescheiden te weigeren aan de ouders en andere 

belanghebbenden. Het kan namelijk voorkomen dat de RvdK of de GI haar verzoek baseert op 

persoonlijke informatie van een minderjarige die om bepaalde redenen niet ter kennis van de 

ouders mag komen. Bijvoorbeeld omdat er kans op eerwraak bestaat. Deze informatie kan van 

groot belang zijn voor een besluit om een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen en het 

verzoek zou op grond van artikel 290 lid 1 Rv ook met de ouders moeten worden gedeeld. Op 

grond van 811 lid 2 Rv kan de rechter, indien het verzoek van de RvdK komt, dan besluiten om 

inzage en/of afschrift van gevoelige informatie te onthouden aan de ouders. De toepassing van 

artikel 811 Rv is echter beperkt, een GI kan op grond van dit artikel een dergelijk verzoek niet 

 
65 LOVF-hoven, ‘Professionele standaard kindgesprekken’, Rechtspraak.nl 24 maart 2015, p 1. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 Artikel 1:255 lid 4 Bw. 
69 Kamerstukken II 2008/09, 32015, 3, p. 24 (MvT). 
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doen.70 Voor deze situatie biedt artikel 22 lid 2 Rv per 1 september 2018 een oplossing. Dit artikel 

biedt de kinderrechter, in bepaalde gevallen, de mogelijkheid om kennis te nemen van stukken 

die bij een van de partijen onbekend zijn. Ook artikel 22a Rv is hierbij van belang. De rechter kan 

op grond van dit artikel bepalen dat kennisneming van bepaalde stukken is voorbehouden aan een 

gemachtigde die advocaat of arts is dan wel daarvoor door de rechter bijzondere toestemming 

heeft gekregen. Hierdoor kan de kinderrechter ook inzage en/of afschrift van gevoelige informatie 

die afkomstig is van de GI in plaats van de RvdK onthouden aan de ouders. De discretionaire 

bevoegdheid die een rechter heeft om bepaalde gevoelige informatie te onthouden aan de ouders 

en andere belanghebbenden, kan van grote waarde zijn voor het zorgvuldig feitenonderzoek. Het 

biedt de kinderrechter namelijk de mogelijkheid om meer informatie te vergaren. Zonder deze 

wettelijke mogelijkheden zouden belangrijke verzoekers van kinderbeschermingsmaatregelen, 

zoals de RvdK of de GI, ervoor kunnen kiezen om in het belang van de bescherming van de 

minderjarige belangrijke gevoelige informatie voor de kinderrechter te onthouden.71 

  Ten vijfde kan de kinderrechter zelf advies inwinnen bij de RvdK of een deskundige.72 

Hierdoor kan de rechter trachten duidelijkheid te verkrijgen over bijvoorbeeld het perspectief van 

een kind. Er moet wel worden opgemerkt dat het hierbij niet gaat om het verduidelijken van pure 

feiten, zoals: ‘vader B is de biologische vader van het kind’. Het gaat om het verduidelijken van 

conclusies die op basis van feiten zijn genomen, zoals: ‘de moeder is niet leerbaar’. Tot slot kan 

de kinderrechter op grond van artikel 21 Rv de gevolgtrekking maken die hij geraden acht indien 

de voor de beslissing van belang zijnde feiten niet volledig en naar waarheid zijn aangevoerd. Dit 

artikel vormt een sluitstuk van artikel 3.3 Jw en is dus ook van toepassing op de 

onderzoeksrapporten of verzoekschriften van de GI of de RvdK.73 

De huidige wettelijke rol van de kinderrechter bij het verrichten van zorgvuldig 

feitenonderzoek is niet voor eeuwig. Vanaf 2015 vinden er op beleidsmatig niveau nieuwe 

ontwikkelingen plaats met betrekking tot het zorgvuldig feitenonderzoek in de jeugdbescherming. 

Deze ontwikkelingen zijn ook van toepassing op de rol van de kinderrechter en worden in de 

volgende paragraaf besproken.  

 
70 Kamerstukken II 1991/92, 22847, 3, p. 15. 
71 De toepassing van deze artikelen kan echter wel in strijd zijn met het equality of arms beginsel. Hier wordt in 

paragraaf 4.2 en 5.4 dieper op ingegaan. 
72 Zie respectievelijk artikel 810 Rv en 194 jo. 810a Rv. 
73 Kamerstukken II 2013/14, 33648, 32. 
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3.4 Actieplan Verbetering Zorgvuldig Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen 

De wetsherzieningen hebben volgens Tweede Kamerleden Van der Burg en Bergkamp niet geleid 

tot het gewenste niveau van zorgvuldig feitenonderzoek in de jeugdbescherming. Dit is ook niet 

vreemd, aangezien het verbeteren van zorgvuldig feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen 

ook niet een van de hoofddoelen van de wetswijzigingen is geweest. In 2015 hebben zij daarom 

de regering verzocht om hierover te rapporteren.74 Volgens de toenmalige Minister van Veiligheid 

en Justitie werd er, indien de inspecties toezicht blijven houden op de GI’s en de RvdK met 

betrekking tot feitenonderzoek, al het mogelijke gedaan om de kwaliteit van het onderzoek en de 

rapportages te verzekeren en waar nodig te verbeteren.75 Toch bleken deze garanties van de 

minister niet genoeg te zijn. In 2016 is er daarom een motie aangenomen waarna in 2018 door het 

Ministerie van J&V en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: ‘VWS’) 

het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen is gepresenteerd.76 

 Het Actieplan is onderdeel van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. 77  Dit 

programma heeft tot doel om jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en 

meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen.78 In het Actieplan wordt 

beoogd het zorgvuldig feitenonderzoek te verbeteren door enerzijds de rechtspositie van de ouders 

en het kind te versterken. Hierbij wordt het belang benadrukt van een respectvolle bejegening en 

transparantie, informatie en ondersteuning van ouders en kinderen. Anderzijds wordt er ingezet 

op professionaliteit en het verbeteren van de kwaliteit van het onderzoek en de rapportages door 

jeugdbeschermingsinstanties.79  In het Actieplan is ook aandacht besteed aan het belang van 

feitenonderzoek door de kinderrechter. In actiepunt 6 staat dat de GI samen met de Rechtspraak 

gaat onderzoeken hoe de aanwezigheid van de betrokken gezinsvoogd op zitting in 

kinderbeschermingszaken zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd. 80  Dit bevordert het 

gesprek op zitting.81 De gezinsvoogd kent het gezin en is bekend met de gevoeligheden in het 

gezin. In actiepunten 19 en 20 wordt specifiek ingegaan op de versterking van de rechtpositie van 

kinderen en ouders. Dit moet leiden tot een verbetering van het verrichten van zorgvuldig 

feitenonderzoek bij de kinderrechter. Zo is er, in lijn met actiepunt 20, door het Ministerie van 

J&V een tussenevaluatie van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen uitgevoerd.82 In 

 
74 Kamerstukken II 2015/16, 29538, 198, p. 10-11. 
75 Kamerstukken II 2015/16, 31839, 510, p. 2-3. 
76 Kamerstukken II 2016/17, 34550 XVI, 85; Kamerstukken II 2017/18, 31839, 622. 
77 Zie ook: Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis: aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2018, p. 23 

en 47. 
78 Actieprogramma Zorg voor de Jeugd 2018, p. 6. 
79 Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen 2018, p. 12, 27-28. 
80 Idem, p. 12. 
81 Zie paragraaf 4.2. 
82 Tussenevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen 2018.  
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deze evaluatie is mede aandacht besteed aan de wens van verschillende ouderorganisaties om de 

verbetering van het verrichten van feitenonderzoek juridisch te verankeren.83 Zij hebben namelijk 

voorgesteld om een gespecialiseerde advocaat aan de ouders toe te voegen wanneer er een verzoek 

tot ondertoezichtstelling wordt gedaan, het feitenonderzoek te normeren aan de hand van breed 

geldende criteria, een toetsingskader op te stellen voor kinderrechters in het civiele recht en een 

onderzoeksrechter in te voeren.84 Hier zal in paragraaf 4.4 dieper op worden ingegaan. Tot slot 

wordt er in lijn met actiepunt 19 onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van de uitbreiding van 

de formele procespositie en het hoorrecht van de minderjarige in het Nederlandse burgerlijke 

procesrecht.85 Een uitbreiding van de formele procespositie en het hoorrecht van minderjarigen 

kan ten goede komen aan het zorgvuldig feitenonderzoek doordat de uitbreiding van hoor- en 

wederhoor duidelijkheid kan verschaffen over de omstandigheden waarin het kind zich bevindt. 

3.5 Tussenconclusie 

In het licht van de recente (maatschappelijke) ontwikkelingen ten aanzien van het zorgvuldig 

feitenonderzoek, is in dit hoofdstuk getracht antwoord te geven op de vraag wat de huidige 

wettelijke rol van de kinderrechter in kinderbeschermingszaken is ten aanzien van het zorgvuldig 

feitenonderzoek. Er kan worden geconcludeerd dat er in de periode vanaf 2015 tot nu veel 

aandacht is geweest voor het versterken van de rechtspositie van de ouders en het kind en het 

verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek in kinderbeschermingszaken. Bij de totstandkoming 

van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de Jeugdwet is oog geweest voor het 

belang van zorgvuldig feitenonderzoek. Voorts hebben de wetswijzigingen over de rol van de 

kinderrechter als verbindende factor dat zij allen zijn gericht op het verbeteren van de 

rechtspositie van de ouder en het kind. De regierol van de kinderrechter in 

kinderbeschermingszaken is namelijk versterkt en er is een uitgebreidere motivatieplicht 

ingevoerd. Vanuit de Kamer klonk echter het geluid dat de grote wetsherzieningen niet hebben 

geleid tot het gewenste niveau van zorgvuldig feitenonderzoek. Daarom is in 2018 het Actieplan 

tot stand gekomen. Het Actieplan beoogt het zorgvuldig feitenonderzoek te verbeteren door de 

rechtspositie van de ouders en het kind rechtstreeks te versterken en door in te zetten op 

professionalisering bij de jeugdbeschermingsinstanties. 

De huidige wettelijke rol van de kinderrechter in kinderbeschermingszaken ten aanzien 

van het zorgvuldig feitenonderzoek moet in het licht worden bezien van de toenemende aandacht 

voor de rechtspositie van de ouders en het kind en het zorgvuldig feitenonderzoek. Het valt in dit 

kader op dat de kinderrechter veel instrumenten heeft om zich te laten voorzien van informatie, 

 
83 Idem p. 40-42. 
84 Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen 2018, p. 24. 
85 Idem, p. 23-25, 28. 
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maar weinig instrumenten heeft om daadwerkelijk zelfstandig feitenonderzoek te verrichten. Op 

het horen na, is de kinderrechter met name afhankelijk van de informatie die hem toe komt. De 

rechter dient slechts de inhoud en de kwaliteit van de geleverde informatie te beoordelen. De 

huidige wettelijke rol van de kinderrechter kan daarom het beste worden omschreven als een 

kinderrechter die regie neemt om zo de rechtspositie van de ouders en het kind te waarborgen, 

bijvoorbeeld door de geschillenregeling of het benoemen van een deskundige, maar beperkt blijft 

tot zijn rechtsprekende taak doordat het weinig wettelijke instrumenten heeft om zelfstandig 

feitenonderzoek te verrichten. 

 In het volgende hoofdstuk wordt de rol van de kinderrechter in kinderbeschermingszaken 

vanuit de praktijk belicht. Hierbij wordt dieper ingegaan op hoor en wederhoor en de 

wenselijkheid van de aanwezigheid van de betrokken gezinsvoogd op zitting, de beperking op het 

recht op inzage en/of afschrift, de benoeming van een deskundige en de gevolgtrekkingen die een 

kinderrechter op grond van artikel 3.3 Jw jo. 21 Rv kan maken indien feiten en meningen niet 

naar waarheid zijn aangevoerd. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat de toepassing van deze 

wettelijke mogelijkheden in de praktijk leiden tot een bijdrage aan het verrichten van zelfstandig 

feitenonderzoek. Tot slot wordt, naar aanleiding van de in het Actieplan opgenomen wens van 

verschillende ouderorganisaties, ook de vraag gesteld of er in de praktijk behoefte is aan een 

onderzoeksrechter en toetsingskader in kinderbeschermingszaken. De kinderrechter zou met 

name met de invoering van een onderzoeksrechter meer mogelijkheden krijgen om zelfstandig 

feitenonderzoek te verrichten.   
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HOOFDSTUK 4 – De rol van de kinderrechter ten aanzien van het 

zorgvuldig feitenonderzoek in de praktijk 
 

4.1 Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk is de wettelijke rol van de kinderrechter in kinderbeschermingszaken 

ten aanzien van zorgvuldig feitenonderzoek besproken. In dit hoofdstuk wordt de rol van de 

kinderrechter bij het verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek in de praktijk onderzocht. Er 

wordt bekeken of deze rol afwijkt van de wettelijke rol die hem is toebedeeld en of er ruimte is 

voor verbetering. In  paragraaf 4.2 wordt de toepassing van de wet in de praktijk besproken. 

