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VOORWOORD!
!
Voor! u! ligt! mijn! Masterscriptie! ter! afronding! van! de! Masteropleiding! Arubaans! recht!
aan!de!Universiteit!van!Aruba,!welke!ik!met!plezier!heb!gevolgd.!Omdat!mijn!interesse!
al! een! tijd! in! het! personen@! en! familierecht! ligt,! heb! ik! gekozen! voor! een! onderwerp!
binnen!dit!rechtsgebied.!
Gedurende! het! schrijven! van! mijn! scriptie! heb! ik! diverse! obstakels! ervaren.! Dit!
scriptieproces!ervaar!ik!dan!ook!als!een!zeer!leerzame!periode!in!mijn!leven.!Graag!zou!
ik! in! verband! hiermee! van! deze! mogelijkheid! gebruik! willen! maken! om! enkele!
personen! te! bedanken! die! op! een! of! andere! manier! hebben! bijgedragen! aan! de!
totstandkoming!van!deze!scriptie.!!
Een!eerste!dankwoord!gaat!uit!naar!mijn!ouders,!die!mij!hebben!grootgebracht!en!die!
mij! altijd! hebben! bijgestaan.! Voorts! ben! ik! een! enorme! dank! verschuldigd! aan! mijn!
scriptiebegeleidster! mw.! mr.! M.! Gielen! voor! haar! begeleiding! gedurende! dit! traject.!
Uw! adviezen,! opmerkingen,! kritisch! blik! en! steun! brachten! mij! telkens! tot! nieuwe!
inzichten!waardoor!ik!mijn!scriptie!met!succes!kon!afronden.!Daarnaast!wens!ik!prof.!
mr.!G.R.!de!Groot!te!danken!voor!zijn!bereidheid!om!als!coreferent!te!staan!en!zitting!
te! nemen! in! de! commissie! en! mw.! S.Z.! Geerman,! MA,! beleidsmedewerker! bij! de!
Directie!Sociale!Zaken!en!voorzitter!van!het!Arubaanse!Kinderrechtencomité!om!zitting!
te!nemen!in!de!commissie.!
Overigens! is! het! van! belang! om! mw.! mr.! E.M.D.! Angela;! rechter! bij! het! Gerecht! in!
Eerste!Aanleg,!mw.!mr.!Monabelle!Pieternella;!jurist!bij!de!Directie!Voogdijraad,!mw.!
Olivia!Croes!van!de!Directie!Buitenlandse!Betrekkingen,!mw.!Anneke!Nicolaas!–!Lucas;!
directrice! van! Fundacion! Guia! Mi,! de! medewerkers! van! Bureau! Sostenemi! en! de!
medewerkers! van! het! Orthopedagogisch! Centrum,! Casa! Cuna! en! Imeldahof! te!
bedanken!voor!hun!medewerking!gedurende!het!schrijven!van!mijn!scriptie.!!
Tot!slot!wil!ik!mijn!overige!familieleden,!vrienden,!collega’s!en!partner!bedanken!voor!
hun! vele! positieve! en! bemoedigende! woorden! waardoor! zij! ervoor! hebben! gezorgd!
dat!ik!maar!bleef!doorzetten.!Zonder!jullie!was!ik!nooit!tot!dit!eindresultaat!gekomen.!
!
Ik!wens!u!veel!leesplezier!toe.!
!
Adrienne!I.N.!Fräser!
Aruba,!18!september!2015!
!
!
‘In!order!to!succeed,!we!must!first!believe!that!we!can’!
@!Nikos!Kazantzakis!@!
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INLEIDING!
!
‘Doe!meer!aan!kinderrechten!’!In!het!kort!is!dat!de!boodschap!van!het!UNICEF!rapport!
2013!en!van!het!Verenigde!Naties!Comité!voor!de!Rechten!van!het!Kind!(VN@Comité)!
aan! Aruba! na! de! diverse! aanbevelingen! met! betrekking! tot! het! implementeren! en!
uitvoeren!van!het!Verdrag!inzake!de!Rechten!van!het!Kind!(VRK).!!
UNICEF,! de! kinderrechtenorganisatie! van! de! Verenigde! Naties,! wordt! in! het! VRK!
expliciet! genoemd! als! een! van! de! organisaties! die! toezicht! houdt! op! de! naleving! van!
het! VRK. 1 !In! mei! 2013! is! door! UNICEF! een! rapport! uitgebracht! met! de!
hoofdbevindingen!en!aanbevelingen!omtrent!de!situatie!van!kinderen!en!jongeren!op!
Aruba! in! verhouding! tot! het! VRK. 2 !Dit! naar! aanleiding! van! een! onderzoek! op! de!
eilanden!van!het!Koninkrijk!der!Nederlanden!ter!evaluatie!van!de!vooruitgang!en!van!
de!uitdagingen!rond!de!toepassing!van!de!kinderrechten,!omdat!er!zorgen!bestonden!
over!de!kinderrechtensituatie!op!de!eilanden.3!Het!VRK!is!voor!Nederland!op!8!maart!
1995! in! werking! getreden! en! voor! Aruba! op! 17! januari! 2001.4!Door! de! ratificatie! van!
het!VRK!zijn!de!verdragspartijen!verplicht!periodiek!te!rapporteren!aan!het!VN@Comité,!
als! de! toezichthoudende! organisatie! van! het! VRK,! opdat! de! vooruitgang! en! de!
uitdagingen!met!betrekking!tot!de!implementatie!en!het!uitvoeren!van!de!rechten!uit!
het! VRK! in! de! praktijk! worden! gesignaleerd,! geëvalueerd! en! in! samenhang! hiermee!
aanbevelingen!worden!gegeven.5!
!
Hoewel!Aruba,!volgens!de!classificatie!van!de!Wereldbank,!binnen!het!Koninkrijk!der!
Nederlanden!als!een!hoog@inkomensland!is!aangemerkt!(‘high!income!country’6),!waar!
de!situatie!van!kinderen!en!jongeren!over!het!algemeen!goed!is,!zijn!er!toch!een!aantal!
uitdagingen.!Uit!de!aanbevelingen!van!het!VN@Comité!en!uit!het!UNICEF!rapport!kan!
worden! afgeleid! dat! het! huidig! jeugdbeschermingssysteem! niet! optimaal!
functioneert. 7 !De! betrokken! instellingen! en! partijen! werken! onder! andere!
onafhankelijk! van! elkaar! en! hebben! geen! gemeenschappelijke! agenda,! de! belangen!
van!het!kind!worden!niet!(altijd)!door!de!rechters!als!een!eerste!overweging!genomen!
en!er!ontbreekt!een!consistent!overheidsbeleid.!8!Mede!naar!aanleiding!hiervan!wordt!
in! deze! scriptie! de! aandacht! gevestigd! op! de! uitdagingen! met! betrekking! tot! de!
bescherming!van!kinderen!en!jongeren.!Daarbij!wordt!een!onderzoek!gedaan!naar!de!
overeenstemming! van! de! wetgeving! omtrent! de! Arubaanse! civielrechtelijke!
jeugdbescherming!(vrijwillige!en!gedwongen!jeugdhulpverlening)!tot!het!VRK.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!Zie!o.a.!art.!45!VRK!en!http://www.unicef.org/about/who/index_introduction.html.!!
!http://www.unicef.nl/wat@doet@unicef/koninkrijkskinderen/over@het@onderzoek/!(laatst!geraadpleegd:!
13!oktober!2014).!
3
!http://www.unicef.nl/wat@doet@unicef/koninkrijkskinderen/!(laatst!geraadpleegd:!13!oktober!2014).!
4
!Convention!on!the!Rights!of!the!Child!(Verdrag!inzake!Rechten!van!het!Kind)!aangenomen!in!New!York!
op!20!November!1989,!Trb.!1990,!46;!vertaling!in!het!Nederlands,!Trb.!1990,!170!in!Nederland!in!
werking!getreden!op!8!maart!1995,!laatstelijk!gewijzigd!Trb.!2002,!233.!Voor!Aruba:!Goedkeuring!
Verdrag!inzake!Rechten!van!het!Kind!van!18!december!2000,!in!werking!getreden!op!17!januari!2001,!
Trb.!2001,!169.!
5
!Zie!artt.!43!en!44!VRK.!
6
!http://data.worldbank.org/country/aruba!(laatst!geraadpleegd:!13!oktober!2014).!
7
!UNICEF!rapport!2013,!p.!60.!
8
!CRC/C/NLD/CO/4,!8!juni!2015,!p.!6,!nr.!26!en!27!en!UNICEF!rapport!2013,!p.!8.!
1
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De! centrale! probleemstelling! luidt! als! volgt:! In' hoeverre' is' de' Arubaanse' wetgeving'
omtrent' (uitvoering' van)' de' civielrechtelijke' jeugdbescherming' geregeld' conform' het'
Verdrag' inzake' de' Rechten' van' het' Kind' en' in' hoeverre' bieden' de' Nederlandse'
wetgeving' en' recente' ontwikkelingen' aanknopingspunten' tot' verbetering' van' de'
Arubaanse'civielrechtelijke'jeugdbescherming?!
'
De! behandeling! c.q.! beantwoording! van! de! volgende! deelvragen! leiden! tot! een!
uitwerking!van!de!centrale!probleemstelling:!!
1. Wat! zijn! de! vereisten! van! het! VRK! met! betrekking! tot! de! (uitvoering! van! de)!
civielrechtelijke!jeugdbescherming?!!
2. Hoe!is!in!Aruba!de!(uitvoering!van!de)!civielrechtelijke!jeugdbescherming!geregeld?!
3. Wat! zijn! de! knelpunten! in! de! wetgeving! omtrent! (uitvoering! van)! de! Arubaanse!
civielrechtelijke! jeugdbescherming! wanneer! het! VRK! in! beschouwing! wordt!
genomen?!
4. Wat! zijn! de! knelpunten! en! aanbevelingen! van! onder! andere! het! VN@Comité! met!
betrekking! tot! het! Arubaanse! civielrechtelijke! jeugdbeschermingssysteem! en!
waarom!is!dit!van!belang?!!
5. Wat! zijn! de! recente! ontwikkelingen! met! betrekking! tot! het! civielrechtelijk!
jeugdbeschermingsrecht?!
6. Hoe! is! in! Nederland! het! civielrechtelijke! jeugdbeschermingssysteem! opgebouwd?!
En! wat! is! de! achtergrond! van! de! recente! ontwikkelingen! in! Nederland! met!
betrekking!tot!de!civielrechtelijke!jeugdbescherming?!!
7. Bieden!de!(recente)!ontwikkelingen!in!Nederland!met!betrekking!tot!de!(uitvoering!
van!de)!civielrechtelijke!jeugdbescherming!aanknopingspunten!of!oplossingen!voor!
leemtes!in!de!Arubaanse!civielrechtelijke!jeugdbescherming?!
De!hoofd@!en!deelvragen!worden!beantwoord!aan!de!hand!van!de!huidige!Arubaanse!
en!Nederlandse!regelgeving!met!betrekking!tot!de!civielrechtelijke!jeugdbescherming,!
de!verschillende!rapportages!met!betrekking!tot!de!civielrechtelijke!jeugdbescherming!
in! Aruba! en! in! Nederland,! academische! literatuur! en! (lokale! en! internationale)!
rechtspraak!met!betrekking!tot!de!civielrechtelijke!jeugdbescherming.!
!
Er!is!voor!gekozen!om!ook!Nederland!in!deze!scriptie!te!betrekken!omdat!Aruba!samen!
met! Nederland! autonome! staten! zijn! in! het! Koninkrijk! der! Nederlanden.9!Nederland!
wordt! ook! door! het! VN@Comité! als! een! voorbeeld! land! gezien! omdat! Nederland!
vergevorderd! is! in! de! ontwikkeling! om! hun! regelgeving! met! betrekking! tot! het!
jeugdbeschermingssysteem!zo!veel!mogelijk!in!overeenstemming!te!brengen!met!het!
VRK. 10 !Alhoewel! er! diverse! culturele,! maatschappelijke,! economische! en! sociale!
verschillen! bestaan! tussen! Nederland! en! Aruba! is! de! Arubaanse! wet@! en! regelgeving!
grotendeels! gebaseerd! op! de! Nederlandse.! Tevens! geldt! voor! de! Rijksdelen! van! het!
Koninkrijk!het!concordantiebeginsel!vermeld!in!art.!39!Statuut.!In!art.!39!lid!1!van!het!
Statuut! is! vastgelegd! dat! onder! andere! het! burgerlijk! recht! (en! de! daaronder!
verstaande!personen@!en!familierecht)!in!Nederland,!Aruba,!Curaçao!en!Sint!Maarten!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9

!Hoogers!en!de!Vries!2002,!p.!36.!
!Informatie!verkregen!op!2!juni!2015!van!mw.!Sacha!Geerman,!beleidsmedewerker!bij!de!Directie!
Sociale!Zaken!en!delegatielid!bij!de!69e!bijeenkomst!van!het!VN@Comité!voor!de!Rechten!van!het!Kind!
gehouden!op!27!mei!2015!in!Geneve.!!
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zoveel'mogelijk!op!overeenkomstige!wijze!worden!geregeld.!Art.!39!heeft!dus!tot!doel!
de! concordantie! in! de! wetgeving! van! de! Rijksdelen! (landen)! zoveel' mogelijk! te!
bereiken.!Diversificatie!in!de!wetgeving!van!de!verschillende!Koninkrijksdelen!is!aldus!
niet! in! strijd! met! het! concordantiebeginsel.! Te! strak! vasthouden! aan! het!
concordantiebeginsel!kan,!volgens!Schilgaarde,!zelfs!in!de!weg!staan!aan!een!gezonde!
rechtsontwikkeling! in! de! afzonderlijke! Rijksdelen.11!De! landen! zijn! in! principe! vrij! om!
hun!eigen!regelingen!vast!te!stellen!voor!zover!deze!niet!tot!de!aangelegenheden!van!
het! Koninkrijk! behoren. 12 !Er! moet! verder! rekening! worden! gehouden! met! de!
plaatselijke! gewoonten,! opvattingen! en! factoren! zoals! de! organisatie! van! de!
rechterlijke! macht! en! de! overheid! in! de! verschillende! Rijksdelen.! Het!
concordantiebeginsel!wordt!grotendeels!toegepast!in!de!gevallen!waarin!de!wetgeving!
gelijkluidend!is!of!waarin!een!wettelijke!regeling!ontbreekt.13!
Het! concordantiebeginsel! geldt! volgens! de! Hoge! Raad! ook! voor! de! rechtspraak.14!De!
concordantie! van! rechtspraak! wordt! aangeduid! als! een! complement! van! de!
concordantie! van! wetgeving.15!Met! de! concordantie! van! rechtspraak! wordt! bedoeld!
dat!de!ontwikkelingen!in!het!Nederlands!recht!ook!zoveel'mogelijk!gelden!in!de!andere!
landen! van! het! Koninkrijk! tenzij! er! een! belangrijk! verschil! is! tussen! de!
maatschappelijke! opvattingen! in! de! Rijksdelen. 16 !Volgens! van! Mierlo! biedt!
concordantie! van! rechtspraak! een! waarborg! voor! onafhankelijkheid! van! de!
rechtspleging!en!stabiliteit!van!rechtspraak!in!het!Koninkrijk.17!Het!is!verder!afhankelijk!
van! de! omstandigheden! van! het! geval! of! in! een! individueel! geval! een! Arubaanse!
rechtsverhouding! al! dan! niet! conform! het! Nederlandse! recht! moet! worden!
geïnterpreteerd!of!omgekeerd.!!
Aruba!heeft!bewust!gekozen!om!met!het!oog!op!het!concordantiebeginsel,!beschreven!
in! art.! 39! Statuut,! het! Nederlandse! personen@! en! familierecht! grotendeels! over! te!
nemen.! Dit! blijkt! ook! uit! de! Memorie! van! Toelichting! van! de! Landsverordening!
bevattende! de! tekst! van! Boek! 1! van! een! nieuw! Burgerlijk! Wetboek! van! Aruba! uit!
2002.18!De!Nederlandse!wetgeving!die,!ten!tijde!van!de!invoering!van!het!nieuwe!BWA!
uit!2002!in!werking!was!getreden!werd!als!kwalitatief!bevredigend!ervaren!en!geschikt!
om!samen!met!de!bijbehorende!literatuur!en!rechtspraak!gebruik!van!te!maken.!19!!
!
Het! bestuderen! van! twee! landen! met! soortgelijke! rechtsstelsels! maar! met!
verschillende! culturele,! sociale,! maatschappelijke! en! economische! achtergrond,!
normen! en! waarden! kan! wel! uiteenlopende! juridische! aanbevelingen! en! conclusies!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11

!Van!Schilfgaarde!1999,!p.!320.!
!Van!Schilfgaarde!1999,!p.!318,!Haak!2004,!p.!139!en!art.!14!Statuut.!
13
!Zie!HR!8!februari!1991,!NJ!1991,!325!(Maduro/Rigaud),!HR!14!februari!1997,!NJ!1999,!409!
(Zunoca/Aruba)!en!HR!29!oktober!1999,!NJ!2000,!51!(Geerman/AHE).!
14
!HR!14!februari!1997,!NJ!1999,!409!(Zunoca/Aruba)!en!Van!Schilfgaarde!1999,!p.!318.!
15
!Haak!2004,!p.!142.!
16
!De!Haan!2008,!p.!2.!
17
!Van!Mierlo!2004,!p.!153.!
18
!MvT!van!de!Landsverordening!bevattende!de!tekst!van!Boek!1!voor!een!nieuw!Burgerlijk!Wetboek!van!
Aruba,!AB!2001!no.!108,!inwerkingtreding!AB!2001!no.!138,!p.!4.!
19
!MvT!van!de!Landsverordening!bevattende!de!tekst!van!Boek!1!voor!een!nieuw!Burgerlijk!Wetboek!van!
Aruba,!AB!2001!no.!108,!inwerkingtreding!AB!2001!no.!138,!p.!4.!
12

Adrienne I.N. Fräser

Pagina 9

Universiteit van Aruba, FdR

!

!

!

met! zich! meebrengen! met! betrekking! tot! het! integreren! van! een! systeem! van!
civielrechtelijke!kinder@!en!jeugdbescherming.20!
!
Deze! opdracht! bestaat! uit! vijf! hoofdstukken.! In! hoofdstuk! één! volgt! allereerst! een!
uitleg! van! het! begrip! civielrechtelijke! jeugdbescherming! met! een! opsomming! van! de!
vereisten! uit! het! VRK! met! betrekking! tot! de! civielrechtelijke! jeugdbescherming.! In!
hoofdstuk! twee! wordt! het! Arubaanse! civielrechtelijke! jeugdbeschermingssysteem!
beschreven!en!getoetst!aan!de!vereisten!uit!het!VRK.!In!verband!hiermee!worden!de!
mogelijke! knelpunten! in! de! wetgeving! omtrent! (uitvoering! van! de)! Arubaanse!
civielrechtelijke!jeugdbescherming!opgesomd.!In!hoofdstuk!drie!volgt!een!opsomming!
van! de! diverse! rapportages,! aandachtspunten! en! aanbevelingen! aan! Aruba! met!
betrekking!tot!de!civielrechtelijke!jeugdbescherming!samen!met!een!overzicht!van!de!
huidige! ontwikkelingen.! Nadat! het! civielrechtelijke! jeugdbeschermingssysteem! van!
Aruba! aan! de! orde! is! geweest,! volgt! in! hoofdstuk! vier! een! beschrijving! van! het!
Nederlandse! civielrechtelijke! jeugdbeschermingssysteem! alsmede! de! recente!
(juridische)! ontwikkelingen! op! dit! gebied.! Ten! slotte! volgt! in! hoofdstuk! vijf! het!
antwoord!op!de!deelvragen!waarbij!een!korte!weergave!wordt!gegeven!van!hetgeen!in!
de! voorgaande! hoofdstukken! is! besproken.! De! diverse! ontwikkelingen! en!
geconstateerde! knelpunten! in! de! Arubaanse! civielrechtelijke! jeugdbescherming!
worden! verder! opgesomd! en! met! behulp! van! het! Nederlandse! civielrechtelijke!
jeugdbeschermingssysteem! volgen! mogelijke! oplossingen! voor! het! Arubaanse!
civielrechtelijke!jeugdbeschermingssysteem.!Aan!het!einde!volgt!het!antwoord!op!de!
hoofdvraag!alsmede!enkele!aanbevelingen!voor!Aruba.!!

!
!
!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20

!Ijzermans!en!van!Schaaijk!2007,!p.!29!en!Van!Schilfgaarde!1999,!p.!320.!
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1.!CIVIELRECHTELIJKE!JEUGDBESCHERMING!ALGEMEEN!
!
§1.1!Inleiding!!
De! bescherming! van! kinderen! en! jongeren! is! een! essentieel! onderdeel! van! het!
jeugdrecht.21!Het! jeugdrecht! is! een! ruime! term! en! omvat! alle! wettelijke! bepalingen!
met! betrekking! tot! de! jeugd. 22 !Deze! scriptie! concentreert! zich! vooral! op! de!
civielrechtelijke!jeugdbescherming!als!onderdeel!van!het!jeugdrecht.!De!definitie!van!
de! civielrechtelijke! jeugdbescherming! komt! aan! de! orde,! gevolgd! door! de! algemene!
uitgangspunten! voor! de! toepassing! en! uitvoering! van! de! civielrechtelijke!
jeugdbescherming.! Vervolgens! worden! in! paragraaf! 4! de! relevante! artikelen! van! het!
VRK!met!betrekking!tot!de!civielrechtelijke!jeugdbescherming!beschreven.!!
!
§1.2!Civielrechtelijke!jeugdbescherming!!
Gedurende!het!begin!van!de!vorige!eeuw!was!de!aanduiding!kinderbescherming!(in!de!
zin! van! de! civielrechtelijke! jeugdbeschermingsmaatregelen)! de! meest! gebruikelijke.!
Onder!invloed!van!de!Commissie@Wiarda23!werd!in!de!tweede!helft!van!de!vorige!eeuw!
het!woord!‘kind’!steeds!meer!vervangen!door!het!woorddeel!‘jeugd’.!Men!sprak!meer!
van! jeugdrecht! en! jeugdbeschermingsrecht.24!Met! het! woord! kind! of! jeugdige! wordt!
telkens! bedoeld! ieder! mens! jonger! dan! achttien! jaar! (een! minderjarige),! tenzij! de!
meerderjarigheid!(volgens!het!recht)!eerder!wordt!bereikt.25!!
Onder! de! civielrechtelijke! jeugdbescherming! wordt! verstaan:! ‘alle' vormen' van'
hulpverlening' (vrijwillig' en' gedwongen)' voor' die' jongeren' wier'
ontwikkelingsmogelijkheden' door' bepaalde' omstandigheden' belemmerd' worden,'
hulpverlening' aan' minderjarigen' die' berust' op' een' rechterlijke' uitspraak' gegeven'
krachtens' de' kinderwetten,' daaronder' mede' begrepen’. 26 'Met! de! civielrechtelijke!
jeugdbescherming! worden! de! vrijwillige! en! de! gedwongen! jeugdhulpverlening! (de!
jeugdbeschermingsmaatregelen! beschreven! in! Boek! 1! BWA)! bedoeld.27!Alhoewel! de!
vrijwillige! en! de! gedwongen! jeugdhulpverlening! beide! aan! de! orde! komen! wordt! in!
deze! scriptie! specifieker! aandacht! besteed! aan! de! gedwongen! jeugdhulpverlening! en!
dus!op!de!jeugdbeschermingsmaatregelen.!
In!deze!scriptie!wordt!het!woord!jeugdbescherming!gehanteerd!ter!aanduiding!van!de!
term!‘civielrechtelijke!jeugdbescherming’.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21

!Het! jeugdrecht! is! opgebouwd! uit! verschillende! onderdelen;! te! weten! de! civiele! jeugdbescherming,!
internationale! kinderontvoering,! kindermishandeling,! minderjarigen! in! het! immigratierecht,! de! positie!
van!minderjarigen!in!civiele!procedures!en!nog!veel!meer.!!
22
!Van!der!Linden!e.a.!2014,!p.!2.!
23
!Commissie@Wiarda!1971!
24
!Doek!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!25!en!Van!Unen!1996,!p.!18.!
25
!Zie!art.!1!VRK.!
26
!Ontleend!aan!de!Nota!(Wiersma)!Jeugdbescherming!en!justitie,!schets!voor!organisatie!en!structuur,!
werd!er!uitgangspunten!geformuleerd!voor!een!organisatie!van!de!justitiële!kinderbescherming!uit!
1971.!
27
!Van! der! Linden! e.a.! 2014,! p.! 3;! Onder! jeugdhulpverlening! wordt! verstaan! de! bijzondere! zorg! voor!
jongeren! en! dan! gaat! het! vooral! om! de! activiteiten! die! gericht! zijn! op! het! bij! kinderen! en! jongeren!
voorkomen,! verminderen! of! opheffen! van! problemen! of! stoornissen! van! lichamelijke,! geestelijke,!
sociale! of! pedagogische! aard! die! hun! ontwikkeling! naar! volwassenheid! ongunstig! kunnen! beïnvloeden!
(art.!1!Wet!op!de!Jeugdhulpverlening).!!
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§1.3!Algemene!uitgangspunten!civielrechtelijke!jeugdbescherming!
Er!bestaat!tot!heden!geen!specifieke!wetgeving!die!algemene!uitgangspunten!voor!de!
toepassing!en/of!uitvoering!van!de!jeugdbescherming!formuleert.28!Wel!hebben!Doek!
en! Vlaardingerbroek! een! aantal! algemene! uitgangspunten! geformuleerd! afgeleid! uit!
belangrijke!verdragsbepalingen.!
Allereerst!dient!de!gedwongen!jeugdbescherming!een!uiterst!middel!te!zijn.!Hiermee!
wordt!bedoeld!dat!de!vrijwillige!jeugdbescherming!eerst!zoveel!mogelijk!moet!worden!
gebruikt! en! zijn! aangeboden! ter! oplossing! of! vermindering! van! de!
opvoedingsproblematiek!en!de!bedreiging!in!de!ontwikkeling!van!de!kinderen,!voordat!
tot! een! gedwongen! maatregel! van! jeugdbescherming! wordt! overgegaan. 29 !Dit!
uitgangspunt!is!in!overeenstemming!met!art.!8!EVRM.30!
Ten!tweede!dient!de!hulp!zo!kort!mogelijk,!zo!licht!mogelijk!en!zo!nabij!mogelijk!(dicht!
bij! huis)! te! geschieden;! het! zogenaamde! zo@zo@zo! beleid! dat! samenhangt! met! het!
proportionaliteitsbeginsel.31!Zo! dient! een! opgelegde! maatregel! niet! zonder! meer! te!
worden!verlengd,!wordt!een!lichte!maatregel!eerder!opgelegd!voordat!er!over!wordt!
gegaan!tot!het!opleggen!van!een!zwaardere!en!dient!een!maatregel!zo!dicht!mogelijk!
bij!huis!te!worden!uitgevoerd.32!!
Als! laatste! dient! het! belang! van! het! kind! het! ingrijpen! via! een!
jeugdbeschermingsmaatregel! noodzakelijk! te! maken. 33 !Dit! uitgangspunt! is! in!
verscheidene! artikelen! betreffende! de! maatregelen! impliciet! of! expliciet! opgenomen!
en! vormt! ook! de! uitgangspunt! van! art.! 3! VRK! jo.! art.! 8! EVRM,! art.! 9! VRK! en! het!
subsidiariteitsbeginsel.!!
!
§1.4!VRK!en!civielrechtelijke!jeugdbescherming!
De!voorgeschiedenis!van!het!Verdrag!inzake!de!Rechten!van!het!Kind!(VRK)!begint!bij!
de! Verklaring! van! Genève! in! 1924.34!Kort! na! het! einde! van! de! Tweede! Wereldoorlog!
werd!de!Verenigde!Naties!(VN)!opgericht!(24!oktober!1945)!waarna!de!VN!in!1946!het!
United!Nations!Children’s!Emergency!Fund!(UNICEF)!oprichtte.!In!datzelfde!jaar!zijn!de!
voorbereidingen! begonnen! voor! een! nieuwe! Verklaring! inzake! de! Rechten! van! het!
Kind.!Dit!werd!pas!in!1959!(deels)!gerealiseerd!door!de!totstandkoming!van!de!nieuwe!
Verklaring! van! de! Rechten! van! het! Kind. 35 !Alhoewel! kinderrechten! in! diverse!
verklaringen,! mensenrechten! en! andere! internationale! verdragen! zijn! opgenomen,!
bestond! er! bij! een! aantal! Staten! nog! de! behoefte! aan! een! uitgebreid! verdrag!
betreffende!de!rechten!van!kinderen!die!naar!internationaal!recht!bindend!zou!zijn.36!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28
!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!295.!
29

