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Introductie
Kinderen zijn erbij gebaat op te groeien in
een stabiel gezinsleven. Helaas kan zo’n
stabiel gezinsleven niet altijd geboden
worden en krijgen kinderen te maken met
één of meerdere pleeggezinnen. Zo’n
20.000 Nederlandse kinderen maken
jaarlijks voor korte of langere tijd gebruik
van pleegzorg.1 Kinderen kunnen het beste
met ingrijpende beslissingen omgaan
wanneer zij bij de besluitvorming
betrokken zijn geweest en hun mening
hebben kunnen uiten. Dit journal gaat over
de rechtspositie van pleegkinderen. Wat
zijn de participatiemogelijkheden van
pleegkinderen? Worden zij betrokken bij
beslissingen en kunnen zij ook ergens
terecht als ze het niet eens zijn met de
genomen beslissing? En in hoeverre heeft
dat te maken met het op dat moment
heersende kindbeeld in de samenleving?
Maakt het uit hoe oud het kind is en in
welk land het is geboren? Zomaar wat
vragen die in dit themanummer centraal
staan.
In dit journal zijn drie artikelen
opgenomen. In het eerste artikel wordt de
rechtspositie van het (pleeg)kind in
historisch perspectief onder de loep
genomen. Hoe werd in de afgelopen
decennia naar kinderen gekeken en in
hoeverre werden zij bij beslissingen die
hen aangaan betrokken? Is het kind vooral
rechtsobject of toch ook rechtssubject? In
het eerste artikel staan deze vragen centraal
aan de hand van de onderzoeksrapporten
van Commissie Wiarda, de Nederlandse
Gezinsraad, het Verwey-Jonker Instituut en
de werkgroep wetgeving. De tweede
bijdrage is een annotatie op een arrest van

de Hoge Raad van 26 maart 2010 over een
voogdijzaak. Deze annotatie houdt de
ingenomen positie van de Hoge Raad ten
aanzien van het horen van een pleegkind
tegen het licht van het Internationaal
Verdrag voor de Rechten van het Kind
(IVRK), jurisprudentie van het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens
(EHRM) en de door de Verenigde Naties
opgestelde Guidelines for the Alternative
Care of Children. De centrale vraag in
deze annotatie is of de ingenomen positie
in overeenstemming is met deze
internationale instrumenten. In het derde
artikel neemt de auteur een kijkje buiten de
landsgrenzen. Er wordt een
rechtsvergelijking gemaakt tussen de
zelfstandige rechtsingang van het
pleegkind in Nederland en die in Engeland.
Er zijn grote verschillen tussen de toegang
tot de rechter in deze twee landen. De
beide systemen zullen bekeken en
bekritiseerd worden in het licht van het
IVRK. Dit journal zal worden afgesloten
met een slotwoord. In dit slotwoord zal,
voortbouwend op bovenstaande artikelen,
een reflectie gegeven worden op het thema.
Tevens zal vooruit geblikt worden op
mogelijke ontwikkelingen met betrekking
tot de positie van het pleegkind in de
komende jaren.
Arjan de Vries

1

Pleegzorg Nederland, Factsheet Pleegzorg 2015,
p.1.
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De minderjarige als drager van rechten in
historisch perspectief
Inleiding
De twintigste eeuw wordt ook wel de eeuw
van het kind genoemd. Nog nooit was er
meer oog voor de persoon van het kind en
het kind als drager van rechten dan in deze
eeuw. Verschillende rechten en plichten
van minderjarigen werden in wet- en
regelgeving vastgelegd. Ook voor
pleegkinderen is de twintigste eeuw van
cruciaal belang geweest. Niet alleen de
rechtspositie van pleegouders, maar ook
van het kind was voer voor discussie in
deze jaren. In deze bijdrage zal de
rechtspositie van de minderjarige bij de
horens gevat worden. De vraag hoe het
kindbeeld en de opvattingen over de
rechtspositie van de minderjarige door de
jaren heen veranderd zijn zal aan de hand
van de discussies over versterking van de
rechtspositie van het pleegkind centraal
staan. Allereerst zullen verschillende
kindbeelden uiteengezet worden, waarna
een aantal rapporten over de rechtspositie
van het pleegkind worden behandeld,
gevolgd door de rechtspositie van het
pleegkind in het huidige stelsel. Daarna zal
mijn gefundeerde standpunt op de
rechtspositie gegeven worden en wordt er
afgesloten met een conclusie.

zorg of behandeling.1 In 1959 werd een
nieuwe verklaring, namelijk de
Declaration of the Rights of the Child
aangenomen. Het kind werd in deze
verklaring meer erkend als rechtssubject,
dan als rechtsobject.2 Al snel na de
verklaring van 1959 werd gestart met het
opstellen van een nieuw verdrag. Dit
verdrag, genaamd het Verdrag inzake de
Rechten van het Kind (IVRK) ging niet
langer uit van het kind als persoon die
behoefte heeft aan bescherming, maar van
het kind als drager van rechten.3

Ook voor pleegkinderen is de
twintigste eeuw van cruciaal
belang geweest. Niet alleen de
rechtspositie van pleegouders,
maar ook van het kind was
voer voor discussie in deze
jaren.
Deze instrumenten van de vorige eeuw
laten zien dat er verschillende
‘kindbeelden’ zijn. Karl Hanson heeft deze
kindbeelden in vier ‘scholen’ opgedeeld,
namelijk Paternalism, Liberation, Welfare

Verschillende kindbeelden
Zoals gesteld wordt de twintigste eeuw ook
wel de eeuw van het kind genoemd. In
deze eeuw zijn verschillende verklaringen
en verdragen rondom het kind tot stand
gekomen. In 1924 werd de Declaration of
Geneva aangenomen. Deze verklaring
bevatte vooral beginselen over het kind als
persoon die behoefte heeft aan specifieke

1

T. Liefaard, Deprivation of Liberty of Children in
Light of International Human Rights Law and
Standards, Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia
Publishing 2008, p. 22.
2
T. Liefaard, Deprivation of Liberty of Children in
Light of International Human Rights Law and
Standards, Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia
Publishing 2008, p. 25.
3
T. Liefaard, Deprivation of Liberty of Children in
Light of International Human Rights Law and
Standards, Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia
Publishing 2008, p. 28.
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en Emancipation.4
Het Paternalisme gaat uit van het kind als
afhankelijk, toekomstig burger, over het
algemeen onbekwaam om rationale keuzes
te maken. Het kind moet volgens deze
stroming vooral beschermd worden tegen
zichzelf en tegen anderen. Kinderen
hebben dan ook slechts behoefte aan een
speciale behandeling en speciale rechten. 5
Dit standpunt is in lijn met de eerste
internationale verklaring omtrent het kind
van 1924.
De Liberation stroming neemt het
tegenovergestelde standpunt in. Kinderen
worden gezien als onafhankelijke burgers,
bekwaam om gegronde, rationele
beslissingen te maken. Kinderen moeten
volledig kunnen participeren in de
samenleving.6
Het kindbeeld Welfare neemt ten opzichte
van de vorige twee kindbeelden een meer
genuanceerd standpunt in en ziet kinderen
als zowel toekomstig als huidig burger. Het
uitgangspunt is dat kinderen onbekwaam
zijn, maar dat het tegendeel bewezen kan
worden. De bewijslast ligt dan bij degene
die beargumenteert dat het kind bekwaam
is. Deze benadering is dominant in het
beleid van verschillende
kinderrechtenorganisaties, zoals UNICEF.7
De Emancipation stroming ziet het kind
ook als zowel toekomstig als huidig
burger, maar gaat ervan uit dat het kind
bekwaam is, totdat het tegendeel bewezen
is. De bewijslast ligt dan bij degene die
beargumenteert dat het kind onbekwaam
is. Volgens deze stroming gaat het recht
om te participeren voor op het recht op

4

K. Hanson, Schools of thought in children’s
rights, Children’s Rights Unit, University Institute
Kurt Bosch 2008, p. 12.
5
K. Hanson, Schools of thought in children’s
rights, Children’s Rights Unit, University Institute
Kurt Bosch 2008, p. 12.
6
K. Hanson, Schools of thought in children’s
rights, Children’s Rights Unit, University Institute
Kurt Bosch 2008, p. 13.
7
K. Hanson, Schools of thought in children’s
rights, Children’s Rights Unit, University Institute
Kurt Bosch 2008, p. 15.

bescherming.8
Uit het feit dat het IVRK uitgaat van het
kind als drager van rechten en niet als
object wat beschermd moet worden,
kunnen we concluderen dat een meer
liberaal kindbeeld wordt geprefereerd
boven een paternalistisch kindbeeld.
Rapporten over de rechtspositie van het
pleegkind
In de afgelopen vijftig jaar is een aantal
rapporten gepubliceerd over de
rechtspositie van het pleegkind. In
chronologische volgorde zullen vier
rapporten met bijbehorend kindbeeld
behandeld worden.