Vervolgens wordt er in paragraaf 4.3 ingegaan op buitenwettelijke zaken die van invloed zijn op 

het zorgvuldig feitenonderzoek door de kinderrechter en tot slot wordt in paragraaf 4.4 de wens 

tot het invoeren van een onderzoeksrechter en een toetsingskader besproken. Om beter zicht te 

krijgen op de praktijk, zijn er interviews afgenomen met verschillende kinderrechters van 

verschillende rechtbanken in Nederland en een medewerker van het Ministerie van J&V die nauw 

betrokken is geweest bij de totstandkoming van het Actieplan.  

4.2 De toepassing van de wet in de praktijk 

In paragraaf 3.3 is een selectie besproken van de wettelijke bevoegdheden die de kinderrechter 

heeft om een bijdrage te leven aan het verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek. In deze 

paragraaf wordt er vanuit de praktijk gekeken naar de toepassing van deze bevoegdheden. 

Aanwezigheid van de (betrokken) gezinsvoogd op zitting 

Zoals reeds in paragraaf 3.3 is besproken, is de kinderrechter verplicht tot het toepassen van hoor- 

en wederhoor.86 Hierbij is onder andere verwezen naar het kindgesprek en in het kader van het 

Actieplan onderzoeken de GI’s en de Rechtspraak hoe de aanwezigheid van de gezinsvoogd op 

zitting kan worden gewaarborgd.87 Uit de interviews die in het kader van dit onderzoek zijn 

afgenomen bij een aantal kinderrechters, blijkt dat alle gesproken kinderrechters de aanwezigheid 

van een gezinsvoogd op zitting van groot belang vinden voor het zorgvuldig feitenonderzoek. Het 

gaat dan om een gezinsvoogd die reeds betrokken is geweest bij het gezin, gedurende een eerdere 

of nog lopende ondertoezichtstelling of in het drangkader.88 

 
86 Artikel 19 Rv. 
87 Zie paragraaf 3.4. 
88 De toegevoegde waarde van de aanwezigheid van de beoogd gezinsvoogd is vooral gelegen in de communicatie 

naar de ouders en het draagvlak voor het verzoek. Zie bijlage II. 
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“De toegevoegde waarde van hun aanwezigheid voor het feitenonderzoek is dat ze 

ter zitting hun oordeelsvorming kunnen toelichten.”89 

De betrokken gezinsvoogd kan niet alleen antwoorden op de vragen van de kinderrechter, maar 

kan ook reageren op de vragen en verweren van de ouders. Het gesprek tussen de ouders en de 

betrokken gezinsvoogd op zitting kan dus meer informatie voor de kinderrechter opleveren en is 

daarmee van toegevoegde waarde voor het feitenonderzoek. In 2018 is bij de rechtbank Den Haag 

in 201 zaken, waarin een eerste verzoek of verlenging van een kinderbeschermingsmaatregel 

centraal stond, de aanwezigheid van de (beoogd) gezinsvoogd genoteerd. In bijna driekwart van 

de voornoemde zaken was de (beoogd) gezinsvoogd op zitting aanwezig.90 Dit percentage is hoog, 

maar er is mijns inziens zeker ruimte voor verbetering. Het voorgaande betekent echter niet dat 

de afwezigheid van de betrokken gezinsvoogd altijd directe gevolgen heeft voor het 

feitenonderzoek. Er is dan altijd een vervanger van de gezinsvoogd aanwezig die ter zitting het 

verzoek toelicht. Indien diegene niet inhoudelijk genoeg kan reageren op de vragen die de 

kinderrechter stelt, kan de kinderrechter de behandeling van het verzoek aanhouden. Hierdoor 

wordt de betrokken gezinsvoogd in staat gesteld om op een latere zitting wel aanwezig te zijn, 

zodat de kinderrechter voldoende kan worden geïnformeerd om een beslissing op het verzoek te 

nemen.91 De kinderrechter heeft hiermee een extra middel om in de praktijk het zorgvuldig 

feitenonderzoek ter zitting te waarborgen. Het aanhouden van de behandeling van het verzoek is 

echter niet altijd wenselijk. Er kan spanning bestaan tussen het tijdig inzetten van een maatregel 

en het aanhouden van het verzoek teneinde het zorgvuldig feitenonderzoek te waarborgen. Deze 

spanning geeft aan dat het belang van de aanwezigheid van de betrokken gezinsvoogd op zitting 

groot is. Zo kan het zorgvuldig feitenonderzoek worden gewaarborgd en kan er tijdig een 

maatregel worden ingezet. 

Beperkingen op het recht van inzage en/of afschrift 

In paragraaf 3.3 is gesteld dat de discretionaire bevoegdheid die een kinderrechter heeft om 

bepaalde gevoelige informatie te onthouden van andere belanghebbenden, van grote waarde kan 

zijn voor het zorgvuldig feitenonderzoek omdat het de kinderrechter de mogelijkheid biedt om 

meer informatie te vergaren. In de praktijk blijkt dat het beperken van het recht op inzage en/of 

afschrift met betrekking tot informatie die afkomstig is van bijvoorbeeld een GI, op grond van 

artikel 22 lid 2 Rv en 22a Rv tot op heden door de gesproken kinderrechters nog niet is toegepast.92 

De reden hiervoor kan zijn dat er bij GI’s simpelweg nog geen sprake is geweest van gevoelige 

 
89 Bijlage II. 
90 Bijlage VII. 
91 Bijlage III. 
92 Bijlage II en III. 
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informatie. Het kan ook zijn dat er binnen de GI’s wellicht weinig kennis is over het bestaan van 

dit artikel waardoor er wordt besloten om de betreffende gevoelige informatie helemaal niet met 

de kinderrechter te delen of om deze informatie door te spelen aan de RvdK zodat de route via 

811 lid 2 Rv bewandeld kan worden. 93 Artikel 811 lid 2 Rv wordt namelijk wel toegepast door 

de kinderrechter. Dit wetsartikel is van toepassing op informatie die afkomstig is van de RvdK, 

het Openbaar Ministerie of een door de rechter benoemde deskundige. Tevens merkt een van de 

kinderrechters op dat er terughoudend moet worden omgegaan met het beperken van het recht op 

inzage en/of afschrift. Dit zal bij de bespreking van het internationale kader in paragraaf 5.5 nader 

worden toegelicht.94  

Benoeming deskundige 

De kinderrechter kan de GI of de RvdK de opdracht geven om een extern deskundigenonderzoek 

te laten verrichten, zoals een onderzoek door het Nederlands Instituut voor Forensische 

Psychiatrie en Psychologie (hierna: ‘NIFP’). 95  De rechter kan echter ook zelf een extern 

deskundigenonderzoek gelasten en ouders kunnen een contra-expertise laten verrichten of aan de 

rechter verzoeken om deze te laten verrichten. 96  In het position paper van de expertgroep 

jeugdrechters, namens de Raad voor de Rechtspraak, wordt opgemerkt dat de RvdK, GI en de 

rechtspraak aanlopen tegen de financiering van het verrichten van beslissingsdiagnostiek.97 Dit is 

bijvoorbeeld een onderzoek naar het perspectief van een minderjarige. Het laten verrichten van 

een dergelijk onderzoek is erg kostbaar en alle instanties hebben te maken met een krap budget.98 

Hoewel de gesproken kinderrechters van mening zijn dat geld geen rol mag spelen indien het 

gelasten van een dergelijk onderzoek echt noodzakelijk is, blijkt uit een recente uitspraak van de 

rechtbank Rotterdam dat geld wel degelijk een rol kan spelen bij het wel of niet verrichten van 

een deskundigenonderzoek en dat een dergelijk onderzoek hierdoor vertraging op kan lopen.99 In 

de uitspraak is tevens verwezen naar de schadelijke gevolgen voor het kind om in onzekerheid te 

zitten over zijn of haar perspectief. De factor tijd heeft invloed op het besluit om al dan niet een 

dergelijk onderzoek plaats te laten vinden. Door de gesproken kinderrechters wordt de factor tijd 

meegewogen in het oordeel om al dan niet een onderzoek te gelasten.100 Soms is de noodzaak 

voor een minderjarige om duidelijkheid te hebben over zijn of haar perspectief zo hoog, dat er 

geen tijd meer is om een NIFP-onderzoek te gelasten. Er zijn namelijk lange wachtlijsten en 

 
93 Bijlage III. 
94 Bijlage II. 
95 Ter onderbouwing van het verzoek of op grond van artikel 810 en 810a Rv; Zie paragraaf 3.3. 
96 Artikel 194 Rv en 810a Rv. 
97 Position paper Raad voor de Rechtspraak 2018. 
98 Bedragen rond de €10.000,- en €15.000,- zijn niet ongebruikelijk. Zie: van der Leij & van Wijk, FJR 2017/5, p. 2. 
99 Bijlage II en III; Rechtbank Rotterdam 1 november 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9036. 
100 Bijlage II en III. 
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daardoor verstrijkt er veel tijd tussen het gelasten van een onderzoek en de uitslag van het 

onderzoek. Het belang van het kind kan dan soms vergen dat op korte termijn toch een beslissing 

over het perspectief van de minderjarige wordt genomen zonder dat er een onafhankelijk 

onderzoek naar het perspectief van de minderjarige heeft plaatsgevonden. Er bestaat dus een 

spanning tussen het laten verrichten van deskundigenonderzoek ter versterking van het zorgvuldig 

feitenonderzoek en het belang van tijdig duidelijkheid geven over het perspectief van een kind 

waardoor er tijdig een maatregel kan worden ingezet. Tot slot kan het belang van het kind vergen 

dat een deskundigenonderzoek niet wordt gelast omdat het verrichten van een dergelijk onderzoek 

te belastend is voor een kind. 101  Dit wordt echter zeer zelden door de kinderrechter 

aangenomen.102  

Het naar waarheid aanvoeren en scheiden van feiten en meningen 

Tot slot kan de kinderrechter op grond van artikel 21 Rv, als sluitstuk van artikel 3.3 Jw, de 

gevolgtrekking maken die hij geraden acht indien de voor de beslissing van belang zijnde feiten 

niet volledig en naar waarheid zijn aangevoerd. Dit is ook van toepassing op de 

onderzoeksrapporten of verzoekschriften van de GI of de RvdK. De voor de hand liggende 

gevolgtrekking in kinderbeschermingszaken is volgens de gesproken kinderrechters het 

aanhouden van een verzoek en het geven van bewijsopdrachten aan de RvdK of de GI.103 Er wordt 

door hen niet snel overgegaan tot een afwijzing van het verzoek op grond van artikel 3.3 Jw jo. 

21 Rv.104 Indien er grote zorgen zijn over de veiligheid of de ontwikkeling van een kind, kan een 

afwijzing van een verzoek op grond van artikel 3.3 Jw jo. 21 Rv namelijk grote gevolgen voor 

het kind in kwestie met zich mee brengen. Artikel 3.3 Jw wordt daarom gezien als een 

normstelling vanuit de overheid waarbij het belang wordt onderstreept van het maatschappelijk 

onderscheid tussen feiten en meningen. Het is een soort instructienorm die ervoor zorgt dat de 

betrokken instanties zich bewust worden van het belang van het scheiden van feiten en meningen 

en het correct weergeven van deze feiten en meningen.105 Daarbij is artikel 3.3 Jw jo. 21 Rv voor 

ouders en minderjarigen een belangrijk middel ter versterking van hun rechtspositie omdat het de 

verzoekende instanties en de kinderrechter dwingt om kritisch naar de gepresenteerde feiten te 

kijken. Er is weinig jurisprudentie bekend over de toepassing van artikel 3.3 Jw jo. 21 Rv en gelet 

op de standpunten van de gesproken kinderrechters kan daarom wellicht voorzichtig worden 

geconcludeerd dat artikel 3.3 Jw jo. 21 Rv geen grote veranderingen in de rechtspraktijk van de 

kinderrechter met zich mee brengt. Het geldt wel als belangrijke normstelling voor de 

 
101 Bijlage II. 
102 PHR 1 februari 2019, ECLI:NL:PHR:2019:107, r.o. 2.9 (concl. P-G F. Langemeijer). 
103 Bijlage III. 
104 Bijlage II, III en IV. 
105 Bijlage III. 
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verzoekende instanties en het houdt de kinderrechter bij de les. Doordat het belang van zorgvuldig 

feitenonderzoek beter voor ogen wordt gehouden, wordt de rechtspositie van de ouder en het kind 

versterkt. 