!EHRM!17!december!2002,!NJ!2004,!632!(Venema!vs.!Nederland),!EHRM!26!oktober!2006!(Wallova!en!
Walla!vs.!Tsjechië)!en!Asser/De!Boer!2006,!p.!717.!!
30
!Asser/De!Boer!2006,!p.!717.!Art.!8!EVRM!wordt!verder!in!§1.4.7!behandeld.!
31
!Art.!23!Wet!op!de!jeugdhulpverlening!en!Kammerstukken'II!2001/!02,!28168,!nr.!3!p.!2!(MvT!Wet!op!
de!jeugdzorg).
32
!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!296.!
33
!EHRM!24!maart!1988!(Olsson!vs.!Zweden),!EHRM!22!juni!1989!(Eriksson!vs.!Zweden)!en!Blaak!e.a.!
2012,!p.!231.!
34
!Geneva!Declaration!of!the!Rights!of!the!Child,!aangenomen!op!26!september!1924.!!
35
!Declaration!of!the!Rights!of!the!Child!(Verklaring!van!de!Rechten!van!het!kind),!tot!stand!gekomen!op!
20!november!1959.!
36
!Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!Fact!Sheet!no.!10,!Rev.!1,!p.!1,!verkrijgbaar!op:!
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet10rev.1en.pdf!(laatst!geraadpleegd:!8!mei!
2015).!
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Als!gevolg!hiervan!werd!op!20!november!1989!het!Verdrag!inzake!de!Rechten!van!het!
Kind!unaniem!aangenomen!door!de!Algemene!Vergadering!van!de!Verenigde!Naties.!
Het!VRK!trad!op!2!september!1990!in!werking!en!bundelt!alle!rechten!van!kinderen!in!
één! verdrag. 37 !Het! VRK! is! tot! heden! het! meest! geratificeerde! internationale!
mensenrechtenverdrag!(194!landen!ter!wereld).38!!
!
Het! Koninkrijk! der! Nederlanden! heeft! het! VRK! voor! Nederland! bij! Rijkswet!
geratificeerd! op! 6! februari! 1995! en! op! 8! maart! 1995! is! het! VRK! in! werking! getreden!
voor!het!Nederlandse!deel!van!het!Koninkrijk.39!Aruba!en!Curaçao!hebben!toentertijd!
van!goedkeuring!en!implementatie!afgezien.40!Het!VRK!is!inmiddels!door!Aruba!op!18!
december!2000!geratificeerd!en!sinds!17!januari!2001!in!werking!getreden.41!!
Door!de!ratificatie!van!het!VRK!is!de!verdragspartij!verplicht!om!zich!te!houden!aan!de!
door! het! VN! opgestelde! minimumeisen! voor! het! implementeren,! beschermen! en!
verwezenlijken! van! de! kinderrechten.42!De! verdragspartij! moet! zelf! zorgen! voor! het!
ten!uitvoer!brengen!(implementatie)!van!het!Verdrag,!rapportage!uitbrengen!aan!het!
VN@Comité! voor! de! Rechten! van! het! Kind! en! zijn! wetgeving,! beleid! en! programma’s!
afstemmen! op! de! aanbevelingen! van! het! VN@Comité,! volgens! art.! 43! Statuut.43!Het!
Koninkrijk!erkent!dus!het!toezichtmechanisme!van!het!VN@Comité!voor!de!Rechten!van!
het!Kind.!44!De!rechter,!het!bestuur!en!de!wetgever!van!elk!der!landen!zijn!als!gevolg!
van!de!ratificatie!gebonden!aan!de!bepalingen!uit!het!VRK.45!!
Ratificatie!betekent!echter!niet!altijd!rechtstreekse!werking.46!Rechtstreekse!werking!is!
volgens!de!jurisprudentie!afhankelijk!van!de!aard,!inhoud!en!strekking!(bedoeling)!van!
de! bepaling! dan! wel! het! verdrag.47!In! beginsel! gaat! ons! rechtssysteem! uit! van! een!
incorporatiesysteem!waarbij!omzetting!naar!nationaal!recht!niet!nodig!is!volgens!art.!5!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37

!Convention!on!the!Rights!of!the!Child!(Verdrag!inzake!de!Rechten!van!het!Kind)!aangenomen!in!New!
York!op!20!November!1989,!Trb.!1990,!46;!vertaling!in!het!Nederlands,!Trb.!1990,!170!in!Nederland!in!
werking!getreden!op!8!maart!1995,!zie!laatstelijk!Trb.!2002,!233.!Voor!Aruba:!Goedkeuring!Verdrag!
inzake!Rechten!van!het!Kind!van!18!december!2000,!in!werking!getreden!op!17!januari!2001,!Trb.!2001,!
169.!
38
!Blaak!e.a.!2012,!p.!32.!Zie!ook:!
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CRC&Lang=en!(laatst!
geraadpleegd:!15!juli!2015).!
39
!Goedkeuringswet!VRK,!Stb.!1994,!862!en!inwerkingtreding!8!maart!1995,!Trb.!1995,!92.!Blaak!e.a.!
2012,!p.!49.!
40
!Kamerstukken'II!1992/93,!22!855!(R1451),!nr.!3,!p.!8!(MvT!Goedkeuringswet!VRK).!
41
!Goedkeuring!VRK!van!18!december!2000,!inwerkingtreding!17!januari!2001,!Trb.!2001,!169.!
42
!Mijnarends!2000,!p.!84,!art.!4!VRK!en!General!Comment!#!5,!CRC/GC/2003/5,!27!november!2003.!
43
!CRC/C/117/Add.2,!gepubliceerd!op!17!juni!2003,!p.!5,!nrs.!2,3!en!4.!
44
!Mijnarends!2000,!p.!84!en!De!Graaf!in!De!Graaf!e.a.!2012,!p.!2.'
45
!Van!Emmerik!2005,!p.!700@716.!
46
!Rechtstreekse!(directe)!werking!is!het!geval!waarbij!burgers!in!een!staat!waar!het!internationaal!recht!
deel!uitmaakt,!voor!hun!eigen!rechter!een!beroep!doen!op!een!regel!van!internationaal!recht!en!dus!
rechten!aan!kunnen!ontlenen.!
47
!HR!30!mei!1986,!NJ!1986,!688,!HR!14!april!1989,!NJ!1989,!69!en!Kamerstukken'II!1992/93,!22!855!
(R1451),!nr.!3,!p.!8!(MvT!Goedkeuringswet!VRK).!Van!belang!voor!de!beoordeling!is!de!aard,!de!inhoud!
en!de!strekking!van!de!bepaling,!alsmede!de!formulering!daarvan,!terwijl!tevens!de!bedoeling!van!de!
nationale!wetgever!bij!de!totstandkoming!van!de!goedkeuringswetgeving!van!het!desbetreffende!
verdrag!een!richtsnoer!kan!zijn.!Ook!de!bedoeling!van!de!opstellers!van!het!desbetreffende!verdrag!
dient!een!richtsnoer!te!zijn.!!
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Statuut!jo.!art.!93!en!94!GW.48!Op!grond!van!art.!93!en!94!GW!jo.!art.!5!Statuut!hebben!
verdragen!die!naar!inhoud!een!ieder!kunnen!verbinden!bindende!kracht!na!bekend!te!
zijn! gemaakt.! Wettelijke! voorschriften! in! strijd! met! deze! bepalingen! dienen! buiten!
toepassing!te!worden!gelaten.!Deze!artikelen!worden!als!Koninkrijksrecht!aangemerkt!
en! zijn! dus! ook! van! toepassing! voor! de! Arubaanse! rechtsorde. 49 !Of! een!
verdragsbepaling!naar!haar!inhoud!een!ieder!verbindend!is!en!rechtstreekse!werking!
heeft,!is!aan!de!rechter!om!te!beoordelen.50!De!wetgever!kan!wel!de!helpende!hand!
bieden!en!aanwijzingen!geven!maar!de!rechter!is!niet!gehouden!aan!het!oordeel!van!
de!wetgever.!!
In! de! MvT! van! de! Goedkeuringswet! wordt! een! opsomming! gemaakt! van! bepalingen!
waar! rechtstreekse! werking! ‘mogelijk! moet! worden! geacht! of! reeds! is! vastgesteld’.51!
De! rechtspraak! is! echter! niet! even! consistent! bij! het! toekennen! van! rechtstreekse!
werking!van!de!resterende!artikelen,!inclusief!art.!3!VRK.52!!
!
Op! 25! mei! 2000! werd! het! VRK! uitgebreid! met! twee! facultatieve! protocollen.! Het!
Facultatieve!Protocol!over!de!verkoop!van!kinderen,!prostitutie!en!pornografie!is!op!18!
januari! 2002! in! werking! getreden53!en! het! Facultatieve! Protocol! ter! bescherming! van!
kinderen! in! gewapende! conflicten! trad! op! 12! februari! 2002! in! werking. 54 !Beide!
protocollen!zijn!voor!Nederland!en!Aruba!al!in!werking!getreden!en!van!toepassing.55!
Op! 19! december! 2011! heeft! de! Algemene! Vergadering! van! de! VN! een! derde!
Facultatief!Protocol!aangenomen!dat!het!mogelijk!maakt!voor!individuen!en!groepen!
van!individuen!om!klachten!neer!te!leggen!bij!het!VN@Comité.56!Echter!is!dit!Protocol!
tot!op!heden!noch!door!Nederland,!noch!door!Aruba!geratificeerd.!!
Het! VRK! kent! verschillende! artikelen! die! relevant! zijn! voor! de! jeugdbescherming.!
Daarbij! kan! het! gaan! om! de! uitvoering! van! de! jeugdbescherming! of! de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Naar!aanleiding!van!het!arrest:!HR!3!maart!1919,!NJ!1919,!371!(Grenstractaat!Aken),!Hoogers!en!Nap!
2004,!p.!24@25,!Brus!in!Kooijmans!e.a.!2008,!p.!89!en!Ruitenberg!2004,!p.!2!en!3.!
49
!Hoogers!en!Nap!2004,!p.!24.!
50
!Pulles!en!Worst!2012,!p.!184,!Fleuren!2004,!p.!309@310!en!Brus!in!Kooijmans!e.a.!2008,!p.!89.!
51
!Kamerstukken'II!1992/93,!22!855!(R1451),!nr.!3,!p.!9!(MvT!Goedkeuringswet!VRK).!
52
!De!Graaf!in!De!Graaf!e.a.!2012,!p.!2,!Van!Emmerik!2005,!p.!700!–!716,!Pulles!2011,!p.!231!–!234.!
53
!Optional!Protocol!to!the!Convention!on!the!Rights!of!the!Child!on!the!Sale!of!Children,!Child!
Prostitution!and!Child!Pornography!(Facultatief!Protocol!inzake!de!verkoop!van!kinderen,!
kinderprostitutie!en!kinderpornografie!bij!het!verdrag!inzake!den!rechten!van!het!kind)!aangenomen!in!
New!York!op!25!mei!2000,!Trb.!2001,!63;!vertaling!in!het!Nederlands!Trb.!2001,!130.!Geratificeerd!door!
Nederland!op!23!augustus!2005!en!in!werking!getreden!op!23!september!2005,!Trb.!2005,!282.!Voor!
Aruba:!in!werking!getreden!op!17!oktober!2006,!Trb.!2006,!250.!
54
!Optional!Protocol!to!the!Convention!on!the!Rights!of!the!Child!(Facultatief!Protocol!over!de!
betrokkenheid!van!kinderen!in!gewapende!conflicten)!aangenomen!in!New!York!op!25!mei!2000,!Trb.!
2001,!36.!Geratificeerd!door!Nederland!en!Aruba!op!24!september!2009!en!in!werking!getreden!op!24!
oktober!2009,!Trb.!2009,!192.!
55
!Facultatief!Protocol!inzake!de!verkoop!van!kinderen,!kinderprostitutie!en!kinderpornografie!bij!het!
verdrag!inzake!den!rechten!van!het!kind,!Trb.!2005,!282!en!Trb.!2006,!250.!Facultatief!Protocol!over!de!
betrokkenheid!van!kinderen!in!gewapende!conflicten,!Trb.!2009,!192.!Zie!in!dit!verband:!
https://verdragenbank.overheid.nl/nl/Verdrag/Details/009290!en!
https://verdragenbank.overheid.nl/nl/Verdrag/Details/009291!(laatst!geraadpleegd:!8!mei!2015).!
56
!Optional!Protocol!to!the!Convention!on!the!Rights!of!the!Child!on!a!communications!procedure!
(Facultatief!Protocol!bij!het!Verdrag!inzake!de!rechten!van!het!kind!inzake!een!communicatieprocedure)!
aangenomen!in!New!York!op!19!december!2011!en!in!werking!getreden!op!14!april!2014!(UN!Document!
A/RES/66/138).!
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jeugdbeschermingsmaatregelen! maar! ook! om! de! rechtspositie! van! minderjarigen,!
bescherming! van! kinderen! in! gewapende! conflicten,! bescherming! tegen! seksuele!
exploitatie!e.d.57!!
In!deze!scriptie!is!gekozen!om!een!paar!van!de!belangrijke!artikelen!te!behandelen!die!
betrekking! hebben! op! de! (uitvoering! van)! jeugdbescherming,! te! weten! art.! 3! (belang!
van!het!kind)!als!basisartikel,!art.!5!jo.!18!(verantwoordelijkheid!van!de!ouders),!art.!9!
(geen!scheiding!kinderen!en!ouders),!art.!19!(bescherming!tegen!kindermishandeling),!
art.! 20! (alternatieve! zorg! voor! kinderen)! en! art.! 25! (periodieke! evaluatie).! Deze!
artikelen! worden! in! de! volgende! paragrafen! elk! apart! behandeld.! De! andere!
basisartikelen!van!het!VRK,!waaronder!art.!2,!6!en!12!VRK!worden!wegens!praktische!
redenen!niet!verder!uitgewerkt.58!!
!
§1.4.1!Art.!3!VRK!en!General!Comment!14!!
Art.!3!VRK!(belang!van!het!kind)!vormt!een!van!de!basisbeginselen!bij!de!interpretatie!
en! implementatie! van! alle! andere! rechten! uit! het! VRK! en! garandeert! daarmee! de!
volledige! ontwikkeling! van! het! kind. 59 !Het! is! dan! ook! in! verband! met! art.! 3! VRK!
essentieel!dat!alle!instanties!en!betrokken!partijen!een!kindgericht!beleid!hebben.60!!
De!belangen!van!het!kind!zoals!bedoeld!in!art.!3!lid!1!VRK!zijn!verder!uitgewerkt!in!een!
‘General!Comment’!die!op!23!mei!2013!is!uitgevaardigd,!te!weten!General!Comment!#!
14.! Het! doel! van! de! General! Comment! is! om! door! het! geven! van! aanwijzingen! de!
implementatie,! toepassing! van! en! respect! voor! de! belangen! van! de! kinderen! (art.! 3!
VRK)! en! daarmee! alle! andere! rechten! van! het! VRK! door! de! verdragspartijen! te!
verzekeren.61!
!
In! lid! 1! wordt! bepaald! dat! alle! maatregelen! betreffende! kinderen,! ongeacht! of! deze!
door! openbare@,! particuliere@! of! door! rechterlijke! instanties,! bestuurlijke! autoriteiten!
of!wetgevende!lichamen!worden!genomen,!in!het!belang!van!het!kind!dienen!te!zijn.62!!
Lid! 2! vormt! de! kernbepaling! over! bescherming! en! zorg! waarbij! de! Staat! de! kinderen!
moeten! verzekeren! van! de! bescherming! en! de! zorg! die! nodig! zijn! voor! hun! welzijn.!
Wel! dient! de! staat! rekening! te! houden! met! de! rechten! en! plichten! van! de! ouders,!
voogden! of! de! wettelijk! vertegenwoordigers! en! nemen! hiertoe! alle! passende!
wettelijke! en! bestuurlijke! maatregelen. 63 !Volgens! lid! 3! moet! de! Staat! normen!
vaststellen! en! waarborgen! dat! die! normen! nageleefd! worden! door! de! instanties,!
diensten! en! voorzieningen! die! verantwoordelijk! zijn! voor! zorg! of! bescherming! van!
kinderen.! Het! beginsel! van! het! belang! van! het! kind! is! niet! beperkt! tot! individuele!
gevallen,!maar!heeft!ook!betrekking!op!collectieve!voorzieningen!en!maatregelen.!64!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57

!Doek!2013,!p.!21.!
!Bruning!en!van!der!Zon!in!de!Graaf!e.a.!2010,!p.!132!e.v.,!Doek!2013,!p.!23!en!32!e.v.!
59
!General!Comment!#!14,!CRC/C/GC/14,!p.!3.!nr.!4!en!General!Comment!#!5,!CRC/C/GC/5,!p.!3!en!4.!nr.!
12.!
60
!United!Nations!Guidelines!for!the!Alternative!Care!of!Children!2010,!A/RES/64/142,!p.!3,!nr.!8.!!
61
!General!Comment!#!14,!CRC/C/GC/14,!p.!5.!nr.!10.!
62
!Van!Broekhoven!in!de!Graaf!e.a.!2010,!p.!154.!Niet!alleen!rechterlijke!instanties,!bestuurlijke!
autoriteiten!en!wetgevende!lichamen!van!een!Staat!maar!ook!alle!openbare!en!particuliere!instellingen!
die!met!kinderen!te!maken!hebben.!Bijvoorbeeld!leerkrachten,!pedagogen,!sportleiders,!kinderartsen,!
kinderpsychologen!en!kinderpsychiaters.!
63
!Forder!2013,!p.!35.!
64
!General!Comment!#!14,!CRC/C/GC/14,!p.!7,!nr.!19!en!Hodgkin!en!Newell!2007,!p.!37!en!38.!
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Lid! 2! heeft! betrekking! op! de! bescherming! die! alle! kinderen! nodig! hebben! bij! het!
opgroeien!maar!vormt!ook!de!grondslag!voor!het!nemen!van!specifieke!maatregelen!
en! voorzieningen! voor! kinderen! in! probleemsituaties.! Hierdoor! vormt! lid! 2! de!
grondslag! voor! onder! andere! het! opleggen! en! uitvoeren! van! jeugdbescherming,! de!
jeugdbeschermingsmaatregelen! maar! ook! de! voorzieningen! door! de! diverse!
instanties.65!Onder!‘alle!maatregelen’!(‘in!all!actions’)!worden!niet!alleen!beslissingen!
bedoeld!maar!ook!alle!handelingen,!gedragingen,!voorstellen,!diensten,!procedures!en!
andere!maatregelen.66!!
!
Het! belang! van! het! kind! kan! volgens! het! VN@Comité! in! drie! verschillende! belangrijke!
uitgangspunten!worden!opgesplitst!die!essentieel!zijn!voor!de!verwezenlijking!van!de!
rechten! van! kinderen. 67 !Het! eerste! uitgangspunt! is! het! belang! van! het! kind! als!
inhoudelijk! beginsel! waarbij! het! kind! het! recht! heeft! dat! zijn! (persoonlijke)! belangen!
worden!getoetst!en!afgewogen!tegen!andere!belangen.!De!tweede!uitgangspunt!gaat!
om!een!basisbeginsel!waarbij!in!het!geval!dat!er!meerdere!wettelijke!bepalingen!met!
verschillende! interpretaties! bestaan,! de! interpretatie! die! het! meest! aansluit! met! de!
belangen!van!het!kind!de!voorrang!geniet.!Het!laatste!uitgangspunt!betreft!een!‘rule!of!
procedure’.! In! het! geval! dat! een! genomen! maatregel! enige! gevolgen! heeft! voor! het!
kind!of!de!kinderen,!dient!het!besluitvormingsproces!een!evaluatie!te!omvatten!van!de!
mogelijke!voor@!en!nadelen!voor!de!betrokken!kinderen.68!!
!
Verder! hebben! de! verdragsstaten! volgens! het! VN@Comité! twee! verplichtingen! in!
verband! met! art.! 3! lid! 1.69!De! verdragspartij! dient! allereerst! ervoor! te! zorgen! dat! de!
belangen!van!het!kind!adequaat!zijn!geïntegreerd!en!consistent!worden!toegepast!in!
elke!beslissing!en!maatregel.70!De!verdragspartij!heeft!ook!de!verplichting!om!ervoor!
te! zorgen! dat! de! belangen! van! het! kind! in! overweging! worden! genomen! bij! alle!
rechterlijke! beslissingen,! beleid,! regelgeving! en! beslissingen! uit! de! privésector! met!
betrekking! tot! jeugdbescherming. 71 !Bij! elke! beslissing,! voorziening! of! maatregel!
omtrent! een! minderjarige,! dient! er! volgens! de! ‘rule! of! procedure’! een! gemotiveerde!
afweging!te!worden!gemaakt!over!de!wijze!waarop!is!omgegaan!met!het!belang!van!
dit!individu.72!Er!wordt!dan!gekeken!naar!de!specifieke!omstandigheden!van!het!geval!
en!geschiedt!de!beoordeling!en!het!vaststellen!van!de!belangen!van!het!kind!op!een!
‘case@by@case’!basis.73!!
Art.!3!VRK!is!bewust!als!een!open!norm!geformuleerd!omdat!het!belang!van!het!kind!
bij!de!totstandkoming!niet!uitvoerig!is!gedefinieerd.74!Wel!is!er!in!General!Comment!#!
14! een! lijst! opgesteld! met! factoren! die! een! rol! kunnen! spelen! bij! het! beoordelen! en!
vaststellen!van!het!belang!van!het!kind.75!Volgens!het!VN@Comité!dient!er!rekening!te!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65

!Blaak!e.a.!2012,!p.!146.!
!General!Comment!#!14,!CRC/C/GC/14,!p.!7.!nr.!17.!
67
!General!Comment!#!14,!CRC/C/GC/14,!p.!4.!nr.!6.!
68
!General!Comment!#!14,!CRC/C/GC/14,!p.!4.!nr.!6.!
69
!General!Comment!#!14,!CRC/C/GC/14,!p.!5.!nr.!14.!
70
!General!Comment!#!14,!CRC/C/GC/14,!p.!5.!nr.!14a!en!Hodgkin!and!Newell!2007,!p.!39.!!
71
!General!Comment!#!14,!CRC/C/GC/14,!p.!5.!nr.!14b!en!14c.!
72
!General!Comment!#!14,!CRC/C/GC/14,!p.!9.!nr.!32!en!Cardol!2005,!p.!523.!
73
!Cardol!2005,!p.!523.!
74
!Asser/De!Boer!2010,!p.!684.!
75
!General!Comment!#!14,!CRC/C/GC/14,!nrs.!46!t/m!79.!
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worden! gehouden! met! onder! andere! de! volgende! elementen:! het! niveau! van!
volwassenheid,! de! ervaring! en! opvattingen! van! het! kind76,! de! identiteit! van! het! kind!
(leeftijd,! geslacht,! cultuur,! religie) 77 ,! bescherming! van! het! gezinsleven 78 ,! de! zorg,!
bescherming!en!veiligheid!van!het!kind79!en!nog!veel!meer.!In!een!specifiek!geval!kan!
er!een!botsing!tussen!deze!elementen!voorkomen.!In!een!dergelijke!situatie!zullen!de!
elementen!tegen!elkaar!worden!afgewogen!om!zo!tot!de!oplossing!te!kunnen!komen!
die!in!het!belang!van!het!kind!is.!80!!
!
Alhoewel!art.!3!VRK!volgens!de!Goedkeuringswet!geen!rechtstreekse!werking!geniet,!is!
het! wel! noodzakelijk! om! op! te! merken! dat! art.! 3! VRK! wel! vaker! in! de! kinder@! en!
jeugdbeschermingszaken! rechtstreeks! wordt! toegepast.81!Dit! artikel! wordt! toegepast!
in! de! zaken! waarbij! een! nationale! bepaling! buiten! toepassing! wordt! gelaten! of!
wanneer!er!sprake!is!van!strijdigheid!met!art.!3!VRK.!!
!
§1.4.2!Art.!5!jo.!18!VRK!
De!familie!vormt!het!basisinstituut!in!de!samenleving!voor!het!overleven,!beschermen!
en!ontwikkelen!van!een!kind.82!De!ouders!hebben!dus!een!prominente!rol.!Art.!5!(de!
rol! van! de! ouders)! vormt! samen! met! art.! 18! (verantwoordelijkheid! van! ouders)! het!
kader!voor!de!verhouding!tussen!ouders,!kinderen!en!samenleving.!!
Art.!5!verplicht!de!staat!de!rechten!en!de!verantwoordelijkheden!van!de!ouders!(of!van!
de!wettige!voogden)!te!eerbiedigen!ten!aanzien!van!de!begeleiding!van!het!kind!terwijl!
art.!18!een!uitwerking!is!van!de!bescherming!van!de!ouderlijke!verantwoordelijkheid!
ten!opzichte!van!het!kind.83!!
Art.!18!moet!in!samenhang!met!art.!5!en!art.!3!lid!2!worden!gelezen.!Art.!18!bepaalt!
dat!de!ouders!(of!wettige!voogden)!als!eerste!verantwoordelijk!zijn!voor!het!opvoeden!
van! de! kinderen! en! hebben! in! samenhang! hiermee! recht! op! ondersteuning! door! de!
overheid! (opvoedondersteuning).84!De! verdragsstaten! hebben! in! verband! met! art.! 18!
een!verplichting!om!de!ouders!(of!voogden)!te!adviseren!en!voor!te!lichten!over!hun!
taken!en!verantwoordelijkheden.85!!
Als!ouders!(of!voogden)!hun!verplichting!om!het!kind!naar!behoren!te!verzorgen!en!op!
te! voeden! niet! nakomen,! heeft! de! overheid! de! taak! en! de! verplichting! om! hulp! te!
bieden!om!het!kind!van!de!passende!begeleiding!te!voorzien.!Het!kind!heeft!recht!op!
bescherming! door! de! overheid! en! de! ouders! (en! voogden)! hebben! recht! op!
ondersteuning!bij!hun!opvoedingstaak.!Het!ingrijpen!dient!hierbij!zo!licht!mogelijk!te!
zijn!(ouders/!voogden!moeten!zoveel!mogelijk!eigen!verantwoordelijkheid!behouden)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76