Uit het feit dat het IVRK
uitgaat van het kind als
drager van rechten en niet als
object wat beschermd moet
worden, kunnen we
concluderen dat een meer
liberaal kindbeeld wordt
geprefereerd boven een
paternalistisch kindbeeld
Commissie Wiarda
In 1971 bracht de commissie Wiarda het
rapport ‘Jeugdbeschermingsrecht’ uit
waarin aanbevelingen werden gedaan over
een vernieuwd jeugdbeschermingsrecht.
De commissie gaat uit van een systeem van
geleidelijke rechtsverkrijging voor
minderjarigen in het civiele recht. Hiermee
wordt bedoeld dat minderjarigen gezien
moeten worden als principieel
handelingsbekwaam met enkele
uitzonderingen.9 Dit leidt tot de
8

K. Hanson, Schools of thought in children’s
rights, Children’s Rights Unit, University Institute
Kurt Bosch 2008, p. 16.
9
Commissie Wiarda, Jeugdbeschermingsrecht, ’s
Gravenhage: Staatsuitgeverij 1971, p. 57.
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overtuiging dat het stelsel uit moet gaan
van een minderjarige met eigen rechten, in
plaats van een minderjarige die beschermd
moet worden. Het kind vooral beschermen
zorgt ervoor dat de eigen mogelijkheden
van een jong mens onderschat worden.10
Dit resulteert in een maatregelenpakket
met een accentverschuiving van toezicht
op de uitoefening van de ouderplicht naar
bewaken van de rechten van het kind.11
Daarnaast stelt de commissie Wiarda voor
minderjarigen vanaf zestien jaar een
mogelijkheid van beroep bij de
kinderrechter in geval van een conflict te
geven.12
Het rapport van de commissie Wiarda gaat
uit van de mondigheid van de minderjarige
en is een belangrijk rapport geweest voor
de hervormingen binnen het
jeugdbeschermingsrecht. Minderjarigen
worden in dit rapport gezien als dragers
van rechten. Het zien van minderjarigen als
principieel handelingsbekwaam met enkele
uitzonderingen duidt op het kindbeeld
Emancipation. Op dat moment was er
echter een stelsel van schaarse
uitzonderingen op een principiële
handelingsonbekwaamheid,13 wat duidt op
een kindbeeld dat tussen Paternalism en
Welfare in ligt.

Het zien van minderjarigen
als principieel
handelingsbekwaam met
enkele uitzonderingen duidt
op het kindbeeld
Emancipation

Nederlandse Gezinsraad
De Nederlandse Gezinsraad bracht in 1993
een rapport uit waarin gepleit wordt voor
een vergaande versterking van de positie
van pleegkinderen. De NGR geeft aan dat
er vraagtekens te zetten zijn bij de
leeftijdsgrens van twaalf jaar bij het
oproepen van kinderen.14 Daarnaast stelt
de NGR in het rapport dat minderjarigen
geen recht hebben om in hoger beroep te
gaan tegen beslissingen die niet stroken
met de tijdens het verhoor kenbaar
gemaakte mening, wat wordt gezien als
een lacune in de rechtspositie van
minderjarigen.15
Uit het rapport kan opgemaakt worden dat
het voorstel van commissie Wiarda om
minderjarigen van zestien jaar en ouder de
mogelijkheid van beroep te geven, niet
over is genomen. De mogelijkheid voor
minderjarigen van twaalf jaar en ouder om
gehoord te worden is wel overgenomen uit
het advies van commissie Wiarda.16
Gesteld kan worden dat het kindbeeld in
zo’n twintig jaar niet veel veranderd is.
Alhoewel de NGR de aanbevelingen van
commissie Wiarda overneemt, wordt het
kind in de Nederlandse wet en in de
samenleving nog gezien als rechtsobject in
plaats van rechtssubject. Hieruit kan
afgeleid worden dat het kindbeeld Welfare
van toepassing is.
Verwey-Jonker Instituut
Het Verwey-Jonker Instituut stelt in 2000
dat de rechtspositie van minderjarigen nog
buitengewoon zwak is. Waar bij zeer jonge
kinderen vooral de positie van pleegouders
versterkt dient te worden, dient de
rechtspositie van de minderjarige van
twaalf jaar en ouder zelf versterkt te
14

10

Commissie Wiarda, Jeugdbeschermingsrecht, ’s
Gravenhage: Staatsuitgeverij 1971, p. 58.
11
Commissie Wiarda, Jeugdbeschermingsrecht, ’s
Gravenhage: Staatsuitgeverij 1971, p. 60.
12
Commissie Wiarda, Jeugdbeschermingsrecht, ’s
Gravenhage: Staatsuitgeverij 1971, p. 102.
13
Commissie Wiarda, Jeugdbeschermingsrecht, ’s
Gravenhage: Staatsuitgeverij 1971, p. 57.

Nederlandse Gezinsraad, Pleegzorg vervangend
ouderschap?, Den Haag: Nederlandse Gezinsraad
1993, p. 51.
15
Nederlandse Gezinsraad, Pleegzorg vervangend
ouderschap?, Den Haag: Nederlandse Gezinsraad
1993, p. 52.
16
Nederlandse Gezinsraad, Pleegzorg vervangend
ouderschap?, Den Haag: Nederlandse Gezinsraad
1993, p. 51.
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worden. Het instituut stelt voor een
advocaat toe te voegen bij ingrijpende
(pleegzorg)beslissingen, zoals
uithuisplaatsing en terugplaatsing. Volgens
het rapport is de huidige constructie van de
benoeming van een bijzondere curator te
omslachtig.17 Het lijkt erop dat de
opstellers van dit rapport het kind steeds
meer zien als onafhankelijke drager van
rechten. Door de minderjarige bij te laten
staan door een advocaat wordt het voor hen
mogelijk om volledig te participeren in de
samenleving. Dit duidt op een kindbeeld
tussen Emancipation en Liberation in.
Werkgroep wetgeving
Het advies ‘Kinderen eerst’ van de
werkgroep wetgeving heeft geleid tot de
herziening van de
kinderbeschermingsmaatregelen in 2015.
In dit advies grijpt de werkgroep terug op
het voorstel van het Verwey-Jonker
Instituut om minderjarigen ambtshalve een
bijzondere curator of advocaat toe te
voegen.18 De werkgroep gaat hier niet in
mee, omdat op deze manier het juridisch
karakter van de kinderbescherming
geaccentueerd wordt. De werkgroep
betwijfelt of dit in het belang van de
betrokkenen, waaronder het kind, is. 19 De
verwachting wordt uitgesproken dat met de
introductie van de verplichte
procesvertegenwoordiging de soepelheid
van kinderrechters verloren gaat.20 De
werkgroep stelt voor om de Raad voor de
Kinderbescherming en de Bureaus

Jeugdzorg/Nidos (de huidige
gecertificeerde instellingen) te verplichten
cliënten te wijzen op de mogelijkheid om
een advocaat in te schakelen inclusief de
mogelijkheid van gefinancierde
rechtshulp.21
De werkgroep doet een stap terug ten
opzichte van het rapport van het VerweyJonker Instituut wat betreft de verplichte
procesvertegenwoordiging, met als reden
de juridisering van gezinsconflicten. Dit
duidt op een wat meer paternalistisch
kindbeeld ten opzichte van de vorige
rapporten. De werkgroep acht het van
belang minderjarigen te beschermen tegen
het juridische karakter van de
kinderbescherming. Gesteld kan worden
dat de werkgroep het kind niet ziet als
onafhankelijk drager van rechten met de
mogelijkheid om volledig te participeren in
(pleegzorg)beslissingen of in de
samenleving. Het is volgens de werkgroep
wel van belang dat de rechtspositie van
minderjarigen versterkt wordt, onder meer
door het verplicht wijzen op de
mogelijkheid een advocaat in te schakelen,
wat duidt op een kindbeeld tussen Welfare
en Paternalism, waarbij het kindbeeld
meer neigt naar Welfare.

De verwachting wordt
uitgesproken dat met de
introductie van de verplichte
procesvertegenwoordiging de
soepelheid van kinderrechters
verloren gaat

17

Verwey-Jonker Instituut, Met recht onder
toezicht gesteld – Evaluatie van de herziene OTSwetgeving, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut 2000,
p. 134.
18
Werkgroep wetgeving, Kinderen Eerst, advies
van de werkgroep wetgeving voor aanpassing van
de kinderbeschermingswetgeving, Utrecht, augustus
2006, p. 25.
19
Werkgroep wetgeving, Kinderen Eerst, advies
van de werkgroep wetgeving voor aanpassing van
de kinderbeschermingswetgeving, Utrecht, augustus
2006, p. 26.
20
Werkgroep wetgeving, Kinderen Eerst, advies
van de werkgroep wetgeving voor aanpassing van
de kinderbeschermingswetgeving, Utrecht, augustus
2006, p. 26.