4.3 Buitenwettelijke verbeterpunten 

Naast de toepassing van de wettelijke mogelijkheden in de praktijk, zijn er ook andere manieren 

die (nog) niet wettelijk zijn verankerd, maar wel van invloed (kunnen) zijn op het verrichten van 

zorgvuldig feitenonderzoek door de kinderrechter. Hiervan zal hierna een selectie worden 

getoond die is gebaseerd op de door de geïnterviewde kinderrechters genoemde buitenwettelijke 

mogelijkheden. 

Eén gezin, één rechter 

In paragraaf 2.4 is gebleken dat er vanuit mensenrechtelijk perspectief veel valt te zeggen voor 

het weghalen van de uitvoerende taken van een ondertoezichtstelling bij de kinderrechter en 

daarmee het creëren van een grotere afstand tussen de kinderrechter en het kind dat onder toezicht 

is gesteld. Dit betekent echter ook dat de kinderrechter die een besluit moet nemen over een 

maatregel, het kind en diens ouders niet kent wanneer die beslissing moet worden genomen. In 

de professionele standaarden die gelden voor familie- en jeugdrechters is het uitgangspunt 

neergelegd dat procedures in familie- en jeugdzaken die één familie of gezin betreffen ook door 

één rechter worden behandeld.106 Hierdoor kan de afstand tussen de kinderrechter en het gezin 

worden overbrugd. De ouders en het kind hoeven dan niet iedere keer opnieuw hun verhaal te 

doen bij een andere kinderrechter. Tevens is de kinderrechter dan goed op de hoogte van het 

dossier en de eventuele ontwikkelingen door de jaren heen. Dit zorgt ervoor dat hij inhoudelijk 

kan anticiperen op de situatie, beter maatwerk kan leveren en na een aanhouding van een verzoek 

zich niet opnieuw hoeft te verdiepen in de zaak.107 Dit kan een positieve bijdrage leveren aan het 

verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek doordat de kinderrechter grondiger de inhoud van het 

dossier tot zich kan nemen en beter zicht heeft op de feiten in kwestie. Er moet echter wel worden 

voorkomen dat de schijn van partijdigheid wordt gewekt wanneer een rechter meerdere 

ingrijpende beslissingen met betrekking tot hetzelfde gezin heeft moeten nemen.108 Als een ouder 

of het kind het idee krijgt dat de kinderrechter partijdig is, kan het draagvlak van een beslissing 

kleiner worden. Volgens de gesproken kinderrechters is het daarom belangrijk dat er na verloop 

 
106 LOVF, ‘Professionele standaard familie- en jeugdrecht’, Rechtspraak.nl 28 september 2018, p 7. 
107 Coenraad, FJR 2018/3, p. 3-4. 
108 Bijlage II, III en IV. 
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van tijd, of nadat er een belangrijke knoop is doorgehakt, een nieuwe rechter wordt gekoppeld 

aan het gezin.109  

Toegang door de kinderrechter tot informatie uit het strafrecht 

Een probleem dat door kinderrechters in de praktijk wordt gesignaleerd, is het gebrek aan 

informatie vanuit het strafrecht indien naast een civiele procedure ook een strafrechtelijke 

procedure loopt.110 Het gaat hierbij om zaken waarin er sprake is van (een vermoeden van) 

huiselijk geweld en/of kindermishandeling, waarin (een van de) ouders strafrechtelijk wordt 

vervolgd en er voor de kinderrechter een verzoek ligt tot een kinderbeschermingsmaatregel. De 

kinderrechter ontvangt in verband met de privacy en het verloop van het strafrechtelijk onderzoek 

geen informatie vanuit het strafrecht, terwijl er wel een besluit over de inzet van een 

kinderbeschermingsmaatregel moet worden genomen: 

“Ik wéét wat voor informatie er in het strafrecht bekend kan worden. (…) Het hebben 

van deze informatie maakt wel uit voor de volledigheid van informatie voor het 

inzetten van een kinderbeschermingsmaatregel.”111 

Een kinderrechter moet dus een besluit nemen op basis van een dossier waarin veel feiten 

ontbreken. De realiteit voor de ouders en het kind is echter dat er naar aanleiding van dezelfde 

gebeurtenis(sen), zowel een strafrechtelijke als een civiele rechtszaak loopt. 112  Om in een 

kinderbeschermingszaak een passende beslissing te kunnen nemen die is gebaseerd op zoveel 

mogelijk informatie en feiten, is het voor een kinderrechter belangrijk om in dergelijke gevallen 

toegang te kunnen hebben tot de informatie die in de strafrechtelijke zaak bekend is geworden. 

Momenteel loopt er bij de rechtbank Rotterdam een pilot om in gevallen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling de strafzaak en de civiele kinderbeschermingszaak gecombineerd te laten 

behandelen. Hierdoor komt alle informatie bij dezelfde rechter(s) terecht.113 Het is tot nu toe nog 

niet bekend welke voor- en nadelen in de praktijk aan een dergelijke gecombineerde behandeling 

zitten en hoe er wordt omgegaan met privacy. 

 

 

 
109 Bijlage III en IV. 
110 Bijlage IV; https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-

rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtbank-Rotterdam-gaat-huiselijk-geweld-anders-aanpakken.aspx.  
111 Bijlage IV. 
112 Ibidem. 
113 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-

rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtbank-Rotterdam-gaat-huiselijk-geweld-anders-aanpakken.aspx. 
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4.4 De onderzoeksrechter en het toetsingskader 

4.4.1 Wat wordt er bedoeld met een onderzoeksrechter en een toetsingskader?  

In paragraaf 3.4 is kort aan de orde gekomen dat verschillende ouderorganisaties bij de 

totstandkoming van het Actieplan hebben voorgesteld om een toetsingskader en een 

onderzoeksrechter in kinderbeschermingszaken in te voeren. Het invoeren van een dergelijk 

toetsingskader en/of een onderzoeksrechter is in het Actieplan uiteindelijk niet uitgewerkt in een 

actiepunt. Dit betekent echter niet dat deze wens definitief van tafel is geschoven. Naast 

ouderorganisaties, hebben zich namelijk ook wetenschappers achter de wens tot een invoering 

van een toetsingskader en/of onderzoeksrechter geschaard.114 In deze paragraaf zal hier dieper op 

worden ingegaan. Allereerst moet worden bekeken wat er precies wordt bedoeld met een 

toetsingskader en een onderzoeksrechter en hoe men dit in de praktijk voor zich ziet. 

Onderzoeksrechter 

In 2017 is de motie Klein aangenomen waarin de regering wordt verzocht om de mogelijkheid tot 

het benoemen van een onafhankelijke onderzoeksrechter in kinderbeschermingszaken te 

onderzoeken.115 Hierdoor is de regering dus aan het parlement verplicht om deze mogelijkheid te 

onderzoeken. Uit de motie Klein blijkt dat een onafhankelijke onderzoeksrechter zou moeten 

toetsen of de feiten in een rapportage of verzoekschrift van de GI en de RvdK naar waarheid zijn 

aangevoerd.116 In het kader van de mogelijkheid tot het benoemen van een onderzoeksrechter in 

kinderbeschermingszaken, wordt door wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam – 

Erasmus School of Law (hierna: ‘EUR–ESL’) tevens verwezen naar de invoering van een 

wettelijk bewijsstelsel voor beslissingen over de inzet van een kinderbeschermingsmaatregel. De 

gedachte hierachter is dat de bewijsregels uit het civiele recht, waarbij de formele waarheid 

centraal staat, ontoereikend zijn om de burger te beschermen tegen onrechtmatig 

overheidsingrijpen. Deze bewijsregels gaan namelijk uit van twee gelijkwaardige partijen, maar 

wanneer de rechter een besluit neemt over het al dan niet opleggen van een 

kinderbeschermingsmaatregel, is er sprake van een ongelijkwaardige verhouding tussen 

partijen.117 De RvdK is namelijk als onderdeel van het Ministerie van J&V een overheidsorgaan 

en heeft meer instrumenten om het verzoek voor te bereiden en te vertegenwoordigen dan een 

ouder tegen wie het verzoek is gericht. Bij het voorstel tot de benoeming van een 

onderzoeksrechter die gebruik zou moeten maken van een wettelijk bewijsstelsel, wordt door de 

 
114 Position paper LOC 2018; Position paper Coöperatie Ouderkracht voor ’t Kind 2018; Position paper A.J. van 

Montfoort 2018; Position Paper EUR-ESL 2018. 
115 Kamerstukken II 2016/17, 31839, 568; Zie ook par. 1.1. 
116 Kamerstukken II 2016/17, 31839, 568. 
117 Dit sluit aan bij het beginsel van (in)equality of arms. In hoofdstuk 5 wordt hier dieper op ingegaan. 
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wetenschappers enerzijds aansluiting gezocht bij de bewijsregels uit het bestuursprocesrecht. 

Anderzijds wordt, indien er sprake is van een machtiging uithuisplaatsing in een gesloten 

instelling voor jeugdhulp, aansluiting gezocht bij het bewijsrecht uit het strafrecht. 118  De 

bestuursrechter en de strafrechter(-commissaris) zijn actieve rechters die op zoek gaan naar de 

materiële waarheid.119  Met de mogelijkheid tot het benoemen van een onderzoeksrechter in 

kinderbeschermingszaken, wordt beoogd de rechtspositie van de ouders en het kind te versterken 

en hen tot een gelijkwaardige procespartij te maken. 

Toetsingskader 

Met een toetsingskader wordt een vast omlijnd model bedoeld waarin de kinderrechter een meer 

leidende rol vervult. Hij stelt hierin een duidelijke norm en werkt niet aan de hand van een vrije 

motivering. 120  Dit toetsingsmodel moet volgens wetenschappers van de EUR-ESL worden 

gegoten in een normatief kader waarin duidelijk wordt aangegeven welke aspecten aanwezig 

moeten zijn om te bepalen of een maatregel al dan niet in het ontwikkelingsbelang van het kind 

is. Op basis van feiten en omstandigheden zou moeten worden geconcretiseerd wat een 

opvoedingssituatie onveilig maakt en wat de wegingscriteria zijn. Hierdoor wordt inzichtelijk wat 

de norm voor afwijkend gedrag is dat het opleggen van een ondertoezichtstelling en/of 

uithuisplaatsing noodzakelijk maakt.121 Verder moet deze afweging duidelijk en begrijpelijk in de 

beschikking worden opgenomen.122 De gedachte hierachter is dat een dergelijk toetsingsmodel en 

normatief kader de rechtspositie van de ouders en het kind versterkt, omdat het voor de 

verzoekende instanties en de ouders inzichtelijk maakt waarom en hoe een kinderrechter tot zijn 

beslissing komt.123 

4.4.2 De visie vanuit de praktijk: de geïnterviewde kinderrechters  

Een eventuele invoering van een toetsingskader en een onderzoeksrechter zal grote gevolgen 

hebben voor de praktijk van de kinderrechter en andere instanties die betrokken zijn bij de 

besluitvorming inzake het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel. Het is daarom van 

belang om te weten hoe er vanuit de praktijk wordt gekeken naar deze voorgestelde maatregelen. 

Vanwege de beperkte omvang van dit onderzoek wordt slechts de visie van de kinderrechters 

weergegeven. De kinderrechter is namelijk degene die de beslissing neemt over de inzet van een 

 
118 Position Paper EUR-ESL 2018, p. 2. 
119 Schreuder-Vlasblom 2017, p. 675; Boek II, Titel III WvSv en artikel 338 t/m 344a WvSv . 
120 Schema EUR-ESL inventarisatie knelpunten en verbetermaatregelen, bijlage I, p. 4. 
121 Position paper Coöperatie Ouderkracht voor ’t Kind 2018, p.1. 
122 Position paper EUR-ESL 2018, p. 2. 
123 Schema EUR-ESL inventarisatie knelpunten en verbetermaatregelen, bijlage I, p. 4. 
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kinderbeschermingsmaatregel en beoordeelt op wie de maatregelen rechtstreeks van toepassing 

zijn.   