!General!Comment!#!14,!CRC/C/GC/14,!p.!13.!nr.!53!e.v.!
!General!Comment!#!14,!CRC/C/GC/14,!p.!13.!nr.!55!e.v.!
78
!General!Comment!#!14,!CRC/C/GC/14,!p.!13.!nr.!58!e.v.!
79
!General!Comment!#!14,!CRC/C/GC/14,!p.!13.!nr.!71!e.v.!
80
!General!Comment!#!14,!CRC/C/GC/14,!p.!17.!nr.!81.!Dit!in!overeenstemming!met!de!tweede!
uitgangspunt.!
81
!Bahadur!in!De!Graaf!e.a.!2012,!p.!11!en!12.!
82
!Day!of!General!Discussion,!January!1994:!Role!of!the!family,!CRC/C/34,!p.!37,!nr.!193!en!Day!of!
General!Discussion,!September!2005:!Children!without!parental!care,!CRC/C/153,!p.!3,!nr.!644.!
83
!Pulles!en!Worst!2012,!p.!185.!
84
!Blaak!e.a.!2012,!p.!299!en!301.!
85
!Day!of!General!Discussion,!September!2005:!Children!without!parental!care,!CRC/C/153,!p.!4,!nr.!646!
en!Blaak!e.a.!2012,!p.!301.!
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en!een!jeugdbeschermingsmaatregel!zal!pas!worden!uitgesproken!als!hulpverlening!in!
de!vrijwillige!kader!geen!optie!meer!is.86!!
!
§1.4.3!Art.!9!VRK!
Art.! 9! (scheiding! van! het! kind! van! zijn! ouders! en! recht! op! omgang)! waarborgt! dat!
kinderen! niet! van! hun! ouders! worden! gescheiden! tenzij! dit! noodzakelijk! is! in! het!
belang!van!het!kind!(‘necessity!principle’).!Blijkt!de!scheiding!noodzakelijk!te!zijn,!dan!
heeft! het! kind! ook! recht! op! extra! bescherming! en! zorg! waarbij! de! geboden!
alternatieve!zorg!passend!dient!te!zijn!(‘suitability!principle’).87!Art.!9!omvat!tevens!het!
recht!op!omgang!en!contact!met!(beide)!ouders.88!Ook!biedt!art.!9!allerlei!waarborgen!
aan!de!betrokkenen!maar!deze!worden!in!deze!scriptie!verder!niet!behandeld.!!
Een! jeugdbeschermingsmaatregel! wordt! pas! opgelegd! indien! het! kind! door!
uiteenlopende!redenen!niet!bij!de!ouders!kan!verblijven.!Art.!9!(scheiding!van!het!kind!
van! zijn! ouders)! vormt! dus! een! belangrijk! beginsel! bij! het! opleggen! van! een!
jeugdbeschermingsmaatregel! samen! met! het! proportionaliteitsbeginsel! en! het!
subsidiariteitsbeginsel.!
!!
§1.4.4!Art.!19!VRK!en!General!Comment!13!
Art.! 19! treft! de! bescherming! tegen! kindermishandeling.! Het! door! het! VN@Comité!
gepubliceerde!General!Comment!#!13!geeft!een!toelichting!op!de!tekst!van!art.!19.89!
Volgens! het! VN@Comité! wordt! onder! kindermishandeling! verstaan:! ‘alle! vormen! van!
lichamelijk! of! geestelijk! geweld,! letsel,! misbruik,! lichamelijke@! of! geestelijke!
verwaarlozing! of! nalatige! behandeling,! mishandeling! of! exploitatie! met! inbegrip! van!
seksueel!misbruik’.90!!
In! de! General! Comment! zijn! allerlei! andere! verplichtingen! opgesomd! voor! de! Staten!
die!voortvloeien!uit!het!art.!19.!Art.!19!lid!1!spreekt!over!het!nemen!van!alle!passende!
wettelijke! maatregelen! (zoals! wetgeving,! uitvoerende! en! handhavende! maatregelen!
voor! jeugdbescherming),! bestuurlijke! maatregelen! (zoals! het! vaststellen! van! beleid,!
programma’s! en! toezichtmechanismen! voor! jeugdbescherming)! en! maatregelen! op!
sociaal! en! opvoedkundig! gebied! (zoals! de! inzet! van! de! regering! om! kinderrechten! te!
implementeren!en!om!basisvoorzieningen!en!nodige!hulp!te!verlenen)!om!het!kind!te!
beschermen!tegen!alle!vormen!van!mishandeling.91!!
!
Volgens! lid! 2! dient! de! overheid! te! zorgen! voor! een! geïntegreerd! en! gecoördineerd!
beschermingssysteem! om! aan! de! bovenvermelde! verplichtingen! te! voldoen.! Om!
hieraan!te!kunnen!voldoen!dient!in!dat!geval!sprake!te!zijn!van!een!(preventief)!beleid!
om! geweld! tegen! kinderen! te! voorkomen! en! dienen! diverse! procedures! te! zijn!
opgesteld! voor! onder! andere! het! signaleren! van! kindermishandeling,! melden! van!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!295@297!en!Bruning!in!Bruning,!Liefaard!en!
Vlaardingerbroek!2014,!p.!343@346!
87
!United!Nations!Guidelines!for!the!Alternative!Care!of!Children!2010,!A/RES/64/142,!p.!4!en!5,!nrs.!11!
t/m!23!en!Bruning!en!van!der!Zon!2013,!p.!502.!
88
!Pulles!en!Worst!2012,!p.!185.!
89
!General!Comment!#!13,!CRC/C/GC/13,!p.!3,!nr.!2.!
90
!General!Comment!#!13,!CRC/C/GC/13,!nr.!4!en!nrs.!17!en!32.!Zie!ook!Strooper@Lammerts!en!
Vlaardingerbroek!2003,!p.!45!voor!een!uitgebreide!definitie!van!kindermishandeling!en!Blaak!2012,!p.!
315.!
91
!General!Comment!#!13,!CRC/C/GC/13,!p.!14!t/m!17,!nrs.!38!t/m!44.!
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kindermishandeling,!doorverwijzing,!onderzoek,!behandeling!en!dient!altijd!toezicht!te!
worden! gehouden! op! het! proces! vanaf! het! moment! van! signalering! tot! en! met! de!
nazorg!waarbij!de!genomen!maatregelen!telkens!dienen!te!worden!geëvalueerd.92!Ook!
dient! de! overheid,! indien! noodzakelijk,! te! zorgen! voor! een! goede! toegang! tot!
rechterlijke!instanties.93!Het!belang!van!het!kind!(art.!3)!dient!hierbij!centraal!te!staan.!!
De! verdragspartij! wordt! verder! aanbevolen! om! met! een! ‘National' coordinating'
framework' on' violence' against' children’! te! komen! aanvullend! dan! wel! in! plaats! van!
een! nationaal! actieplan! die! de! basis! vormt! voor! een! meer! haalbaar! en! flexibeler!
instrument!bij!het!voorkomen!van!geweld!tegen!kinderen.!Dat!zorgt!voor!een!betere!
communicatie! en! samenwerking! tussen! de! overheid! en! de! betrokken! instanties!
onderling.94!Reden!hiervoor!is!dat!een!nationaal!actieplan!volgens!het!VN@Comité!vaak!
geconfronteerd! wordt! met! uitdagingen! met! betrekking! tot! de! invoering,! uitvoering,!
toezicht!en!evaluatie!van!een!dergelijke!actieplan.95!
!
§1.4.5!Art.!20!VRK!
Art.!20!gaat!over!de!alternatieve!(gezinsvervangende)!zorg!voor!kinderen,!indien!deze!
om! uiteenlopende! niet! in! hun! gezin! kunnen! blijven.! Met! behulp! van! de!
jeugdbescherming!is!het!soms!noodzakelijk!om!kinderen,!in!het!belang!van!dit!kind!zelf!
(art.!3!VRK),!uit!huis!te!plaatsen.96!Door!het!VN@Comité!zijn!in!2005!en!2010!richtlijnen!
opgesteld!voor!de!gezinsvervangende!zorg.97!!
Het! kind! dat! tijdelijk! of! blijvend! het! verblijf! in! het! gezin! moet! missen! heeft! recht! op!
bijzondere!bescherming,!volgens!art.!20!lid!1!VRK.!Het!VN@Comité!ziet!de!familie!als!de!
fundamentele!bouwsteen!van!de!samenleving!en!de!meest!natuurlijke!omgeving!voor!
een!kind!om!op!te!groeien.98!Als!dat!niet!lukt,!dan!dient!het!kind!op!te!groeien!in!een!
situatie! die! daar! het! meest! op! lijkt. 99 !Volgens! art.! 20! lid! 2! en! 3! hebben! de!
verdragsstaten! een! verplichting! om! een! andere! vorm! van! zorg! voor! dat! kind! te!
waarborgen!zoals!het!plaatsen!bij!familieleden,!in!een!pleeggezin,!adoptie!of!plaatsing!
in! een! geschikte! instelling.! Volgens! lid! 3! dient! er! bij! het! overwegen! van! oplossingen!
rekening!te!worden!gehouden!met!de!wenselijkheid!van!continuïteit!in!de!opvoeding!
van! het! kind! en! de! etnische,! sociale,! culturele! achtergrond! van! het! kind.! Dat! laatste!
wordt! ook! wel! het! continuiteitsbeginsel! genoemd.100!Het! belang! van! het! kind! (art.! 3!
VRK! jo.! art.! 20! VRK)! kan! zich! bijvoorbeeld! verzetten! tegen! de! beëindiging! van! een!
uithuisplaatsing! (maatregel! van! jeugdbescherming)! en! kent! zwaarwegende! betekenis!
toe! aan! de! continuïteit! in! de! opvoedingssituatie! en! een! ongestoord!
hechtingsproces.101!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92

!General!Comment!#!13,!CRC/C/GC/13,!p.!18!t/m!21,!nrs.!46!t/m!53.!
!General!Comment!#!13,!CRC/C/GC/13,!p.!21,!nr.!54.!
94
!General!Comment!#!13,!CRC/C/GC/13,!p.!25,!nrs.!69.!
95
!General!Comment!#!13,!CRC/C/GC/13,!p.!25,!nrs.!68.!
96
!Art.!20!VRK!hangt!samen!met!art.!3!VRK!en!biedt!waarborgen!voor!de!alternatieve!
(gezinsvervangende)!zorg.!
97
!United!Nations!Guidelines!for!the!Alternative!Care!of!Children!2010,!A/RES/64/142,!p.!3,!nr.!8.en!Day!
of!General!Discussion,!September!2005:!Children!without!parental!care,!CRC/C/153.!!
98
!Day!of!General!Discussion,!January!1994:!Role!of!the!family,!CRC/C/34,!p.!37!nr.!193.!
99
!United!Nations!Guidelines!for!the!Alternative!Care!of!Children!2010,!A/RES/64/142,!p.!2,!nr.!3!e.v.!
100
!Blaak!e.a.!2012,!p.!343.!
101
!Hof!Leeuwaarden!19!augustus!2010,!LJN:!BN4793!en!Gerecht!in!Eerste!Aanleg!9!april!2013,!EJ!nr.!946!
van!2012.!
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Volgens! art.! 20! VRK! en! de! richtlijnen! uit! 2010! hebben! geplaatste! kinderen! het! recht!
om! klachten! in! te! dienen! voor! wat! betreft! de! aangeboden! hulp! en! plaatsingen! in! de!
diverse!instellingen.102!
Art.!20!VRK!ziet!ook!op!een!recht!op!nazorg.!Volgens!het!VN@Comité!moeten!duidelijke!
richtlijnen,! beleid! en! specifieke! procedures! worden! opgesteld! met! betrekking! tot! de!
nazorg! en! evaluatie! van! deze. 103 !Aanbevolen! wordt! om! aan! de! jongeren! een!
gespecialiseerde! persoon! toe! te! wijzen! die! zorgdraagt! voor! de! ondersteuning! bij!
verlating!van!de!zorg.104!!
!
§1.4.6!Art.!25!VRK!
Art.!25!bepaalt!dat!kinderen!die!uit!huis!zijn!geplaatst!ter!verzorging,!bescherming!of!
behandeling!in!verband!met!hun!geestelijke!of!lichamelijke!gezondheid,!recht!hebben!
op! een! periodieke! evaluatie! van! de! behandeling! en! omstandigheden! betreffende! de!
plaatsing.!Met!plaatsing!wordt!niet!(alleen)!bedoeld!de!maatregel!tot!uithuisplaatsing!
maar! ook! elke! vorm! van! plaatsing! voor! welk! reden! dan! ook. 105 !Met! periodieke!
evaluatie!wordt!door!het!VN@Comité!bedoeld!dat!tijdens!de!duur!van!de!plaatsing!bij!
voorkeur!elke!drie!maanden!geëvalueerd!dient!te!worden!hoe!de!opvang,!begeleiding!
en! behandeling! verloopt. 106 !Dit! kan! onder! andere! worden! gedaan! door! de!
toezichthoudende!organen!en/of!door!gekwalificeerde!en!bevoegde!personen.107!!
Door! het! VN@Comité! zijn! geen! nadere! voorschriften! opgesteld! en! is! het! dus! aan! de!
verdragsstaten!over!om!zelf!de!regels!betreffende!de!periodieke!evaluatie!op!te!stellen!
voor!de!betrokken!partijen!en!instanties.108!Wel!dient!er!volgens!het!VN@Comité!bij!de!
periodieke! evaluatie! rekening! te! worden! gehouden! met! niet! alleen! de! belangen! van!
het!kind!maar!ook!die!van!de!ouders!en!alle!omstandigheden!van!het!geval.109!!
!
§1.4.7!EVRM!en!civielrechtelijke!jeugdbescherming!
110
Ook!het!EVRM !speelt!een!belangrijke!rol!in!het!kader!van!jeugdbescherming!en!dan!
vooral!waar!het!gaat!om!de!belangen!van!het!kind.!De!artikelen!van!het!EVRM!zijn!van!
toepassing! op! alle! personen,! waaronder! kinderen,! die! zich! in! de! rechtsmacht! van! de!
Staat! bevinden! die! het! Verdrag! hebben! geratificeerd,! volgens! art.! 1! EVRM.! Alleen!
verwijst! het! EVRM! (en! de! protocollen)! amper! specifiek! naar! kinderen! of!
kinderrechten.111!Het! EHRM! heeft! in! de! laatste! jaren! wel! bij! toepassing! van! diverse!
EVRM!bepalingen!meer!aandacht!besteed!aan!de!eigen!positie!en!eigen!belangen!van!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!United!Nations!Guidelines!for!the!Alternative!Care!of!Children!2010,!A/RES/64/142,!p.!15,!nr.!99.!
!United!Nations!Guidelines!for!the!Alternative!Care!of!Children!2010,!A/RES/64/142,!p.!19,!nr.!131@
132.!
104
!United!Nations!Guidelines!for!the!Alternative!Care!of!Children!2010,!A/RES/64/142,!p.!19,!nr.!133!en!
Blaak!e.a.!2012,!p.!109.!
105
!Hodgkin!en!Newell!2007,!p.!379@380!en!Blaak!e.a.!2012,!p.!407.!
106
!United!Nations!Guidelines!for!the!Alternative!Care!of!Children!2010,!A/RES/64/142,!p.!12,!nr.!67!en!
Hodgkin!en!Newell!2007,!p.!382.!
107
!Zoals!door!middel!van!een!effectieve!(interne)!klachtenprocedure,!instanties!belast!met!de!inspectie!
en/of!een!(kinder)ombudsman.!
108
!Blaak!e.a.!2012,!p.!408.!
109
!Hodgkin!en!Newell!2007,!p.!381.!
110
!EVRM,!Trb.!1951,!154,!gewijzigd!bij!Derde,!Vijfde!en!Achtste!Protocol.!Zie!laatstelijk!Trb.!2014,!2.!
Voor!Aruba!geratificeerd!en!in!werking!getreden!op!1!januari!1986.!
111
!Pulles!2013,!p.!6.!
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kinderen! en! aldus! heeft! het! Hof! ook! het! VRK! omarmd.112!Het! VRK! is! in! verschillende!
uitspraken!van!het!EHRM!als!interpretatiemiddel!gebruikt!bij!de!nadere!invulling!van!
EVRM@bepalingen.113!Toch!is!in!de!loop!van!de!tijd!in!diverse!zaken!met!een!beroep!op!
art.!8!EVRM,!een!oordeel!van!het!EHRM!gevraagd!over!schendingen!van!rechten!van!
kinderen.!
Lidstaten!kunnen!bijvoorbeeld!op!grond!van!art.!3!EVRM!niet!alleen!verantwoordelijk!
worden!gesteld!voor!het!handelen!of!nalaten!door!primaire!verzorgers,!maar!ook!voor!
dat!van!kinderbeschermingsinstanties.114!
!
Volgens! art.! 8! lid! 1! EVRM! heeft! een! ieder! recht! op! respect! voor! zijn! privéleven,! zijn!
familie@! en! gezinsleven,! zijn! woning! en! correspondentie.! Art.! 8! EVRM! garandeert!
daarnaast!ook!het!recht!op!informatie,!het!recht!om!gehoord!te!worden,!betrokken!te!
zijn!in!het!beslissingsproces!en!het!recht!op!omgang!en!contact!van!de!ouders.115!
Geen!inmenging!is!toegestaan!tenzij!dit:!‘bij!wet!is!voorzien,!en!in!een!democratische!
samenleving! noodzakelijk! is! in! het! belang! van! de! nationale! veiligheid,! openbare!
veiligheid! of! economisch! welzijn! van! het! land,! het! voorkomen! van! wanordelijkheden!
en!strafbare!feiten,!de!bescherming!van!de!gezondheid!of!de!goede!zeden!of!voor!de!
bescherming! van! de! rechten! en! vrijheden! van! anderen’. 116 !Bij! de! vraag! of! een!
jeugdbeschermingsmaatregel!noodzakelijk!is!in!een!democratische!samenleving!wordt!
het!belang!van!het!kind!zoals!beschreven!in!art.!3!VRK,!steeds!als!richtsnoer!gebruikt.!
Verder! dient! de! inmenging! in! het! gezinsleven! aan! een! dringende! maatschappelijke!
behoefte! te! beantwoorden! en! in! een! redelijke! verhouding! te! staan! tot! het!
nagestreefde! doel.117!De! algemene! uitgangspunten! worden! hieruit! afgeleid.! Volgens!
het!EHRM!heeft!de!Staat!een!ruime!beoordelingsruimte,!zgn.:!‘margin!of!appreciation’.!
De!Staat!dient!wel!aan!te!tonen!dat!er!sprake!is!geweest!van!een!zorgvuldige!afweging!
van!de!gevolgen!van!de!genomen!maatregel!op!de!ouders!en!het!kind!en!de!mogelijke!
alternatieven.118!
Een! jeugdbeschermingsmaatregel! vormt! zo! een! inbreuk! op! art.! 8! EVRM,! maar! deze!
overheidsinterventie!heeft!als!doel!de!bescherming!van!de!belangen!van!het!kind!en!
kan!hierdoor!worden!gerechtvaardigd.119!Het!recht!op!gezinsleven!houdt!onder!andere!
in! dat! de! maatregelen! die! genomen! worden! gezinshereniging! als! doel! moeten!
hebben.120!
Het! ingrijpen! in! het! privéleven! van! de! jeugdige! en! zijn! ouders! moet! verder! ook! met!
waarborgen! zijn! omkleed.! Die! waarborgen! zijn:! legaliteit,! legitimiteit! en!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Ruitenberg!2004,!p.!4!en!5.!Blaak!e.a.!2012,!p.!79.!
!Pulles!en!Worst!2012,!p.!188,!Forder!2008,!p.!43,!EHRM!21!september!2012,!NJ!2013,!22,!EHRM!20!
maart!2012!(C.A.S.!en!C.S.!vs.!Roemenie),!EHRM!26!november!2002!(E!e.a.!vs.!Verenigd!Koninkrijk),!
EHRM!10!oktober!2002!(D.P.!&!J.C.!vs!Verenigd!Koninkrijk)!en!EHRM!10!mei!2001!(Z.!e.a.!vs!Verenigd!
Koninkrijk).!
114
!EHRM!23!september!1998!(A.!vs!Verenigd!Koninkrijk).!
115
!EHRM!7!augustus!1996,!NJ!1998,!324!(Johansen!vs.!Noorwegen),!EHRM!17!december!2002,!NJ!2004,!
632!(Venema!vs.!Nederland),!Asser/De!Boer!2010,!p.!749!en!Bruning!in!Koens!en!Vonken!2012,!p.!483.!
116
!Zie!art.!8!lid!2!EVRM.!
117
!Asser/De!Boer!2006,!p.!716.!
118
!EHRM!8!april!2004,!NJ!2005,!186!(Haase!vs.!Duitsland).!
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!EHRM!7!augustus!1996,!NJ!1998,!324!(Johansen!vs.!Noorwegen),!Asser/De!Boer!2010,!p.!748!en!Van!
Wijk!in!de!Graaf!e.a.!2010,!p.!38!en!39.!
120
!EHRM!24!maart!1988!(Olsson!vs.!Zweden),!EHRM!22!juni!1989!(Eriksson!vs.!Zweden)!en!Bruning!in!
Koens!en!Vonken!2012,!p.!472.!
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proportionaliteit.! Ook! subsidiariteit,! rechtsgelijkheid,! verbod! van! willekeur,!
rechtszekerheid!en!uniformiteit!spelen!een!rol.121!Op!grond!van!art.!8!EVRM!genieten!
ouders,!naast!art.!6!EVRM,!diverse!procedurele!waarborgen!zoals!de!betrokkenheid!in!
het!besluitvormingsproces!omtrent!de!maatregelen!van!jeugdbescherming.122!
!
Art.!3!EVRM!(verbod!op!foltering)!en!art.!8!EVRM!(family!life)!geven!verder!de!grenzen!
aan! van! een! overheidsinterventie.! Een! schending! van! art.! 3! EVRM! kan! worden!
geconstateerd!wanneer!de!overheid!te!laat!ingrijpt!en!een!schending!van!art.!8!EVRM!
kan! worden! geconstateerd! wanneer! de! overheid! te! vroeg! ingrijpt! in! een!
gezinssituatie.123!De! staat! is! aldus! verplicht! tijdig! in! te! grijpen.124!Ook! de! Hoge! Raad!
sluit!hierbij!aan!door!in!2012!te!oordelen!dat!de!staat!de!plicht!heeft!om!de!rechten!en!
belangen! van! kinderen! te! waarborgen.! Deze! kinderen! kunnen! niet! verantwoordelijk!
worden!gehouden!voor!de!gedragingen!van!hun!ouders!of!andere!familieleden.125!
!
Art.!8!EVRM!wordt!in!diverse!uitspraken!door!het!EHRM!ook!in!verband!gebracht!met!
art.!9!VRK.!Omdat!een!uithuisplaatsing!zwaarwegende!gevolgen!kan!hebben,!dient!ook!
rekening!te!worden!gehouden!met!de!mogelijkheid!voor!het!opleggen!van!een!minder!
ingrijpende!maatregel.!Wordt!dit!niet!gedaan!dan!kan!er!sprake!zijn!van!een!schending!
van!art.!8!EVRM.126!In!verband!met!art.!19!VRK!stelt!het!EHRM!ook!strenge!eisen!aan!
de! verplichting! van! Staten! ten! aanzien! van! hun! verplichting! om! kinderen! te!
beschermen! tegen! kindermishandeling.! De! Staat! heeft! enerzijds! een! positieve!
verplichting! om! actief! in! te! grijpen! bij! vermoedens! van! kindermishandeling! maar! het!
falen! van! hulpverlening! aan! minderjarigen! die! slachtoffers! zijn! geworden! van!
mishandeling!kan!een!schending!van!art.!3!EVRM!opleveren.127!Anderzijds!kan!buiten!
proportioneel!ingrijpen!in!het!gezinsleven!een!schending!opleveren!van!art.!8!EVRM.128!!
!
§1.5!Samenvatting!
In! dit! hoofdstuk! zijn! de! begrippen! jeugdrecht! en! (civielrechtelijke)! jeugdbescherming!
aan!de!orde!geweest.!De!civielrechtelijke!jeugdbescherming!vormt!een!onderdeel!van!
de! zeer! ruim! gedefinieerde! term! jeugdrecht! en! jeugdbescherming! en! wordt! verder!
opgesplitst! in! de! vrijwillige! jeugdhulpverlening! en! gedwongen! jeugdhulpverlening!
(jeugdbeschermingsmaatregelen).!!
Gezien! er! geen! specifieke! wetgeving! bestaat! die! uitgangspunten! of! richtlijnen!
formuleert! voor! de! toepassing! en/of! uitvoering! van! de! civielrechtelijke!
jeugdbescherming,! zijn! de! algemene! uitgangspunten! van! jeugdbescherming! als!
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richtlijn! gebruikt. 129 !Deze! uitgangspunten! zijn! afgeleid! uit! belangrijke!
verdragsbepalingen! zoals! onder! andere! art.! 8! EVRM! en! art.! 3! VRK.! Een!
jeugdbeschermingsmaatregel!dient!allereerst!een!uiterst!middel!(ultimum!remedium)!
te!zijn.!Verder!dient!de!hulp!in!licht!van!het!proportionaliteitsbeginsel!zo!kort!mogelijk,!
zo!licht!mogelijk!en!zo!nabij!mogelijk!te!zijn!(zo@zo@zo!beleid).!Het!belang!van!het!kind!
dient!het!ingrijpen!via!een!jeugdbeschermingsmaatregel!noodzakelijk!te!maken.!
De! totstandkoming,! ratificatie! en! bindende! kracht! van! het! VRK! is! ook! uitvoerig!
behandeld! gevolgd! door! de! belangrijkste! verdragsbepalingen! met! betrekking! tot! de!
(uitvoering!van!de)!civielrechtelijke!jeugdbescherming.!Niet!alleen!de!artt.!3,!5!jo.!18,!
9,!19,!20!en!25!VRK!zijn!uitvoerig!behandeld,!maar!ook!de!verhouding!van!het!EVRM!
tot!de!civielrechtelijke!jeugdbescherming.!
!
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2.!CIVIELRECHTELIJKE!JEUGDBESCHERMING!IN!ARUBA!
!
§2.1!Inleiding!
Volgens!het!Arubaanse!rechtssysteem!moet!een!minderjarige!worden!beschermd.!De!
minderjarige! staat! daarom! onder! gezag.130!Het! gezag! heeft! volgens! art.! 1:245! lid! 4!
BWA!betrekking!op!de!persoon!van!de!minderjarige131,!het!bewind!over!zijn!vermogen!
en! zijn! vertegenwoordiging! in! burgerlijke! handelingen,! zowel! in! als! buiten! rechte.132!
Dit!is!in!overeenstemming!met!art.!5!jo.!18!VRK.!De!bepalingen!omtrent!het!gezag!over!
minderjarige! kinderen! staan! verder! beschreven! in! de! artt.! 1:245! tot! en! met! 1:377!
BWA.! Onder! ‘gezag’! wordt! verstaan:! het! ouderlijk! gezag! dan! wel! de! voogdij.! Het!
ouderlijk!gezag!wordt!door!de!ouders!gezamenlijk!of!door!één!ouder!uitgeoefend!en!
omvat!het!recht!maar!ook!de!plicht!hun!minderjarige!kind(eren)!te!verzorgen!en!op!te!
voeden. 133 !Hieronder! wordt! onder! andere! verstaan:! de! zorg! en! de!
verantwoordelijkheid! voor! het! geestelijk! en! lichamelijk! welzijn! van! het! kind! en! het!
bevorderen! van! de! ontwikkeling! van! zijn! persoonlijkheid.134!Voogdij! wordt! door! een!
ander!dan!de!ouder!uitgeoefend!en!wordt!in!deze!scriptie!verder!niet!behandeld.135!!
!
De! ouders! zijn! hoofdverantwoordelijk! voor! de! verzorging! en! opvoeding! van! hun!
kinderen! en! zijn! dan! ook! vrij! in! de! invulling! daarvan.! Die! vrijheid! is! echter! niet!
onbeperkt.! Er! kunnen! gevallen! voorkomen! waarbij! de! verzorging! en! opvoeding! niet!
gemakkelijk! of! zonder! problemen! geschiedt,! waardoor! de! lichamelijke! of! geestelijke!
ontwikkeling!van!het!kind!ernstig!wordt!geschaad!of!bedreigd.!In!deze!gevallen!kan!de!
behoefte!bestaan!aan!het!vragen!van!hulp!bij!de!opvoeding!of!verzorging!van!het!kind.!!
In! Aruba! wordt! het! jeugdbeschermingssysteem! opgesplitst! in! vrijwillige!
jeugdhulpverlening!en!onvrijwillige!(gedwongen)!jeugdhulpverlening.!Voor!wat!betreft!
de!vrijwillige!jeugdhulpverlening!zal!ik!het!kort!houden!en!verdiep!ik!me!verder!in!de!
onvrijwillige! (gedwongen)! jeugdhulpverlening,! te! weten! de! maatregelen! van!
jeugdbescherming.! Het! opsplitsen! van! de! vrijwillige! jeugdhulpverlening! en! de!
onvrijwillige!(gedwongen)!jeugdhulpverlening!is!in!overeenstemming!met!art.!3!VRK!jo.!
art.!8!EVRM,!art.!18!VRK!en!art.!19!VRK.!De!reeds!vermelde!algemene!uitgangspunten!
zijn!hier!uiteraard!ook!van!toepassing.!
!
In! het! kader! van! de! jeugdbescherming! vormt! het! Advies@! en! Meldpunt!
Kindermishandeling,! te! weten! Bureau! Sostenemi,! het! centrale! aanmeld@! en!
registratiepunt! voor! het! melden! van! alle! vormen! van! kinderverwaarlozing,!
kindermishandeling! en/of! geweld! tegen! kinderen! op! basis! waarvan! effectieve!
beleidsvorming! mogelijk! is.136!Bureau! Sostenemi! is! in! 2005! opgericht,! onder! andere!
naar! aanleiding! van! de! aanbevelingen! van! het! VN@Comité,! en! valt! onder! de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Zie!art.!1:245!BWA!e.v.!en!Van!Mourik!en!Nuytinck!2015,!p.!240.!
!Zie!art.!1:247!tot!en!met!1:249!en!gedeeltelijk!1:250!BWA.!
132
!Zie!art.!1:253i!tot!en!met!1:253m!BWA.!
133
!Zie!art.!1:247!BWA!in!overeenstemming!met!art.!18!VRK!en!art.!8!EVRM.!
134
!Het!ouderlijk!gezag!is!verder!beschreven!in!Titel!14,!Afdeling!2!t/m!Afdeling!5!BWA.!
135
!Voogdij!is!verder!beschreven!in!Titel!14,!Afdeling!6!BWA.!
136
!Instellingsbesluit!van!4!augustus!2015,!inwerkingtreding!1!januari!2006,!Landscourant!9!september!
2005!(jaargang!2005!editie!no.!19),!p.!7.!!
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verantwoordelijkheid! van! het! Ministerie! van! Sociale! Zaken.137!Het! bureau! heeft! als!
doelstelling!om,!ten!bate!van!de!minderjarige!in!Aruba,!de!samenleving!te!stimuleren!
en! te! ondersteunen! bij! vermoedens! en/of! meldingen! van! kindermishandeling. 138!
Volgens! het! instellingsbesluit! van! Bureau! Sostenemi! zorgt! dit! bureau,! naast! de!
rapportage! van! meldingen,! ook! voor! het! op! gang! brengen! en! coördineren! van!
passende!hulpverlening!(vrijwillig!of!gedwongen).!Hieronder!vallen!het!doorverwijzen!
van! het! kind! en! zijn! gezin! naar! andere! overheidsinstanties! die! de! gevallen! adequaat!
kunnen! opvolgen,! en! het! verbeteren! van! de! samenwerking! en! coördinatie! tussen! de!
betrokken! instanties! en! de! personen! betrokken! bij! onderzoek,! diagnostiek,!
ondersteuning,! hulpverlening! en/of! bescherming! ten! aanzien! van! het! kind! en/of!
gezin.139!!
De! vrijwillige! jeugdhulpverlening! wordt! in! de! volgende! paragraaf! behandeld,! gevolgd!
door!de!gedwongen!jeugdhulpverlening.!Tot!slot!wordt!de!wetgeving!met!betrekking!
tot! de! vrijwillige! en! gedwongen! jeugdhulpverlening! getoetst! aan! de! toepasselijke!
bepalingen!uit!het!VRK.!!
!
§2.2!Vrijwillige!jeugdhulpverlening!
Vrijwillige!jeugdhulpverlening!kan!zich!in!twee!gevallen!voordoen.!In!het!eerste!geval!
wordt! de! hulp! aan! de! gezagsdragers! en/of! het! kind! verleend! op! een! vrijwillige! basis,!
dat! wil! zeggen,! op! initiatief! van! de! gezagsdragers! dan! wel! met! hun! vrijwillige!
medewerking.! In! een! voorgelegd! geval! van! onder! andere! een! gedrags@,! zorg@,!
communicatie@! en/of! opvoedingsproblematiek,! kunnen! de! gezagsdragers! zich! bij! de!
Directie! Sociale! Zaken! melden! voor! vrijwillige! hulp! of! worden! zij! door! onder! andere!
het!Bureau!Sostenemi!of!de!Tienda!di!Educacion!hiernaar!verwezen.!!
In! het! tweede! geval! kunnen! leerkrachten,! familieleden,! huisdokters,! specialisten,!
psychologen,! psychiaters! of! andere! instellingen! en/of! personen! een! ongeoorloofde!
situatie,! zoals! een! gedrags@,! zorg@,! communicatie@! en/of! opvoedingsproblematiek,!
melden! aan! de! Directie! Sociale! Zaken.! De! Directie! Sociale! Zaken! stelt! indien!
noodzakelijk!een!onderzoek!in!naar!de!(leef)situatie!van!het!kind!en!afhankelijk!van!de!
resultaten! van! het! onderzoek! benadert! zij! de! ouders! om! in! samenwerking! met! de!
ouders!de!geschikte!hulp!te!bieden.!!
Naast!de!Directie!Sociale!Zaken!zijn!er!allerlei!particuliere!instanties!die!vrijwillig!hulp!
verlenen,! inlichtingen! geven! en/of! zich! actief! inzetten! op! het! gebied! van!
kinderbescherming,! @verwaarlozing,! @misbruik! en! @mishandeling.! Hoewel! deze!
instanties!ook!betrokken!zijn!en!(mede)!bijdragen!aan!het!waarborgen!van!de!rechten!
van!het!kind,!worden!ze!hier!verder!niet!behandeld.140!
Conform! de! algemene! uitgangspunten! en! onder! andere! art.! 3! VRK! jo.! art.! 8! EVRM!
moet! de! vrijwillige! jeugdhulpverlening! eerst! in! uiterste! mate! worden! benut! ter!
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!CRC/C/NLD/3,!gepubliceerd!23!juli!2008,!p.!92!en!98.!
!Instellingsbesluit!van!4!augustus!2015,!inwerkingtreding!1!januari!2006,!Landscourant!9!september!
2005!(jaargang!2005!editie!no.!19),!p.!7.!
139
!Instellingsbesluit!van!4!augustus!2015,!inwerkingtreding!1!januari!2006,!Landscourant!9!september!
2005!(jaargang!2005!editie!no.!19),!p.!7.!
140
!Bijvoorbeeld!Tienda!di!Educacion,!Fundacion!pa!Nos!Muchanan!(zie:!http://www.fpnm.aw.),!
Fundacion!Respeta!Mi!en!Wit!Gele!Kruis!Aruba.!!
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oplossing! of! vermindering! van! de! problematiek,! voordat! wordt! overgegaan! tot! de!
gedwongen!jeugdhulpverlening.141!!
De! Directie! Sociale! Zaken! speelt! aldus! een! grote! rol! in! het! kader! van! de! vrijwillige!
jeugdhulpverlening.! De! taken! en! bevoegdheden! van! Directie! Sociale! Zaken! staan!
beschreven! in! de! Landsverordening! Maatschappelijke! Zorg.! Verder! werkt! de! Directie!
Sociale!Zaken!niet!met!een!(concreet)!beleidsplan!(neergelegd!in!een!Landsbesluit)!of!
richtlijnen,!maar!zij!heeft!wel!interne!beleidsdoelen!vastgesteld.142!!
De! Directie! Sociale! Zaken! voorziet! in! de! maatschappelijke! behoefte! en! biedt! hulp! bij!
het! voorkomen! van! dreigende! maatschappelijke! behoeftes! met! betrekking! tot! de!
materiële!en!immateriële!zorg.143!
!
§2.3!Gedwongen!jeugdhulpverlening!
De! gedwongen! jeugdhulpverlening! komt! pas! aan! de! orde! indien! de! verleende!
vrijwillige! hulp! onvoldoende! blijkt! te! zijn,! of! indien! de! ouders! de! aangeboden! hulp!
weigeren!te!aanvaarden,!waardoor!de!geestelijke!of!lichamelijke!ontwikkeling!van!het!
kind,! door! het! toedoen! of! nalaten! van! zijn! verzorgers! (ouders! of! voogd)! of! door! het!
handelen!van!de!minderjarige!zelf,!in!ernstige!mate!worden!geschaad!of!bedreigd.144!!
In! een! dergelijk! geval! wordt! de! zaak,! in! het! belang! van! het! kind! (art.! 3! VRK),!
doorverwezen!naar!de!Directie!Voogdijraad!om!vervolgens!een!gedwongen!maatregel!
van! jeugdbescherming! te! verzoeken. 145 !Het! is! van! groot! belang! dat! de! betrokken!
instanties!bij!het!doorverwijzen!van!zaken!zo!goed!en!efficiënt!mogelijk!te!werk!gaan,!
door! bijvoorbeeld! het! overhandigen! van! de! desbetreffende! dossiers,! om! onnodig!
tijdsverlies!ten!nadele!van!de!minderjarige!te!voorkomen.!De!maatregelen!zijn!verder!
uitgewerkt!in!Boek!1!BWA.!De!Directie!Voogdijraad!is!als!overheidsinstantie!betrokken!
bij! alle! gevallen! waarin! een! jeugdbeschermingsmaatregel! overwogen! wordt. 146 !De!
bevoegdheden!van!de!Directie!Voogdijraad!zijn!beschreven!in!de!artt.!1:238!tot!en!met!
1:243!BWA.!Het!Voogdijraadbesluit!waarin!de!taken!en!bevoegdheden!van!de!Directie!
Voogdijraad! zijn! uitgewerkt! is! bij! de! invoering! van! het! BWA! in! 2002! komen! te!
vervallen.! Tot! op! heden! is! hiervoor! geen! nieuwe! regeling! in! de! plaats! gekomen! en!
werkt!de!Directie!Voogdijraad!ook!niet!met!een!apart!beleid.!Dit!heeft!als!gevolg,!zoals!
Gielen!opmerkt,!‘dat!er!veel!onduidelijkheden!bestaan!over!de!bevoegdheidsverdeling!
en!de!te!volgen!procedures!binnen!de!verschillende!hulporganisaties’.147!In!de!praktijk!
wordt,! bij! gebrek! aan! nadere! regelgeving,! nog! gebruikgemaakt! van! het! vervallen!
Voogdijraadbesluit.148!!
!
Het! opleggen! en! uitvoeren! van! een! jeugdbeschermingsmaatregel! betekent! dat! er! in!
het!gezinsleven!wordt!ingegrepen.!Het!instellen!van!een!jeugdbeschermingsmaatregel!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!295.!!
!Landsverordening!Maatschappelijk!Zorg,!AB!1989,!GT!no.!27!jo.!Landsbesluit!Bijstandsverlening,!AB!
1988,!no.!88.!De!restante!informatie!is!verkregen!op!2!juni!2015!uit!een!gesprek!met!Mw.!Sacha!
Geerman,!beleidsmedewerker!bij!de!Directie!Sociale!Zaken.!
143
!CRC/C/117/Add.2,!gepubliceerd!op!17!juni!2003,!p.!25!en!29,!nrs.!117,!144@147.!
144
!Van!der!Linden!e.a.!2014,!p.!96.!
145
!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!290.!
146
!Zie!art.!1:242!BWA.!
147
!Gielen!2014,!p.!460.!
148
!Informatie!verkregen!op!16!april!2015!van!mw.!mr.!Monabelle!Pieternella,!juriste!bij!de!Directie!
Voogdijraad.!
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valt! onder! het! toepassingsbereik! van! art.! 8! EVRM! en! kan! alleen! door! een! rechter!
worden!opgelegd!wanneer!dit!in!het!belang!is!van!het!kind!(art.!3!VRK).!!
!
De!huidige!jeugdbeschermingsmaatregelen!waren!al!opgenomen!in!het!BWA!van!1989!
en!zijn!in!het!nieuwe!BWA,!dat!in!2002!inwerking!is!getreden,!gedeeltelijk!herzien.!De!
Arubaanse! jeugdbeschermingsmaatregelen! zijn,! zoals! aangegeven! in! de! MvT! van! het!
nieuwe!BWA!van!2002!met!een!beroep!op!het!concordantiebeginsel,!gebaseerd!op!de!
Nederlandse! jeugdbeschermingsmaatregelen! en! zijn! gedurende! de! afgelopen! jaren!
grotendeels! ongewijzigd! gebleven. 149 !Er! is! verder! geen! indicatie! dat! de!
jeugdbeschermingsmaatregelen! binnenkort! worden! gewijzigd.! Alhoewel! er! een!
ontwerp!Landsverordening!aanvulling!BWA!klaarligt!voor!de!herziening!van!Boek!1,!3,!
5!en!7,!is!het!niet!de!bedoeling!de!jeugdbeschermingsmaatregelen!te!wijzigen.150!
De! huidige! jeugdbeschermingsmaatregelen! kunnen! worden! opgesplitst! in! de!
gezagsbeperkende! maatregelen! en! de! gezagsontnemende! maatregelen.! De!
gezagsbeperkende! maatregelen! worden! in! praktijk! gekenmerkt! als! de! lichtste!
jeugdbeschermingsmaatregelen.! De! gezagsontnemende! maatregelen! komen! onder!
andere!aan!de!orde!bij!minderjarigen!met!een!ernstige!problematiek.!
!
§2.3.1!Gezagsbeperkende!maatregelen!
De! (voorlopige)! ondertoezichtstelling! en! de! (voorlopige)! ondertoezichtstelling! met!
uithuisplaatsing! vormen! in! het! Arubaanse! rechtssysteem! de! gezagsbeperkende!
maatregelen.!De!wettelijke!bepalingen!omtrent!de!ondertoezichtstelling!van!kinderen!
zijn!beschreven!in!de!artt.!1:254!tot!en!met!1:264!BWA!en!zijn!van!overeenkomstige!
toepassing!voor!kinderen!die!onder!voogdij!staan!van!een!natuurlijke!persoon!en!dus!
geen! rechtspersoon,! gezien! het! uiteindelijke! doel! van! een! ondertoezichtstelling. 151!
Voogdij!vormt!geen!onderdeel!van!deze!scriptie!en!wordt!aldus!niet!verder!behandeld.!!
!
§2.3.1.1'(Voorlopige)'Ondertoezichtstelling'
In! het! geval! van! een! ondertoezichtstelling! behouden! de! ouders! het! gezag,! maar!
worden!ze!in!de!uitoefening!daarvan!beperkt,!omdat!zij!ondersteund!worden!door!een!
gezinsvoogd!die!bij!de!opvoeding!steun!en!aanwijzingen!geeft.152!Het!voordeel!hiervan!
is!dat!het!kind!in!beginsel!in!het!gezin!blijft.!De!ondertoezichtstelling!heeft!in!die!zin!
een! duidelijk! preventief! karakter.! De! rechtshistorische! bedoeling! van! de!
ondertoezichtstelling! was! om! de! bedreigingen! voor! de! minderjarige! weg! te! nemen!
door! te! voorzien! in! de! begeleiding! van! het! kind! en! zijn! ouders,! zodat! het! ontnemen!
van!het!gezag!kon!worden!vermeden!in!overeenstemming!met!art.!5!jo.!art.!18!VRK.153!
!
De!rechter!in!eerste!aanleg!kan!een!kind!onder!toezicht!stellen!indien!het!kind!zodanig!
opgroeit,!dat!het!met!zedelijke!of!lichamelijke!ondergang!wordt!bedreigd,!volgens!art.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149