De huidige rechtspositie van de
minderjarige
In het huidige stelsel is de minderjarige
onbekwaam om op te treden in civiele
21

Werkgroep wetgeving, Kinderen Eerst, advies
van de werkgroep wetgeving voor aanpassing van
de kinderbeschermingswetgeving, Utrecht, augustus
2006, p. 26.
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zaken. Wel heeft de minderjarige een
aantal formele rechtsingangen dat in het
kader van pleegzorgbeslissingen van
belang is. Zo kunnen in zaken waarin
sprake is van een ondertoezichtstelling of
een uithuisplaatsing minderjarigen zich in
een aantal gevallen richten tot de rechter.
De minderjarige kan een verzoek doen tot
vervanging van de gezinsvoogd (artikel
1:259 BW), tot opheffing van de
ondertoezichtstelling (artikel 1:261 BW),
tot vervallenverklaring (artikel 1:264 BW)
of intrekking van een aanwijzing van de
gezinsvoogd (artikel 1:265 BW) en tot
beëindiging of bekorting van de
uithuisplaatsing (artikel 1:265d BW).22
Deze formele rechtsingangen staan alleen
open voor de minderjarige van twaalf jaar
of ouder.

Wel heeft de minderjarige
een aantal formele
rechtsingangen dat in het
kader van
pleegzorgbeslissingen van
belang is

Naast deze uitzonderingen voor situaties
waarbij sprake is van een
ondertoezichtstelling of een
uithuisplaatsing zijn er uitzonderingen in
het kader van een arbeidsovereenkomst,
een geneeskundige
behandelingsovereenkomst of een gesloten
plaatsing. Daarnaast kent Nederland ook
de informele rechtsingang, op grond van
artikel 1:251a lid 4 BW en op grond van
artikel 1:377g BW. Deze informele
rechtsingangen staan ook open voor de
minderjarige onder de twaalf jaar die in
staat kan worden geacht tot een redelijke
waardering van zijn belangen ter zake.
22

M.R. Bruning, T. Liefaard & P.
Vlaardingerbroek, Jeugdrecht en jeugdhulp,
Amsterdam: Reed Business Information 2016, p.
315.

Het kindbeeld Welfare is van toepassing op
de huidige situatie, daar enkel een aantal
participatiemogelijkheden bestaat voor
minderjarigen boven de twaalf jaar. Men
ziet het kind als onbekwaam, tenzij het
tegendeel bewezen wordt.
Gefundeerd standpunt
Sinds de totstandkoming van het IVRK
wordt het kind steeds meer als drager van
rechten aangemerkt. Ook in Nederland
staat de rechtspositie van de minderjarige
in het middelpunt van de
wetenschappelijke belangstelling.
Bovenstaande rapporten hebben duidelijk
gemaakt dat er veel discussie rondom de
positie van het pleegkind is. In het huidige
stelsel hebben minderjarigen geen
zelfstandige rechtsingang. Er is wel een
aantal formele rechtsingangen, maar het is
voor pleegkinderen niet mogelijk om
bijvoorbeeld om een
kinderbeschermingsmaatregel te verzoeken
of beroep aan te tekenen tegen een
machtiging uithuisplaatsing. 23 Ook van de
mogelijkheid om een bijzondere curator te
benoemen wordt nauwelijks gebruik
gemaakt, blijkt uit onderzoek van het
Verwey-Jonker Instituut.24 Dit blijkt ook
uit het meer recente rapport van de
Kinderombudsman over de bijzondere
curator.25 Geconcludeerd kan worden dat
het kind in de Nederlandse rechtsorde nog
niet geheel wordt gezien als onafhankelijk
drager van rechten met de mogelijkheid
23

M.J. Steketee, A.M. Overgaag & K.D.
Lünnemann, Minderjarigen als procespartij? Een
onderzoek naar de bijzondere curator en een
formele rechtsingang voor minderjarigen, Utrecht:
Verwey-Jonker Instituut 2003, p. 3.
24
M.J. Steketee, A.M. Overgaag & K.D.
Lünnemann, Minderjarigen als procespartij? Een
onderzoek naar de bijzondere curator en een
formele rechtsingang voor minderjarigen, Utrecht:
Verwey-Jonker Instituut 2003, p. 4.
25
Kinderombudsman,
De bijzondere curator, een lot uit de loterij?
Adviesrapport over waarborging van de stem
en de belangen van kinderen in de praktijk, 5 juli
2012, p. 25-37.
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om volledig te participeren in de
samenleving. Het kind is vaak afhankelijk
van volwassenen, zoals ouders en
instanties als de bijzondere curator. Er is
dan ook nog veel winst te behalen. Naar
mijn mening heeft de werkgroep
wetgeving een stap terug gedaan door het
advies om een advocaat toe te voegen bij
conflicten van de hand te wijzen. Op deze
manier zouden minderjarigen namelijk
volledig kunnen participeren in hen
betreffende zaken. Pleegkinderen zouden
op die manier effectief deel kunnen nemen
aan de procedures. Door te wijzen op de
negatieve effecten van het accentueren van
het juridische karakter heeft de werkgroep
laten blijken de minderjarige nog niet als
volledig zelfstandig rechtssubject te zien.
Daar het advies van de werkgroep heeft
geleid tot de herziening van de
kinderbeschermingsmaatregelen in 2015,
bestaat de mogelijkheid tot het toevoegen
van een advocaat in het huidige stelsel niet.

Het kind is vaak afhankelijk
van volwassenen, zoals ouders
en instanties als de bijzondere
curator

Naar mijn mening heeft de minderjarige in
het huidige stelsel onvoldoende
mogelijkheden om effectief te participeren
en is meer onderzoek naar de rechtspositie
van de minderjarige in het huidige stelsel
gewenst.
Conclusie
De rechtspositie van het pleegkind is de
afgelopen veertig jaar onderwerp geweest
van verschillende rapporten. De commissie
Wiarda heeft in 1971 een revolutionair
rapport geschreven over de noodzakelijke
aanpassingen in het
jeugdbeschermingsrecht. Sindsdien wordt
de minderjarige steeds meer als
onafhankelijk drager van rechten erkend en
schommelt het kindbeeld tussen Welfare en
Emancipation. Hoewel de opvattingen over
de rechtspositie van de minderjarige steeds
meer naar een liberaal kindbeeld neigen,
kan het niet ontkend worden dat
minderjarigen op dit moment nog weinig te
zeggen hebben in procedures waarbij zij
betrokken zijn. Het verdient dan ook
aanbeveling dat opnieuw gekeken wordt
naar de mogelijkheden die minderjarigen
op dit moment hebben en de kansen die er
liggen om het kind volledig te laten
participeren in de samenleving. Alleen op
die manier kan een minderjarige echt als
drager van rechten erkend worden.
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Het hoorrecht van een elfjarige: dan toch
een automatisme?
Annotatie op HR 26 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2226 (mrs. A.M.J. van Buchem-Spapens, J.C.
van Oven en W.A.M. van Schendel)

1. Gedurende de afgelopen decennia heeft
Nederland zich gecommitteerd aan
verschillende kinder- en
mensenrechtenverdragen. Zo hebben het
Internationaal Verdrag voor de Rechten
van het Kind (IVRK) en het Europees
Verdrag inzake de Rechten van de Mens
(EVRM) op diverse manieren een
belangrijke rol gespeeld in de nationale
rechtsorde. Ook voor kinderen in de
pleegzorg zijn deze verdragen van belang.
Het IVRK en het EVRM hebben
bijgedragen aan de versteviging van de
rechtspositie van het pleegkind en meer
specifiek aan het horen van het pleegkind.