Onderzoeksrechter 

In het kader van de Tussenevaluatie, is aan meerdere rechters de vraag voorgelegd of zij een 

toegevoegde waarde zien in het benoemen van een onafhankelijke onderzoeksrechter in 

kinderbeschermingszaken.124 Hierbij moest worden uitgegaan van een onderzoeksrechter analoog 

aan een rechter-commissaris in het strafrecht. Er kan worden gedacht aan een kinderrechter als 

zittingsrechter die een onafhankelijke onderzoeksrechter benoemt om, voorafgaand aan de 

inhoudelijke behandeling van het verzoek, een onderzoek in te stellen naar de feiten. Uit de 

afgenomen interviews is gebleken dat geen van de zes geïnterviewde rechters vertrouwen heeft 

in de benoeming van een onderzoeksrechter in kinderbeschermingszaken. Dit komt overeen met 

de resultaten uit de interviews die in het kader van deze scriptie zijn afgenomen.125 Uit alle 

interviews tezamen blijkt dat er drie argumenten te onderscheiden zijn die pleiten tegen de 

benoeming van een onafhankelijke onderzoeksrechter in kinderbeschermingszaken. Ten eerste 

wordt beargumenteerd dat een invoering van een onderzoeksrechter niet van toegevoegde waarde 

is voor het zorgvuldig feitenonderzoek. De kinderrechter heeft namelijk al voldoende 

mogelijkheden om zorgvuldig feitenonderzoek te garanderen:  

“Het is in het belang van de ouders dat er een goed rapport of verzoek ligt, dat het 

rapport of verzoek op waarde wordt geschat en dat de ouders de mogelijkheid 

hebben om hier wat tegenin te brengen. Dat kan nu allemaal al.”126 

Ten tweede wordt vanuit de rechtspraak beargumenteerd dat er vooral aandacht moet zijn voor 

het verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek op het niveau van de GI’s en de RvdK en dat een 

onderzoeksrechter geen oplossing biedt voor het niet onderscheiden van feiten en meningen. De 

rechters geven aan dat er in de afgelopen jaren meer bewustzijn is gecreëerd over het belang van 

het onderscheiden van feiten en meningen en dat hier, met name door de RvdK, veel in is 

verbeterd.127 Er valt volgens de kinderrechters echter wel nog wat te leren op dit gebied, met name 

door de GI’s. Volgens een kinderrechter zou het voor de beslissing nuttig kunnen zijn dat de GI 

en de Raad meer handvatten krijgen om op een goede en gestandaardiseerde manier de 

 
124 Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen 2018, p. 42. 
125 Bijlage II, III, IV. 
126 Bijlage III. 
127 Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen 2018, p. 42; Bijlage IV. 
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gesprekken te voeren.128 Ten derde geven de rechters aan dat een onderzoeksrechter zal leiden tot 

een extra rechtsgang. Dit is volgens hen niet efficiënt: 

“Dan ga je op een verkeerde manier tijd, moeite en geld ergens in steken.”129 

Indien er een onderzoeksrechter wordt benoemd, betekent dit dat er een extra procedure wordt 

gestart. Dit kost niet alleen veel geld, maar ook veel tijd. Gelet op de aard van 

kinderbeschermingszaken, kan er een spanning bestaan tussen het belang van het tijdig inzetten 

van een maatregel en het belang van feitenonderzoek. Het is daarbij denkbaar dat het vaststellen 

van de feiten, in verband met de noodzaak tot het tijdig inzetten van een maatregel, niet altijd in 

het belang van het kind is. Deze spanning is in paragraaf 4.2 ook al aan de orde gekomen. Tot slot 

wijzen de kinderrechters erop dat de betwiste feiten niet altijd de relevante feiten zijn voor de 

beoordeling van het verzoek. De ‘feiten’ die worden betwist zijn vaak conclusies die naar 

aanleiding van een weging van feiten worden getrokken. Hier biedt een onderzoeksrechter 

volgens deze kinderrechters geen oplossing voor: 

“Je kunt discussie over feiten hebben, maar je kunt ook discussie hebben over: 

‘moeder is al dan niet leerbaar’. Het laatste is niet puur objectiveerbaar. Het heeft 

met wegen te maken.”130 

Toetsingskader 

Zoals reeds aan de orde is gekomen, is in het kader van de Tussenevaluatie geen onderzoek gedaan 

naar de wens tot het invoeren van een toetsingskader in kinderbeschermingszaken. Uit de 

interviews die in het kader van dit onderzoek zijn afgenomen, blijkt dat deze rechters geen 

behoefte hebben aan de invoering van een toetsingskader in kinderbeschermingszaken.131 Het 

voornaamste argument tegen de invoering van een dergelijk toetsingskader is dat de rechters van 

mening zijn dat er reeds een toetsingskader bestaat: het wettelijk kader.132 Indien er een verzoek 

tot ondertoezichtstelling aan de kinderrechter voorligt, moet de kinderrechter toetsen aan artikel 

1:255 lid 1 BW. Op grond van dit artikel, moet de kinderrechter onder andere toetsen of er sprake 

is van een ernstig bedreigde ontwikkeling van een kind. Het is een open norm dat niet nader is 

gespecificeerd. De kinderrechters menen dat een toetsingskader dat wordt ingevuld door een 

normatief kader te beperkend is voor de vraag of er een kinderbeschermingsmaatregel moet 

 
128 Bijlage IV. 
129 Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen 2018, p. 42; Bijlage III. 
130 Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen 2018, p. 42; Bijlage III. 
131 Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat dit slechts een weergave betreft van drie kinderrechters van 

drie verschillende rechtbanken. 
132 Bijlage III en IV. 
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worden opgelegd. Hiertoe is ten eerste redengevend dat de vraag of er sprake is van een 

ontwikkelingsbedreiging steeds aan verandering onderhevig is. De maatschappij verandert en 

daarmee verandert in de hulpverlening ook de visie van wat goed is voor kinderen.133  Een 

toetsingskader zou te ‘statisch’ zijn voor de veranderende maatschappij. Ten tweede is de 

beslissing om al dan niet een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen niet in standaard 

premissen te vatten:  

“Het is mensenwerk, het gaat over mensen en die waardering is ook heel moeilijk 

om in een vast kader te gieten. Je kunt hoogstens bepalen waar je als rechter op moet 

letten.”134 

Met het toetsingsmodel ga je volgens deze kinderrechter dus voorbij aan het menselijke aspect 

van de ouder en het kind om wie het gaat en de professionaliteit van een hulpverlener. 135 De 

gesproken kinderrechters vegen het nut van een toetsingsmodel en normatief kader echter niet 

helemaal van tafel. Zij geven allen aan dat normatieve richtlijnen wel wenselijk kunnen zijn voor 

de instanties die bevoegd zijn tot het verzoeken van een kinderbeschermingsmaatregel. Volgens 

de kinderrechters komen ze deze aanknopingspunten, afkomstig uit de ontwikkelingspsychologie, 

al tegen in de verzoeken en rapportages en zijn deze aanknopingspunten indirect onderdeel van 

het toetsingskader. Hier kan volgens een gesproken kinderrechter echter nog wel het een en ander 

aan worden verbeterd: 

“Als alle verzoekers gebruik zouden maken van toetsingsmodellen, bijvoorbeeld 

gebaseerd op de richtlijnen van het NJi, dan zal dat zeker kunnen bijdragen aan de 

kwaliteit van het verzoek.”136  

4.5 Tussenconclusie 

In dit hoofdstuk is de rol van de kinderrechter bij het verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek 

in de praktijk onderzocht, waardoor antwoord kan worden gegeven op de vraag of deze rol afwijkt 

van de wettelijke rol die hem is toebedeeld en of er ruimte is voor verbetering. In hoofdstuk 3 is 

geconcludeerd dat de kinderrechter weinig instrumenten heeft om zelfstandig feitenonderzoek te 

verrichten. In de praktijk blijkt echter dat de kinderrechter hier meer instrumenten voor heeft. De 

kinderrechter kan onder andere de behandeling van een verzoek aanhouden indien de 

kinderrechter zich onvoldoende voorgelicht acht om een besluit te nemen. Hij kan dan nadere 

bewijsopdrachten verstrekken of, indien de betrokken gezinsvoogd niet op zitting verschijnt, de 

 
133 Bijlage IV. 
134 Bijlage III. 
135 Bijlage II. 
136 Het NJi is het Nederlands Jeugdinstituut en biedt richtlijnen en standaarden voor professionals in de jeugdsector, 

bijvoorbeeld met betrekking tot de besluitvorming rondom uithuisplaatsingen; Bijlage III. 
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behandeling van het verzoek voortzetten wanneer de betrokken gezinsvoogd wel aanwezig kan 

zijn. Het koppelen van één gezin aan één rechter kan ook van toegevoegde waarde zijn voor het 

zelfstandig verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek. Doordat de kinderrechter zich niet bij 

iedere zitting opnieuw hoeft te verdiepen in het gehele dossier, heeft hij grondiger kennis van het 

dossier en beter zicht op de feiten in kwestie waardoor hij inhoudelijk op de situatie kan 

anticiperen en beter maatwerk kan leveren. Verder kan worden geconcludeerd dat artikel 3.3 Jw 

jo. 21 Rv de rechtspositie van de ouder en het kind versterkt. Het geldt namelijk als belangrijke 

normstelling voor de verzoekende instanties en het houdt de kinderrechter bij de les. Dit beoogt 

het bewustzijn van het belang van zorgvuldig feitenonderzoek bij deze instanties te vergroten. 

 Er zijn in de praktijk echter ook beperkingen op de wettelijke rol van de kinderrechter ten 

aanzien van het zorgvuldig feitenonderzoek. De grootste beperking vloeit voort uit de spanning 

die bestaat tussen het belang van het tijdig inzetten van een kinderbeschermingsmaatregel en het 

belang van het verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek. Het verrichten van zorgvuldig 

feitenonderzoek kost namelijk tijd. Zo kan het aanhouden van de behandeling van het verzoek of 

het laten verrichten van deskundigenonderzoek dermate veel tijd kosten, dat een maatregel niet 

meer tijdig kan worden ingezet. Aan de andere kant kan het niet (laten) verrichten van nader 

feitenonderzoek tot gevolg hebben dat een maatregel op grond van onjuiste feiten wordt ingezet. 

Beide situaties zijn niet in het belang van het kind. Dit geeft het dilemma weer dat in het eerste 

hoofdstuk is geschetst.   

 Het zorgvuldig feitenonderzoek op het niveau van de kinderrechter kan in de praktijk 

worden verbeterd. Gelet op het voorgaande, dient allereerst te worden geïnvesteerd in de 

instanties die het deskundigenonderzoek financieren en instanties die het deskundigenonderzoek 

uitvoeren. Hieronder vallen onder andere de RvdK, GI’s, de Rechtspraak en het NIFP. Hierdoor 

kan voortvarendheid van de uitvoering van het deskundigenonderzoek worden gewaarborgd. 

Verder verdient het aanbeveling om de informatievoorziening tussen een strafzaak en een 

kinderbeschermingszaak, in het geval van huiselijk geweld of kindermishandeling, mogelijk te 

maken. Twee andere verbetermaatregelen die door bepaalde wetenschappers en ouderorganisaties 

worden voorgesteld, zijn de invoering van een toetsingskader en de mogelijkheid tot het 

benoemen van een onderzoeksrechter in kinderbeschermingszaken. Deze maatregelen zien op een 

versterking van de juridische rechtspositie van ouders en kinderen waardoor het zorgvuldig 

feitenonderzoek zou worden gewaarborgd. Deze maatregelen worden echter niet met veel 

enthousiasme ontvangen door de kinderrechters die in het kader van deze scriptie zijn 

geïnterviewd. Een van de argumenten tegen de benoeming van een onderzoeksrechter in 

kinderbeschermingszaken, is dat dat er met de benoeming van een onderzoeksrechter een extra 
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procedure wordt gestart. Dit kost erg veel tijd en is daarom volgens de gesproken kinderrechters 

niet wenselijk. Dit ziet ook weer op de spanning tussen het belang van het tijdig inzetten van een 

maatregel en het belang van zorgvuldig feitenonderzoek. De argumenten tegen de invoering van 

een toetsingskader zien met name op de beperkingen die een dergelijk toetsingskader met zich 

mee zouden brengen. Daarbij is er geen ruimte om te anticiperen op de specifieke omstandigheden 

van het geval. 