!MvT!van!de!Landsverordening!bevattende!de!tekst!van!Boek!1!voor!een!nieuw!Burgerlijk!Wetboek!
van!Aruba,!AB!2001!no.!108,!inwerkingtreding.!AB!2001!no.!138,!p.!4.!!
150
!Ontwerp!Landsverordening!tot!wijziging!van!het!Burgerlijk!Wetboek!van!Aruba!(AB!1989!GT.!100)!in!
verband!met!een!aantal!onderwerpen!die!nog!een!regeling!of!aanpassing!in!het!BWA!behoeven!
(aanvulling!BWA),!Staten!van!Aruba,!7!april!2014,!volgnummer:!IS/521/13@14.!
151
!Zie!art.!1:326!BWA!e.v.!
152
!Wortmann!in!Wortmann!en!van!Duijvendijk@Brand!2012,!p.!231.!
153
!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!322!en!Bruning!in!Koens!en!Vonken!2012,!p.!471.!
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1:254! lid! 1! BWA.! Volgens! de! praktijk! en! jurisprudentie! kan! onder! een! dergelijke!
bedreiging! worden! gedacht! aan! (lichamelijke! of! geestelijke)! verwaarlozing,!
mishandeling,! (seksueel)! misbruik,! psychiatrische! problemen! van! ouder(s)! of! kind,!
slecht! levensgedrag! van! ouder(s)! of! kind! (verslagingsproblemen! of! prostitutie),!
weglopen! van! minderjarigen,! strafbaar! gedrag! van! kinderen! of! andere!
opvoedingsmoeilijkheden!en!gedragsproblemen.154!Er!bestaan!diverse!oudergebonden!
factoren,! kindgebonden! factoren! en! combinaties! van! beide! factoren! om! het! kind!
onder!toezicht!te!stellen.!!
Gezien! art.! 1:255! BWNL! kan,! met! een! beroep! op! het! concordantiebeginsel,! worden!
beargumenteerd! dat! een! ondertoezichtstelling! alleen! in! het! geval! van! een! ernstige!
situatie!kan!worden!opgelegd.155!Verder!moet!door!de!verzoeker!aannemelijk!worden!
gemaakt!dat!andere!middelen!(vrijwillige!hulpverlening!en!dergelijke)!hebben!gefaald!
of! zullen! falen! om! te! voorkomen! dat! er! zonder! strikte! noodzaak! in! het! gezinsleven!
wordt!ingegrepen.156!!
!
Hangende! het! onderzoek! kan! het! kind! voorlopig! onder! toezicht! worden! gesteld,!
volgens! art.! 1:257! BWA.! De! voorlopige! ondertoezichtstelling! wordt! als! een!
spoedeisende! maatregel! beschouwd.! Met! ‘hangende! het! onderzoek’! wordt! bedoeld!
dat! een! verzoek! tot! ondertoezichtstelling! moet! zijn! ingediend. 157!Volgens! de! oude!
Nederlandse!bepaling!wordt!een!minderjarige!voorlopig!onder!toezicht!gesteld!indien!
ingrijpen!dringend!en!onverwijld!noodzakelijk!is.158!Die!dringende!noodzaak!is!niet!met!
zoveel!woorden!vermeld!in!art.!1:257!BWA!of!in!de!MvT!van!het!BWA.!!
!
Zodra! de! rechter! het! verzoek! of! de! vordering! toewijst,! benoemt! hij! een! gezinsvoogd!
die!onder!zijn!leiding!toezicht!houdt!op!het!kind,!volgens!art.!1:255!BWA.!159!Volgens!
de! MvT! is! het! Nederlandse! stelsel,! waarbij! de! bevoegdheid! van! de! rechter! tot! het!
toezichthouden! is! ontnomen,! bewust! niet! gevolgd! omdat! eerst! nader! onderzoek!
moest!worden!gedaan!of!dit!wel!of!niet!geoorloofd!was.160!In!het!Nederlandse!stelsel!
werd! de! bevoegdheid! aan! de! rechter! ontnomen,! omdat! de! vertrouwenspersoon! die!
als! gezinsvoogd! het! toezicht! uitoefende! vervangen! werd! door! professioneel!
geschoolde! maatschappelijke! werkers! onder! leiding! van! gezinsvoogdijinstellingen.161!
De! rechter! was! tegelijk! belast! met! het! rechtspreken! en! de! uitvoering! van! de!
maatregel.! Deze! dubbele! rol! van! de! rechter! leverde! veel! kritiek! op! en! stond! op!
gespannen!voet!met!art.!6!EVRM.162!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Van!der!Linden!e.a.!2014,!p.!98!en!Blaak!e.a.!2012,!p.!231.!
!Zie!art.!1:255!BWNL.!
156
!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!328.!Verder!in!overeenstemming!met!art.!8!EVRM!en!
de!algemene!uitgangspunten!uit!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!295@297!en!Bruning!in!
Bruning,!Liefaard!en!Vlaardingerbroek!2014,!p.!343@346.!
157
!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!335!en!Bruning!in!Koens!en!Vonken!2012,!p.!483.!
158
!Zie!art.!1:255!BWNL!(oud).!
159
!Interimbesluit!voogdij!voor!rechtspersonen!ter!uitvoering!van!art.!1:302!lid!1!BWA,!AB!2013,!no.!24!
en!Beleidsplan!Fundacion!Guia!Mi!2005!–!2010,!p.!4!en!6.!
160
!MvT!van!de!Landsverordening!bevattende!de!tekst!van!Boek!1!voor!een!nieuw!Burgerlijk!Wetboek!
van!Aruba,!AB!2001!no.!108,!inwerkingtreding!AB!2001!no.!138,!p.!101.!
161
!MvT!van!de!Landsverordening!bevattende!de!tekst!van!Boek!1!voor!een!nieuw!Burgerlijk!Wetboek!
van!Aruba,!AB!2001!no.!108,!inwerkingtreding!AB!2001!no.!138,!p.!100!en!Kamerstukken'II!1992/93,!
23003,!nr.!3,!p.!3!en!4.!
162
!Bruning!in!Koens!en!Vonken!2012,!p.!470.!
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Volgens! art.! 1:255! BWA! behoort! de! rechter! het! toezicht! uit! te! oefenen! en! is! hij!
uiteindelijk!verantwoordelijk!voor!de!uitvoering!van!de!maatregel.!De!facto!wordt!het!
toezicht! uitgeoefend! door! Fundacion! Guia! Mi.! Fundacion! Guia! Mi! is! de! enige!
gezinsvoogdij@! en! voogdijinstelling! in! Aruba! belast! met! het! uitvoeren! en! het!
toezichthouden! op! de! gezinsvoogden! en! ondertoezichtstellingen.163!Gezinnen! krijgen!
door!de!gezinsvoogden!van!Fundacion!Guia!Mi!een!intensieve!begeleiding!die!erop!is!
gericht!het/de!proble(e)m(en)!die!de!oorzaak!vormde(n)!van!de!ondertoezichtstelling,!
samen! met! de! betrokkenen! op! te! lossen.164!In! overeenstemming! met! art.! 19! VRK! en!
General! Comment! #! 13! dient! telkens! duidelijk! te! blijken! wie! bevoegd! is! tot! de!
uitvoering! en! het! toezichthouden.! Het! voordeel! van! het! overlaten! van! de! uitvoering!
aan! de! gezinsvoogdijinstelling! is! dat! de! rechter,! met! het! oog! op! art.! 6! EVRM,! geen!
dubbele!rol!vervult.!Het!nadeel!is!evenwel!dat!er!zorg!voor!moet!worden!gedragen!dat!
de! jeugdhulpverleners,! en! dan! vooral! de! gezinsvoogden,! daadwerkelijk! professioneel!
geschoolde!maatschappelijke!werkers!zijn!op!het!gebied!van!jeugdbescherming.!In!de!
praktijk!blijkt!dat!niet!altijd!het!geval!te!zijn.!
!
De!ouders!dienen!bij!de!verzorging!en!opvoeding!van!het!onder!toezicht!gestelde!kind!
de!aanwijzingen!van!de!gezinsvoogd!te!volgen,!maar!hebben!de!bevoegdheid!om!een!
beslissing!van!de!rechter!te!verzoeken!in!het!geval!van!meningsverschillen.165!Volgens!
de! Nederlandse! MvT! wordt! een! aanwijzing! pas! gegeven! indien! de! gewenste!
medewerking! niet! door! overleg! en! overtuigingskracht! kan! worden! bereikt. 166!Deze!
aanwijzingen!dienen!in!Aruba!niet!verplicht!op!schrift!te!zijn!gesteld.!Het!voordeel!van!
het! op! schrift! stellen! is! echter! dat! de! aanwijzing! als! een! verweermiddel! kan! gelden.!
Worden!de!aanwijzingen!niet!op!schrift!gesteld!dan!kan!eenvoudiger!worden!beweerd!
dat!een!dergelijke!aanwijzing!nooit!is!gegeven.!Het!nadeel!van!het!op!schrift!stellen!is!
dat!het!in!Aruba!wellicht!kan!voorkomen!dat!een!ouder!analfabeet!of!laaggeletterd!is.!!
!
Volgens!art.!1:258!BWA!bepaalt!de!rechter!de!duur!van!de!ondertoezichtstelling!voor!
een! periode! van! hooguit! een! jaar.! Dit! kan! telkens! met! ten! hoogste! een! jaar! worden!
verlengd.! Er! moet! dan! worden! bezien! of! de! grond! voor! ondertoezichtstelling! nog!
aanwezig! is! en! de! algemene! uitgangspunten! van! jeugdbescherming! alsmede! de!
belangen!van!het!kind!dienen!telkens!weer!in!overweging!te!worden!genomen.167!!
De!ondertoezichtstelling!kan!in!drie!gevallen!worden!beëindigd:!indien!zij!niet!verder!
wordt!verlengd,!indien!zij!wordt!opgeheven!omdat!de!grond!niet!langer!bestaat!of!in!
het!geval!van!meerderjarigheid.168!!
'
§2.3.1.2'(Voorlopige)'Ondertoezichtstelling'met'uithuisplaatsing'
Uitgangspunt! is! dat! het! kind! bij! het! opleggen! van! een! ondertoezichtstelling! zo! veel!
mogelijk!in!het!gezin!blijft.!Dit!is!ook!in!het!belang!van!het!kind!zelf!(art.!3!VRK).!Toch!
kan!het!kind,!in!het!belang!van!zijn!verzorging!en!opvoeding!of!ter!onderzoek!van!zijn!
lichamelijke! of! geestelijke! gesteldheid,! in! een! inrichting! of! elders! worden! geplaatst!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!CRC/C/117/Add.2,!gepubliceerd!op!17!juni!2003,!p.!33,!nr.!173.!
!Beleidsplan!Fundacion!Guia!Mi!2005!–!2010,!p.!4.!
165
!Zie!art.!1:260!lid!1!en!2!BWA!en!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!342.!
166
!Kamerstukken'II,!1992/93,!23003,!nr.!3,!p.!35!en!Bruning!in!Koens!en!Vonken!2012,!p.!489.!
167
!HR!7!september!2007,!NJ!2007,!465.!
168
!Zie!art.!1:258!BWA!en!Wortmann!in!Wortmann!en!van!Duijvendijk@Brand!2012,!p.!234.!!
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volgens!art.!1:263!BWA!(uithuisplaatsing).!Dit!geschiedt!met!machtiging!van!de!rechter!
in!eerste!aanleg.!De!ondertoezichtstelling!met!uithuisplaatsing!is!bedoeld!als!tijdelijke!
maatregel,!is!gericht!op!verbetering!en!versteviging!van!de!band!tussen!de!ouder(s)!en!
het!uit!huis!geplaatste!kind!en!heeft!als!uiteindelijke!doel!de!hereniging!van!het!kind!
met! zijn! ouder(s).169!In! 2012! waren! er! 35! minderjarigen! onder! toezicht! gesteld! en! in!
2013! waren! dat! 43! minderjarigen.! Volgens! de! Directie! Voogdijraad! groeit! het! aantal!
opgelegde!ondertoezichtstellingen!(met!uithuisplaatsing)!jaarlijks.170!
!
Het!kind!kan!ook!in!overeenstemming!met!art.!20!VRK!door!de!ouders!uit!huis!worden!
geplaatst!indien!de!gezinsvoogd!daartegen!geen!bezwaar!heeft,!volgens!art.!1:260!lid!4!
BWA!(de!vrijwillige!uithuisplaatsing!in!het!gedwongen!kader).171!!
De! rechter! kan! het! kind! te! allen! tijde! voor! onderzoek! van! zijn! geestelijke! of!
lichamelijke! gesteldheid! doen! opnemen! in! een! aan! te! wijzen! observatiehuis,! volgens!
art.! 1:262! BWA.! Dit! is! dan! voor! een! periode! van! ten! hoogste! drie! maanden! en! de!
rechter!kan!dit!slechts!eenmaal!verlengen!met!hooguit!drie!maanden,!indien!dit!in!het!
belang!van!het!kind!noodzakelijk!is.!
!
Na!het!toewijzen!van!het!verzoek!tot!uithuisplaatsing!wordt!het!kind!geplaatst!in!een!
instelling,! zoals! Casa! Cuna 172 ,! Imeldahof 173 !of! het! Ortopedagogisch! Centrum 174!
(afhankelijke!van!de!leeftijd)!of!elders,!zoals!bij!familieleden!of!in!een!pleeggezin!(via!
onder!andere!Centro!di!Famia!di!Criansa!Arubano).175!De!duur!van!de!plaatsing!is!voor!
maximaal!een!jaar,!maar!kan!door!de!rechter!telkens!met!een!jaar!worden!verlengd!of!
worden! verkort,! volgens! art.! 1:263! BWA.! Het! is! evenwel! niet! de! bedoeling! dat! de!
ondertoezichtstelling! met! uithuisplaatsing! door! steeds! te! verlengen! een! verkapte!
ontheffing!wordt.!Dat!is!niet!in!overeenstemming!met!art.!3!VRK!en!art.!8!EVRM.!Ook!
is! het! niet! geoorloofd! een! limiet! te! verbinden! aan! het! aantal! mogelijke! verlengingen!
van!een!ondertoezichtstelling!(met!uithuisplaatsing).176!Zoals!beschreven!in!art.!3!VRK!
en!General!Comment!#!14!dient!een!verlenging!aan!de!hand!van!de!omstandigheden!
van!het!geval!en!op!een!‘case@by@case’@basis!te!worden!beoordeeld.!In!het!geval!van!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!HR!27!juni!2008,!LJN!BD3704,!HR!13!december!1991,!NJ!1992,!575,!Strooper@Lammerts!en!
Vlaardingerbroek!2003,!p.!43!en!De!Vries!in!Schrama!en!de!Vries!2009,!p.!187.!
170
!Informatie!verkregen!op!16!april!2015!van!mw.!mr.!Monabelle!Pieternella,!juriste!bij!de!Directie!
Voogdijraad.!
171
!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!346,!Goedkeuringswet!VRK,!Stb.!1994,!862!en!
Kamerstukken'II'1992/93,!22!855!(R1451),!nr.!3,!p.!30!(MvT!Goedkeuringswet!VRK).!
172
!Casa!Cuna!heeft!ruimte!voor!max.!36!kinderen!t/m!de!6@jarige!leeftijd!die!de!tijdelijke!zorg!en!
begeleiding!nodig!hebben.!
173
!Kindertehuis!Imeldahof!heeft!ruimte!voor!max.!42!kinderen!van!de!6!tot!12@jarige!leeftijd!die!
tijdelijke!zorg!en!begeleiding!nodig!hebben.!
174
!Orthopedagogisch!Centrum!(OC),!vroeger!bekend!als!Cas!pa!Hubentud,!heeft!ruimte!voor!20!
kinderen!(10!meisjes!en!10!jongens)!vanaf!de!13@jarige!leeftijd!(officieel)!totdat!ze!meerderjarig!zijn!(18@
jarige!leeftijd).!Het!komt!weleens!voor!dat!een!kind!van!10@12!jaar!ook!in!het!OC!wordt!geplaatst.!
175
!Centro! di! Famia! di! Criansa! Arubano! (CFCA)! is! opgericht! in! 2004! en! is! de! pleeggezinnencentrale! die!
qua! organisatie! onder! Fundacion! Guia! Mi! valt.! Dit! centrum! is! verantwoordelijk! voor! het! werven! van!
nieuwe!pleeggezinnen,!registratie!van!deze,!het!begeleiden!en!opleiden!van!nieuwe!pleegouders!en!het!
organiseren!van!diverse!activiteiten!voor!pleegouders.! Zie!Beleidsplan!Fundacion!Guia!Mi!2005!–!2010,!
p.!3!en!4.!!
176
!In!Nederland!bestond!tot!1995!een!limiet!van!hoogstens!2!jaren!aan!het!aantal!mogelijke!
verlengingen!van!een!uithuisplaatsing.!Asser/!De!Boer!2010,!p.!766.!
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een!verzoek!tot!verlenging!van!een!ondertoezichtstelling!(met!uithuisplaatsing)!dient!
de! rechter! te! onderzoeken! of! de! gronden! voor! de! ondertoezichtstelling! (met!
uithuisplaatsing)!nog!bestaan.177!In!Nederland!was!tot!1995!nog!sprake!van!een!limiet!
aan! het! aantal! verlengingen.! Bij! de! herziening! van! 1995! is! deze! limiet! komen! te!
vervallen! met! het! oog! op! onder! andere! de! continuïteit! in! de! opvoedingssituatie! van!
het! kind! en! de! bezwaren! tegen! het! als! het! ware! automatisch! overgaan! van! een!
ondertoezichtstelling!in!een!gedwongen!ontheffing.178!
!
De! opneming! in! een! inrichting! eindigt! als! deze! niet! wordt! verlengd,! als! zij! door! de!
rechter!in!eerste!aanleg!wordt!beëindigd,!door!meerderjarigheid,!of!volgens!art.!1:263!
lid!5:!door!een!besluit!van!de!Minister!van!Justitie179,!na!de!rechter!in!eerste!aanleg!te!
hebben! gehoord.! In! de! praktijk! wordt! de! opneming! in! een! inrichting! vrijwel! nooit!
beëindigd! door! een! besluit! van! de! Minister! van! Justitie.! Art.! 1:263! lid! 5! geeft! een!
duidelijke!blijk!van!een!verouderde!wetgeving.!!
!
Als!laatste!wordt!in!het!geval!van!een!ondertoezichtstelling!(met!uithuisplaatsing)!het!
gezag!slechts!beperkt!waardoor!de!ouder(s)!het!recht!op!omgang!behouden.!Het!recht!
op! omgang! is! gebaseerd! op! art.! 8! EVRM! en! art.! 9! VRK.180 !Omgang! is! in! beginsel!
geïncorporeerd!in!het!hebben!van!gezag.!Wie!gezag!heeft,!heeft!omgang.!Volgens!artt.!
1:263a! en! 1:263b! BWA! is! een! beperking! van! het! contact@! en! omgangsrecht! van! de!
ouders! echter! mogelijk! in! het! geval! van! een! uithuisplaatsing! dan! wel!
ondertoezichtstelling!van!het!kind.181!Voor!een!niet!met!het!gezag!belaste!ouder!is!het!
recht! op! omgang! verder! beschreven! in! art.! 1:377a! BWA! e.v.! In! het! geval! van! een!
ondertoezichtstelling!zijn!art.!1:377a!BWA!e.v.!aldus!niet!van!toepassing.182!!
!
§2.3.2!Gezagsontnemende!maatregelen!
Ontheffing,! ontzetting! en! schorsing! van! het! gezag! zijn! de! (uiterste)! maatregelen! die!
leiden! tot! het! geheel! ontnemen! van! het! gezag.! Tussen! deze! maatregelen! bestaan!
verschillen! voor! wat! betreft! de! gronden! waarvoor! zij! worden! uitgesproken! en! hun!
karakter.183!De! gezagsontnemende! maatregelen! zijn! beschreven! in! de! artt.! 1:266! tot!
en!met!1:278!BWA.!!
Indien!de!rechter!in!eerste!aanleg!een!verzoek!tot!ontheffing!of!ontzetting!afwijst,!kan!
de! rechter,! het! kind! ambtshalve! onder! toezicht! stellen.184!Dit! is! in! overeenstemming!
met!het!EVRM!en!de!algemene!uitgangspunten!van!jeugdbescherming.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!HR!7!september!2007,!NJ!2007,!465.!
!Koens!1994,!p.!9,!10!en!14.!
179
!Deze!mogelijkheid!dateert!uit!art.!373o!van!de!Nederlandse!wetgeving!uit!1922!waarbij!het!kind!te!
allen!tijde!door!de!Minister!van!Justitie!uit!de!instelling!of!het!gesticht!kan!worden!ontslagen!als!
waarborg!tegen!een!ongemotiveerd!verblijf!aldaar.!Zie!Kamerstukken'II!1919/20,!409,!nr.!3,!p.!11!(MvT!
Invoering!ondertoezichtstelling!en!kinderrechter).!
180
!MvT!Landsverordening!bevattende!de!tekst!van!Boek!voor!een!nieuw!Burgerlijk!Wetboek!van!Aruba,!
AB!2001!no.!108,!p.!102@103!en!Bruning!in!Bruning,!Liefaard!en!Vlaardingerbroek!2014,!p.!420.!
181
!MvT!Landsverordening!bevattende!de!tekst!van!Boek!voor!een!nieuw!Burgerlijk!Wetboek!van!Aruba,!
AB!2001!no.!108,!p.!100.!
182
!MvT!Landsverordening!bevattende!de!tekst!van!Boek!voor!een!nieuw!Burgerlijk!Wetboek!van!Aruba,!
AB!2001!no.!108,!p.!103.!
183
!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!369.!
184
!Alhoewel!niet!met!zoveel!woorden!opgenomen!in!het!BWA!kan!een!beroep!worden!gedaan!op!de!
toen!nog!geldende!art.!1:272!BWNL!(oud)!en!Hof!‘s!Hertogenbosch!20!juni!1996,!NJ!1997,!169.!
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Verder!is!het!volgens!het!EHRM!noodzakelijk!dat!er!telkens!een!striktere!beoordeling!
plaatsvindt,!wanneer!het!om!zulke!verstrekkende!maatregelen!gaat.185!!
In!2012!waren!er!10!gevallen!van!een!door!de!rechter!opgelegde!gezagsontnemende!
maatregel! en! in! 2013! waren! er! 25! gevallen. 186 !Het! aantal! opgelegde!
gezagsontnemende!maatregelen!is!in!een!jaar!meer!dan!verdubbeld.!!
'
§2.3.2.1'Ontheffing'
Een! ouder! kan! van! het! gezag! worden! ontheven! indien! de! ouder! ongeschikt! of!
onmachtig! is! zijn! plicht! tot! verzorging! en! opvoeding! te! vervullen! en! mits! het! belang!
van!het!kind!zich!daar!niet!tegen!verzet.187!De!mogelijke!oorzaken!van!de!onmacht!en!
ongeschiktheid!zijn!divers.!Kenmerkend!is!dat!er!geen!sprake!moet!zijn!van!verwijtbaar!
gedrag.188!Verder! betekent! de! ontheffing! van! het! gezag! over! een! bepaald! kind! niet!
automatisch! ontheffing! van! het! gezag! over! alle! kinderen! in! het! gezin.! De! ontheffing!
kan!zich!ook!beperken!tot!één!van!de!kinderen.189!
De! ontheffing! van! het! ouderlijk! gezag! wordt! in! beginsel! niet! uitgesproken! indien! de!
ouder! zich! ertegen! verzet! (art.! 1:268! lid! 1! BWA).! Hierop! bestaan! evenwel! vier!
uitzonderingen.! Een! gedwongen! ontheffing! is! mogelijk! tegen! de! wil! van! degene! die!
wordt!ontheven!in!het!geval!van:!(sub!a)!een!(mislukte)!ondertoezichtstelling!van!ten!
minste!zes!maanden!of!een!(mislukte)!ondertoezichtstelling!met!een!uithuisplaatsing!
van! meer! dan! een! jaar! en! zes! maanden,! (sub! b)! ontheffing! van! de! ene! ouder! na!
ontzetting!van!de!andere,!(sub!c)!gestoorde!geestesvermogens!van!de!ouder!en!(sub!d)!
indien! voortzetting! noodzakelijk! is! en! van! terugkeer! naar! de! ouder! ernstig! nadeel!
wordt!gevreesd.190!Dit!laatste!vormt!de!grond!voor!pleegouders!om!een!verzoek!in!te!
dienen!nadat!met!succes!een!beroep!is!gedaan!op!het!blokkaderecht!(art.!1:267!leden!
1!en!2!jo.!art.!1:253s!BWA).191!'
'
§2.3.2.2'Ontzetting'
Ontzetting! is! in! het! jeugdbeschermingssysteem! de! meest! vergaande! maatregel.! Een!
verzoek! tot! ontzetting! wordt! ingewilligd! indien! de! ouder! zich! aan! bepaalde!
misdragingen! schuldig! heeft! gemaakt! en! indien! dit! in! het! belang! van! het! kind!
noodzakelijk! is! (art.! 3! VRK! jo.! 8! EVRM)! volgens! art.! 1:269! BWA. 192 !De! bedoelde!
misdragingen! zijn:! (sub! a)! misbruik! van! het! ouderlijk! gezag! of! grove! (geestelijke! of!
lichamelijke)! verwaarlozing193,! (sub! b)! slecht! levensgedrag194,! (sub! c)! onherroepelijke!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185