Het IVRK en het EVRM
hebben bijgedragen aan de
versteviging van de
rechtspositie van het
pleegkind en meer specifiek
aan het horen van het
pleegkind

2. Op 26 maart 2010 heeft de Hoge Raad
heeft zich uitgesproken over een
voogdijzaak. Centraal in deze noot staat de
vraag of de ingenomen positie van de Hoge
Raad ten aanzien van het horen van het
pleegkind in deze zaak in
overeenstemming is met het IVRK, het
EVRM en de Guidelines for the
Alternative Care of Children. Hiertoe
zullen allereerst kort de feiten van de zaak
en het oordeel van de Hoge Raad

uiteengezet worden. Vervolgens zal het
arrest tegen het licht van artikel 809
Wetboek van Rechtsvordering (Rv), het
IVRK, het EVRM en de Guidelines
gehouden worden. Daarna volgen kritische
kanttekeningen op onderhavig arrest en
wordt er afgesloten met een conclusie.
3. Aan onderhavige zaak ligt een treurige
situatie ten grondslag. In 2008 overleed de
moeder die eenhoofdig gezag had over
haar dochter. Ten tijde van het overlijden
bestond geen testament waarin een voogd
benoemd was. Wanneer er geen voogd is
aangewezen, beslist de rechter over de
voogdijbenoeming, op grond van artikel
1:295 Burgerlijk Wetboek (BW). De
oudtante, oudoom en de oma aan
moederszijde van het meisje verzochten
het gerechtshof niet Bureau Jeugdzorg,
maar oma met de voogdij te belasten.
Subsidiair verzochten zij de stichting met
de voogdij te belasten, maar voorts te
bepalen dat de dochter zal opgroeien in het
gezin van de oudtante.1 Het hof ging hier
niet in mee en bekrachtigde de beschikking
van de rechtbank Utrecht. 2 De stichting
werd met de voogdij belast en de dochter
bleef in het pleeggezin.
4.In cassatie klagen de verzoekers onder
meer dat het kind geen gelegenheid heeft
gekregen zich uit te laten over de te nemen
beslissing, conform artikel 12 lid 2 IVRK.
Het hof had niet kunnen beslissen over de
voogdij zonder de dochter ofwel haar
1

HR 26 maart 2010, ECLI:NL:PHR:2010:BL2226,
r.o. 1.11.
2
HR 26 maart 2010, ECLI:NL:PHR:2010:BL2226,
r.o. 1.15.
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bijzonder curator in de gelegenheid te
stellen zich uit te laten over de wensen van
de dochter, aldus het eerste onderdeel van
de klacht.3 De overige onderdelen van de
klacht stellen dat het oordeel onvoldoende
is gemotiveerd door niet in te gaan op de
brief van de bijzonder curator, dat het hof
ongemotiveerd voorbij is gegaan aan de
mening van de dochter en dat het hof niet
zonder een deskundigenonderzoek tot een
definitieve beslissing had kunnen komen.4
Deze noot richt zich vooral op het eerste
onderdeel van de klacht.
5. De Hoge Raad maakt korte metten met
het cassatieberoep door te stellen dat de
aangevoerde klachten niet tot cassatie
leiden en dat op grond van artikel 81 RO
geen nadere motivering nodig is.5 In het
arrest geeft de Hoge Raad aan dat de
conclusie van de Advocaat-Generaal tot
verwerping van het cassatieberoep strekt.6
Gelukkig is de Advocaat-Generaal
uitgebreider in haar bewoordingen. Zij stelt
dat het hof niet verplicht was de dochter,
die de leeftijd van twaalf jaren nog niet had
bereikt, te horen.7 Hiertoe voert zij aan dat
deze verplichting niet blijkt uit artikel 12
IVRK en artikel 809 Rv en dat in het
rapport van de Raad voor de
Kinderbescherming en in de brief van de
bijzonder curator aandacht wordt besteed
aan de opvattingen en gevoelens van de
dochter. Ook de familie en andere
belangenbehartigers hebben de mening van
de dochter kenbaar gemaakt.8 Het oordeel
dat het hof de dochter zelf had moeten
horen, faalt, aldus de Advocaat-Generaal.
Ook de andere drie onderdelen falen.
3

HR 26 maart 2010, ECLI:NL:PHR:2010:BL2226,
r.o. 2.2.
4
HR 26 maart 2010, ECLI:NL:PHR:2010:BL2226,
r.o. 2.2.
5
HR 26 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2226,
r.o. 3.
6
HR 26 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2226,
r.o. 2.
7
HR 26 maart 2010, ECLI:NL:PHR:2010:BL2226,
r.o. 2.11.
8
HR 26 maart 2010, ECLI:NL:PHR:2010:BL2226,
r.o. 2.11.

6. De Hoge Raad laat op grond van artikel
81 RO een motivering achterwege, maar
verwijst wel naar de conclusie. De vraag in
dezen is of de door de Advocaat-Generaal
ingenomen positie ten aanzien van het
horen van de dochter in overeenstemming
is met nationale en internationale
instrumenten. In het hiernavolgende zullen
allereerst de verschillende artikelen en
verdragen uiteengezet worden.

Bij het commentaar op dit
artikel wordt gesteld dat de in
de wet opgenomen
leeftijdsgrens geen absolute
scheidslijn is
7. Artikel 809 Rv stelt dat in zaken
betreffende minderjarigen de rechter niet
beslist dan na de minderjarige van twaalf
jaren of ouder in de gelegenheid te hebben
gesteld hem zijn mening kenbaar te maken.
Verder kan de rechter minderjarigen die de
leeftijd van twaalf jaren nog niet hebben
bereikt, in de gelegenheid stellen hem hun
mening kenbaar te maken op een door hem
te bepalen wijze, op grond van de tweede
volzin. Uit dit artikel vloeit voort dat de
rechter niet verplicht is de beneden
twaalfjarige te horen en dat hij zijn
beslissing om niet te horen niet behoeft te
motiveren, aldus de Hoge Raad.9 Bij het
commentaar op dit artikel wordt gesteld
dat de in de wet opgenomen leeftijdsgrens
geen absolute scheidslijn is. Dit betekent
dat het oproepen en horen van
minderjarigen van twaalf jaar een
automatisme behoort te zijn, maar dat het
afzien van het horen van beneden
twaalfjarigen niet op dezelfde manier een
automatisme kan en mag zijn.10 Ook de
9

HR 24 januari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF0204,
r.o. 3.3.
10
B.E.S. Chin-A-Fat, ‘Het horen van de
minderjarige jonger dan 12 jaar’, in: Groene Serie
Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer: Kluwer
(online).
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Advocaat-Generaal verwijst hiernaar in
rechtsoverweging 2.9.11
8. Artikel 12 van het IVRK is één van de
belangrijkste principes uit het verdrag. Het
artikel stelt dat kinderen in staat gesteld
moeten worden om hun mening vrijelijk te
uiten in alle gelegenheden die het kind
betreffen, waarbij aan de mening van het
kind passend belang wordt gehecht in
overeenstemming met zijn of haar leeftijd
en rijpheid. Het tweede lid stelt dat het
kind in de gelegenheid gesteld moet
worden om te worden gehoord in iedere
gerechtelijke procedure die het kind
betreft. Dit horen kan zowel direct als
indirect. Het VN-Kinderrechtencomité
heeft zich in General Comment No. 12
uitgelaten over artikel 12 IVRK. Allereerst
stelt het comité dat lidstaten ervan uit
moeten gaan dat minderjarigen in staat zijn
om hun mening te uiten.12 Daarnaast
beveelt het comité de lidstaten aan dat,
waar mogelijk, minderjarigen direct
gehoord worden.13 Daarbij wordt
aangemerkt dat er in veel gevallen sprake
kan zijn van een loyaliteitsconflict. In deze
gevallen kan het indirect horen van
minderjarigen een risico opleveren. Het is
dan ook van groot belang dat de mening
van het kind goed overgebracht wordt bij
de rechter.14

Daarnaast beveelt het comité
de lidstaten aan dat, waar
mogelijk, minderjarigen
direct gehoord worden

9. De Memorie van Toelichting op de
Goedkeuringswet van het IVRK geeft aan
dat de rechter bevoegd is een kind te horen
dat de leeftijd van twaalf jaar nog niet
heeft bereikt. Ook kan de mening van het
kind op een andere manier duidelijk
worden gemaakt, bijvoorbeeld door de
rapportage van de Raad voor de
Kinderbescherming.15
10. Ook het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens (EHRM) heeft zich
uitgesproken over de participatie van
minderjarigen. Het hof heeft in het kader
van artikel 8 EVRM erkend dat
beslissingen in de pleegzorg het recht op
familieleven van de minderjarigen raken.
Inbreuken op dit recht moeten te
rechtvaardigen zijn in het licht van artikel
8. In de zaak Sahin tegen Duitsland stelde
het hof dat artikel 8 was geschonden,
omdat de Duitse rechter onvoldoende had
gemotiveerd waarom hij had afgezien van
het horen van een kind van vijf jaar.16 De
zaak werd echter verwezen naar de Grote
Kamer, die vervolgens stelde dat het te ver
gaat om altijd te verlangen dat een kind
wordt gehoord of dat een deskundige
wordt ingeschakeld.17 Het hangt af van de
omstandigheden van het geval. Wortmann
merkt in haar noot op dat het hof niet zegt
dat een vijfjarig kind niet gehoord hoeft te
worden. Volgens haar levert de verwijzing
naar de omstandigheden van het geval niet
veel op.18 Wortmann sluit haar noot af
door te stellen dat de leeftijdsgrens van
twaalf jaar in Nederland met veel minder
stelligheid gehanteerd zou moeten worden
dan nu het geval is.19
Het hof heeft zich ook in de zaak M&M
15

11

HR 26 maart 2010,
ECLI:NL:PHR:2010:BL2226, r.o. 2.9.
12
CRC General Comment No. 12 (2009) The Right
of the Child to be Heard, CRC/C/GC12, par. 20.
13
CRC General Comment No. 12 (2009) The Right
of the Child to be Heard, CRC/C/GC12, par. 36.
14
CRC General Comment No. 12 (2009) The Right
of the Child to be Heard, CRC/C/GC12, par. 36.