In het volgende hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag of de rol van de 

kinderrechter ten aanzien van het zorgvuldig feitenonderzoek in kinderbeschermingszaken 

voldoet aan de procedurele vereisten die voortvloeien uit artikel 8 EVRM en of er ruimte is voor 

verbetering. In hoofdstuk 6 wordt vervolgens een standpunt wordt ingenomen ten aanzien van de 

wenselijkheid van de invoering van een toetsingskader en/of onderzoeksrechter in 

kinderbeschermingszaken. In dit hoofdstuk wordt ook de onderzoeksvraag beantwoord. 
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HOOFDSTUK 5 – De rol van de kinderrechter ten aanzien van het 

zorgvuldig feitenonderzoek bezien vanuit artikel 8 EVRM 
 

5.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is de rol van zorgvuldig feitenonderzoek bij de kinderrechter 

vanuit nationaal perspectief benaderd. In dit hoofdstuk wordt er vanuit internationaal perspectief 

naar de rol van de kinderechter gekeken. Hierbij wordt antwoord gegeven op de vraag of de rol 

van de kinderrechter in kinderbeschermingszaken ten aanzien van het zorgvuldig feitenonderzoek 

voldoet aan de procedurele vereisten die voortvloeien uit artikel 8 EVRM en of er ruimte is voor 

verbetering. Allereerst zal in respectievelijk paragraaf 5.2 en 5.3 worden ingegaan op artikel 8 

EVRM en het equality of arms beginsel dat doorwerkt in alle verdragsbepalingen van het EVRM. 

Hierna kan in paragraaf 5.4 dieper worden ingegaan op de procedurele vereisten die zijn gevormd 

door het EHRM en voortvloeien uit artikel 8 EVRM. De jurisprudentie van het EHRM is 

geselecteerd met behulp van de Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights 

van het EHRM. 137  In deze gids zijn, onder verwijzing naar relevante jurisprudentie, de 

basisprincipes en relevante precedenten opgenomen die het EHRM hanteert bij zaken waarin 

artikel 8 EVRM centraal staat.138 Tot slot wordt in paragraaf 5.5 de rol van de kinderrechter in 

kinderbeschermingszaken ten aanzien van het zorgvuldig feitenonderzoek getoetst aan de 

procedurele vereisten die voortvloeien uit artikel 8 EVRM. Hierbij wordt bezien of er in het 

nationale recht en de praktijk nog ruimte is voor verbetering.   

5.2 Artikel 8 EVRM: Het recht op privé-, familie- en gezinsleven 

In artikel 8 lid 1 EVRM is het recht op privé, familie- en gezinsleven neergelegd. Dit is het recht 

om samen te leven zodat familiebanden normaal kunnen worden ontwikkeld en de familieleden 

kunnen genieten van elkaars aanwezigheid.139 Om te bepalen of er in een bepaalde situatie sprake 

is van een schending van dit recht, moet eerst worden vastgesteld of er in de onderhavige situatie 

sprake is van een privé-, familie-, of gezinsleven en of daar een inbreuk op is gemaakt. Bij de 

inzet van een kinderbeschermingsmaatregel is hier automatisch sprake van omdat het fundament 

van het gezinsleven hierdoor wordt beperkt: het recht van ouder en kind om ongestoord te 

genieten van elkaars aanwezigheid.140  Daarom moet er vervolgens worden gekeken of deze 

inbreuk kan worden gelegitimeerd. De inbreuk op het recht moet een wettelijke grondslag hebben, 

 
137 Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights 2018. 
138 Idem, p. 6. 
139 EHRM 24 maart 1988, appl.no. 10465/83 (Olsson/Zweden (1)), par. 59. 
140 EHRM 16 juli 2002, appl.no. 56547/00 (P., C. en S./Verenigd Koninkrijk), par. 113. 
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een legitiem doel dienen en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. De inzet van 

een kinderbeschermingsmaatregel heeft in het Nederlandse recht een wettelijke grondslag.141 

Tevens beoogt het een legitiem doel te dienen, namelijk het beschermen van de gezondheid en de 

rechten van een kind. Voorts houdt het noodzakelijkheidscriterium in dat de inbreuk moet voldoen 

aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Het te beschermen belang moet in 

verhouding staan met de inbreuk op het recht dat is gemaakt (proportionaliteit) waarbij er een 

dringende sociale behoefte moet bestaan voor de inmenging.142 Ook moet worden bezien of het 

te dienen doel niet met een minder ingrijpende maatregel kan worden bereikt (subsidiariteit).143 

Over dit noodzakelijkheidscriterium is veel geprocedeerd bij het EHRM en het EHRM heeft 

daarom uitvoerige jurisprudentie gevormd over de toepassing van artikel 8 EVRM. De 

procedurele vereisten die hieruit voortvloeien zullen in paragraaf 5.4 worden besproken. 

Margin of appreciation 

Het noodzakelijkheidscriterium vereist een afweging alle belangen en hierbij hebben lidstaten een 

zekere beoordelingsmarge, een margin of appreciation.144 Hoe ruim deze beoordelingsmarge is, 

hangt af van de ernst en de aard van de betrokken belangen. Staten hebben volgens het EHRM 

een ruime margin of appreciation om te bepalen of de inzet van een kinderbeschermingsmaatregel, 

meer specifiek een ondertoezichtstelling, noodzakelijk is.145 Een dergelijke maatregel grijpt in op 

het gezinsleven, maar leidt niet vanzelfsprekend tot een fysieke afstand tussen een ouder en het 

kind of tot beperkingen in de omgang.146 Een uithuisplaatsing en gezagsbeëindigende maatregel 

grijpen dieper in op het gezinsleven en leiden wel tot een fysieke afstand tussen een ouder en kind 

en daarmee beperkingen in de omgang. De Staat heeft bij de inzet van dergelijke maatregelen 

daarom een striktere margin of appreciation. Bij een uithuisplaatsing moet er, vanwege de ernst 

en de aard van de betrokken belangen, sprake zijn van zwaarwegende omstandigheden die de 

noodzaak van een dergelijke maatregel rechtvaardigen.147 Bij een gezagsbeëindigende maatregel 

geldt zelfs een nog striktere margin of appreciation.  Een dergelijke maatregel is volgens het 

EHRM alleen gerechtbaardigd indien er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden of de 

zwaarwegende belangen van het kind daartoe leiden.148 Bij de belangenafweging vormen de 

 
141 Zie artikel 1:255 BW, 1:265b BW en 1:266 BW. 
142 Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights 2018, p. 11. 
143 Bruning e.a. 2016, p. 347-348. 
144 Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights 2018, p. 11. 
145 Idem, par. 116. 
146 Hiermee wordt een ‘kale’ ondertoezichtstelling bedoeld waarbij er (nog) geen sprake is van een schriftelijke 

aanwijzing die de omgang met een ouder beperkt. 
147 EHRM 8 juli 1987, appl.no. 9749/82 (W/Verenigd Koninkrijk), par. 62. 
148 EHRM 16 juli 2002, appl.no. 56547/00 (P., C. en S./Verenigd Koninkrijk), par. 118. 
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belangen van een kind overigens een eerste overweging. Deze belangen kunnen, afhankelijk van 

de ernst en de aard van het geval, zwaarder wegen dan de belangen van de ouders.149  

5.3 Equality of arms 

Voordat de procedurele vereisten die voortvloeien uit artikel 8 EVRM worden behandeld, moet 

het beginsel van equality of arms worden besproken. Dit beginsel dringt door in alle procedurele 

vereisten die voortvloeien uit artikel 8 EVRM en is neergelegd in artikel 6 lid 3 EVRM. Het 

beginsel van equality of arms beoogt een eerlijke balans tussen de betrokken partijen in een 

rechtszaak te bewerkstelligen.150 In zaken waarin een nationale instantie (zoals de RvdK) de 

verzoekende partij is en tegenover een individuele burger (zoals een ouder) staat, is het in dit 

kader extra belangrijk dat de rechtspositie van de burger als zwakkere partij wordt versterkt.151 In 

kinderbeschermingszaken is de verzoekende instantie namelijk een professionele 

(overheids)instantie die de kennis en middelen tot haar beschikking heeft om deskundig 

onderzoek te (laten) verrichten, juristen in huis heeft en tevens over de middelen beschikt om een 

advocaat in te schakelen. De ouder die te maken krijgt met een verzoek tot een 

kinderbeschermingsmaatregel, heeft deze middelen niet vanzelfsprekend tot zijn beschikking.152 

Alle procedurele vereisten die voortvloeien uit artikel 8 EVRM beogen onder andere het equality 

of arms beginsel te waarborgen en daarmee de rechtspositie van de burger te versterken.153 

5.4 Relevante procedurele vereisten die voortvloeien uit artikel 8 EVRM 

5.4.1 Effectief deelnemen aan het besluitvormingsproces  

Volgens het EHRM moet het besluitvormingsproces in kinderbeschermingszaken eerlijk en 

voldoende toereikend zijn om de in artikel 8 lid 2 EVRM neergelegde belangen te beschermen. 

De besluitvorming moet dus voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. Daarbij moet er een 

zorgvuldige belangenafweging worden gemaakt van alle belangen om te kunnen bepalen of een 

dergelijke maatregel voldoet aan dit noodzakelijkheidscriterium. Het EHRM heeft als voorwaarde 

gesteld dat ouders in kinderbeschermingszaken in alle fases van de procedure effectief moeten 

kunnen deelnemen aan het besluitvormingsproces. Ook moet de besluitvorming zijn gebaseerd 

op relevante overwegingen, niet eenzijdig zijn en niet willekeurig zijn en lijken. 154  Het 

 
149 EHRM 6 juli 2010, appl.no. 41615/07 (Neulinger en Shuruk/Zwitserland), par. 134. Hiermee gebruikt het EHRM 

artikel 3 IVRK om artikel 8 EVRM te interpreteren. 
150 Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights 2018, p. 62. 
151 Bruning, FJR 2007/1, p. 1. 
152 Forder, NJB 2016/1816, p. 2575. 
153 Forder 2015, onder C.1.2.30 (online); In dit onderzoek wordt alleen ingegaan op de procedurele vereisten die 

voortvloeien uit artikel 8 EVRM omdat deze eisen zowel zien op de fase voorafgaand aan de procedure bij de rechter, 

als op de rechterlijke procedure zelf. Artikel 6 EVRM is algemener van aard en blijft over het algemeen beperkt tot 

de rechterlijke procedure. 
154 EHRM 8 juli 1987, appl.no. 9749/82 (W/Verenigd Koninkrijk), par. 62. 
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voorgaande vloeit mede voort uit het equality of arms beginsel, omdat de rechtspositie van een 

ouder in kinderbeschermingszaken moet worden versterkt. Om een effectieve deelname van een 

ouder aan het besluitvormingsproces te garanderen en daarmee te voldoen aan het 

noodzakelijkheidscriterium, zijn er een aantal procedurele vereisten aan het 

besluitvormingsproces verbonden. Ten eerste is het van essentieel belang dat een ouder kan 

beschikken over de informatie waarop de autoriteiten zich beroepen bij het opleggen of het 

uitvoeren van een kinderbeschermingsmaatregel.155 Het is de verantwoordelijkheid van de Staat 

om de ouder inzage te geven in alle stukken.156 Ten tweede moeten de ouders in de gelegenheid 

worden gesteld om hun standpunten naar voren te brengen. Ten derde moeten deze standpunten 

worden meegenomen in het besluitvormingsproces zodat hun belangen tegenover andere 

belangen kunnen worden afgewogen en ten vierde moet een ouder, indien er een maatregel wordt 

opgelegd, een rechtsmiddel hiertegen kunnen aanwenden.157 Er kan dus worden geconcludeerd 

dat er in de nationale procedure van een kinderbeschermingszaak, voldoende aandacht moet zijn 

voor de belangen van de ouders en hun rol in de besluitvormingsprocedures zodat hun 

rechtspositie wordt versterkt en een gelijkwaardige rechtspositie wordt gewaarborgd.158 

5.4.2 Voldoende feitelijke grondslag 

Het waarborgen van een effectieve deelname door ouders aan het besluitvormingsproces is niet 

genoeg om aan het noodzakelijkheidscriterium uit artikel 8 EVRM te voldoen. Het EHRM heeft 

namelijk ook een systeem van regels ontwikkeld over de materieelrechtelijke en inhoudelijke 

eisen die aan de besluitvorming in kinderbeschermingszaken worden gesteld.159 Zoals reeds aan 

de orde is gekomen, moet de besluitvorming in kinderbeschermingszaken zijn gebaseerd op 

relevante overwegingen, niet eenzijdig zijn en niet willekeurig zijn of lijken. Het EHRM heeft 

deze vereisten in verschillende arresten nader gespecificeerd. Een van deze vereisten is dat een 

besluit moet zijn gebaseerd op een voldoende feitelijke grondslag. Aan de hand van meerdere 

arresten wordt hierna geanalyseerd waaraan een grondslag van een dergelijke beslissing moet 

voldoen, opdat het als ‘voldoende feitelijk’ wordt bestempeld. Deze analyse is beperkt tot het 

criterium ‘voldoende feitelijke grondslag’, omdat dit vereiste direct betrekking heeft op het 

zorgvuldig feitenonderzoek in kinderbeschermingszaken. Andere vereisten die zijn gevormd door 

het EHRM, zoals het onderzoeken van mogelijke minder ingrijpende alternatieven en de positieve 