!EHRM!7!augustus!1996,!NJ'1998,!324!(Johansen!vs.!Norway).!
!Informatie!verkregen!op!16!april!2015!van!mw.!mr.!Monabelle!Pieternella,!juriste!bij!de!Directie!
Voogdijraad.!
187
!Zie!art.!1:266!lid!1!BWA.!Of!draagmoeders!van!het!gezag!kunnen!worden!ontheven!is!niet!geheel!
duidelijk.!De!rechtspraak!is!op!dit!punt!niet!even!consistent.!
188
!Van!der!Linden!e.a.!2014,!p.!108.!
189
!HR!29!juni!1984,!NJ!1984,!767,!HR!27!juni!2008,!LJN!BD3704,!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!
2009,!p.!375,!De!Vries!in!Schrama!en!de!Vries!2009,!p.!196.!
190
!Zie!verder!art.!1:268!lid!2!BWA.!
191
!In!deze!scriptie!wordt!hier!niet!verder!op!ingegaan.!
192
!Wortmann!in!Wortmann!en!van!Duijvendijk@Brand!2012,!p.!237.!!
193
!HR!11!januari!2002,!JOL!2002,!2,!Van!der!Linden!e.a.!2014,!p.!109.!Hiermee!wordt!de!grove!
(geestelijke!of!lichamelijke)!verwaarlozing!bedoeld!van!de!verzorging!of!opvoeding!van!een!of!meer!
kinderen!zoals!een!blijvende!toestand!of!het!weigeren!van!toestemming!tot!een!noodzakelijke!operatie.!
194
!Van!der!Linden!e.a.!2014,!p.!109.!Zoals!chronisch!alcoholgebruik!of!prostitutie!als!het!kind!ernstig!
nadeel!van!ondervindt.!
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veroordeling195,! (sub! d)! veronachtzamen! van! de! aanwijzingen! van! de! gezinsvoogd! of!
het!belemmeren!van!de!uithuisplaatsing!en!(sub!e)!verwaarlozing!van!het!belang!van!
het! kind! bij! terugplaatsing! bij! de! ouder! wanneer! het! opgevoed! wordt! in! een! ander!
gezin.!Deze!gronden!zijn!limitatief!van!aard!en!het!is!al!voldoende!indien!aan!een!van!
deze!gronden!is!voldaan.!
Opmerkelijk!is!dat!de!groep!die!een!ontzetting!kan!verzoeken!groter!is!dan!die!welke!
een! ontheffing! kan! verzoeken.! Dat! is! wel! vanzelfsprekend! gezien! de! ernstige! situatie!
(moedwillig!en!verwijtbaar!verzuim!of!gedrag!van!de!ouders)!en!de!belangen!van!het!
kind.196!
'
§2.3.2.3'Rechtsgevolgen'ontheffing'en'ontzetting''
De! ouders! verliezen! als! gevolg! van! een! ontheffing! of! een! ontzetting! het! (ouderlijk)!
gezag.!De!familierechtelijke!betrekking!blijft!wel!onaangetast!en!daarmee!dus!ook!de!
onderhoudsplicht.197!De! niet! met! het! gezag! belaste! ouder! geniet! op! grond! van! art.!
1:377a! BWA! wel! het! recht! op! omgang! met! het! kind. 198 !Indien! de! ouders! echter!
gezamenlijk!het!gezag!uitoefenen,!wordt!na!de!ontheffing!van!de!ene!ouder,!het!gezag!
alleen! door! de! andere! ouder! uitgeoefend.199!Indien! de! ouder! die! alleen! het! gezag!
uitoefent! van! zijn! gezag! wordt! ontheven,! kan! de! andere! ouder! de! rechter! in! eerste!
aanleg! te! allen! tijde! verzoeken! om! met! de! uitoefening! van! het! gezag! te! worden!
belast.200!In!het!geval!dat!de!andere!ouder!het!gezag!niet!voortaan!uitoefent!om!welke!
reden! dan! ook,! benoemt! de! rechter! in! eerste! aanleg! een! voogd! over! de!
minderjarige.201!Dit!is!in!overeenstemming!met!art.!5!jo.!18!en!art.!9!VRK.!
Indien!er!geen!andere!opties!zijn,!wordt!Fundacion!Guia!Mi!samen!met!de!Voogdijraad!
belast!met!de!voogdij!over!een!minderjarige!na!de!ontheffing!dan!wel!ontzetting!van!
de!ouder(s)!uit!het!gezag.!!
!
In! beginsel! zijn! de! ontheffing! en! de! ontzetting! voor! een! onbepaalde! duur.! De!
ontheffing! en! de! ontzetting! zijn! echter! niet! onherroepelijk.! Dit! vormt! een! essentieel!
onderdeel!van!het!jeugdbeschermingssysteem,!gezien!art.!8!EVRM!en!art.!5!jo.!18!VRK.!
De!ontheven!of!ontzette!ouder!kan!op!zijn!verzoek!in!het!gezag!worden!hersteld,!mits!
de!rechter!in!eerste!aanleg!ervan!overtuigd!is!dat!de!minderjarige! wederom!aan! zijn!
ontheven! of! ontzette! ouder! kan! worden! toevertrouwd. 202 !De! mogelijkheid! om! de!
ouders!in!het!gezag!te!herstellen!geeft!een!duidelijke!blijk!van!de!kracht!die!aan!het!
gezag! van! de! ouders! wordt! toevertrouwd.! Het! gezin! vormt! volgens! het! VRK! het!
basisinstituut!in!de!samenleving!voor!het!overleven,!beschermen!en!ontwikkelen!van!
een!kind.!Er!is!evenwel!een!strenge!toetsing!verbonden!aan!het!al!dan!niet!herstellen!
van! de! ouder(s)! in! het! gezag.! Het! belang! van! het! kind! is! niet! met! zoveel! woorden!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
195

!Onherroepelijke!veroordeling!voor!de!feiten!genoemd!in!art.!1:269!lid!1!sub!c!BWA.!
!Asser/De!Boer!2006,!p.!755.!
197
!Van!der!Linden!e.a.!2014,!p.!111!en!art.!1:392!BWA.!
198
!MvT!Landsverordening!bevattende!de!tekst!van!Boek!voor!een!nieuw!Burgerlijk!Wetboek!van!Aruba,!
AB!2001!no.!108,!p.!103,!HR!24!maart!2006,!NJ!2006,!217!en!Asser/De!Boer!2010,!p.!888,!Wortmann!in!
Wortmann!en!van!Duijvendijk@Brand!2012,!p.!251!en!252.!
199
!Zie!art.!1:274!lid!1!BWA.!
200
!Zie!art.!1:274!lid!2!BWA.!
201
!Zie!art.!1:275!lid!1!BWA!jo.!1:295!BWA.!
202
!Zie!art.!1:277!BWA.!De!rechter!heeft!een!discretionaire!bevoegdheid!om!te!beslissen!of!herstel!kan!
plaatsvinden.!!
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vastgelegd! in! de! wetsbepaling,! maar! moet! niettemin! door! de! rechter,! volgens! het!
EHRM,!telkens!in!overweging!worden!genomen.203!
Een!verzoek!tot!herstel!in!het!gezag!kan!ook!worden!gedaan!door!de!Voogdijraad.204!In!
de!praktijk!komt!dat!zelden!voor.!Ook!kan!hangende!het!onderzoek!inzake!herstel!van!
de! ontheven! of! de! ontzette! ouder! tot! een! proefherstel! van! hoogstens! zes! maanden!
worden!bevolen,!volgens!art.!1:278!lid!2!BWA.'
'
§2.3.2.4'Schorsing'van'het'gezag'en'voorlopige'toevertrouwing'
Hangende! het! onderzoek! tot! ontzetting! of! gedwongen! ontheffing! kan! de! rechter! in!
eerste! aanleg,! indien! noodzakelijk! en! in! het! belang! van! het! kind,! de! ouder(s)! wiens!
ontzetting! of! ontheffing! verzocht! of! gevorderd! is,! geheel! of! gedeeltelijk! in! de!
uitoefening! van! het! gezag! over! een! of! meer! van! zijn! kinderen! schorsen,! aldus! art.!
1:271!lid!1!BWA.!Alhoewel!dit!niet!met!zoveel!woorden!is!vermeld!in!de!wetsbepaling!
kan!op!grond!van!art.!39!Statuut!worden!beargumenteerd!dat!schorsing!van!het!gezag!
alleen! kan! plaatsvinden,! indien! zich! een! dermate! ernstige! crisissituatie! in! een! gezin!
voordoet!dat!de!dringende!en!acute!noodzaak!bestaat!om!de!kinderen!daar!niet!langer!
te! laten! verblijven.205!Het! gevolg! hiervan! is! dat! het! gezag! gedurende! de! schorsing!
uitgeoefend!wordt!door!de!andere!ouder!die!mede!het!gezag!uitoefent!(lid!2).!Indien!
de! rechter! in! dit! laatste! geval! de! schorsing! van! de! te! ontzetten! ouder! onvoldoende!
acht! om! het! kind! aan! diens! invloed! te! onttrekken,! kan! hij! ook! de! andere! ouder!
schorsen! (lid! 3).! Gaat! de! schorsing! om! beide! ouders! of! om! de! ouder! die! alleen! het!
gezag! uitoefent,! dan! wordt! de! voorlopige! voogdij! over! het! kind! opgedragen! aan! de!
Voogdijraad!met!alle!gevolgen!van!dien!(lid!4).206!Deze!beschikkingen!zijn!herroepelijk!
maar! blijven! in! principe! van! kracht! totdat! de! uitspraak! omtrent! de! ontheffing! of!
ontzetting!in!kracht!van!gewijsde!is!gegaan!(lid!5).!
!
Indien!er!sprake!is!van!feiten!die!kunnen!leiden!tot!ontheffing!of!ontzetting,!kan!het!
Openbaar! Ministerie! (OM)! het! kind! aan! het! gezag! van! de! ouders! onttrekken! en! de!
Voogdijraad!belasten!met!de!voorlopige!voogdij,!volgens!art.!1:272!lid!1!en!2!BWA.207!
Dit! geschiedt! natuurlijk! alleen! indien! dit! in! het! belang! van! het! kind! noodzakelijk! is,!
volgens! art.! 1:272! lid! 1! BWA.! De! voorlopige! toevertrouwing! kan! onder! andere!
geoorloofd! zijn! bij! ernstige! verwaarlozing! en/of! seksuele! mishandeling,! maar!
bijvoorbeeld! ook! in! het! geval! van! een! levensreddende! medische! behandeling! waar!
ouders! zich! om! religieuze! redenen! tegen! verzetten. 208 !Met! een! beroep! op! het!
concordantiebeginsel!kan!worden!beargumenteerd!dat!het!om!een!acute!(dringende)!
crisissituatie!moet!gaan,!waarbij!de!minderjarige!ernstig!wordt!bedreigd.209!
!
De! maatregelen! beschreven! in! artt.! 1:271! en! 1:272! BWA! worden! als! spoedeisende!
maatregelen! gekenmerkt.! De! algemene! uitgangspunten! van! jeugdbescherming! zijn!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
203

!EHRM!25!november!2004,!NJB!2006,!61!(Vitters!vs.!Nederland),!Gerecht!in!Eerste!Aanleg!9!april!2013,!
EJ!946!van!2012,!Asser/De!Boer!2010,!p.!820!en!Bruning!in!Koens!en!Vonken!2012,!p.!536.!
204
!Zie!art.!1:278!lid!1!BWA.!
205
!De!Vries!in!Schrama!en!de!Vries!2009,!p.!202.!
206
!Wortmann!in!Wortmann!en!van!Duijvendijk@Brand!2012,!p.!237.!
207
!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!319.!
208
!Bruning!in!Koens!en!Vonken!2012,!p.!530!en!531.!
209
!Zie!art.!1:268!BWNL.!
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uiteraard! ook! van! toepassing.! Het! verschil! met! de! maatregel! vermeld! in! art.! 1:271!
BWA!is!dat!het!in!deze!situatie!niet!noodzakelijk!is!dat!een!verzoek!tot!ontheffing!en!
ontzetting!aanhangig!is!gemaakt.210!Wel!dient!het!OM,!volgens!art.!1:272!lid!2,!binnen!
veertien!dagen!haar!bekrachtiging!te!vorderen!bij!de!rechter!in!eerste!aanleg.!Wordt!
de! bekrachtiging! niet! tijdig! gevorderd,! dan! kan! de! rechter! volgens! lid! 3! hetzij! de!
teruggave!van!het!kind!aan!zijn!ouders!bevelen,!hetzij!een!van!de!beschikkingen!geven!
als! bedoeld! in! art.! 1:271! BWA.! De! termijn! waarvoor! de! beschikking! van! kracht! blijft!
wordt!door!de!rechter!bepaald!en!kan!door!de!Voogdijraad!worden!verlengd,!mits!een!
verzoek! tot! ontheffing! of! ontzetting! aanhangig! is.! De! beschikking! tot! voorlopige!
voogdij! blijft! geldig! totdat! over! de! ontheffing! of! ontzetting! bij! gewijsde! is! beslist.! In!
2012!zijn!er!in!Aruba!40!kinderen!voorlopig!toevertrouwd!aan!de!Directie!Voogdijraad!
en!in!2013!waren!dat!38!kinderen.211!
!
§2.4!De!civielrechtelijke!jeugdbescherming!en!het!VRK!
Om! na! te! gaan! of! (en! in! hoeverre)! de! wetgeving! omtrent! het! civielrechtelijke!
jeugdbeschermingssysteem!in!overeenstemming!is!met!de!toepasselijke!bepalingen!uit!
het! VRK,! dienen! de! (belangrijkste)! wettelijke! bepalingen! met! betrekking! tot!
jeugdbescherming!te!worden!getoetst!aan!de!desbetreffende!artikelen!uit!het!VRK,!de!
bijbehorende!‘General!Comments’!en!richtlijnen.!Het!is!echter!niet!alleen!van!belang!
of!de!bewoordingen!van!de!wetgeving!in!overeenstemming!zijn!met!de!artikelen!van!
het!VRK,!maar!ook!of!de!middelen!beschikbaar!zijn!om!deze!wetten!ook!daadwerkelijk!
tot! uitvoering! te! brengen. 212 !Volgens! het! VN@Comité! is! de! uitvoering,! coördinatie,!
samenwerking!en!duidelijke!taak@/bevoegdheidsverdeling!essentieel!voor!de!volledige!
implementatie!en!waarborging!van!de!kinderrechten.213!!
Naast! de! toetsing! van! de! huidige! wetgeving! omtrent! het! civielrechtelijk!
jeugdbeschermingssysteem! aan! het! VRK,! zijn! er! enkele! algemene! constateringen! te!
maken!over!het!jeugdbeschermingssysteem!en!dan!vooral!ten!opzichte!van!de!artt.!3!
en!19!VRK.!
In!de!MvT!bij!de!jeugdbeschermingsmaatregelen!wordt!nauwelijks!verwezen!naar!het!
VRK,!terwijl!het!VRK!al!vanaf!17!januari!2001!voor!Aruba!in!werking!is!getreden.!Aruba!
heeft! in! 1995! expliciet! van! ratificatie! van! het! VRK! afgezien,! vanwege! de! ingrijpende!
consequenties,! vooral! op! het! gebied! van! uitvoeringswetgeving,! waar! aanpassing! van!
de!bestaande!wetgeving!dan!wel!totstandkoming!van!nieuwe!wetgeving!noodzakelijk!
was.214!In! aanmerking! genomen! dat! de! MvT! aangeeft! dat! de! Nederlandse! wetgeving!
middels!het!concordantiebeginsel!is!overgenomen.!!
In! Nederland! is! het! VRK! al! vanaf! 1998! in! werking! is! getreden! en! verwijzen! de!
wetsbepalingen!en!de!MvT!veel!meer!naar!het!VRK!en!het!belang!van!het!kind.!!
Het!VRK!is!vanaf!de!invoering!van!het!nieuw!BWA!slechts!incidenteel!meegenomen.!215!
Door! de! jaren! heen! zijn! de! jeugdbeschermingsmaatregelen! ook! niet! herzien,! terwijl!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
210