Kamerstukken II 1992-1993, 22 855 (R 1451), nr.
3, p. 23.
16
EHRM 11 oktober 2001, Sahin t.
Duitsland, NJ 2002, 417, m.nt. S.F.M. Wortmann,
r.o. 46-49.
17
EHRM 8 juli 2003, Sahin t. Duitsland, NJ 2004,
136, m.nt. S.F.M. Wortmann, r.o. 73.
18
EHRM 8 juli 2003, Sahin t. Duitsland, NJ 2004,
136, m.nt. S.F.M. Wortmann, par. 4.
19
EHRM 8 juli 2003, Sahin t. Duitsland, NJ 2004,
136, m.nt. S.F.M. Wortmann, par. 4.
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tegen Kroatië uitgesproken over artikel 8
EVRM. Minderjarigen moeten gehoord en
geraadpleegd worden, waarbij rekening
gehouden moet worden met hun
ontwikkelende vermogens en capaciteit.20
Daarmee wordt aansluiting gezocht bij
artikel 12 van het IVRK. Ook hieruit blijkt
dat het hof de afgelopen jaren de invloed
van het IVRK steeds meer heeft erkend.21
In deze zaak concludeerde het hof dat er
sprake was van een schending van artikel
8, omdat de minderjarige niet gehoord en
geraadpleegd werd. Bruning stelt in haar
noot dat met dit oordeel kinderrechten
hoogtij vieren in Straatsburg, omdat het
recht om gehoord te worden benadrukt
wordt in deze uitspraak.22
11. De Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties heeft ter ondersteuning
en versterking van de uitvoering van het
IVRK de Guidelines for the Alternative
Care of Children (Guidelines) opgesteld.23
In de Guidelines wordt gesteld dat bij alle
beslissingen in de alternatieve zorg de
belangen en rechten van het kind als
uitgangspunt moeten gelden. Tevens moet
rekening gehouden worden met het recht
van het kind te worden gehoord en met zijn
of haar mening.24 In de Guidelines wordt
ook aangesloten bij de evolving capacities
die in het IVRK een leidend beginsel
vormen.
11. De vraag in deze noot is of de door de
Hoge Raad ingenomen positie ten aanzien
van het horen van de minderjarige in
overeenstemming is met nationale en
internationale instrumenten. Deze vraag
20

EHRM 29 december 2015, M&M t. Kroatië,
EHRC 2015/234, m. nt. M.R. Bruning, r.o. 171.
21
A. Daly, ‘The right of children to be heard in
civil proceedings and the emerging law of the
European Court of Human Rights’, The
International Journal of Human Rights, Volume 15,
Issue 3, 2011, p, 454.
22
EHRM 29 december 2015, M&M t. Kroatië,
EHRC 2015/234, m. nt. M.R. Bruning, par. 10..
23
Guidelines for the Alternative Care of
Children, A/RES/64/142, 24 februari 2010, par. 1.
24
Guidelines for the Alternative Care of
Children, A/RES/64/142, 24 februari 2010, par. 6.

kan naar mijn mening positief beantwoord
worden, maar er zijn wel kanttekeningen te
plaatsen bij deze positie. Dit standpunt zal
nu verder toegelicht worden. Allereerst
moet gesteld worden dat het hof in
onderhavige zaak niet in strijd heeft
gehandeld met artikel 809 Rv. Dit artikel
stelt dat het aan de rechter is om te bepalen
of een minderjarige onder de twaalf jaar
gehoord moet worden. De dochter had de
leeftijd van twaalf jaar nog niet bereikt,
dus de rechter had de discretionaire
bevoegdheid het kind niet te horen. In het
commentaar op dit artikel in de Groene
Serie wordt gesteld dat de rechter
voldoende geïnformeerd kan worden
indien de Raad voor de Kinderbescherming
bij de zaak betrokken is.25 In onderhavige
zaak heeft de raad een rapport opgesteld
met daarin de opvattingen en gevoelens
van de dochter over plaatsing in een
pleeggezin.26 Daarnaast heeft ook de
bijzonder curator een brief geschreven en
hebben de familie en andere
belangenbehartigers de mening van het
kind kenbaar gemaakt. 27 De rechter kon en
mocht volgens de letter van de wet op
grond van deze informatie tot zijn oordeel
komen.

De rechter kon en mocht
volgens de letter van de wet
op grond van deze informatie
tot zijn oordeel komen

12. Tegelijkertijd plaatsen zowel het VNKinderrechtencomité als het EHRM
kanttekeningen bij een leeftijdsgrens bij
het horen van minderjarigen. Het comité
25

B.E.S. Chin-A-Fat, ‘Het horen van de
minderjarige jonger dan 12 jaar’, in: Groene Serie
Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer: Kluwer
(online).
26
HR 26 maart 2010,
ECLI:NL:PHR:2010:BL2226, r.o. 2.11.
27
HR 26 maart 2010,
ECLI:NL:PHR:2010:BL2226, r.o. 2.11.
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stelt dat staten ervan uit moeten gaan dat
alle minderjarigen in staat zijn om (verbaal
dan wel non-verbaal) een mening te
vormen en dat staten moeten erkennen dat
het kind het recht heeft zich te uiten.28 Het
EHRM stelt in Sahin tegen Duitsland en
M&M tegen Kroatië dat het horen van
minderjarigen onder de twaalf jaar
afhankelijk is van de omstandigheden van
het geval, mede gelet op de leeftijd en de
rijpheid van het kind.29 Ook in de
Guidelines worden de leeftijd en de
ontwikkelende capaciteiten van het kind
benoemd.30 Het niet horen van het kind dat
in onderhavige zaak bijna de leeftijd van
twaalf jaar heeft bereikt, moet de
wenkbrauwen doen fronsen. Het feit dat
het meisje niet langer onder gezag van
familieleden, maar van Bureau Jeugdzorg
stond maakt de zaak des te ingewikkelder.
De vraag of en hoe zij dan
vertegenwoordigd wordt en hoe haar
mening betrokken wordt bij de
besluitvorming doet dan ook terecht rijzen.

Het lijkt erop alsof het afzien
van het horen van het meisje
toch een automatisme is in
deze zaak

Mijns inziens voert het te ver om het
oordeel van de Kamer in de zaak Sahin
tegen Duitsland te volgen en ieder kind te
horen, maar bij ingrijpende beslissingen,
zoals plaatsing in een pleeggezin zou een
kind dat bijna twaalf jaar is zoals in
onderhavig geval de mogelijkheid moeten
krijgen zijn mening te uiten. Op deze
manier wordt inhoud gegeven aan de
omstandigheden van het geval, zoals de
leeftijd en rijpheid. Het lijkt erop alsof het
afzien van het horen van het meisje toch
een automatisme is in deze zaak, in
weerwil van het commentaar op artikel 809
Rv. Het hof zich er in onderhavige zaak
gemakkelijk vanaf gemaakt door te
volstaan met het raadsrapport en de brief
van de bijzonder curator en zou er goed
aan hebben gedaan de dochter te horen.
13. Op 26 maart 2010 heeft de Hoge Raad
zich uitgesproken over een voogdijzaak.
De centrale vraag was of de door de Hoge
Raad ingenomen positie ten aanzien van
het horen van de minderjarige in
overeenstemming is met nationale en
internationale instrumenten.
Geconcludeerd kan worden dat er in deze
zaak gehandeld is conform nationaal recht,
maar dat er op grond van het IVRK,
jurisprudentie van het EHRM en de
Guidelines wel kanttekeningen zijn te
plaatsen bij dit arrest. De Hoge Raad zou
er goed aan doen zich opnieuw te buigen
over de stelligheid die gehanteerd wordt
wat betreft het horen van minderjarigen
onder de twaalf jaar. Dit zou de
Nederlandse rechtspraktijk ten goede
komen.

28

CRC General Comment No. 12 (2009) The Right
of the Child to be Heard, CRC/C/GC12, par. 21.
29
EHRM 8 juli 2003, Sahin t. Duitsland, NJ 2004,
136, m.nt. S.F.M. Wortmann, r.o. 73.
30
Guidelines for the Alternative Care of
Children, A/RES/64/142, 24 februari 2010, par. 6.
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De zelfstandige rechtsingang: een
rechtsvergelijking
Inleiding

Het recht op participatie in het IVRK

De vraag wat je aan rechten hebt zolang je
ze niet kunt effectueren is meer nog dan
voor volwassenen van essentieel belang
voor minderjarigen. Al sinds de
totstandkoming van het Internationaal
Verdrag voor de Rechten van het Kind
(IVRK) is de manier waarop minderjarigen
kunnen participeren in
(kinderbeschermings)procedures
onderwerp van gesprek in diverse lidstaten.
In de afgelopen jaren is in verschillende
landen onderzoek gedaan naar de
participatie van minderjarigen in deze
procedures. In dit paper zal de vraag
centraal staan wat de overeenkomsten en
verschillen zijn tussen Nederland en
Engeland wat betreft de zelfstandige
rechtsingang van het minderjarige
pleegkind en hoe daar in het licht van het
IVRK naar gekeken moet worden. Om
deze vraag te beantwoorden zal allereerst
kort het recht op participatie in het IVRK
behandeld worden. Vervolgens zullen de
mogelijkheden van de zelfstandige
rechtsingang in Nederland uiteen worden
gezet, waarna de behandeling van de
zelfstandige rechtsingang in Engeland
volgt. Daarna worden de systemen met
elkaar vergeleken en in het licht van het
IVRK bezien. Er wordt afgesloten met een
conclusie.