 
155 EHRM 16 juli 2002, appl.no. 56547/00 (P., C. en S./Verenigd Koninkrijk), par. 120. 
156 EHRM 24 februari 1995, appl.no. 16424/90 (McMichael/Verenigd Koninkrijk), par. 92. 
157 EHRM 8 juli 1987, appl.no. 9749/82 (W/Verenigd Koninkrijk), par. 63. 
158 De Jong 2017, p. 153. 
159 Forder, NJB 2016/1816, p. 2574. 
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verplichting van een Staat om de eenheid van het gezin te bevorderen, worden vanwege de 

beperkte omvang van dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.160 

Het EHRM heeft in Saviny/Oekraïne bepaald dat de kwaliteit van een besluit dat leidt tot 

een splitsing van een gezin, zoals een uithuisplaatsing of een gezagsbeëindigende maatregel, 

vanwege de ingrijpendheid van de maatregel gebaseerd moet zijn op een voldoende feitelijke 

grondslag. Hieronder vallen verklaringen van betrokkenen, rapportages van bevoegde autoriteiten, 

psychologische verklaringen en andere deskundige of medische verklaringen.161 Besluiten die 

slechts zijn gebaseerd op argumenten die afkomstig zijn van nationale autoriteiten, zijn volgens 

het EHRM niet gebaseerd op een voldoende feitelijke grondslag.162 Bij een besluit dat strekt tot 

uithuisplaatsing van een minderjarige of gezagsbeëindiging van een ouder, moet de rechter 

aandacht schenken aan alle relevante informatie en bewijsmiddelen. Indien de rechter besluit om 

bijvoorbeeld een minderjarige uit huis te plaatsen, dient hij tevens te motiveren waarom de 

relevante bewijsmiddelen die tegen een uithuisplaatsing pleiten niet hebben geleid tot een ander 

besluit. 163  In N.P./Moldavië heeft het EHRM voorts een streng vereiste gesteld aan de 

besluitvorming ten aanzien van een gezagsbeëindigende maatregel. Indien de verstrekte 

informatie slechts afkomstig is van nationale autoriteiten en er geen onafhankelijk 

bewijsmateriaal voor handen is, is de rechter verplicht om zelf op zoek te gaan naar onafhankelijk 

bewijsmateriaal. Bijvoorbeeld door het gelasten van onafhankelijk deskundigenonderzoek. Pas 

dan voldoet de besluitvorming aan het vereiste dat het moet zijn gebaseerd op een voldoende 

feitelijke grondslag.164  

Verder blijkt uit twee zeer recent gewezen arresten, Wetjen en anderen/Duitsland en 

Tlapak en anderen/Duitsland, dat het voldoen aan de in artikel 8 EVRM impliciet neergelegde 

procedurele vereisten belangrijk is voor de materieelrechtelijke, inhoudelijke, eisen die aan de 

besluitvorming in kinderbeschermingszaken worden gesteld.165 In deze zaken waren de rechters 

erg actief geweest. De besluiten tot uithuisplaatsing van de minderjarigen waren gebaseerd op 

informatie die afkomstig was van meerdere bronnen. De betrokken ouders waren, bijgestaan door 

hun advocaten, in de gelegenheid gesteld om tijdens de procedures al hun standpunten naar voren 

 
160 Voor een uitgebreid overzicht van de positieve en negatieve verplichtingen die gelden voor een Staat en 

voortvloeien uit artikel 8 EVRM zie: Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights 2018, p. 8-9. 
161 EHRM 18 december 2008, appl.no. 39948/06 (Saviny/Oekraïne), par. 51; EHRM 6 oktober 2015, appl.no. 

58455/13 (N.P./Moldavië), par. 69. 
162 EHRM 18 december 2008, appl.no. 39948/06 (Saviny/Oekraïne), par. 56 en 59; EHRM 6 oktober 2015, appl.no. 

58455/13 (N.P./Moldavië), par. 74. 
163 EHRM 18 december 2008, appl.no. 39948/06 (Saviny/Oekraïne), par. 56 en 59; EHRM 6 oktober 2015, appl.no. 

58455/13 (N.P./Moldavië), par. 75-78. 
164 EHRM 6 oktober 2015, appl.no. 58455/13 (N.P./Moldavië), par. 78. 
165 EHRM 22 maart 2018, appl.nos. 11308/16 & 11344/16 (Tlapak en anderen/Duitsland) en EHRM 22 maart 2018, 

appl.nos. 68125/14 & 72204/14 (Wetjen en anderen/Duitsland). 
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te brengen en de rechters hadden een deskundige ingesteld. Deze deskundige was gehoord, 

alsmede de deskundige die werd aangevoerd door de ouders en die de bevindingen van de eerste 

deskundige betwiste. Verder waren de ouders, de kinderen die oud genoeg waren, de bijzondere 

curatoren van de kinderen en de betrokkenen van de jeugdbeschermingsinstantie gehoord.166 De 

rechters hadden alle belanghebbenden en andere informanten gehoord, alle aangevoerde 

argumenten hetzelfde behandeld en alle belangen meegewogen in hun besluit. Het besluit had 

volgens het EHRM een voldoende feitelijke grondslag en was niet willekeurig of onredelijk 

Hiermee voldeed de besluitvorming aan de procedurele vereisten die voortvloeien uit artikel 8 

EVRM. 167  

5.5 Het Nederlandse recht en de praktijk getoetst aan 8 EVRM 

Op grond van de hiervoor geschetste jurisprudentie van het EHRM, kan worden geconcludeerd 

dat de volgende procedurele vereisten ten aanzien van het zorgvuldig feitenonderzoek 

voortvloeien uit artikel 8 EVRM. Ten eerste moet een ouder effectief kunnen deelnemen aan het 

besluitvormingsproces. Daarvoor is het noodzakelijk dat de ouder beschikt over alle informatie 

die in het kader van de besluitvorming wordt overlegd. Tevens moet de ouder in de gelegenheid 

worden gesteld om zijn standpunten naar voren te brengen en deze standpunten moeten in de 

besluitvorming worden meegenomen. Verder moet een ouder een rechtsmiddel tegen een 

kinderbeschermingsmaatregel kunnen aanwenden. Ten tweede moet de besluitvorming zijn 

gebaseerd op een voldoende feitelijke grondslag. Hiervoor is het noodzakelijk dat de ouder en 

eventueel de minderjarige in de gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord. De door hen 

verstrekte informatie en bewijsmiddelen moeten worden meegenomen in de besluitvorming en de 

besluitvorming mag niet slechts zijn gebaseerd op informatie die afkomstig is van nationale 

autoriteiten. Wanneer onafhankelijk bewijsmateriaal in een dossier ontbreekt bij een verzoek tot 

een gezagsbeëindigende maatregel, behoort de rechter zich actief op te stellen en zelfstandig op 

zoek te gaan naar onafhankelijk bewijsmateriaal. Bijvoorbeeld door het gelasten van 

onafhankelijk onderzoek door een deskundige. 

De beperking op het recht op inzage en/of afschrift en effectieve deelname aan het 

besluitvormingsproces 

Het is in het Nederlandse recht mogelijk om het recht op inzage en/of afschrift van stukken te 

beperken. In hoofdstuk 3 is gesteld dat deze mogelijkheid van grote waarde kan zijn voor het 

zorgvuldig feitenonderzoek. Na bestudering van de procedurele vereisten die voortvloeien uit 

artikel 8 EVRM, moet echter worden geconcludeerd het zorgvuldig feitenonderzoek juist is 

 
166 EHRM 22 maart 2018, appl.nos. 11308/16 & 11344/16 (Tlapak en anderen/Duitsland), par. 93-94. 
167 Idem, par. 81. 
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gebaat bij een terughoudende toepassing van deze beperking. Door het recht op inzage en/of 

afschrift te beperken, kunnen ouders zich niet uitlaten over alle stukken. Tevens kunnen de hieruit 

voortvloeiende belangen niet worden meegenomen in de besluitvorming. Dit is in strijd met het 

equality of arms beginsel en het vereiste dat ouders effectief moeten kunnen deelnemen aan de 

besluitvorming. Daarbij is het niet altijd te controleren of de gevoelige informatie, op basis 

waarvan een verzoek tot het beperken van het recht op inzage en/of afschrift aan ten grondslag 

ligt, ook daadwerkelijk een feitelijke weergave van de situatie is. Door de vertrouwelijkheid van 

de informatie, wordt er vaak geen hoor en wederhoor toegepast. Gelet op het vereiste dat een 

besluit gebaseerd moet zijn op een voldoende feitelijke grondslag, is het daarom zeer wenselijk 

dat de betreffende gevoelige informatie wordt ondersteund door andere verklaringen of 

omstandigheden. Een terughoudende toepassing van de beperking op het recht op inzage en/of 

afschrift waarborgt dus de rechtspositie van de ouder en het kind en het zorgvuldig 

feitenonderzoek. Hierbij dient overigens te worden opgemerkt dat het belang van het kind, 

waaronder diens veiligheid, in de besluitvorming op basis van jurisprudentie van het EHRM altijd 

een eerste overweging moet zijn.168 

Deskundigenbericht en contra-expertise en de voldoende feitelijke grondslag 

Zoals in hoofdstuk 4 is gesteld, spelen in de praktijk geld en lange wachtlijsten een rol bij het 

voortvarend laten verrichten van deskundigenonderzoek. Gelet op het equality of arms beginsel 

en het vereiste dat een besluit moet zijn gebaseerd op een voldoende feitelijke grondslag, moeten 

de mogelijkheden hiertoe wel effectief kunnen worden aangewend. Volgens Bruning mag het 

recht op contra-expertise geen lege huls zijn vanwege financiële problemen.169 Uit onderzoek 

blijkt echter dat in de laatste jaren minder vaak onafhankelijke diagnostiek wordt verricht, op 

grond van een deskundigenbericht of contra-expertise, met als belangrijkste reden dat de 

financiering van een dergelijk onderzoek niet van de grond komt.170 Hierin wordt ten aanzien van 

het EVRM in de Nederlandse rechtspraktijk tekortgeschoten. Het verdient daarom de aanbeveling 

om te investeren in het verrichten van deskundig onderzoek, zodat de rechtspositie van de ouders 

en het kind wordt gewaarborgd en een bijdrage kan worden geleverd aan zorgvuldig 

feitenonderzoek in kinderbeschermingszaken. 

 

 
168 Artikel 8 EVRM jo. 3 IVRK. 
169 Position paper M.R. Bruning 2018, p. 2. 
170 Ibidem. 
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De onderzoeksrechter en het toetsingskader, de effectieve deelname aan het proces en de 

voldoende feitelijke grondslag 

In hoofdstuk 4 is het voorstel tot de invoering van een onderzoeksrechter en een toetsingskader 

in kinderbeschermingszaken besproken. Dit voorstel werd door de gesproken kinderrechters met 

weinig enthousiasme ontvangen. Het is de daarom vraag of er op grond van het equality of arms 

beginsel en de procedurele waarborgen die voortvloeien uit artikel 8 EVRM wat valt te zeggen 

voor de wenselijkheid van een onderzoeksrechter en/of een toetsingskader in 

kinderbeschermingszaken.  

 Op grond van de jurisprudentie van het EHRM kan niet worden gesteld dat uit artikel 8 

EVRM de verplichting voortvloeit tot het invoeren van een onderzoeksrechter of een 

toetsingskader in kinderbeschermingszaken. Er worden slechts procedurele en 

materieelrechtelijke vereisten aan de besluitvormingsprocedure gesteld. Het EHRM heeft echter 

wel de noodzaak tot een actieve rol van de kinderrechter in kinderbeschermingszaken benadrukt. 

De mogelijkheden die de kinderrechter hiertoe heeft, zijn reeds in hoofdstuk 3 en 4 besproken. 