!De!Vries!in!Schrama!en!de!Vries!2009,!p.!202.!
!Informatie!verkregen!op!16!april!2015!van!mw.!mr.!Monabelle!Pieternella,!juriste!bij!de!Directie!
Voogdijraad.!
212
!Zie!art.!4!VRK!en!de!bijbehorende!General!Comment!#!5!van!27!november!2003,!CRC/GC/2003/5,!p.!
2,!nr.!1,!Blaak!e.a.!2012,!p.!171!en!Doek!2008,!p.!3.!
213
!General!Comment!#!5,!CRC/GC/2003/5,!p.!2,!nr.!1.!
214
!Kamerstukken'II!1992/93,!22855!(R1451),!nr.!3,!p.!8!(MvT!Goedkeuringswet!VRK).!
215
!MvT!Landsverordening!bevattende!de!tekst!van!Boek!voor!een!nieuw!BWA,!AB!2001!no.!108,!o.a.!p.!
90.!
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het! VRK! wel! is! blijven! ontwikkelen.! In! het! ontwerp! Lv! aanvulling! BWA! zijn! ook! geen!
nieuwe!aanpassingen!te!vinden!met!betrekking!tot!de!jeugdbeschermingsmaatregelen!
naar!aanleiding!van!het!VRK!en/of!de!aanbevelingen!van!het!VN@Comité.216!
!
In!overeenstemming!met!art.!3!VRK!en!General!Comment!#!14!dient!elke!beschikking!
van! de! rechter,! maar! ook! elke! andere! beslissing! en/of! genomen! maatregel! in! het!
civielrechtelijk!beschermingssysteem217,!telkens!een!motivatie!(afweging)!te!omvatten!
van!de!mogelijke!voor@!en!nadelen!voor!de!betrokken!minderjarige,!de!wijze!waarop!is!
omgegaan!met!het!belang!van!het!kind!en!de!redenen/gronden!voor!het!opleggen!van!
de!maatregel.218!Behalve!de!in!art.!VI.5!lid!2!Streg.!A.!jo.!art.!48a!lid!3!Rv!beschreven!
motiveringsplicht! van! de! rechters! zijn! er! geen! andere! regels! te! vinden! omtrent! de!
inhoud! van! een! dergelijke! motiveringsplicht! in! het! kader! van! het!
jeugdbeschermingsrecht.! Volgens! Doek! behoort! het! overheidsingrijpen! door! middel!
van! jeugdbeschermingsmaatregelen! in! het! belang! van! het! kind! te! geschieden! en!
moeten!daarom!de!doelen!van!dit!ingrijpen!expliciet!worden!vermeld.219!!
Verder! heeft! het! VN@Comité! recentelijk! opgemerkt! dat! door! rechters! het! belang! van!
het! kind! niet! (altijd)! als! een! eerste! overweging! wordt! genomen.220!Uit! de! verkregen!
jurisprudentie!valt!ook!niet!(altijd)!duidelijk!af!te!leiden!of!en!hoe!het!belang!van!het!
kind! en/of! art.! 3! VRK! door! de! rechter! in! overweging! is! genomen! bij! het! opleggen! of!
afwijzen! van! een! verzoek! tot! een! maatregel! van! jeugdbescherming. 221 In! de!
beoordeling! wordt! slechts! verwezen! naar! het! door! de! Voogdijraad! uitgebrachte!
rapport.! Ook! is! niet! altijd! duidelijk! of! en! in! hoeverre! het! belang! van! het! kind! in!
overweging!is!genomen!bij!de!beslissingen!van!de!betrokken!instanties.!!
Verder!is!geconstateerd!dat!de!taken,!bevoegdheden,!werkwijze!en!toezicht!van!en!op!
de! betrokken! instanties! nauwelijks! zijn! gecodificeerd,! waarbij! de! uitvoering! van! het!
civielrechtelijk!jeugdbeschermingssysteem!nog!veel!te!wensen!overlaat.!!
!
Voor!wat!betreft!art.!19!VRK!valt!op!te!merken!dat!de!jeugdbeschermingsmaatregelen!
opgesteld!zijn!met!het!oog!op!het!voldoen!van!de!verplichtingen!beschreven!in!art.!19!
VRK,!omdat!deze!passende!wettelijke!maatregelen!juist!bedoeld!zijn!om!het!kind!tegen!
alle!vormen!van!mishandeling!te!beschermen.!!
!
§2.4.1!Vrijwillige!jeugdhulpverlening!en!het!VRK!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
216

!Ontwerp!Landsverordening!tot!wijziging!van!het!Burgerlijk!Wetboek!van!Aruba!(AB!1989!GT.!100)!in!
verband!met!een!aantal!onderwerpen!die!nog!een!regeling!of!aanpassing!in!het!BWA!behoeven!
(aanvulling!BWA),!Staten!van!Aruba,!7!april!2014,!volgnummer:!IS/521/13@14.!
217
!General!Comment!#!14,!CRC/C/GC/14,!p.!5,!nr.!14!en!46!t/m!79!en!Hodgkin!en!Newell!2007,!p.!39.!
218
!General!Comment!#!14,!CRC/C/GC/14,!p.!4,!nr.!6,!HR!13!april!2001,!NJ!2002,!4!en!5!en!Hodgkin!en!
Newell!2007,!p.!39.!Deze!verplichting!is!wel!in!de!Nederlandse!wetgeving!opgenomen,!zie!art.!1:255!lid!4!
BWNL.!
219
!Doek!2008,!p.!2.!
220
!CRC/C/NLD/CO/4,!8!juni!2015,!p.!6,!nr.!26!en!27,!CRC/C/NLD/CO/3,!27!maart!2009,!p.!5,!nr.!28!en!29.!
Zie!ook!§!3.2.2!en!§!3.2.3.!
221
!Gerecht!in!Eerste!Aanleg!21!juni!2011,!EJ!2878!van!2010,!Gerecht!in!Eerste!Aanleg!4!oktober!2011,!EJ!
2365!van!2011,!Gerecht!in!Eerste!Aanleg!13!maart!2012,!EJ!nr.!444!van!2009,!Gerecht!in!Eerste!Aanleg!
24!april!2012,!EJ!nr.!295!van!2011,!Gerecht!in!Eerste!Aanleg!29!januari!2013,!EJ!98!van!2013,!Gerecht!in!
Eerste!Aanleg!17!september!2013,!EJ!nr.!1755!van!2013!en!Gerecht!in!Eerste!Aanleg!25!november!2014,!
EJ!109!van!2014.!
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In!het!kader!van!de!vrijwillige!jeugdhulpverlening!zijn!de!Directie!Sociale!Zaken!en!de!
andere!organisaties!(GO’s!en!NGO’s)!gebonden!aan!het!VRK.!!
De! regels! en! procedures! met! betrekking! tot! de! uitvoering! van! de! vrijwillige!
jeugdhulpverlening! zijn! niet! als! zodanig! in! de! wet! geregeld,! maar! de! taken! en!
bevoegdheden! van! de! Directie! Sociale! Zaken! wel. 222 !In! zoverre! is! dat! in!
overeenstemming! met! art.! 3! VRK.! De! Directie! Sociale! Zaken! en! de! andere!
(hulp)organisaties! moeten! evenwel! in! de! uitoefening! van! hun! bevoegdheden! de!
belangen!van!het!kind!steeds!voorop!stellen.!Alle!genomen!maatregelen!moeten!in!het!
belang! van! het! kind! geschieden.! In! hoeverre! dat! het! geval! is,! is! niet! duidelijk! te!
achterhalen.! Verder! werkt! onder! andere! de! Directie! Sociale! Zaken! niet! met! een!
(concreet)!beleidsplan!of!richtlijn!waaruit!dit!kan!blijken.!!
!
§2.4.2!Ondertoezichtstelling!en!het!VRK!
Gezien! de! huidige! bepaling! omtrent! de! ondertoezichtstelling! valt! te! beweren! dat! er!
niet!expliciet!verwezen!wordt!naar!het!belang!van!het!kind!(art.!3!VRK)!als!een!vereiste!
om! de! minderjarige! onder! toezicht! te! stellen. 223 !Er! kan! evenwel! worden!
beargumenteerd! dat! het! belang! van! het! kind! impliciet! naar! de! grond! voor! een!
ondertoezichtstelling!terug!is!te!koppelen.!!
In!de!grond!voor!een!ondertoezichtstelling!blijkt!verder!met!het!oog!op!art.!3!en!art.!
19!lid!2!VRK!geen!duidelijke!relatie!te!bestaan!tussen!de!vrijwillige!jeugdhulpverlening!
en!de!gedwongen!jeugdhulpverlening,!omdat!een!overheidsingrijpen!door!middel!van!
een! jeugdbeschermingsmaatregel! conform! art.! 3! en! art.! 19! lid! 2! VRK! als! een! laatste!
middel! (ultimum! remedium)! moet! dienen.! Volgens! Doek! wordt! daarmee! ‘afbreuk!
gedaan!aan!het!respect!voor!de!ouderlijke!verantwoordelijkheid.’224!Deze!verplichting!
zou,!in!het!belang!van!het!kind,!ook!in!de!wet@!en!regelgeving!moeten!zijn!opgenomen.!
!
Uitgaande! van! de! rechtshistorische! bedoeling! van! een! ondertoezichtstelling! en! het!
doel!van!het!benoemen!van!een!gezinsvoogd!(art.!1:255!en!1:259!BWA),!kan!worden!
beweerd!dat!de!regels!betreffende!de!ondertoezichtstelling!conform!art.!5!jo.!18!VRK!
zijn!opgesteld.!De!gezinnen!krijgen!door!de!gezinsvoogden!van!Fundacion!Guia!Mi!een!
intensieve! begeleiding,! om! de! problemen! die! de! oorzaak! vormen! voor! de!
ondertoezichtstelling,!samen!met!de!betrokkene(n)!op!te!lossen.!!
!
!
§2.4.3!Ondertoezichtstelling!met!uithuisplaatsing!en!het!VRK!
Ook!in!het!geval!van!een!uithuisplaatsing!dienen!de!belangen!van!het!kind!(art.!3!VRK)!
een! eerste! overweging! te! vormen.! Volgens! art.! 1:263! BWA! kan! een! minderjarige! uit!
huis! worden! geplaatst! indien! dit! in! het! belang! van! de! verzorging! en! opvoeding!
noodzakelijk! is.225!Tot! zover! kan! worden! beargumenteerd! dat! art.! 1:263! expliciet! in!
overeenstemming!is!met!art.!3!VRK,!maar!op!een!andere!manier!is!geformuleerd.!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Zie!Landsverordening!Maatschappelijk!Zorg,!AB!1989,!GT!no.!27.!
!Asser/De!Boer!2010,!p.!685.!
224
!Doek!2013,!p.!26.!
225
!Gerecht!in!Eerste!Aanleg!13!maart!2012,!EJ!nr.!444!van!2009!en!Gerecht!in!Eerste!Aanleg!17!
september!2013,!EJ!nr.!1755!van!2013.!
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In!overeenstemming!met!art.!5!jo.!18!VRK!en!het!EHRM,!dienen!alle!maatregelen!ter!
uitvoering!van!een!ondertoezichtstelling!met!uithuisplaatsing,!verenigbaar!te!zijn!met!
het!uiteindelijke!doel!van!hereniging!van!de!minderjarige!met!zijn!of!haar!ouder(s).226!
Volgens!Fundacion!Guia!Mi!is!het!uiteindelijke!doel!van!een!ondertoezichtstelling!(met!
uithuisplaatsing)! dat! de! minderjarige! weer! bij! zijn! of! haar! ouder(s)! teruggeplaatst!
wordt,! waarbij! het! belang! van! het! kind! telkens! prevaleert. 227 !Tot! zover! is! dat! in!
overeenstemming! met! art.! 5! jo.! 18! VRK.! Omdat! de! meeste! verzoeken! tot!
ondertoezichtstelling! gepaard! gaan! met! een! uithuisplaatsing,! zijn! de! opmerkingen! in!
paragraaf! 2.4.2! met! betrekking! tot! de! toetsing! aan! art.! 5! jo.! 18! VRK! van!
overeenkomstige!toepassing.!
!
Volgens!art.!9!VRK!dienen!kinderen!niet!van!hun!ouders!te!worden!gescheiden!tenzij!
dat! in! het! belang! van! het! kind! noodzakelijk! is,! het! ‘necessity! principle’.! Een!
minderjarige! kan! volgens! art.! 1:263! BWA! indien! noodzakelijk! uit! huis! worden!
geplaatst.! In! zoverre! voldoet! art.! 1:263! BWA! expliciet! aan! art.! 9! VRK.!!
De! noodzakelijkheid! moet! steeds! duidelijk! blijken.! Omdat! het! om! een!
gezagsbeperkende! maatregel! gaat,! behouden! de! ouders! het! gezag! en! dus! ook! het!
recht!op!omgang!en!contact!met!het!kind,!in!overeenstemming!met!art.!9!VRK.!!
!
Conform!art.!20!VRK!heeft!de!verdragspartij!de!verplichting!om!een!andere!vorm!van!
zorg! te! waarborgen! voor! kinderen! die! tijdelijk! of! blijvend! niet! in! hun! eigen! gezin!
kunnen! opgroeien,! zoals! het! plaatsen! van! het! kind! bij! familieleden! of! in! een!
pleeggezin,!adoptie,!of!plaatsing!in!een!geschikte!instelling!rekening!houdend!met!het!
continuiteitsbeginsel. 228 !In! Aruba! is! dat! ook! het! geval. 229 !Volgens! art.! 1:263! BWA!
kunnen!de!uithuisgeplaatste!minderjarigen!bij!familieleden,!in!een!pleeggezin!of!in!een!
geschikte!instelling!worden!geplaatst.!In!zoverre!voldoet!art.!1:263!BWA!ook!expliciet!
aan!art.!20!VRK.!!
Uit! diverse! rapportages! van! het! VN@Comité! is! evenwel! gebleken! dat! er! in! Aruba! een!
groot!tekort!is!aan!pleeggezinnen!en!dat!er!wachtlijsten!bestaan!voor!het!plaatsen!van!
minderjarigen!in!de!diverse!instellingen,!te!weten!Casa!Cuna,!Kindertehuis!Imeldahof!
en!het!Orthopedagogisch!Centrum.!230!In!de!beslissing!van!een!rechter!van!het!GEA!in!
2009!valt!te!lezen!dat!adequate!plaatsing!als!een!grote!tekortkoming!wordt!ervaren!in!
het!Arubaanse!jeugdbeschermingssysteem.!231!!
!
Kinderen! die! uit! huis! zijn! geplaatst! hebben! verder! recht! op! een! periodieke! evaluatie!
van! de! behandeling! en! omstandigheden! betreffende! de! plaatsing,! volgens! art.! 25!
VRK. 232 !In! de! huidige! regelgeving! zijn! echter! geen! nadere! regels! opgesteld! met!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!EHRM!24!maart!1988!(Olsson!vs.!Zweden)!en!EHRM!22!juni!1989!(Eriksson!vs.!Zweden).!
!Beleidsplan!Fundacion!Guia!Mi!2005!–!2010,!p.!6!en!13.!
228
!Zie!art.!20!lid!2!jo.!3!VRK.!
229
!CRC/C/117/Add.2,!17!juni!2003,!p.!29@30,!nr.!148.!
230
!CRC/C/117/Add.2,!17!juni!2003,!p.!30,!nr.!149,!CRC/C/15/Add.227,!26!februari!2004,!p.!7@8,!nrs.!39!
t/m!42,!CRC/C/NLD/3,!23!juli!2008,!p.!108,!nrs.!105!t/m!109,!CRC/C/NLD/CO/3,!27!maart!2009,!p.!8,!nrs.!
39!t/m!42,!CRC/C/NLD/CO/4,!8!juni!2015,!p.!9,!nrs.!38!en!39!en!Beleidsplan!Fundacion!Guia!Mi!2005!–!
2010,!p.!6.!!
231
!Gerecht!in!Eerste!Aanleg!8!oktober!2009,!EJ!nrs.!3050!van!2008!en!1798!van!2007,!r.o.!4.2!en!4.3.!Zie!
ook!§!3.2.1,!§!3.2.2!en!§!3.2.3.!
232
!Blaak!e.a.!2012,!p.!407.!
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betrekking!tot!deze!periodieke!evaluatie!bij!de!uitvoering!van!een!dergelijke!maatregel!
en!het!toezichthouden,!wat!niet!in!overeenstemming!is!met!art.!25!VRK.233!!
!
§2.4.4!Ontheffing,!ontzetting!en!het!VRK!
In! overeenstemming! met! art.! 3! VRK! dient! een! ontheffing! van! en! ontzetting! uit! het!
ouderlijk! gezag! altijd! in! het! belang! van! het! kind! te! geschieden.! In! het! geval! van! een!
ontheffing!is!het!belang!van!het!kind!expliciet!terug!te!vinden!in!art.!1:266!BWA!als!een!
vereiste!voor!de!ontheffing!van!het!ouderlijk!gezag.!In!art.!1:269!BWA!is!het!belang!van!
het! kind! ook! uitdrukkelijk! als! een! vereiste! vastgesteld! voor! de! ontzetting! uit! het!
ouderlijk!gezag.!Deze!artikelen!voldoen!aldus!aan!art.!3!VRK.!
!
Een! ontheffing! of! ontzetting! is! in! beginsel! van! onbepaalde! duur,! maar! niet!
onherroepelijk.! Met! het! oog! op! art.! 5! jo.! 18! VRK! kan! de! ontheven! of! ontzette! ouder!
conform! art.! 1:277! BWA! in! het! gezag! worden! hersteld,! indien! de! rechter! ervan!
overtuigd! is! dat! de! grond! voor! de! ontheffing! of! ontzetting! is! opgeheven.! De!
mogelijkheid! om! de! ouder! in! het! gezag! te! herstellen! geeft! een! duidelijk! blijk! van! de!
kracht!die!aan!de!rol!en!verantwoordelijkheid!van!de!ouder!wordt!toegekend.!!
De! ouders! of! de! wettige! voogden! zijn! volgens! art.! 5! jo.! 18! VRK! de! eerste!
opvoedingsverantwoordelijken!voor!de!minderjarige.234!Het!benoemen!van!een!voogd!
over!de!minderjarige!indien!beide!ouders!het!gezag!niet!meer!uitoefenen!(art.!1:274!
en!1:275!BWA)!is!ook!in!overeenstemming!met!de!verplichtingen!uit!art.!5!jo.!18!VRK.!!
!
In! het! geval! van! een! ontheffing! of! ontzetting! worden!de! minderjarigen! in! de! meeste!
gevallen! gescheiden! van! of! zijn! ze! al! gescheiden! van! hun! ouders,! omdat! door! de!
rechter! in! het! gezag! is! voorzien.!235!De! in! art.! 9! VRK! bedoelde! noodzakelijkheid,! het!
‘necessity! principle’,! om! het! kind! van! de! ouders! te! kunnen! scheiden! is! niet! expliciet!
terug!te!vinden!in!de!artikelen!omtrent!ontheffing.!In!de!MvT!en!de!enkele!verkregen!
jurisprudentie!wordt!ook!niet!verwezen!naar!de!bedoelde!noodzakelijkheid.236!Er!kan!
evenwel! worden! beargumenteerd! dat! de! noodzakelijkheid! impliciet! naar! de! grond!
voor!een!ontheffing!van!het!ouderlijk!gezag!terug!is!te!koppelen.!
Voor! wat! betreft! de! ontzetting! is! de! in! art.! 9! VRK! bedoelde! noodzakelijkheid,! het!
‘necessity!principle’,!uitdrukkelijk!als!een!vereiste!terug!te!vinden!in!art.!1:296!BWA.!
De!ouder!verliest!als!gevolg!van!een!ontheffing!of!ontzetting!het!ouderlijk!gezag,!maar!
behoudt!conform!art.!1:377a!BWA!het!recht!op!omgang!met!het!kind.!In!zoverre!is!dat!
ook!in!overeenstemming!met!art.!9!VRK.!
Met!betrekking!tot!artt.!20!en!25!VRK!zijn!een!paar!opmerkingen!te!maken.!In!principe!
is!een!ontheffing!of!ontzetting,!zoals!reeds!vermeld,!van!onbepaalde!duur.!Als!gevolg!
van!een!ontheffing!of!ontzetting!kan!het!zich!voordoen!dat!de!minderjarige!gescheiden!
wordt! van! de! ouders,! omdat! in! het! gezag! is! voorzien.! De! benoemde! voogd! is! dan!
belast!met!de!plaatsing!en/of!verblijfplaats!van!de!minderjarige.!Wanneer!de!voogdij!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!Kamerstukken'II!1992/93,!22!855!(R1451),!nr.!3,!p.!35!(MvT!Goedkeuringswet!VRK).!
!Blaak!e.a.!2012,!p.!182!en!299.!
235
!Van!der!Linden!e.a.!2014,!p.!111!en!Blaak!e.a.!2012,!p.!236.!
236
!Gerecht!in!Eerste!Aanleg!21!juni!2011,!EJ!nr.!2878!van!2010,!Gerecht!in!Eerste!Aanleg!4!oktober!
2011,!EJ!nr.!2365!van!2011,!Gerecht!in!Eerste!Aanleg!29!januari!2013,!EJ!nr.!98!van!2013,!Gerecht!in!
Eerste!Aanleg!23!juni!2015,!EJ!nr.!565!van!2015!en!Gerecht!in!Eerste!Aanleg!2!juni!2015,!EJ!nr.!2026!van!
2014.!
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door! een! voogdijinstelling! wordt! uitgeoefend,! kan! het! kind! conform! art.! 20! VRK! en!
krachtens!art.!1:305!BWA!jo.!art.!5!Interimbesluit!voogdij!door!rechtspersonen,!bij!een!
pleeggezin!of!in!een!instelling!worden!geplaatst.!De!in!art.!25!VRK!beschreven!rechten!
zijn! dan! van! overeenkomstige! toepassing. 237 !Volgens! art.! 1:305! BWA! is! de!
voogdijinstelling! verplicht! de! Voogdijraad! op! de! hoogte! te! houden! van! de! plaatsen!
waar! de! minderjarige! zich! bevindt,! maar! zijn! er! geen! nadere! regels! te! vinden! met!
betrekking! tot! de! evaluatie! van! de! plaatsing.238!Deze! regels! dienen! in! het! belang! van!
het!kind!te!zijn!gecodificeerd!in!de!wetgeving!met!betrekking!tot!de!voogdijinstelling!
en/of! in! de! specifieke! regels! met! betrekking! tot! pleegzorg! en! plaatsing! in! de!
instellingen.!!
!
§2.4.5!Spoedeisende!maatregelen!en!het!VRK!
Gezien! het! ingrijpende! karakter! van! de! spoedeisende! maatregelen! is! het! van! belang!
dat! de! beslissing! tot! het! instellen! van! een! dergelijke! maatregel! met! genoeg!
waarborgen!is!omkleed!en!in!het!belang!van!de!minderjarige!geschiedt!(art.!3!VRK).!!
Uit! art.! 1:257! BWA! en! de! MvT! is! niet! te! achterhalen! of! de! voorlopige!
ondertoezichtstelling! in! het! belang! van! het! kind! moet! geschieden.! Art.! 1:257! BWA! is!
vrij! beknopt! geformuleerd! en! voldoet! niet! expliciet! aan! art.! 3! VRK.! Er! kan! echter!
worden!beargumenteerd!dat!het!belang!van!het!kind!impliciet!naar!de!grond!voor!een!
ondertoezichtstelling!terug!is!te!koppelen.!!
Deze! vereisten! gelden! ook! voor! de! schorsing! van! het! gezag! en! voorlopige!
toevertrouwing.! Zowel! in! art.! 1:271! als! in! art.! 1:272! BWA! is! te! achterhalen! dat! deze!
maatregelen! pas! kunnen! worden! opgelegd! indien! noodzakelijk! in! het! belang! van! het!
kind.!De!artt.!1:271!en!1:272!BWA!voldoen!uitdrukkelijk!aan!art.!3!VRK.!!
!
Bij! de! toetsing! van! de! spoedeisende! maatregelen! aan! art.! 5! jo.! 18! VRK! valt! op! te!
merken! dat! art.! 5! jo.! 18! VRK! alleen! een! belangrijke! rol! speelt! in! het! kader! van! de!
voorlopige!ondertoezichtstelling!(met!uithuisplaatsing).!De!opgesomde!constateringen!
in!de!paragrafen!2.4.2!en!2.4.3!zijn!verder!van!overeenkomstige!toepassing.!!
In!het!geval!van!schorsing!van!het!gezag!en!voorlopige!voogdij!speelt!art.!5!jo.!18!VRK!
geen!grote!rol,!omdat!de!ouders!van!het!gezag!worden!geschorst!of!het!kind!aan!de!
Voogdijraad!wordt!toevertrouwd!totdat!in!het!gezag!is!voorzien.!
!
Conform!art.!9!VRK!dienen!kinderen!niet!van!hun!ouders!te!worden!gescheiden,!tenzij!
dat! in! het! belang! van! het! kind! noodzakelijk! is,! het! ‘necessity! principle’.! Bij! een!
voorlopige! ondertoezichtstelling! met! uithuisplaatsing! dient! de! noodzaak! van! de!
uithuisplaatsing!duidelijk!te!blijken.!De!opmerkingen!in!paragraaf!2.4.3!ten!aanzien!van!
de!uithuisplaatsing!zijn!verder!van!overeenkomstige!toepassing.!!
Voor! wat! betreft! de! schorsing! van! het! gezag! en! de! voorlopige! voogdij! is! in!
overeenstemming!met!art.!9!VRK!de!noodzakelijkheid!als!een!vereiste!gesteld!in!artt.!
1:271!en!1:272!BWA.!!
!
In! verband! met! artt.! 20! en! art.! 25! VRK! zijn! de! opmerkingen! in! paragraaf! 2.4.3! van!
overeenkomstige!toepassing!in!het!geval!van!een!voorlopige!ondertoezichtstelling!met!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Doek!2008,!p.!1!en!2!en!Hodgkin!en!Newell!2007,!p.!379.!
!Blaak!e.a.!2012,!p.!412.!
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uithuisplaatsing.!Bij!een!schorsing!van!het!gezag!(art.!1:271)!kan!voorlopig!in!het!gezag!
worden! voorzien! en! bij! een! voorlopige! toevertrouwing! (art.! 1:272)! wordt! het! kind!
voorlopig! aan! de! Voogdijraad! toevertrouwd.! Samen! met! Fundacion! Guia! Mi! kan! de!
Voogdijraad!belast!worden!met!het!gezag!over!een!minderjarige.!De!minderjarige!kan!
als!gevolg!hiervan!bij!een!pleeggezin!of!in!een!instelling!worden!geplaatst!conform!art.!
20! VRK.! Omdat! het! om! een! voorlopige! (spoedeisende)! maatregel! gaat! kan! worden!
beargumenteerd!dat!art.!25!VRK!nog!niet!van!toepassing!is.!Pas!wanneer!definitief!in!
het!gezag!is!voorzien!kan!art.!25!VRK!een!rol!spelen.!!
!
§2.5!Samenvatting!
In!dit!hoofdstuk!is!het!Arubaanse!jeugdbeschermingssysteem!uitvoerig!besproken.!Het!
jeugdbeschermingssysteem! bestaat! uit! vrijwillige! jeugdhulpverlening! en! gedwongen!
jeugdhulpverlening.! Bureau! Sostenemi! speelt! in! het! kader! van! de! jeugdbescherming!
een!cruciale!rol!en!geldt!als!het!centrale!aanmeld@!en!registratiepunt!voor!het!melden!
van! onder! andere! alle! vormen! van! kindermishandeling,! kinderverwaarlozing! en/of!
geweld! tegen! kinderen.! Bureau! Sostenemi! zorgt! voor! het! coördineren! van! passende!
hulpverlening,! waaronder! het! doorverwijzen! van! het! kind! en! zijn! gezin! naar! de!
betrokken! instanties.! In! het! kader! van! de! vrijwillige! jeugdhulpverlening! is! de! Directie!
Sociale! Zaken! als! overheidsinstantie! belast! met! het! uitvoeren! van! de! vrijwillige!
jeugdhulpverlening.! Indien! de! verleende! vrijwillige! hulp! onvoldoende! blijkt! te! zijn! of!
indien!de!ouders!de!aangeboden!hulp!weigeren!te!aanvaarden,!waardoor!het!kind!in!
ernstige! mate! wordt! geschaad! of! bedreigd! in! zijn! ontwikkeling,! komt! de! gedwongen!
jeugdhulpverlening! aan! de! orde.! In! een! dergelijk! geval! kan! de! Directie! Voogdijraad!
overgaan!tot!het!verzoeken!van!een!jeugdbeschermingsmaatregel.!!
De! in! Boek! 1! BWA! opgenomen! jeugdbeschermingsmaatregelen! kunnen! worden!
opgesplitst!in!gezagsbeperkende!en!gezagsontnemende!maatregelen.!De!(voorlopige)!
ondertoezichtstelling! (met! uithuisplaatsing)! maakt! deel! uit! van! de! gezagsbeperkende!
maatregelen! en! de! ontheffing,! ontzetting,! schorsing! van! het! gezag! en! voorlopige!
toevertrouwing!maken!deel!uit!van!de!gezagsontnemende!maatregelen.!!
Om! na! te! gaan! of! de! wetgeving! omtrent! het! jeugdbeschermingssysteem! in!
overeenstemming! is! met! het! VRK,! zijn! de! vrijwillige! en! de! gedwongen!
jeugdhulpverlening!getoetst!aan!de!artt.!3,!5!jo.!18,!9,!19,!20!en!25!VRK.!!
Alhoewel!de!wetgeving!omtrent!jeugdbescherming!in!grote!lijnen!in!overeenstemming!
is! met! de! belangrijke! bepalingen! uit! het! VRK,! zijn! er! bepaalde! knelpunten!
geconstateerd.!
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3.!RAPPORTAGES,!AANDACHTSPUNTEN!EN!AANBEVELINGEN!VOOR!
ARUBA!
!
§3.1!Inleiding!
Vanaf!17!januari!2001!is!het!VRK!voor!Aruba!in!werking!getreden!en!is!Aruba!samen!
met!de!overige!delen!van!het!Koninkrijk!verplicht!volgens!art.!43!VRK!rapportage!uit!te!
brengen! aan! het! VN@Comité! voor! de! Rechten! van! het! Kind.239!Volgens! art.! 44! VRK!
dienen!de!verdragspartijen!twee!jaar!na!de!datum!van!ratificatie!een!eerste!rapport!in!
te!dienen!bij!het!VN@Comité.!In!dit!initieel!rapport!dienen!de!maatregelen!te!worden!
vermeld!die!de!landen!hebben!genomen!ter!bevordering!van!de!rechten!die!in!het!VRK!
worden! erkend! en! de! geboekte! vooruitgang! bij! het! realiseren! van! die! rechten. 240!
Vervolgens!moeten!de!landen!elke!vijf!jaar!een!verslag!uitbrengen!over!de!situatie!van!
kinderen! en! jongeren! en! de! werking! van! het! Verdrag! in! dat! land.241!De! verschillende!
rapportages!aan!het!VN@Comité!hebben!als!doel!om!de!vooruitgang!en!de!uitdagingen!
in!de!praktijk!te!signaleren,!te!evalueren!en!om!in!samenhang!hiermee!aanbevelingen!
te! geven.! Ook! het! UNICEF! rapport! van! 2013! is! hier! een! voorbeeld! van.! Het! rapport!
beschrijft!de!hoofdbevindingen!op!het!gebied!van!bescherming!en!heeft!in!samenhang!
hiermee!aanbevelingen!gegeven.242!Alhoewel!het!rapport!niet!bindend!is,!kan!het!wel!
als!richtlijn!worden!gebruikt.!
Naast! de! zojuist! geconstateerde! knelpunten! in! de! wetgeving! omtrent! de!
jeugdbescherming! zijn! door! het! VN@Comité! en! UNICEF! diverse! knelpunten!
geconstateerd!met!betrekking!tot!onder!andere!de!jeugdbescherming.!
!
Aruba! heeft! vanaf! de! inwerkingtreding! van! het! VRK! in! totaal! drie! rapportages!
uitgebracht! aan! het! VN@Comité.! Deze! rapportages! zijn! samen! met! de! Nederlandse!
rapportages! ingediend,! omdat! het! Koninkrijk! als! verdragspartij! aan! het! VN@Comité!
moet! rapporteren,! met! aparte! hoofdstukken! over! de! verschillende! landen. 243 !De!
aansprakelijkheid! voor! de! tenuitvoerlegging! van! het! VRK! ligt! dan! ook! bij! het!
Koninkrijk.244!
De! hoofdbevindingen! en! aanbevelingen! van! deze! rapportages! worden! hierna!
behandeld.!Ook!de!hoofdbevindingen!en!aanbevelingen!met!betrekking!tot!kinder@!en!
jeugdbescherming! uit! het! UNICEF! rapport! uit! 2013! komen! in! dit! hoofdstuk! aan! de!
orde,!gevolgd!door!de!huidige!ontwikkelingen!in!Aruba.!
!
§3.2!Rapportages!aan!het!Verenigde!Naties!Comité!voor!de!Rechten!van!het!Kind!
Op! 29! januari! 2002! is! het! eerste! rapport! van! Aruba! ingediend,! waarbij! de!
slotbeschouwingen!en!de!aanbevelingen!van!het!VN@Comité!op!26!februari!2004!zijn!
gepubliceerd.245!Het!tweede!rapport!van!het!Koninkrijk!(waaronder!ook!Aruba)!volgde!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!CRC/C/117/Add.2,!gepubliceerd!op!17!juni!2003,!p.!5,!nrs.!2,3!en!4.!
!Blaak!e.a.!2012,!p.!47!en!art.!44!VRK.!
241
!Zie!art.!44!lid!1!VRK.!
242
!UNICEF!rapport!2013!hoofdbevindingen!en!aanbevelingen,!p.!3!e.v.!en!Kloosterboer!2014,!p.!19.!
243
!CRC/C/15/Add.227,!26!februari!2004,!p.!1,!nr.!3.!
244
!UNICEF!rapport!2013,!p.!26.!
245
!CRC/C/117/Add.2,!gepubliceerd!op!17!juni!2003!en!CRC/C/15/Add.227,!gepubliceerd!op!26!februari!
2004.!
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op!22!mei!2007246,!waarna!de!slotbeschouwingen,!inclusief!de!aanbevelingen!van!het!
Comité,!op!27!maart!2009!zijn!gepubliceerd.247!Het!laatste!rapport!van!het!Koninkrijk!
(waaronder!Aruba)!is!op!22!november!2013!ingediend,!waarna!de!slotbeschouwingen,!
inclusief!aanbevelingen,!op!10!juni!2015!zijn!gepubliceerd.!248!Deze!vormen!de!richtlijn!
om! in! de! daaropvolgende! vier! à! vijf! jaren! verder! te! werken! aan! de! volledige!
implementatie!van!het!VRK.!De!eerstvolgende!rapportage!dient!uiterlijk!6!september!
2020!te!zijn!ingediend.249!
!
§3.2.1!Initiële!rapportage!cyclus!2002!–!2004!
Het! eerste! rapport! beschrijft! de! situatie! in! Aruba! tot! en! met! 2002,! alsmede! de!
organisaties! (NGO’s! en! GO’s)! die! gericht! zijn! op! het! beschermen! van! de! rechten! van!
kinderen.!!
Op!12!april!2001!is!bij!Ministeriële!Beschikking!het!Arubaanse!Comité!voor!de!Rechten!
van!het!Kind!ingesteld,!met!als!taak!het!adviseren!van!de!regering!over!de!uitvoering!
van! het! VRK,! het! voldoen! aan! de! rapportageplicht! van! het! VN@Comité! alsmede! het!
bevorderen!van!het!publieke!bewustzijn!van!de!rechten!van!het!kind.250!Het!Arubaanse!
Comité!bestond!toen!uit!leden!van!de!Directie!Sociale!Zaken!en!diverse!NGO’s.!
!
Aruba! heeft! in! het! initiële! rapport! aangegeven! dat! er! gewerkt! wordt! aan! de!
harmonisering! van! de! nationale! wetgeving! en! beleid! met! de! bepalingen! van! het!
Verdrag.!In!2002!is!het!nieuwe!BWA!in!werking!getreden!met!beperkte!wijzigingen!in!
de! jeugdbeschermingsmaatregelen.! Aruba! erkent! dat! zij! verder! geen! samenhangend!
jeugdbeleid! heeft! en! dat! het! algemeen! bekend! is! dat! de! beschikbare! diensten! en!
faciliteiten! tekortschieten.! Er! zijn! bepaalde! afdelingen,! organisaties,! instanties! en!
comités! die! beleid! ontwikkelen,! coördineren! en! implementeren! voor! bepaalde!
(jeugd)sectoren,! maar! een! gecoördineerde! aanpak! is! wenselijk! en! noodzakelijk! voor!
het!effectief!uitvoeren!van!de!bepalingen!van!het!Verdrag.251!De!steun!geboden!door!
de! Directie! Sociale! Zaken,! Directie! Voogdijraad! en! private! organisaties! is! slechts! een!
druppel!op!een!gloeiende!plaat.!Aruba!erkent!ook!in!haar!rapportage!dat!ouders!meer!
preventieve!en!correctieve!begeleiding!nodig!hebben.252!!
Conform!art.!19!VRK!kunnen!gevallen!van!kindermishandeling!of!–verwaarlozing!door!
de! ouders! leiden! tot! een! strafrechtelijke! procedure! of! het! opleggen! van! een!
jeugdbeschermingsmaatregel.253!De! verschillende! jeugdbeschermingsmaatregelen! uit!
het!BWA!zijn!ook!in!het!initiële!rapport!beschreven.254!!
Het!ontbreken!van!een!beleid!inzake!de!jeugdzorg!heeft!het!onmogelijk!gemaakt!voor!
de! Arubaanse! regering! om! de! problemen! met! betrekking! tot! verwaarlozing,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
246