Het recht op participatie is neergelegd in
artikel 12 van het IVRK. Het artikel stelt
dat kinderen in staat gesteld moeten
worden om hun mening vrijelijk te uiten in
alle aangelegenheden die het kind
betreffen, waarbij aan de mening van het
kind passend belang wordt gehecht in
overeenstemming met zijn of haar leeftijd
en rijpheid. Op grond van het tweede lid
moet het kind in de gelegenheid gesteld
worden om te worden gehoord in iedere
gerechtelijke procedure die het kind
betreft. Artikel 12 verankert het recht om
te worden gehoord en het recht op toegang
tot de rechter. Het VNKinderrechtencomité heeft zich in General
Comment No. 12 uitgelaten over artikel 12
IVRK. Het comité stelt dat lidstaten ervan
uit moeten gaan dat minderjarigen in staat
zijn om hun mening te uiten.1 Volgens het
comité bepaalt artikel 12 dat leeftijd alleen
niet voldoende kan zijn om de betekenis
van de mening van het kind te bepalen,
maar dat rijpheid ook een belangrijke rol
speelt.2 Rijpheid moet in het licht van
artikel 12 gelezen worden als het
vermogen van het kind om zijn of haar
mening te uiten in bepaalde zaken op een
redelijke en onafhankelijke wijze.3
Paragraaf 33 van General Comment No. 12
geeft aan dat het recht om gehoord te
worden zowel van toepassing is op
procedures die gestart zijn door anderen als
procedures die door kinderen zelf zijn

Artikel 12 verankert het recht
om te worden gehoord en het
recht op toegang tot de rechter

1

CRC General Comment No. 12 (2009) The Right
of the Child to be Heard, CRC/C/GC12, par. 20.
2
CRC General Comment No. 12 (2009) The Right
of the Child to be Heard, CRC/C/GC12, par. 29.
3
CRC General Comment No. 12 (2009) The Right
of the Child to be Heard, CRC/C/GC12, par. 30.
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geïnitieerd.4 Daarnaast stelt paragraaf 53
dat in pleegzorgzaken ingrepen met een
klacht van een kind geïnitieerd kunnen
worden.5
De zelfstandige rechtsingang in
Nederland
In Nederland wordt over het algemeen
aangenomen dat de minderjarige
onbekwaam is om in civiele zaken als eiser
of gedaagde op te treden.6 Dit volgt uit
artikel 1:245 en 1:247 Burgerlijk Wetboek
(BW) waar wordt gesteld dat
minderjarigen onder gezag staan en dat de
gezagsdragers tevens de wettelijke
vertegenwoordigers van het kind zijn.7 Op
dit beginsel van de onbekwaamheid van
minderjarigen zijn verschillende
uitzonderingen gemaakt in het kader van
(pleeg)zorgbeslissingen. Zo kunnen in
zaken waarin sprake is van een
ondertoezichtstelling of een
uithuisplaatsing minderjarigen zich in een
aantal gevallen richten tot de rechter. De
minderjarige kan een verzoek doen tot
vervanging van de gezinsvoogd (artikel
1:259 BW), tot opheffing van de
ondertoezichtstelling (artikel 1:261 BW),
tot vervallenverklaring (artikel 1:264 BW)
of intrekking van een aanwijzing van de
gezinsvoogd (artikel 1:265 BW) en tot
beëindiging of bekorting van de
uithuisplaatsing (artikel 1:265d BW).8
Deze mogelijkheden staan alleen open
voor de minderjarige van twaalf jaar of
ouder.
Naast deze uitzonderingen voor situaties
waarbij sprake is van een
4

CRC General Comment No. 12 (2009) The Right
of the Child to be Heard, CRC/C/GC12, par. 33.
5
CRC General Comment No. 12 (2009) The Right
of the Child to be Heard, CRC/C/GC12, par. 53.
6
M.R. Bruning, T. Liefaard & P. Vlaardingerbroek,
Jeugdrecht en jeugdhulp, Amsterdam: Reed
Business Information 2016, p. 314.
7
E. Jansen, ‘De eigen(aardige) procesbevoegdheid
van de minderjarige’, NJB 2016/1563.
8
M.R. Bruning, T. Liefaard & P. Vlaardingerbroek,
Jeugdrecht en jeugdhulp, Amsterdam: Reed
Business Information 2016, p. 315.

ondertoezichtstelling of een
uithuisplaatsing zijn er nog tal van andere
uitzonderingen bijvoorbeeld in het kader
van een arbeidsovereenkomst, een
geneeskundige behandelingsovereenkomst
of een gesloten plaatsing. Daarnaast kent
Nederland ook de informele rechtsingang,
op grond van artikel 1:251a lid 4 BW en op
grond van artikel 1:377g BW. Deze
informele rechtsingangen staan open voor
de minderjarige van twaalf jaar of ouder en
de minderjarige onder de twaalf jaar die in
staat kan worden geacht tot een redelijke
waardering van zijn belangen ter zake. De
informele rechtsingang op grond van
artikel 1:251a lid 4 BW kan aangewend
worden in het kader van een verzoek tot
erkenning van eenhoofdig gezag en de
informele rechtsingang op grond van
artikel 1:377g BW in het kader van
omgang en informatie.

Op dit beginsel van de
onbekwaamheid van
minderjarigen zijn
verschillende uitzonderingen
gemaakt in het kader van
(pleeg)zorgbeslissingen
Buiten de verschillende (in)formele
rechtsingangen zoals hierboven genoemd,
heeft de minderjarige nog de mogelijkheid
om bij de rechter om een bijzondere
curator te verzoeken, op grond van artikel
1:250 BW. De Hoge Raad benadrukt deze
mogelijkheid voor de minderjarige.9 De
minderjarige heeft tevens de mogelijkheid
om in hoger beroep te gaan tegen het
afwijzen van het verzoek tot benoeming
van een bijzondere curator.10

9

HR 4 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR4850,
r.o.3.4.3.
10
HR 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1409, r.o.
3.4.5.
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De bijzondere curator kan de minderjarige
ter zake, zowel in als buiten rechte,
vertegenwoordigen.

Minderjarigen kunnen op elke
leeftijd verzoeken aan een
procedure deel te nemen
waarin hij een belang heeft

De zelfstandige rechtsingang in
Engeland
Allereerst is het goed op te merken dat
Engeland alleen algemene regelgeving
omtrent de toegang tot de rechter voor de
minderjarige kent. Er is geen specifieke
regelgeving voor pleegzorg.
In Engeland hebben minderjarigen en hun
vertegenwoordigers het recht om civiele
zaken bij de rechter te brengen wanneer
hun rechten geschonden worden.
Minderjarigen kunnen op elke leeftijd
verzoeken aan een procedure deel te
nemen waarin hij een belang heeft. 11 Hier
moet de rechter vervolgens wel
toestemming voor geven. De rechter maakt
hierbij gebruik van het sufficient age and
understanding criterium.12 Een
minderjarige kan ook zelf een procedure
starten, maar ook in dit geval zal de rechter
enkel toestemming geven als aan het
criterium van sufficient age and
understanding is voldaan. Wanneer de
rechter oordeelt dat het kind voldoet aan
het criterium, zal hij een advocaat
toegevoegd krijgen door de rechtbank.13
11

Civil Procedure Rules 1998, Rule 16.2. Zie ook:
Child Rights International Network (CRIN), Access
to justice for children: England and Wales, January
2013, p. 3.
12
M.J. Steketee, A.M. Overgaag & K.D.
Lünnemann, Minderjarigen als procespartij? Een
onderzoek naar de bijzondere curator en een
formele rechtsingang voor minderjarigen, Utrecht:
Verwey-Jonker Instituut 2003, p. 72.
13
M.J. Steketee, A.M. Overgaag & K.D.
Lünnemann, Minderjarigen als procespartij? Een
onderzoek naar de bijzondere curator en een