De kinderrechter is verplicht om hoor en wederhoor toe te passen en hij kan onder andere de 

behandeling van het verzoek aanhouden, bewijsopdrachten verstrekken en een 

deskundigenonderzoek gelasten. De kinderrechter heeft daarmee voldoende mogelijkheden om te 

voldoen aan het vereiste van een effectieve deelname aan het besluitvormingsproces en het 

vereiste dat het besluit moet worden gebaseerd op een voldoende feitelijke grondslag. Met 

betrekking tot het toetsingskader, beveelt Forder aan om de procedurele vereisten die voortvloeien 

uit artikel 8 EVRM en gelden voor de besluitvormingsprocedure in kinderbeschermingszaken, 

neer te leggen in een vast omlijnd toetsingsmodel.171 Deze vereisten zijn immers rechtstreeks van 

toepassing in de Nederlandse rechtsorde. Zij bepleit dat er daarom een leidende rol voor de 

kinderrechter is weggelegd en dat kinderrechters daarom niet aan de hand van een vrije 

motivering moeten werken.172 De wetenschappers van de EUR-ESL sluiten in het voorstel tot de 

invoering van het toetsingsmodel aan bij deze opvatting.  

5.6 Tussenconclusie 

In dit hoofdstuk is getracht antwoord te geven op de vraag of de rol van de kinderrechter in 

kinderbeschermingszaken ten aanzien van het zorgvuldig feitenonderzoek voldoet aan de 

procedurele vereisten die voortvloeien uit artikel 8 EVRM. Ook is bekeken of er ruimte is voor 

verbetering. Allereerst is onderzocht welke procedurele vereisten voortvloeien uit artikel 8 

EVRM en relevant zijn voor zorgvuldig feitenonderzoek bij de kinderrechter. Deze procedurele 

 
171 Forder, NJB 2016/1816, p. 2574. 
172 Ibidem. 
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vereisten zijn door het EHRM gevormd ter invulling van het in artikel 8 EVRM neergelegde 

‘noodzakelijkheidscriterium’ en vloeien mede voort uit het equality of arms beginsel. Om te 

voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium, moeten ouders volgens het EHRM effectief kunnen 

deelnemen aan het besluitvormingsproces in kinderbeschermingszaken. Daarbij gebleken dat een 

effectieve deelname aan het proces op zijn beurt weer een voorwaarde is voor het criterium dat 

de besluitvorming moet zijn gebaseerd op een voldoende feitelijke grondslag. Een voldoende 

feitelijke grondslag wordt namelijk niet aangenomen indien de besluitvorming slechts is 

gebaseerd op informatie die afkomstig is van nationale autoriteiten. Het is daarom noodzakelijk 

dat de ouders en eventueel de minderjarigen worden gehoord en de door hen verstrekte informatie 

en bewijsmiddelen worden meegenomen in de besluitvorming. Verklaringen van betrokkenen, 

rapportages van bevoegde autoriteiten, psychologische verklaringen en andere deskundige of 

medische verklaringen die worden meegenomen in de besluitvorming, dragen daarom bij aan een 

voldoende feitelijke grondslag van het besluit. Wanneer onafhankelijk bewijsmateriaal in een 

dossier ontbreekt bij een verzoek tot een gezagsbeëindigende maatregel, wordt er van de rechter 

zelfs verwacht dat hij zich actief opstelt en zelf op zoek gaat naar onafhankelijk bewijsmateriaal.  

 Gelet op het voorgaande, kan worden geconcludeerd dat de rol van de kinderrechter ten 

aanzien van het zorgvuldig feitenonderzoek voldoet aan de procedurele vereisten die voortvloeien 

uit artikel 8 EVRM. De kinderrechter kan onder andere alle belanghebbenden horen, de 

behandeling van het verzoek aanhouden en bewijsopdrachten verstrekken en 

deskundigenonderzoek gelasten. Tevens is hij verplicht om in de beschikking zijn besluit te 

formuleren. Vanuit internationaal perspectief, zijn er daarom geen argumenten die pleiten voor 

de benoeming van een onderzoeksrechter in kinderbeschermingszaken. Er zijn in de praktijk 

echter wel aandachtspunten en verbetermaatregelen denkbaar. Op grond van het equality of arms 

beginsel, het vereiste dat ouders effectief moeten kunnen deelnemen aan het 

besluitvormingsproces en het vereiste dat een besluit moet zijn gebaseerd op een voldoende 

feitelijke grondslag, is het noodzakelijk dat het recht op inzage en/of afschrift met blijvende 

terughoudendheid wordt toegepast. Dit is een aandachtspunt. Het belang van het kind moet hierin 

leidend zijn en gelet op de hiervoor genoemde procedurele vereisten, vereist dit dus een uiterst 

zorgvuldige belangenafweging. Verder vereist een besluit dat is gebaseerd op een voldoende 

feitelijke grondslag, dat er onafhankelijk bewijsmateriaal aan ten grondslag ligt. De rechter kan 

daarom een deskundigenonderzoek gelasten, maar in de praktijk spelen tijd en geld een rol bij het 

voortvarend verrichten van een dergelijk onderzoek. Het verdient daarom de aanbeveling om te 

investeren in het verrichten van deskundig onderzoek. Tot slot valt er vanuit internationaal 

perspectief volgens Forder wel wat te zeggen voor de invoering van een toetsingskader in 

kinderbeschermingszaken. Teneinde het zorgvuldig feitenonderzoek te bevorderen, pleit zij voor 
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een vast omlijnd toetsingsmodel waarin de procedurele vereisten uit artikel 8 EVRM zijn 

opgenomen. In het volgende hoofdstuk wordt een standpunt ingenomen ten aanzien van de 

wenselijkheid van de invoering van een toetsingskader en/of onderzoeksrechter in 

kinderbeschermingszaken. Tevens wordt in het volgende hoofdstuk de onderzoeksvraag 

beantwoord. 
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HOOFDSTUK 6 – Conclusies en aanbevelingen 
 

Zoals reeds in het voorwoord aan bod is gekomen, is zorgvuldig onderzoek in de 

jeugdbescherming anno 2019 een ‘hot topic’ en zijn er gedurende het schrijven van deze scriptie 

vele ontwikkelingen geweest. Deze ontwikkelingen hebben een bijdrage geleverd aan de beoogde 

rol van de kinderrechter in kinderbeschermingszaken ten aanzien van het zorgvuldig 

feitenonderzoek. In de voorgaande hoofdstukken is er vanuit nationaal perspectief en artikel 8 

EVRM naar deze rol gekeken. Hierbij is specifiek aandacht geschonken aan zowel de wet als de 

praktijk, waardoor antwoord kan worden gegeven op de volgende vraag: 

Welke rol is, met betrekking tot het verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek, op 

grond van de nationale wet- en regelgeving en artikel 8 EVRM, voor de 

kinderrechter weggelegd in kinderbeschermingszaken? Is er vanuit het Nederlandse 

recht en de praktijk of artikel 8 EVRM ruimte voor verbetering? 

De huidige rol van de kinderrechter kan het beste worden omschreven als een kinderrechter die 

wettelijk gezien, op de geschillenregeling na, beperkt blijft tot zijn rechtsprekende taak maar in 

de praktijk een actieve kinderrechter blijkt om zo te rechtspositie van de ouders en het kind te 

waarborgen. Deze rol zal hierna worden toegelicht en hierbij zullen aanbevelingen worden gedaan. 

Het belang van zorgvuldig feitenonderzoek 

Uit onderzoek naar de rechtshistorische ontwikkeling van de rol van de kinderrechter, blijkt dat 

de toenemende aandacht voor mensenrechten en professionalisering in de jeugdzorg ertoe hebben 

geleid dat de uitvoerende taken van de ondertoezichtstelling in 1995 van de kinderrechter naar de 

GI’s zijn verschoven. Hierdoor werd de kinderrechter afhankelijk van de informatie die door de 

RvdK en de GI aan hem werd verstrekt. Het feitenonderzoek werd verricht door de RvdK en de 

GI en de kinderechter had geen mogelijkheden om zelfstandig feitenonderzoek te verrichten. De 

RvdK en de GI hier echter minder ervaring mee dan de kinderrechter. Mede door de opkomende 

mensenrechten waarbij de aandacht voor de rechtspositie van de ouder en het kind toe nam, nam 

hierdoor ook de aandacht voor het belang van zorgvuldig feitenonderzoek toe. Ter versterking 

van de rechtspositie van de ouders en het kind, is het namelijk noodzakelijk dat er zorgvuldig 

feitenonderzoek in kinderbeschermingszaken wordt verricht. Er kan daarom worden 

geconcludeerd dat het belang van zorgvuldig feitenonderzoek is gelegen in het waarborgen van 

de rechtspositie van de ouders en het kind. 

Doordat het zorgvuldig feitenonderzoek niet altijd gewaarborgd bleek te zijn, groeide de 

behoefte aan meer regie en controle door de kinderrechter. In 2015 heeft daarom ook een grote 
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wetsherziening plaatsgevonden die onder meer beoogt de regiefunctie van de kinderrechter te 

versterken. De wetswijzigingen die invloed hebben gehad op de rol van de kinderrechter hebben 

dan ook als verbindende factor dat zij allen zijn gericht op het verbeteren van de rechtspositie van 

de ouder en het kind door de regierol van de kinderrechter te versterken en een uitgebreidere 

motivatieplicht voor de kinderrechter en de verzoekende instantie in kinderbeschermingszaken in 

te voeren. Dit bepaalt de huidige wettelijke rol van de kinderrechter in kinderbeschermingszaken.  

De rol van de kinderrechter in het Nederlandse recht en de praktijk 

De huidige wettelijke rol van de kinderrechter in kinderbeschermingszaken moet in het licht 

worden bezien van de toenemende aandacht voor de rechtspositie van de ouders en het kind en 

het zorgvuldig feitenonderzoek. Uit dit onderzoek is gebleken dat de kinderrechter veel regie kan 

nemen en veel instrumenten heeft om zich te laten voorzien van informatie. De kinderrechter heeft 

echter weinig instrumenten om daadwerkelijk zelf zorgvuldig feitenonderzoek te verrichten. De 

huidige wettelijke rol van de kinderrechter kan daarom het beste worden omschreven als een 

kinderrechter die regie neemt om zo de rechtspositie van de ouders en het kind te waarborgen 

maar beperkt blijft tot zijn rechtsprekende taak omdat hem, op het horen na, slechts een 

beoordeling rest over de inhoud en de kwaliteit van de geleverde informatie. In dat kader bepleiten 

verschillende ouderorganisaties om het mogelijk te maken om in kinderbeschermingszaken een 

onafhankelijke onderzoeksrechter te benoemen. Hier wordt later nader op ingegaan. 

 Uit de praktijk blijkt dat de kinderrechter meer instrumenten heeft om zelfstandig 

feitenonderzoek te verrichten. De kinderrechter kan hierin de regie voeren door de behandeling 

van een verzoek tot een kinderbeschermingsmaatregel aan te houden indien hij zich onvoldoende 

voorgelicht acht. Hij kan dan nadere bewijsopdrachten verstrekken of op een nadere behandeling 

van het verzoek personen horen, zoals de betrokken gezinsvoogd, die tijdens de eerste 

behandeling van het verzoek niet zijn verschenen. Ook het koppelen van één gezin aan één 

kinderrechter in kinderbeschermingszaken, wat in de praktijk reeds wordt beoogd, is van 

toegevoegde waarde voor het verbeteren van het feitenonderzoek. Doordat de kinderrechter zich 

niet bij iedere zitting opnieuw hoeft te verdiepen in het gehele dossier, heeft hij grondiger kennis 

van het dossier en beter zicht op de feiten in kwestie waardoor hij inhoudelijk kan anticiperen op 

de situatie en beter maatwerk kan leveren. Er zijn echter ook beperkingen op de wettelijke rol van 

de kinderrechter die het zorgvuldig feitenonderzoek in de praktijk in de weg staan. Zo spelen geld 

en lange wachtlijsten een rol bij het voortvarend laten verrichten van deskundigenonderzoek en 

is het niet mogelijk om in een kinderbeschermingszaak informatie te krijgen over een gelijktijdig 

lopende strafzaak, in het geval van huiselijk geweld of kindermishandeling. 
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Procedurele vereisten die voortvloeien uit artikel 8 EVRM 

De rol van de kinderrechter in het Nederlandse recht en de praktijk moet ook in het licht van het 

EVRM worden bezien. Op grond van het equality of arms beginsel en artikel 8 EVRM heeft het 

EHRM procedurele vereisten opgesteld die gelden voor de besluitvorming in 

kinderbeschermingszaken. Deze procedurele vereisten hebben betrekking op het waarborgen van 

de rechtspositie van de ouder en het kind en het zorgvuldig feitenonderzoek. De jurisprudentie 

die is gevormd op grond van artikel 8 EVRM, ziet met name op de invulling van het 

noodzakelijkheidscriterium. De jurisprudentie betreffende het besluitvormingsproces en het 

zorgvuldig feitenonderzoek in kinderbeschermingszaken valt hier ook onder. Uit dit onderzoek 

blijkt dat het EHRM op dit gebied de volgende vereisten heeft gevormd:  

➢ Een ouder moet effectief kunnen deelnemen aan het besluitvormingsproces: 

- Een ouder moet kunnen beschikken over de informatie waarop de autoriteiten zich 

beroepen bij het opleggen of het uitvoeren van een kinderbeschermingsmaatregel. 