!CRC/C/NLD/3,!gepubliceerd!op!23!juli!2008.!
!CRC/C/NLD/CO/3,!gepubliceerd!op!27!maart!2009.!
248
!CRC/C/NLD/4,!gepubliceerd!op!19!september!2014!en!CRC/C/NLD/CO/4,!8!juni!2015.!
249
!
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=NLD&Lang=EN!
(laatst!geraadpleegd:!4!juli!2015).!
250
!CRC/C/117/Add.2,!gepubliceerd!op!17!juni!2003,!p.!6,!nrs.!8!en!9.!
251
!CRC/C/117/Add.2,!gepubliceerd!op!17!juni!2003,!p.!6,!nr.!7.!
252
!CRC/C/117/Add.2,!gepubliceerd!op!17!juni!2003,!p.!26,!nrs,!127@128.!
253
!CRC/C/117/Add.2,!gepubliceerd!op!17!juni!2003,!p.!31,!nr.!159.!
254
!CRC/C/117/Add.2,!gepubliceerd!op!17!juni!2003,!p.!31,!32,!nr.!160@164.!
247

Adrienne I.N. Fräser

Pagina 43

Universiteit van Aruba, FdR

!

!

!

mishandeling! en! seksueel! misbruik! systematisch! aan! te! pakken,! terwijl! de! cijfers! van!
het!aantal!geregistreerde!kindermishandelingen!en!–misbruik!hoog!zijn.255!!
De! in! mei! 2000! door! de! Minister! van! Algemene! Zaken! ingestelde! adviescommissie!
heeft!onderzoek!gedaan!naar!de!bestaande!diensten!en!instanties!op!het!gebied!van!
kindermishandeling!en!–misbruik.256!Het!verslag!van!deze!commissie,!‘Mi'a'dal'contra'
e' porta’,! is! in! augustus! 2001! ingediend.! Door! deze! commissie! is! opgemerkt! dat! de!
beschikbare!infrastructuur!inadequaat!is!en!dat!er!geen!coördinatie!bestaat!tussen!de!
diverse! partijen! en! instanties.257!Het! bevorderen! van! lichamelijk! en! geestelijk! herstel!
en! de! sociale! re@integratie! in! de! maatschappij! van! kinderen! die! slachtoffer! zijn!
geweest,!is!een!van!de!zorgen!van!de!regering!van!Aruba.258!!
!
Naast! de! door! Aruba! opgemerkte! knelpunten! wordt! door! het! VN@Comité! opgemerkt!
dat!diverse!bestaande!regels!niet!in!overeenstemming!zijn!met!de!verdragsbepalingen!
en!uitgangspunten!van!het!VRK.!!
Ook!merkt!het!VN@Comité!op!dat!een!uitgebreid!‘National!Plan!of!Action!for!Children’!
(nationaal!actieplan)!ontbreekt!als!onderdeel!van!een!integraal!jeugdbeleid.259!Het!VN@
Comité! erkent! de! inspanningen! van! de! landen! van! het! Koninkrijk! met! betrekking! tot!
het! verbeteren! van! beleidscoördinatie,! maar! maakt! zich! toch! zorgen! over! de!
coördinatie!tussen!de!ministeries!en!betrokken!partijen!en!instanties.260!Er!bestaat!in!
Aruba!ook!geen!onafhankelijke!toezichthoudende!instantie!zoals!een!Ombudsman.261!
Het!VN@Comité!geeft!verder!aan!dat!de!gezinsvervangende!zorg,!het!‘alternative!care’,!
tekortschiet.! Er! zijn! onder! andere! niet! genoeg! instellingen! en! pleeggezinnen! en! er! is!
ook!niet!genoeg!menskracht!om!de!uithuisgeplaatste!kinderen!de!nodige!zorg!en!hulp!
te!bieden,!waardoor!kinderen!op!een!wachtlijst!komen!te!staan.!
Als!laatste!is!het!VN@Comité!van!mening!dat!er!in!Aruba!geen!welomschreven!beleid!
bestaat! met! betrekking! tot! kindermishandeling! en! –verwaarlozing! inhoudende! de!
preventie,!meldplicht!en!hulpverlening!aan!de!slachtoffers!hiervan.262!!
!
§3.2.2!Tweede!rapportage!cyclus!2007!–!2009!
De! tweede! rapportage! van! Aruba! is! samen! met! de! derde! rapportage! van! Nederland!
ingediend.! Het! tweede! rapport! is! opgesteld! door! het! Arubaanse! Comité! voor! de!
Rechten! van! het! Kind! en! betreft! de! implementatie! en! werking! van! het! VRK! in! de!
periode!van!2003!–!2006.263!
In!2005@2006!heeft!het!Arubaanse!Comité,!als!adviescommissie!van!de!regering!over!
de! uitvoering! van! het! VRK,! een! document! opgesteld! over! de! maatregelen! die! iedere!
sector! en! ieder! ministerie! moest! nemen! om! naleving! van! het! VRK! te! verzekeren.!
Vooral!op!het!niveau!van!beleidsvorming!moeten!de!betrokken!instanties!en!nationale!
organisaties!op!een!systematische!en!gecoördineerde!manier!gaan!samenwerken.264!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!CRC/C/117/Add.2,!gepubliceerd!op!17!juni!2003,!p.!32,!nr.!165.!
!CRC/C/117/Add.2,!gepubliceerd!op!17!juni!2003,!p.!32,!nr.!166.!
257
!CRC/C/117/Add.2,!gepubliceerd!op!17!juni!2003,!p.!33!en!54,!nr.!167!en!294.!
258
!CRC/C/117/Add.2,!gepubliceerd!op!17!juni!2003,!p.!54,!nr.!294.!
259
!CRC/C/15/Add.227,!26!februari!2004,!p.!3,!nr.!17.!
260
!CRC/C/15/Add.227,!26!februari!2004,!p.!3,!nr.!14.!
261
!CRC/C/15/Add.227,!26!februari!2004,!p.!4,!nr.!20@21.!
262
!CRC/C/15/Add.227,!26!februari!2004,!p.!8,!nrs.!43@44.!
263
!CRC/C/NLD/3,!gepubliceerd!op!23!juli!2008,!p.!92,!nr.!2.!
264
!CRC/C/NLD/3,!gepubliceerd!op!23!juli!2008,!p.!93,!nr.!5.!
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Voor! wat! betreft! de! vrijwillige! jeugdhulpverlening! kan! uit! de! tweede! rapportage!
worden! afgeleid! dat! er! verschillende! projecten! op! gang! zijn! gebracht! die! uiteindelijk!
als! doel! hebben! om! de! persoonlijke! ontwikkeling! en! groei! van! de! kinderen! te!
bevorderen! door! middel! van! opvoedondersteuning! en! begeleiding,! zoals! Projecto! cu!
Futuro.! Dit! project! is! op! gang! gebracht! met! als! doel! het! versterken! van! de!
samenwerking!tussen!de!verschillende!instanties!en!organisaties!die!hulp!verlenen!aan!
jongeren!(jeugdhulpverlening).!265!
Bureau! Sostenemi! is! in! 2005! opgericht! na! de! aanbevelingen! van! het! VN@Comité.! De!
regering!heeft!ook!een!plan!ontwikkeld!om!een!‘Prevention!Council’!op!te!richten,!met!
als!doel!het!opstellen!van!een!beleid!inzake!de!voorkoming!van!kindermishandeling!en!
verwaarlozing! en! het! ontwikkelen! van! programma’s! voor! het! bevorderen! van! de!
preventie!van!kindermishandeling!en!verwaarlozing.266!!
!
Verder!vermeldt!de!rapportage!dat!de!zorg!voor!minderjarigen!van!tussen!de!12!en!18!
jaar! met! sociale,! emotionele! en! gedragsproblemen! volgens! de! verschillende!
jeugdinstellingen!onvoldoende!is,!met!als!gevolg!dat!een!project!op!gang!is!gebracht!
om! een! centrum! voor! jongeren! met! speciale! behoeften! op! te! richten:! het!
Orthopedagogische! Centrum! die! de! minderjarigen! adequate! zorg,! voorzieningen! en!
behandeling! moet! bieden. 267 !Dit! centrum! is! ook! geschikt! voor! de! plaatsing! van!
gedragsgestoorde!minderjarigen.!Het!centrum!is!bedoeld!om!jongeren!tussen!de!12!en!
18!jaar!met!serieuze!gedragsproblemen!te!behandelen!op!open!en!gesloten!afdelingen!
en!later!ook!op!een!beveiligde!afdeling.268!Momenteel!is!de!open!afdeling!operationeel!
in! een! nieuw! gebouw! te! Tarabana,! maar! de! gesloten! en! beveiligde! afdeling! zijn! nog!
niet!gerealiseerd.!!
!
Door! het! VN@Comité! werd! naar! aanleiding! van! de! tweede! rapportage! opgemerkt! dat!
de!bestaande!regelgeving!in!de!Koninkrijksdelen!(nog)!niet!in!overeenstemming!is!met!
de!verdragsbepalingen!en!uitgangspunten!van!het!VRK.269!
Ook!is!er!aangegeven!dat!er!in!Aruba!nog!geen!nationaal!actieplan!voor!minderjarigen!
is! opgesteld,! gebaseerd! op! het! VRK! en! rekening! houdend! met! het! slotdocument! van!
de! Algemene! Vergadering! van! de! VN,! ‘A! World! Fit! for! Children’! (2002),! en! haar!
tussentijdse! evaluatie! uit! 2007.270!Het! VN@Comité! heeft! verder! aanbevolen! om! alle!
GO’s!en!NGO’s!te!betrekken!bij!de!ontwerpfase!van!het!beleid!voor!wat!betreft!kinder@!
en!jeugdbescherming!en!andere!samenwerkingsprojecten.271!
Ten! tweede! merkt! het! VN@Comité! nogmaals! op! dat! er! in! Aruba! nog! geen!
onafhankelijke!toezichthoudende!instantie,!zoals!een!Ombudsman,!is!ingesteld.272!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
265