De minderjarige zal met zijn raadsman
overleggen of iemand anders hem zal
vertegenwoordigen, bijvoorbeeld zijn
wettelijke vertegenwoordiger of iemand
anders die hij vertrouwt.14
De minderjarige heeft in familierechtelijke
procedures recht op een gespecialiseerde
maatschappelijk werker, een guardian ad
litem. De guardian ad litem, vergelijkbaar
met de bijzondere curator in Nederland,
onderhandelt met de betrokken instanties
vanuit het belang van het kind.15 De
rechter moet deze persoon ambtshalve
toevoegen in familierechtelijke procedures,
tenzij hij ervan overtuigd is dat het niet
nodig is in het belang van het kind.16 De
minderjarige kan in die gevallen zonder
guardian ad litem procederen. De
guardian ad litem heeft de mogelijkheid
een advocaat voor het kind aan te wijzen.
Er is dan sprake van dubbele
belangenbehartiging van het kind, wat
wordt gezien als een instrument om tot
goede vertegenwoordiging van het kind te
komen.17
Wanneer de minderjarige een guardian ad
litem niet in zijn belang acht, kan hij de
rechtbank verzoeken zonder deze
vertegenwoordiger te procederen.18 Tevens
formele rechtsingang voor minderjarigen, Utrecht:
Verwey-Jonker Instituut 2003, p. 72.
14
M.J. Steketee, A.M. Overgaag & K.D.
Lünnemann, Minderjarigen als procespartij? Een
onderzoek naar de bijzondere curator en een
formele rechtsingang voor minderjarigen, Utrecht:
Verwey-Jonker Instituut 2003, p. 73.
15
M.J. Steketee, A.M. Overgaag & K.D.
Lünnemann, Minderjarigen als procespartij? Een
onderzoek naar de bijzondere curator en een
formele rechtsingang voor minderjarigen, Utrecht:
Verwey-Jonker Instituut 2003, p. 73.
16
Family Procedure Rules 2010, Rule 16.3. Zie
ook: Child Rights International Network (CRIN),
Access to justice for children: England and Wales,
January 2013, p. 4.
17
M.J. Steketee, A.M. Overgaag & K.D.
Lünnemann, Minderjarigen als procespartij? Een
onderzoek naar de bijzondere curator en een
formele rechtsingang voor minderjarigen, Utrecht:
Verwey-Jonker Instituut 2003, p. 73.
18
Family Procedure Rules 2010, Rule 16.6. Zie
ook: Child Rights International Network (CRIN),
Access to justice for children: England and Wales,
January 2013, p. 4.
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kunnen ze de rechter vragen de aanstelling
van de advocaat te beëindigen.19 Het is
echter wel zo dat de minderjarige een
guardian ad litem moet hebben in zaken
waarin hij niet het onderwerp is, maar als
procespartij is toegevoegd.20
Vergelijking en kritiek
Hierboven zijn de zelfstandige
rechtsingangen in Nederland en Engeland
uiteengezet. In het hiernavolgende zullen
beide systemen behandeld en bekritiseerd
worden. Aan het eind van deze paragraaf
zal bekeken worden hoe de systemen zich
verhouden tot het IVRK en General
Comment No. 12 van het VNKinderrechtencomité.
Het Nederlandse systeem
Het systeem van de zelfstandige
rechtsingang in Nederland is gestoeld op
het beginsel van de onbekwaamheid van
minderjarigen om in civiele procedures
zelfstandig op te treden. Van Leuven en De
Klerk21 concluderen dat er geen systeem,
geen logica en geen toegankelijkheid in de
huidige regelgeving waargenomen kan
worden. 22 Zij stellen dan ook voor om,
indien een onvoorwaardelijke formele
rechtsingang niet de voorkeur geniet, na te
denken over één of twee rechtsingangen
die enerzijds waarborgen bieden voor
minderjarigen die iets van de rechter willen
en anderzijds onbezonnen procederen in
voldoende mate kunnen voorkomen of

19

Family Procedure Rules 2010, Rule 16.29. Zie
ook: Child Rights International Network (CRIN),
Access to justice for children: England and Wales,
January 2013, p. 4.
20
Family Procedure Rules 2010, Rule 16.5. Zie
ook: Child Rights International Network (CRIN),
Access to justice for children: England and Wales,
January 2013, p. 4.
21
Mr. C.A.R.M. van Leuven is raadsheer in het Hof
Den Haag en mr. M.J. de Klerk is gerechtssecretaris
in dit hof.
22
C.A.R.M. van Leuven & M.J de Klerk, ‘Formele
en informele rechtsingang(en)
minderjarige’, EB 2013/32.

tegengaan.23 Jansen24 gaat mee in het
standpunt van Van Leuven en De Klerk
omtrent de ontoegankelijkheid van de
huidige regelgeving. Hij stelt een
versimpelingsoperatie voor, waarbij alle
wettelijke bijzondere civielrechtelijke
procesbevoegdheden geschrapt moeten
worden. De minderjarige die tot een
redelijke waardering van zijn belangen in
staat is, moet zelf in procedures op kunnen
treden of een procedure in kunnen leiden.25
Het beginsel van de redelijke waardering
van belangen zou een plaats moeten
krijgen in het Wetboek van
Rechtsvordering.26

De minderjarige die tot een
redelijke waardering van zijn
belangen in staat is, moet zelf
in procedures op kunnen
treden of een procedure in
kunnen leiden
Mijns inziens snijden Van Leuven en De
Klerk een wezenlijk punt aan door te
zeggen dat het huidige systeem onlogisch
en ontoegankelijk is. Het lijkt erop alsof de
wetgever zelf ook niet meer weet bij welke
situaties de mogelijkheid van de
zelfstandige rechtsingang aanwezig is of
moet zijn. De keuze om voor bepaalde
situaties wel een zelfstandige rechtsingang
te creëren en voor andere situaties niet lijkt
nergens op gestoeld. Het voorstel van
Jansen om het beginsel van de redelijke
23

C.A.R.M. van Leuven & M.J de Klerk, ‘Formele
en informele rechtsingang(en)
minderjarige’, EB 2013/32.
24
Mr. N.A.W.E. Jansen is cassatiemedewerker bij
Wijn & Stael advocaten te Utrecht en daarnaast
ondermeer cabaretier bij de Sunday Assembly. De
bijdrage is op persoonlijke titel geschreven. Bij HR
29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1409 was de
auteur beroepsmatig betrokken als gerechtsauditeur
van de Hoge Raad.
25
E. Jansen, ‘De eigen(aardige) procesbevoegdheid
van de minderjarige’, NJB 2016/1563.
26
E. Jansen, ‘De eigen(aardige) procesbevoegdheid
van de minderjarige’, NJB 2016/1563.
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waardering van belangen een plek te geven
in het Wetboek van Rechtsvordering
vertoont gelijkenissen met het criterium
van sufficient age and understanding wat
door de Engelse rechter wordt gebruikt. Op
deze manier is toegang tot de rechter niet
langer afhankelijk van de leeftijd van de
minderjarige, maar speelt ook de rijpheid
van het kind een rol. Een bijkomend
voordeel is dat het pleegkind op die manier
zelf in de gelegenheid wordt gesteld om
zijn mening te uiten, in plaats van de
wettelijke vertegenwoordiger. Het is
immers bijzonder te noemen dat
pleegkinderen in pleegzorgzaken
gewoonlijk vertegenwoordigd worden door
hun ouders die op dat moment niet eens
voor hen zorgen.

minderjarige niet mogelijk te verzoeken
zonder een bijzondere curator te
procederen.
Er is echter ook wat aan te merken op het
systeem van Engeland. Zo heeft Engeland
geen aparte regelgeving voor pleegzorg.
Dit maakt dat er geen bijzondere aandacht
is voor deze specifieke zorgbeslissingen.
Dat is een gemis, daar deze beslissingen
zeer ingrijpend zijn in het leven van
minderjarigen. Daarnaast stelt Fortin dat
het relatief ongebruikelijk is dat kinderen
hun eigen procedure starten. Zij worden
eerder in de juridische molen getrokken
door ouders die het niet eens zijn met
bepaalde opvoedingsbeslissingen.28
De systemen in het licht van het IVRK

Het systeem in Engeland lijkt eenvoudiger
en begrijpelijker dan het systeem in
Nederland. Engeland hanteert in civiele
zaken een beginsel van
procesbekwaamheid en procesbevoegdheid
zonder onderscheid te maken op grond van
leeftijd en voegt in familierechtelijke
procedures een extra waarborg toe door
ambtshalve een guardian ad litem aan te
wijzen. Op deze manier komt men
tegemoet aan het standpunt uit het IVRK
dat minderjarigen zowel algemene als
speciale rechten (moeten) hebben.27 De
guardian ad litem komt overeen met de
Nederlandse bijzondere curator. In
Engeland kan echter een advocaat naast de
guardian ad litem aangesteld worden, deze
mogelijkheid bestaat in Nederland niet.
Daarnaast is het in Nederland voor een