- Een ouder moet in de gelegenheid worden gesteld om zijn of haar standpunten naar 

voren te brengen.  

- Deze standpunten moeten worden meegenomen in het besluitvormingsproces zodat 

deze belangen tegenover andere belangen kunnen worden afgewogen. 

- Een ouder moet, indien er een maatregel wordt opgelegd, een rechtsmiddel hiertegen 

kunnen aanwenden. 

 

➢ De besluitvorming moet zijn gebaseerd op een voldoende feitelijke grondslag: 

- De ouder en eventueel de minderjarige moeten in de gelegenheid worden gesteld om 

te worden gehoord. 

- De door hen verstrekte informatie en bewijsmiddelen moeten worden meegenomen 

in de besluitvorming. 

- De besluitvorming moet niet slechts zijn gebaseerd op informatie die afkomstig is 

van nationale autoriteiten.  

- Wanneer onafhankelijk bewijsmateriaal in een dossier ontbreekt bij een verzoek tot 

een gezagsbeëindigende maatregel, behoort de rechter zich actief op te stellen en 

zelfstandig op zoek te gaan naar onafhankelijk bewijsmateriaal. Bijvoorbeeld door 

het gelasten van onafhankelijk onderzoek door een deskundige. 

Verklaringen van betrokkenen, rapportages van bevoegde autoriteiten, psychologische 

verklaringen en andere deskundige of medische verklaringen dragen bij aan het voldoen aan het 
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criterium van een voldoende grondslag. Uit het voorgaande blijkt dat het vereiste van effectieve 

deelname aan het proces een voorwaarde is voor het verrichten van zorgvuldig feitenonderzoek 

en daarmee het versterken van de rechtspositie van de ouder en het kind in 

kinderbeschermingszaken. 

 Er kan worden geconcludeerd dat de kinderrechter voldoende wettelijke middelen in huis 

heeft om te voldoen aan de criteria die zijn gesteld door het EHRM. In de praktijk blijkt echter 

dat er ruimte is voor verbetering. Het is, zoals reeds aan de orde is gekomen, wegens gebrek aan 

financiële middelen en lange wachtlijsten niet altijd mogelijk om voortvarend een 

deskundigenonderzoek te laten verrichten. Daarmee lijkt het recht op contra-expertise een lege 

huls te worden en dreigt er niet effectief te kunnen worden voldaan aan vereiste van het EHRM 

dat de rechter zelf op zoek moet gaan naar onafhankelijk bewijsmateriaal indien dit ontbreekt bij 

een verzoek tot een gezagsbeëindigende maatregel. Ook de wettelijke mogelijkheden om het recht 

op inzage en/of afschrift te beperken dienen op grond van de jurisprudentie van het EHRM met 

grote terughoudendheid te worden benut. Bij een beperking van dit recht krijgen de ouders 

namelijk geen inzage in alle stukken en kunnen hun belangen hierdoor niet allemaal worden 

meegenomen in de besluitvorming. Gelet op de rechtspositie van de ouders moet in een dergelijke 

situatie ook aandacht zijn voor zorgvuldig feitenonderzoek en moet de betreffende gevoelige 

informatie worden ondersteund door andere verklaringen en omstandigheden waarbij het belang 

van het kind een eerste overweging vormt. Het besluit om het recht op inzage en/of afschrift te 

beperken, vereist dus een uiterst zorgvuldige belangenafweging. Hierbij dient wel in acht te 

worden genomen dat het belang van het kind in de belangenafweging een eerste overweging moet 

vormen. 

De onderzoeksrechter en het toetsingskader 

Ter versterking van de rechtspositie van de ouder en het kind in kinderbeschermingszaken, wordt 

door verschillende ouderorganisaties en wetenschappers voorgesteld om een onderzoeksrechter 

en/of toetsingskader in kinderbeschermingszaken in te voeren. De mogelijkheid tot het benoemen 

van een onderzoeksrechter in kinderbeschermingszaken heeft tot doel om het zorgvuldig 

feitenonderzoek te waarborgen. De invoering van een toetsingskader ziet met name op het 

versterken en verduidelijken van de grond waarop een kinderbeschermingsmaatregel wordt 

uitgesproken. Uit de procedurele verplichtingen van artikel 8 EVRM vloeit echter geen 

verplichting voort om een onderzoeksrechter of toetsingskader in kinderbeschermingszaken in te 

voeren. Zoals reeds is geconcludeerd, heeft de kinderrechter al voldoende wettelijke 

mogelijkheden om aan de procedurele vereisten die voortvloeien uit artikel 8 EVRM te voldoen. 
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De wenselijkheid van een onderzoeksrechter 

De kinderrechters die in het kader van deze scriptie zijn geïnterviewd, zijn niet enthousiast over 

het voorstel om een onderzoeksrechter in kinderbeschermingszaken in te voeren. Aansluitend bij 

de praktische bezwaren die door de kinderrechters zijn benoemd, is het mijns inziens niet 

wenselijk om een onderzoeksrechter in kinderbeschermingszaken te benoemen. Ten eerste 

ontbreekt de noodzaak tot benoeming van een onderzoeksrechter. De kinderrechter heeft reeds 

voldoende mogelijkheden om het zorgvuldig feitenonderzoek te waarborgen en de benoeming 

van een onderzoeksrechter biedt geen oplossing voor het niet onderscheiden van feiten en 

meningen. Ten tweede is de benoeming van een onderzoeksrechter niet efficiënt. Bij een 

benoeming dient er een nieuwe procedure te worden gestart alvorens over kan worden gegaan op 

de inhoudelijke behandeling van het verzoek. Dit kost erg veel tijd en de benoeming van een 

onderzoeksrechter kan daardoor ten koste gaan van het tijdig inzetten van een 

kinderbeschermingsmaatregel. Tot slot zijn de betwiste feiten niet altijd relevant voor de 

beoordeling van het verzoek en soms staat de interpretatie van de feiten centraal. Hier biedt een 

onderzoeksrechter geen oplossing voor.  

De wenselijkheid van een toetsingskader 

Het voorstel tot invoering van een toetsingskader in kinderbeschermingszaken, kan ook niet op 

veel enthousiasme van de geïnterviewde kinderrechters rekenen. Er is volgens hen reeds een 

toetsingskader: het wettelijke kader. Het is een open norm dat niet nader is gespecificeerd. De 

kinderrechters menen dat een toetsingskader te beperkend is voor de vraag of er een 

kinderbeschermingsmaatregel moet worden opgelegd. Mijns inziens is dit standpunt terecht. In 

de besluitvorming is het belang van het kind leidend. Dit belang is echter niet in standaard 

premissen te vatten, het is afhankelijk van een groot aantal factoren. Het bepalen van de concrete 

bedreiging in de ontwikkeling van een kind is ook afhankelijk van de persoon en de 

omstandigheden van het geval. Daarbij is een beoordeling over het belang van het kind en de 

concrete bedreigingen in de ontwikkeling van de minderjarige, onderhevig aan de heersende 

maatschappelijke visie. De besluitvorming rondom de inzet van een 

kinderbeschermingsmaatregel is mensenwerk en een toetsingskader hiervoor niet flexibel genoeg. 

 Het is mijns inziens echter wel wenselijk om een overzichtelijk en flexibel raamwerk, in 

de vorm van een richtlijn, voor de verzoekende instanties en de kinderrechter in 

kinderbeschermingszaken in te voeren. Ter invulling van dit raamwerk, dient aansluiting te 

worden gezocht bij de procedurele en materieelrechtelijke vereisten die aan de 

besluitvormingsprocedure worden gesteld en voortvloeien uit artikel 8 EVRM. Zoals hiervoor is 

benoemd, heeft het EHRM hierover uitvoerige jurisprudentie gevormd en zijn deze vereisten 
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rechtstreeks van toepassing in de Nederlandse rechtsorde. Indien de verzoekende instanties 

bekend zijn met het vereiste dat ouders effectief moeten kunnen deelnemen aan het 

besluitvormingsproces, het besluit een voldoende feitelijke grondslag moet hebben en hoe hieraan 

kan worden voldaan, kunnen zij hierop anticiperen. Dit geldt ook voor de besluitvorming bij de 

kinderrechter. De invoering van een richtlijn beoogt meer structuur in de besluitvorming te 

brengen waardoor de kennis bij de verzoekende instanties wordt vergroot, de kwaliteit van het 

verzoekschrift verbetert en de besluitvorming bij de verzoekende instantie en de kinderrechter 

inzichtelijker wordt. Dit komt ten goede aan het zorgvuldig feitenonderzoek omdat de 

internationale vereisten die hieraan worden gesteld beter worden gewaarborgd. Een raamwerk 

versterkt de rechtspositie van de ouder en het kind en hierdoor kan het draagvlak van het besluit 

worden vergroot.  

Aanbevelingen 

Ondanks de conclusie dat de kinderrechter in de praktijk een actieve kinderrechter blijkt die regie 

neemt om zo de rechtspositie van de ouders en het kind te waarborgen, zijn er verbeteringen 

denkbaar op het gebied van de rol van de kinderrechter in kinderbeschermingszaken ten aanzien 

van het zorgvuldig feitenonderzoek. Deze verbeteringen zijn gevat in aanbevelingen die beogen 

het zorgvuldig feitenonderzoek op het niveau van de kinderrechter te verbeteren en daarmee de 

rechtspositie van de ouder en het kind te versterken.  

Politiek 

1. Investeer in het verrichten van deskundigenonderzoek in kinderbeschermingszaken. 

Zowel binnen verzoekende instanties, de rechtspraak als bij instanties die dit deskundigen 

onderzoek uitvoeren.  

Rechtspraak 

2. Blijf op de hoogte van het verloop van de pilot bij de rechtbank Rotterdam om in gevallen 

van huiselijk geweld en kindermishandeling de strafzaak en de civiele 

kinderbeschermingszaak gecombineerd te behandelen. Het is wenselijk om in dergelijke 

gevallen informatie-uitwisseling tussen beide rechtsgebieden mogelijk te maken. 

3. Pas de wettelijke beperking op het recht op inzage en/of afschrift met blijvende 

terughoudendheid toe. Heb daarbij aandacht voor het zorgvuldig feitenonderzoek door in 

de belangenafweging mee te nemen dat de betreffende gevoelige informatie moet worden 

ondersteund door andere verklaringen en omstandigheden. Hanteer daarbij het belang van 

het kind, waaronder diens veiligheid, als een eerste overweging. 
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Het Rijk, de verzoekende instanties en de kinderrechter 

4. Voer een overzichtelijk raamwerk in, in de vorm van een richtlijn, dat zowel geldt voor 

de verzoekende instantie als de kinderrechter en ziet op het besluitvormingsproces in 

kinderbeschermingszaken. Sluit hierbij aan op de procedurele en materieelrechtelijke 

vereisten die aan de besluitvormingsprocedure worden gesteld en voortvloeien uit artikel 

8 EVRM. 

De voorgaande aanbevelingen beogen de rechtspositie van de ouders en het kind en het zorgvuldig 

feitenonderzoek in kinderbeschermingszaken, op het niveau van de kinderrechter, te versterken. 

Deze scriptie heeft echter geen antwoord kunnen geven op het volgende dilemma dat reeds in 

hoofdstuk 1 is geschetst: 

Dient men slechts in een opvoedsituatie ingrijpen indien de feiten overtuigend zijn 

bewezen, waarbij men het risico loopt dat in een deel van de gevallen het kind 

blijvend schade oploopt en verder in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd? Of 

dient men vroeg in te grijpen, terwijl de feiten en omstandigheden niet volledig 

helder zijn, waarbij men het risico loopt om in te grijpen in een gezinssituatie terwijl 

er geen sprake is van een ontwikkelingsbedreiging van het kind? 

De spanning tussen het belang van zorgvuldig feitenonderzoek en het belang van het tijdig 

inzetten van een kinderbeschermingsmaatregel, blijft mijns inziens een ethisch dilemma waarover 

men het in de maatschappij waarschijnlijk nooit eens zal worden. 
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Hallo, 
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Specificatie 
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