Hoe moeten deze systemen bezien worden
in het licht van het IVRK en General
Comment No. 12? Vooropgesteld moet
worden dat het Nederlandse systeem
onlogisch en ontoegankelijk is. Dit komt
de participatie van minderjarigen niet ten
goede. Volwassenen verdwalen al snel in
het doolhof van de zelfstandige
rechtsingang voor minderjarigen, laat staan
de minderjarigen zelf. Verder kunnen we
stellen dat het Nederlandse systeem door
het bepalen van een leeftijdsgrens van
twaalf jaar niet geheel overeenkomt met
artikel 12 IVRK en General Comment No.
12. In deze documenten wordt niet
gesproken over een leeftijdsgrens, maar
wordt gesteld dat het uitgangspunt is dat de
minderjarige capabel is om zijn of haar
mening te uiten. Er moet niet alleen
gekeken worden naar de leeftijd, maar ook
de rijpheid van het kind. Wat dat betreft is
het systeem van Engeland meer in
overeenstemming met het IVRK. Door
geen leeftijdsgrens te stellen maar te
oordelen op basis van het sufficient age
and understanding criterium sluit het
systeem aan bij artikel 12 IVRK waar
wordt gesteld dat aan de mening van het
kind passend belang moet worden gehecht

27

28

Daarnaast stelt Fortin dat het
relatief ongebruikelijk is dat
kinderen hun eigen procedure
starten
Het Engelse systeem

K. Hanson, Schools of thought in children’s
rights, Children’s Rights Unit, University Institute
Kurt Bosch 2008, p. 8.

J. Fortin, Children’s Rights and the Developing
Law, Cambridge: Cambridge University Press
2009, p. 234.
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in overeenstemming met de leeftijd en
rijpheid van het kind.

De Nederlandse wetgever zou
er goed aan doen een kritische
blik te werpen op het huidige
systeem van de zelfstandige
rechtsingang

Conclusie
De centrale vraag in dit paper was wat de
overeenkomsten en verschillen zijn tussen
Nederland en Engeland wat betreft de
zelfstandige rechtsingang van het
minderjarige pleegkind en hoe daar in het
licht van het IVRK naar gekeken moet
worden. Geconcludeerd kan worden dat er
grote verschillen zijn tussen de regelgeving
in Engeland en de regelgeving in

Nederland wat betreft de zelfstandige
rechtsingang bij (pleeg)zorgbeslissingen.
Daar waar de Nederlandse regelgeving
bepalingen heeft die specifiek over
pleegzorgbeslissingen gaan, kent het
Engelse systeem enkel algemene
regelgeving. Dit maakt het systeem echter
wel overzichtelijker en toegankelijker.
Tegelijkertijd is het Engelse systeem meer
in overeenstemming met het IVRK door, in
tegenstelling tot Nederland, geen
leeftijdsgrens te stellen maar gebruik te
maken van het sufficient age and
understanding criterium. De Nederlandse
wetgever zou er goed aan doen een
kritische blik te werpen op het huidige
systeem van de zelfstandige rechtsingang.
Wellicht kan een kijkje in de keuken bij
onze westerburen daar een handje bij
helpen.
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Slotwoord
Het thema van dit journal is de
rechtspositie van het pleegkind. De drie
artikelen opgenomen in dit journal hebben
verschillende hoeken van deze
rechtspositie belicht. Het eerste artikel
belichtte het historisch perspectief van de
rechtspositie van het pleegkind. Het
tweede artikel was een annotatie op het
arrest van de Hoge Raad van 26 maart
2010 waarbij de vraag centraal stond of de
ingenomen positie ten aanzien van het
horen van een minderjarige in
overeenstemming was met nationale en
internationale instrumenten. In de laatste
bijdrage werd een rechtsvergelijking
gemaakt tussen de Nederland en Engeland
wat betreft de zelfstandige rechtsingang
van een minderjarige.
Wat kunnen we concluderen uit deze
artikelen met betrekking tot de
rechtspositie van het pleegkind? Allereerst
dat de Nederlandse tendens van de
minderjarige zien als rechtssubject de
internationale tendens volgt. Sinds de
totstandkoming van het IVRK in 1989
wordt de minderjarige steeds meer gezien
als onafhankelijk drager van rechten in
plaats van als object dat beschermd moet
worden. Deze opvatting vind je terug in de
verschillende rapporten die in de afgelopen
decennia zijn gepubliceerd. Met het
revolutionaire rapport van de Commissie
Wiarda nam men een aanvang met het zien
van minderjarigen als mondige,
onafhankelijke burgers. Sinds dit rapport
neigen de opvattingen over de rechtspositie
van de minderjarige steeds meer naar een
liberaal kindbeeld. Tegelijkertijd hebben
de drie artikelen laten zien dat er ook nog
genoeg schort aan de rechtspositie van het
pleegkind. Zo moet geconcludeerd worden
dat pleegkinderen op dit moment nog

weinig te zeggen hebben in procedures
waarbij zij betrokken zijn. Het pleegkind
onder de twaalf jaar heeft enkel de
informele rechtsingang en kan gehoord
worden op grond van artikel 809 Wetboek
van Rechtsvordering. De mogelijkheid van
de informele rechtsingang is afhankelijk
van het oordeel van de rechter dat de
minderjarige onder de twaalf jaar in staat is
tot een redelijke waardering van zijn
belangen te komen. De rechter heeft wat
betreft artikel 809 Rv een discretionaire
bevoegdheid om de minderjarige onder de
twaalf jaar te horen. Deze discretionaire
bevoegdheid biedt ook niet altijd genoeg
waarborgen, getuige het arrest van de Hoge
Raad waarop de tweede bijdrage een
annotatie is. In die zaak had het pleegkind
de leeftijd van twaalf jaar bijna bereikt,
maar zag de rechter er toch vanaf het kind
te horen.
De formele rechtsingang staat vervolgens
alleen open voor de minderjarige boven de
twaalf jaar. Het hanteren van een
leeftijdsgrens is niet volledig in lijn met het
IVRK, waarin wordt gesteld dat er aan de
mening van het kind passend belang
gehecht moet worden in overeenstemming
met zijn of haar leeftijd en rijpheid.
Daarnaast is het echter zo dat er een
handjevol formele rechtsingangen in het
Burgerlijk Wetboek opgenomen is. Op
deze manier heeft het pleegkind niet
volledig de mogelijkheid betrokken te zijn
bij beslissingen die het aangaat. Tevens
kan gesteld worden dat het huidige
systeem van de formele rechtsingang een
doolhof is voor de jurist, laat staan voor de
leek. Kortom het huidige systeem komt de
effectieve participatie van de minderjarige
niet ten goede.
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Het pleegkind heeft in het huidige systeem
nog weinig te zeggen in procedures
waarbij het betrokken is. Leidt deze
wetenschap tot de noodzaak om de
regelgeving aan te passen? Wellicht. Van
Leuven en De Klerk concluderen dat er in
de huidige regelgeving geen systeem, geen
logica en geen toegankelijkheid zit en
pleiten voor een nieuw systeem waarbij er
slechts twee rechtsingangen zijn. Jansen
stelt een versimpelingsoperatie voor
waarbij de minderjarige die tot een
redelijke waardering van zijn belangen in
staat is, zelf in procedures op moet kunnen
treden of zelf een procedure in moet
kunnen leiden. Deze twee artikelen geven
de ontevredenheid met de huidige invulling
van het recht om te participeren uit het
IVRK goed weer. Dat zou kunnen leiden
tot een ontwikkeling in de komende jaren
waarbij de regelgeving aangepast wordt
om tot een betere rechtspositie van het
pleegkind te komen. Tegelijkertijd heeft de
wetgever zich nog niet willen branden aan
het aanpassen van de regelgeving omtrent
de participatie van een minderjarige. Dit
terwijl in 2015 nog de Wet herziening

kinderbeschermingsmaatregelen in
werking is getreden. Deze wet vloeide
voort uit het onderzoeksrapport van de
werkgroep wetgeving. De werkgroep gaf
in dit rapport aan dat het juridische
karakter van de kinderbescherming niet
teveel geaccentueerd moet worden. De
wetgever heeft het advies van de
werkgroep opgevolgd en achtte meer
mogelijkheden voor de minderjarige ook
niet nodig. De vraag is dan ook of de
rechtspositie van het pleegkind in de nabije
komende jaren aangepast zal worden.
Kortom, de rechtspositie van het pleegkind
is in de huidige regelgeving nog niet
optimaal verankerd. Er is een aantal
kanttekeningen te plaatsen bij de huidige
regelgeving. Het pleegkind heeft wat
mogelijkheden, maar kan op dit moment
nog niet volledig participeren in
beslissingen die hem of haar aangaan. Het
zou goed zijn als er in de komende jaren
kritisch gekeken wordt naar de huidige
rechtspositie. Betrokkenheid bij de
besluitvorming komt het accepteren van
ingrijpende beslissingen immers ten goede.
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