!Het!‘Huis!aan!Huis!Hulp’!project!is!ook!een!voorbeeld!hiervan,!CRC/C/NLD/3/Q/3/Add.1,!
gepubliceerd!op!23!december!2008,!p.!10@11.!
266
!CRC/C/NLD/3,!gepubliceerd!op!23!juli!2008,!p.!98,!nr.!33.!
267
!CRC/C/NLD/3,!gepubliceerd!op!23!juli!2008,!p.!108,!nr.!105.!
268
!CRC/C/NLD/3,!gepubliceerd!op!23!juli!2008,!p.!108,!nr.!106@109.!
269
!CRC/C/NLD/CO/3,!27!maart!2009,!p.!3,!nr.!12!en!13.!
270
!CRC/C/NLD/CO/3,!27!maart!2009,!p.!3,!nr.!15!en!http://www.unicef.org/specialsession/wffc/!(laatst!
geraadpleegd!20!november!2014)!en!http://www.unicef.org/specialsession/docs_new/documents/A@
RES@S27@2E.pdf!(laatst!geraadpleegd!20!november!2014).!
271
!CRC/C/NLD/CO/3,!27!maart!2009,!p.!5,!nr.!25.!
272
!CRC/C/NLD/CO/3,!27!maart!2009,!p.!3,!nr.!16@17.!
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Ten! derde! neemt! het! VN@Comité! met! genoegen! kennis! van! het! ‘Human! Rights!
Coordination!Centre’!in!Aruba,!maar!adviseert!de!verdragspartij!tegelijkertijd!om!haar!
inspanningen! voort! te! zetten! en! verder! te! versterken,! om! ervoor! te! zorgen! dat! de!
bepalingen!van!het!VRK!algemeen!bekend!en!begrepen!worden!in!de!Koninkrijksdelen.!
Het!VN@Comité!moedigt!Aruba!aan!om!onder!andere!een!systematisch!opleidings@!en!
trainingsprogramma! voor! de! beginselen! van! het! VRK! op! te! zetten! voor! de! kinderen,!
ouders!en!alle!beroepsgroepen!die!voor!en!met!minderjarigen!werken,!waaronder!ook!
rechters,! advocaten,! politieambtenaren,! leerkrachten,! sociale! medewerkers,!
mediapersoneel!en!personeel!in!de!gezondheidszorg.273!
Ten! vierde! merkt! het! VN@Comité! op! dat! art.! 3! VRK! (het! belang! van! het! kind)! niet!
verankerd!is!in!de!meeste!wetsbepalingen.!De!belangen!van!het!kind!worden!ook!niet!
door! de! rechters! of! in! elke! genomen! beslissing! in! het! civielrechtelijk!
beschermingssysteem,! zowel! in! het! kader! van! de! vrijwillige! als! de! gedwongen!
jeugdhulpverlening,!in!overweging!genomen.274!!
Ten! vijfde! merkt! het! VN@Comité! op! dat! een! groot! aantal! minderjarigen! op! een!
wachtlijst! staat! voor! het! verkrijgen! van! geschikte! hulp! of! om! in! een! instelling! te!
worden!geplaatst.!Het!VN@Comité!neemt!verder!kennis!van!het!gebrek!aan!voldoende!
diensten! die! voor! preventie! en! een! vroege! tussenkomst! zorgen.! Volgens! het! VN@
Comité!dient!er!uitgebreid!onderzoek!te!worden!gedaan!naar!de!lange!wachtlijsten!en!
dient!een!gericht!plan!te!worden!opgesteld!om!de!genoemde!gebreken!succesvol!aan!
te!pakken!en!op!te!lossen.!Daarbij!moet!de!staat!rekening!houden!met!de!door!het!VN@
Comité! gepubliceerde! aanbevelingen! en! richtlijnen! met! betrekking! tot!
gezinsvervangende!zorg.275!!
Als! laatst! neemt! het! VN@Comité! met! genoegen! kennis! van! de! oprichting! van! het!
Arubaanse! Advies@! en! Meldpunt! Kindermishandeling! (Bureau! Sostenemi).! Het! VN@
Comité! maakt! zich! echter! nog! wel! zorgen! over! het! aantal! gevallen! van!
kindermishandeling! en! –verwaarlozing! in! Aruba. 276 !Aruba! wordt! daarom! dringend!
verzocht!om!in!samenhang!hiermee!speciale!trainingen!en!programma’s!op!te!zetten!
voor! het! melden! (aan! de! betrokken! instantie)! van! vermoedelijke! zaken! van!
kindermishandeling!of!–misbruik!en!om!een!mechanisme!op!te!stellen!om!toezicht!te!
houden! op! het! aantal! zaken! betreffende! kindermishandeling,! –misbruik! en! –
verwaarlozing.277!Tegelijkertijd! dient! de! verdragspartij! te! waken! dat! in! alle! delen! van!
het! Koninkrijk! adequate! voorzieningen! aanwezig! zijn! voor! de! re@integratie! van! de!
betreffende!minderjarigen!in!de!samenleving.278!
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!CRC/C/NLD/CO/3,!27!maart!2009,!p.!4,!nr.!23.!
!CRC/C/NLD/CO/3,!27!maart!2009,!p.!5,!nr.!29.!
275
!CRC/C/NLD/CO/3,!27!maart!2009,!p.!8,!nrs.!39@42,!United!Nations!Guidelines!for!the!Alternative!Care!
of!Children!2010,!A/RES/64/142!en!Day!of!General!Discussion,!September!2005:!Children!without!
parental!care,!CRC/C/153!http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/DiscussionDays.aspx!(laatst!
geraadpleegd:!april!2015).!
276
!CRC/C/NLD/CO/3,!27!maart!2009,!p.!9,!nr.!47.!
277
!CRC/C/NLD/CO/3,!27!maart!2009,!p.!9,!nr.!48b.!
278
!CRC/C/NLD/CO/3,!27!maart!2009,!p.!9,!nr.!48d.!
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§3.2.3!Derde!rapportage!cyclus!2012!–!2015!
De!derde!en!laatste!rapportage!van!Aruba!aan!het!VN@Comité!is!samen!met!de!vierde!
Nederlandse! rapportage! ingediend! en! beslaat! de! periode! van! 2006! tot! en! met! juni!
2012. 279 !De! slotbeschouwingen,! inclusief! aanbevelingen,! zijn! op! 10! juni! 2015!
gepubliceerd.280!
Het! laatste! rapport! is! opgesteld! door! de! Arubaanse! regering! zelf,! met! behulp! van!
verschillende! NGO’s,! vanwege! de! organisatorische! uitdagingen! en! de! uiterste!
inleverdatum! die! moesten! worden! nagekomen. 281 !Wel! is! het! Arubaanse!
Kinderrechtencomité! op! 29! oktober! 2014! weer! actief! ingesteld! bij! een! tweede!
Ministeriële!Beschikking,!na!een!periode!non@actief!te!zijn!geweest.!Het!bestaat!tot!op!
heden! uit! leden! van! GO’s! en! NGO’s! en! de! taken! van! het! Arubaanse!
Kinderrechtencomité!zijn!verder!onveranderd!gebleven.!
!
Naar!aanleiding!van!de!aanbeveling!van!het!VN@Comité!inzake!een!nationaal!actieplan!
voor!minderjarigen!is!het!proces!voor!het!opstellen!van!een!uitgebreid!beleid!voor!de!
Arubaanse! jongeren! door! de! Ministeries! van! Justitie! en! Onderwijs,! Economische!
Zaken,! Sociale! Zaken,! Cultuur,! Gezondheid! en! Sport! gestart.! Deze! voorstellen! komen!
overeen!met!de!beleidsprioriteiten!die!zijn!vastgesteld!door!de!Arubaanse!Regering!in!
2009! en! het! VRK.282!Uit! de! resultaten! van! verschillende! onderzoeksopdrachten! is! de!
noodzaak! gebleken! voor! een! meer! geïntegreerde! benadering! van! het! jeugdrecht.! In!
samenhang!hiermee!zijn!volgens!het!rapport!in!januari!2012!een!coördinatiecommissie!
en!verschillende!werkgroepen!bij!ministeriele!beschikking!ingesteld!met!als!uiteindelijk!
doel!het!opstellen!van!een!nationaal!actieplan!voor!minderjarigen.283!
Verder! hebben! verschillende! organisaties! het! initiatief! genomen! om! het! publiek! te!
informeren!over!het!belang!van!het!VRK.284!!
!
Het!VN@Comité!is!evenwel!bezorgd!dat!de!aanbevelingen!van!2009!met!betrekking!tot!
de!belangen!van!het!kind!(art.!3!VRK)!nog!niet!(voldoende)!zijn!gerealiseerd.285!Het!VN@
Comité!merkt!op!dat!het!belang!van!het!kind!nog!niet!(altijd)!door!de!rechters!of!de!
jeugdhulpverleners!als!een!eerste!overweging!wordt!toegepast.286!Door!het!VN@Comité!
wordt! aanbevolen! om! ervoor! te! zorgen! dat! art.! 3! VRK! op! de! juiste! wijze! wordt!
geïntegreerd! en! consequent! wordt! toegepast! in! de! wetgeving,! beslissingen! en!
gerechtelijke!procedures.!
Ten! tweede! neemt! het! VN@Comité! met! genoegen! kennis! van! de! in! de!
Koninkrijkslanden! opgestelde! actieplannen! met! betrekking! tot! kinderrechten! samen!
met! het! in! 2014! opgestelde! actieplan! met! betrekking! tot! kinderrechten! voor! het!
Koninkrijk! der! Nederlanden.! Er! is! echter! niet! genoeg! informatie! beschikbaar! over! de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!CRC/C/NLD/4,!gepubliceerd!op!19!september!2014,!p.!116,!nr.!608.!
!
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=NLD&Lang=EN!
(laatst!geraadpleegd:!4!juli!2015).!
281
!CRC/C/NLD/4,!gepubliceerd!op!19!september!2014,!p.!116!nr.!609.!
282
!CRC/C/NLD/4,!gepubliceerd!op!19!september!2014,!p.!117!nr.!612.!
283
!CRC/C/NLD/4,!gepubliceerd!op!19!september!2014,!p.!117!nr.!612.!
284
!De!verschillende!maatregelen!zijn!opgesomd!in!CRC/C/NLD/4,!gepubliceerd!op!19!september!2014,!
paragraaf!616,!pagina!118!en!verder.!
285
!CRC/C/NLD/CO/4,!8!juni!2015,!p.!2,!nr.!6.!
286
!CRC/C/NLD/CO/4,!8!juni!2015,!p.!6,!nr.!26!en!27.!
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inhoud! en! uitvoering! van! dit! actieplan.287!Door! het! VN@Comité! wordt! aanbevolen! om!
de! diverse! beleids@! en! actieplannen! gelijkelijk! in! alle! staten! van! het! Koninkrijk! te!
implementeren.! In! samenhang! hiermee! dienen! ook! effectieve! mechanismen!
beschikbaar! te! zijn! om! de! uitvoering! van! de! diverse! beleids@! en! actieplannen! te!
monitoren.288!!
Ten!derde!merkt!het!VN@Comité!op!dat!in!het!Koninkrijk!onvoldoende!kennis!heerst!bij!
de! wetgever,! bevolking! en! kinderen! over! de! rechten! van! kinderen! beschreven! in! het!
VRK.289!Het! VN@Comité! verzoekt! het! Koninkrijk! dringend! om! in! samenhang! hiermee!
speciale!trainingen!en!bewustwordingscampagnes!op!te!zetten!over!de!inhoud!van!het!
VRK.290!!
Ten!vierde!moet!volgens!het!VN@Comité!en!conform!art.!19!VRK!en!General!Comment!
13!interne!klachtenprocedures!zijn!opgesteld!in!de!residentiële!instellingen,!pleegzorg!
en!andere!relevante!instellingen.291!
Ten! vijfde! merkt! het! VN@Comité! op! dat! met! betrekking! tot! artt.! 20! en! 25! VRK! niet!
genoeg! pleeggezinnen! of! plaatsen! in! de! instellingen! beschikbaar! zijn! voor! kinderen!
vanaf! de! leeftijd! van! 10! jaar! en! ouder.! Ook! maakt! het! VN@Comité! zich! zorgen! dat! er!
geen!periodieke!evaluatie!wordt!gedaan!naar!de!voortgang,!leef@!en!woonsituatie!van!
de!jongeren!die!in!pleeggezinnen!of!instellingen!zijn!geplaatst!en!de!jongeren!die!deze!
verlaten.292!De!nazorg!is!blijkbaar!niet!in!orde.!!
Door!het!VN@Comité!is!aanbevolen!om!een!helder!systeem!van!pleegzorg!op!te!stellen!
met!de!bedoeling!om!minderjarigen!eerder!in!pleeggezinnen!te!plaatsen!in!plaats!van!
in! de! beschikbare! instellingen.! Verder! dienen! maatregelen! te! worden! genomen! om!
ervoor! te! zorgen! dat! er! periodiek! toezicht! wordt! gehouden! op! de! plaatsing! van!
jongeren! in! pleeggezinnen! en! instellingen! en! op! de! jongeren! die! pleeggezinnen! en!
instellingen!verlaten.!De!verdragspartij!moet!waken!dat!de!jongeren!die!pleeggezinnen!
en! instellingen! verlaten! ook! daadwerkelijk! klaar! zijn! om! zelfstandig! hun! leven! te!
kunnen!leiden.293!
Als! laatste! wordt! door! het! VN@Comité! aanbevolen! om! de! op! 19! december! 2011!
aangekondigde!derde!en!laatste!Facultatief!Protocol!te!ratificeren.294!
!
§3.3!UNICEF!Rapport!2013!
In! 2011@2012! is! door! de! NGO! Observatorio! Social! del! Ecuador 295 !in! opdracht! van!
UNICEF! Nederland 296 !en! UNICEF! Latijns@Amerika! en! het! Caribisch! gebied,! een!
situatieanalyse!uitgevoerd!van!minderjarigen!in!Aruba!ter!evaluatie!van!de!vooruitgang!
en! uitdagingen! rond! de! toepassing! van! de! rechten! van! deze! groepen.! De!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!CRC/C/NLD/CO/4,!8!juni!2015,!p.!3,!nr.!8.!
!CRC/C/NLD/CO/4,!8!juni!2015,!p.!3,!nr.!9.!
289
!CRC/C/NLD/CO/4,!8!juni!2015,!p.!5,!nr.!20.!
290
!CRC/C/NLD/CO/4,!8!juni!2015,!p.!5,!nr.!21.!
291
!CRC/C/NLD/CO/4,!8!juni!2015,!p.!8,!nr.!36@37.!
292
!CRC/C/NLD/CO/4,!8!juni!2015,!p.!9,!nr.!38.!
293
!CRC/C/NLD/CO/4,!8!juni!2015,!p.!9,!nr.!39.!
294
!CRC/C/NLD/CO/4,!8!juni!2015,!p.!15,!nr.!63!en!Optional!Protocol!to!the!Convention!on!the!Rights!of!
the!Child!on!a!communications!procedure!(Facultatief!Protocol!bij!het!Verdrag!inzake!de!rechten!van!
het!kind!inzake!een!communicatieprocedure)!aangenomen!in!New!York!op!19!december!2011!en!in!
werking!getreden!op!14!april!2014.!
295
!http://www.odna.org.ec/interna2.html!(laatst!geraadpleegd:!29!oktober!2014).!
296
!http://www.unicef.nl/wat@doet@unicef/koninkrijkskinderen/!(laatst!geraadpleegd:!30!oktober!2014).!
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hoofdbevindingen! en! aanbevelingen! zijn! opgenomen! in! een! rapport! (UNICEF! rapport!
2013).297!Alhoewel!dit!rapport!niet!bindend!is!kan!het!wel!als!richtlijn!worden!gebruikt!
voor!het!opstellen!van!een!oplossing(en)!van!de!diverse!gebreken.!Voor!deze!scriptie!
zijn! alleen! de! hoofdbevindingen! en! aanbevelingen! met! betrekking! tot! de!
jeugdbescherming! van! belang.! Deze! hoofdbevindingen! en! aanbevelingen! van! het!
UNICEF!rapport!2013!komen!in!de!derde!rapportage!aan!het!VN@Comité!terug!en!zijn!
grotendeels!in!overeenstemming!met!de!eerdere!aanbevelingen!van!het!VN@Comité.298!!
!
Uit! dit! onderzoek! is! gebleken! dat! in! 2011@2012! meer! dan! achtenvijftig!
maatschappelijke! organisaties! actief! zijn! op! het! gebied! van! kinder@! en!
jeugdbescherming.! De! samenwerking,! coördinatie! en! communicatie! tussen! de!
overheidsinstanties,! de! maatschappelijke! organisaties! en! de! private! sector! lopen!
evenwel! niet! altijd! even! goed.! In! verband! hiermee! dient! er! meer! coördinatie! te!
ontstaan! tussen! de! overheidsinstanties,! maatschappelijke! organisaties! en! de!
verschillende! ministeries,! door! onder! andere! het! organiseren! van! bijeenkomsten! en!
dialogen!tussen!deze!partijen.299!
Bureau!Sostenemi!speelt!sinds!1!januari!2006!een!cruciale!rol!in!de!bescherming!van!
en! de! zorg! voor! minderjarigen.! De! rol! van! Bureau! Sostenemi! bij! de! uitvoering! van!
jeugdbescherming! moet! evenwel! worden! gepromoveerd! en! verder! worden!
versterkt.300!!
!
In!2008!is!na!een!onderzoek!door!CEDE!Aruba301!naar!de!preventie!van!mishandeling!
en! verwaarlozing! van! kinderen! en! jongeren! op! het! eiland,! de! organisatie! Tienda! di!
Educacion! (als! particulier! initiatief)! ingesteld.! Tienda! di! Educacion! biedt! trainingen,!
begeleiding! en! ondersteuning! aan! ouders! en! onderwijzers! bij! problemen! omtrent!
scholing,! kindermishandeling! en! kinderverwaarlozing. 302 !Ook! is! er! een! programma!
ingesteld!door!het!Wit!Gele!Kruis,!te!weten:!‘Stevig!Ouderschap’,!met!als!belangrijke!
doelstelling!het!begeleiden!van!de!ouders!van!pasgeboren!kinderen!bij!het!voorkomen!
van! mishandeling! en! verwaarlozing! tijdens! het! opvoeden! van! het! kind. 303 !Beide!
projecten! zijn! van! belang! en! dragen! bij! aan! de! preventie! van! kindermishandeling! en!
kinderverwaarlozing.!
!
Verder! is! door! UNICEF! aanbevolen! om! (meer)! mechanismen! in! het! leven! te! roepen!
voor! het! signaleren! en! aanpakken! van! de! (verborgen)! vormen! van! mishandeling,!
waarbij! een! permanent! programma! moet! worden! ingevoerd! om! de! gemeenschap!
bewuster! te! maken! van! het! belang! van! het! signaleren! en! melden! van!
kindermishandeling.304!Kindermishandeling!kan!in!afwezigheid!van!een!goed!werkend!
beschermingssysteem! een! ernstige! schending! vormen! van! de! meest! fundamentele!
rechten!van!minderjarigen.305!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!UNICEF!rapport!2013,!p.!13!en!Kloosterboer!2014,!p.!19.!
!CRC/C/NLD/4,!gepubliceerd!op!19!september!2014,!p.!117!nr.!613.!
299
!UNICEF!rapport!2013,!p.!15!en!28.!
300
!UNICEF!rapport!2013,!p.!33!en!54.!
301
!CEDE!Aruba!is!de!fonds!voor!de!cofinanciering!van!projecten!van!NGO’s.!
302
!UNICEF!rapport!2013,!p.!56.!
303
!UNICEF!rapport!2013,!p.!56.!
304
!UNICEF!rapport!2013,!p.!58,!59.!
305
!UNICEF!rapport!2013,!p.!58.!
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De!meest!opmerkelijke!bevinding!is!het!ontbreken!van!een!consistent!overheidsbeleid!
voor!kinderen!en!jongeren!(Integraal!Jeugdbeleid),!waarvan!een!geïntegreerd,!efficiënt!
en!uitgebreid!zorg@!en!beschermingssysteem!voor!minderjarigen!deel!uitmaakt.!Dit!is!
ook!door!het!VN@Comité!meerdere!malen!opgemerkt.!Ook!Van!der!Wal!is!van!mening!
dat!een!integraal!jeugdbeleid!ontbreekt,!waardoor!er!geen!structurele!samenwerking!
bestaat! tussen! de! overheid! en! de! diverse! partijen! en! instanties. 306 !Het!
jeugdbeschermingssysteem! dient! ook! in! het! beleid! van! alle! ministeries! te! zijn!
verwerkt. 307 !Verder! bestaat! de! behoefte! aan! gespecialiseerde! rechters! en! is! het!
noodzakelijk!dat!de!toezichtsmechanismen!worden!versterkt.!308!
!
§3.4!Huidige!ontwikkelingen!!
Volgens! de! derde! rapportage! aan! het! VN@Comité! zijn! in! 2012! naast! een!
coördinatiecommissie! ook! verschillende! werkgroepen! bij! ministeriële! beschikking!
ingesteld.!Door!de!coördinatiecommissie!is!in!2012!een!ontwerp!Integraal!Jeugdbeleid!
opgesteld.! Dit! Integraal! Jeugdbeleid! heeft! diverse! wijzigingen! ondergaan! en! is! begin!
2015! door! de! huidige! Minister! van! Sociale! Zaken,! Jeugd! en! Arbeid,! dhr.! Pauldrick!
Croes,!aan!de!Ministerraad!gepresenteerd.309!Dit!was!ook!een!belangrijke!doelstelling!
van!de!huidige!regering!vanaf!2013!en!is!uiteindelijk!dit!jaar!(2015)!gerealiseerd.310!De!
bedoeling! is! om! het! Integraal! Jeugdbeleid! van! 2015@2020,! genaamd! ‘Generation! of!
Leaders’,!zo!snel!mogelijk!af!te!kondigen.311!Het!Integraal!Jeugdbeleid!is!opgesteld!naar!
aanleiding!van!de!aanbevelingen!van!het!VN@Comité!uit!2004!en!2009!en!met!het!oog!
op!art.!4!VRK!en!General!Comment!#!5.!
Zodra! het! Jeugdbeleid! is! afgekondigd,! wordt! er! samen! met! UNICEF,! GO’s,! NGO’s! en!
jongeren! gewerkt! aan! het! opstellen! en! invoeren! van! een! Nationaal! Strategisch!
Actieplan! dat! kan! worden! gebruikt! om! het! Integraal! Jeugdbeleid! te! monitoren! en!
evalueren.312!Het!Integraal!Jeugdbeleid!stelt!met!het!oog!op!art.!19!VRK!het!tegengaan!
van! kindermisbruik! als! een! van! de! kerndoelen! van! het! beleid. 313 !Volgens! General!
Comment!#!13!is!aanvullend!aan!het!Nationaal!Strategisch!Actieplan!noodzakelijk!dat!
een! ‘National' coordinating' framework' on' violence' against' children’! wordt! opgesteld!
dat!de!basis!vormt!voor!een!meer!haalbaar!en!flexibeler!instrument!bij!het!voorkomen!
van!geweld!tegen!kinderen.314!De!reden!hiervoor!is!dat!een!nationaal!actieplan!volgens!
het! VN@Comité! vaak! geconfronteerd! wordt! met! uitdagingen! met! betrekking! tot! de!
invoering,!uitvoering,!toezicht!en!evaluatie!ervan.315!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Van!der!Wal!2014,!p.!3.!
!UNICEF!rapport!2013,!p.!28.!
308
!CRC/C/NLD/4,!gepubliceerd!op!19!september!2014,!p.!117!nr.!613!en!UNICEF!rapport!2013,!p.!28!en!
71.!
309
!Reijnders!2014,!p.!1!en!2.!
310
!Regeerprogramma!2013!–!2017,!p.!31.!
311
!CRC/C/SR.2003,!2!juni!2015,!nr.!5!e.v.!p.!2.!
312
!http://www.rijksoverheid.nl/documenten@en@publicaties/publicaties/2015/06/01/addendum@
actieplan@kinderrechten@aruba.html!(laatst!geraadpleegd:!10!juli!2015).!
313
!Addendum!Actieplan!Kinderrechten!Aruba!2015,!p.!2,!verkrijgbaar!op:!
http://www.rijksoverheid.nl/documenten@en@publicaties/publicaties/2015/06/01/addendum@actieplan@
kinderrechten@aruba.html!(laatst!geraadpleegd:!10!juli!2015).!
314
!General!Comment!#!13,!CRC/C/GC/13,!p.!25,!nr.!69.!
315
!General!Comment!#!13,!CRC/C/GC/13,!p.!25,!nr.!68.!
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Verder!is!naar!aanleiding!van!de!nieuwe!staatrechtelijke!status!binnen!het!Koninkrijk!
van! de! ‘Politieke! Stuurgroep! Staatkundige! Veranderingen’! in! 2010! besloten! dat! er!
eenmaal! per! jaar! een! Koninkrijksconferentie! wordt! gehouden! tussen! de! regeringen!
van!de!landen!van!het!Koninkrijk!waarbij!kinderrechten!en!dan!ook!jeugdbescherming!
op!de!agenda!staan.316!Uit!de!notulen!van!de!Conferentie!van!april!2014!bleek!dat!elk!
kind! van! het! Koninkrijk! recht! heeft! op! een! goede! jeugd! zoals! bedoeld! in! het! VRK,!
waarbij!alle!relevante!sectoren!van!de!maatschappij!worden!betrokken.317!Daarnaast!is!
een!Task!Force!ingesteld!met!als!taak!de!samenwerking!in!het!Koninkrijk!ten!aanzien!
van!kinderrechten!te!bevorderen,!door!middel!van!een!actieplan!ten!behoeve!van!de!
aanbevelingen! uit! de! UNICEF@rapporten.! Een! eerste! opzet! van! het! actieplan! is! op! 20!
november!2014!(Internationale!Dag!van!de!Rechten!van!het!Kind)!aan!de!landen!van!
het!Koninkrijk!gepresenteerd.318!De!kinderrechten!zijn!opnieuw!aan!de!orde!gekomen!
in! de! Koninkrijksconferentie! van! 16! juni! jl.319!Aruba! heeft! in! deze! conferentie! onder!
andere! aangegeven! wat! de! kerndoelen! zijn! van! het! Integraal! Jeugdbeleid! en! het!
Nationaal! Strategisch! Actieplan! ter! uitvoering! en! evaluatie! van! het! beleid! en! de!
initiatieven!van!de!regering.!!
Tijdens! de! openbare! vergadering! voor! de! behandeling! van! de! begroting! van! de!
Ministerie! van! Sociale! Zaken,! Jeugd! en! Arbeid! voor! 2015! is! er! een! motie! met!
betrekking! tot! jeugdbescherming! ingediend! en! unaniem! aangenomen.! Het! gaat! hier!
om!motie!#!5!met!het!verzoek!aan!de!Minister!van!Sociale!Zaken,!Jeugd!en!Arbeid!om!
in! samenwerking! met! de! Minister! van! Justitie! te! komen! tot! versterking! van! Bureau!
Sostenemi! en! uitbreiding! van! de! bevoegdheden! van! dit! Bureau.! Dit! Bureau! dient!
zodanig! te! worden! versterkt! dat! het! aantal! aangemelde! cliënten! doorverwezen! kan!
worden,! binnen! korte! tijd! adequate! hulp! wordt! aangeboden! en! naderhand! kan!
worden!geëvalueerd.!Ook!moet!Bureau!Sostenemi!een!prominente!rol!vormen!in!het!
stimuleren! van! een! (adequate)! landelijke! aanpak! van! onder! andere!
kindermishandeling,!het!adviseren!van!de!overheid!en!de!betrokken!instanties!en!het!
informeren!en!bewustmaken!van!de!bevolking!omtrent!de!ernst!en!omvang!van!onder!
andere! kindermishandeling. 320 !Het! is! hoogst! noodzakelijk! dat! de! taken! en!
bevoegdheden! van! Bureau! Sostenemi! (het! Advies@! en! Meldpunt! Kindermishandeling)!
ook!een!wettelijke!basis!krijgen!die!de!grondslag!gaat!vormen!voor!de!uitoefening!van!
deze! instantie.! Verder! is! de! Arubaanse! Ombudsman! en! Kinderombudsman! eindelijk!
een! feit.! Vanaf! 1! januari! 2016! dient! de! Landsverordening! Ombudsman! in! werking! te!
treden.321!Met! betrekking! tot! de! signalering! en! melding! van! kindermishandeling! valt!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Conclusies!van!de!Koninkrijksconferentie!van!2!april!2014!te!Aruba,!p.!1.!
!Conclusies!van!de!Koninkrijksconferentie!van!2!april!2014!te!Aruba,!art.!V,!lid!1,!p.!2.!
318
!Conclusies!van!de!Koninkrijksconferentie!van!2!april!2014!te!Aruba,!art.!V,!lid!2,!p.!2.!Zie:!
http://www.rijksoverheid.nl/documenten@en@publicaties/rapporten/2014/11/20/plan@van@aanpak@
kinderrechten@eerste@aanzet.html!(laatst!geraadpleegd:!10!juli!2015).!
319
!http://www.rijksoverheid.nl/documenten@en@publicaties/publicaties/2015/06/01/addendum@
actieplan@kinderrechten@aruba.html!(laatst!geraadpleegd:!10!juli!2015).!
320
!http://www.parlamento.aw/internet/moties_3757/item/motie@5@avp@mbt@besluit@de@minszja@met@
de@minjus@over@te@gaan@tot@versterking@en@uitbreiding@vd@bevoegdheden@vh@bureau@
sostenemi_8191.html!(laatst!geraadpleegd:!17!mei!2015).!
321
!CRC/C/SR.2003,!2!juni!2015,!nr.!35!p.!7!en!
http://www.parlamento.aw/internet/nieuws_244/item/indiening@ontwerp@landsverordening@
ombudsman_8203.html!en!http://www.parlamento.aw/internet/vergaderingen_211/pdf/bijzondere@
commissie@ombudsman_2164.html!(laatst!geraadpleegd:!4!juli!2015).!
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op!te!merken!dat!Aruba!voornemens!is!een!landelijke!meldcode!kindermishandeling!in!
te!voeren!met!het!oog!op!art.!19!VRK!en!General!Comment!#!13.322!Het!OM!van!Aruba!
ziet! het! belang! van! de! introductie! van! een! meldcode! voor! kindermishandeling! en!
huiselijk!geweld.323!
!
§3.5!Samenvatting!
In! dit! hoofdstuk! zijn! de! hoofdbevindingen! en! aanbevelingen! met! betrekking! tot!
jeugdbescherming!uit!de!verschillende!rapportages!aan!het!VN@Comité!aangekaart.!!
In! overeenstemming! met! art.! 43! en! 44! VRK! zijn! er! door! Aruba! tot! drie! keer! toe!
rapportages! uitgebracht! aan! het! VN@Comité.! Het! VN@Comité! merkt! voornamelijk! op!
dat!de!bestaande!regelgeving!in!de!Koninkrijksdelen!(nog)!niet!in!overeenstemming!is!
met!de!verdragsbepalingen!en!uitgangspunten!van!het!VRK,!waarbij!onder!andere!art.!
3! VRK! onvoldoende! verankerd! is! in! diverse! wetsbepalingen! of! door! de! betrokken!
partijen!als!eerste!overweging!wordt!genomen.!Het!VN@Comité!geeft!verder!aan!dat!de!
gezinsvervangende! zorg,! het! ‘alternative! care’,! tekortschiet.! Ook! de! coördinatie! en!
samenwerking!tussen!de!ministeries,!betrokken!instanties!en!partijen!loopt!vaak!mis.!
De!diverse!beleids@!en!actieplannen!van!het!Koninkrijk!dienen!verder!gelijkelijk!in!alle!
staten!van!het!Koninkrijk!te!worden!geïmplementeerd.!In!samenhang!hiermee!dienen!
ook! effectieve! mechanismen! beschikbaar! te! zijn! om! de! uitvoering! van! de! diverse!
beleids@! en! actieplannen! en! te! monitoren.! Volgens! het! VN@Comité! heerst! ook! in! het!
Koninkrijk,!bij!de!wetgever,!bevolking!en!kinderen!onvoldoende!kennis!over!de!rechten!
van!kinderen,!beschreven!in!het!VRK.!!
Verder! is! het! UNICEF! rapport! van! 2013! behandeld,! waarbij! de! hoofdbevindingen! en!
aanbevelingen! met! betrekking! tot! jeugdbescherming! aan! de! orde! zijn! geweest.! Deze!
hoofdbevindingen! en! aanbevelingen! komen! grotendeels! overeen! met! de! eerdere!
aanbevelingen!van!het!VN@Comité.!De!meest!opmerkelijke!bevinding!volgens!UNICEF!is!
het!ontbreken!van!een!consistent!jeugdbeleid,!waarvan!een!geïntegreerd,!efficiënt!en!
uitgebreid!zorg@!en!beschermingssysteem!voor!minderjarigen!deel!uitmaakt.!!
Door! Aruba! wordt! vanwege! de! huidige! ontwikkelingen! getracht! om! het!
jeugdbeschermingssysteem! op! bepaalde! punten! te! hervormen! en! uiteindelijk! te!
versterken,! waarbij! Bureau! Sostenemi! een! prominentere! rol! gaat! vervullen.! Het!
Integraal! Jeugdbeleid,! genaamd! ‘Generation! of! Leaders’,! wordt! binnenkort!
afgekondigd.!

!
!
!

!
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!Plan!van!Aanpak!Kinderrechten!‘Eerste!Aanzet’,!20!november!2014,!p.!7!en!9.!Verkrijgbaar!op:!
http://www.rijksoverheid.nl/documenten@en@publicaties/rapporten/2014/11/20/plan@van@aanpak@
kinderrechten@eerste@aanzet.html!(laatst!geraadpleegd:!14!juli!2015).!
323
!http://www.omaruba.aw/beleidsthemas/huiselijk@geweld/!(laatst!geraadpleegd:!18!juli!2015).!

Adrienne I.N. Fräser

Pagina 52

Universiteit van Aruba, FdR

!

!

!

4.!CIVIELRECHTELIJKE!JEUGDBESCHERMING!IN!NEDERLAND!
!
§4.1!Inleiding!
Ook!in!het!Nederlandse!rechtssysteem!staat!een!minderjarige,!evenals!in!Aruba,!onder!
gezag,! omdat! deze! bescherming! geniet.324!De! regels! omtrent! gezag! zijn! in! Nederland!
beschreven! in! de! artt.! 1:245! tot! en! met! 1:253y! BWNL.! Alhoewel! het! Nederlandse!
jeugdbeschermingssysteem!
aanzienlijk!
verschilt!
van!
het!
Arubaanse!
jeugdbeschermingssysteem!komen!de!regels!en!uitgangspunten!omtrent!gezag!in!het!
Nederlandse! jeugdbeschermingssysteem! grotendeels! overeen! met! het! Arubaanse!
jeugdbeschermingssysteem!en!worden!hier!daarom!verder!niet!behandeld.!
Het! Nederlandse! jeugdbeschermingssysteem! wordt,! evenals! het! Arubaanse!
jeugdbeschermingssysteem,! opgesplitst! in! de! vrijwillige! jeugdhulpverlening! en! de!
gedwongen!jeugdhulpverlening.!!
In!het!geval!van!zorg@!en!opvoedingsproblemen!kan!een!gezin,!vanaf!1!januari!2015325,!
op!een!vrijwillige!basis!de!hulp!inroepen!van!professionele!instanties!in!hun!omgeving,!
zoals!‘Veilig!Thuis’!(het!Advies@!en!Meldpunt!Huiselijk!Geweld!en!Kindermishandeling:!
AMHK)326,!het!Centrum!voor!Jeugd!en!Gezin!(CJG)327,!gecertificeerde!instellingen328!of!
andere! instanties! van! jeugdhulp! van! de! gemeente. 329 !In! acute! situaties! kunnen!
meldingen! rechtstreeks! worden! gedaan! bij! de! Raad! voor! de! Kinderbescherming.330!
Samen! met! het! gezin! wordt! getracht! de! problemen! op! een! vrijwillige! basis! op! te!
lossen.!!
De! vrijwillige! jeugdhulpverlening! kan! zich! ook! op! een! ander! manier! voordoen.!
Vermoedens!
van!
mishandeling,!
verwaarlozing!
of!
andere!
ernstige!
opvoedingsproblemen!kunnen!door!diverse!personen!(onder!andere!buren,!vrienden,!
familieleden)!worden!gemeld!bij!‘Veilig!Thuis’.!Meldingen!komen!ook!binnen!op!basis!
van! de! Verwijsindex! Risicojongeren! (VIR),! waarmee! diverse! professionals,! zoals! een!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Zie!art.!1:245!BWNL!e.v.!en!Van!Mourik!en!Nuytinck!2015,!p.!240.!
!De!uitvoering!van!het!jeugdbeschermingssysteem!is!vanaf!1!januari!2015!geregeld!in!de!nieuwe!
Jeugdwet!die!in!de!plaats!is!gekomen!van!de!voormalige!Wet!op!de!Jeugdzorg.!
326
!Het!Steunpunt!Huiselijk!Geweld!en!het!Advies@!en!Meldpunt!Kindermishandeling!is!samengevoegd!
tot!1!instantie!en!is!vanaf!1!januari!2015!bekend!als!‘Veilig!Thuis’.!Zie!art.!1.1!Jeugdwet,!Kamerstukken'II!
2013/14,!33684,!nr.!3,!p.!27@28!(MvT!Jeugdwet)!en!http://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws@over@de@
jeugdsector/2014/AMHK@wordt@Veilig@Thuis!(laatst!geraadpleegd:!4!juni!2015).!
327
!CRC/C/NLD/4,!gepubliceerd!op!19!september!2014,!p.!34,!nr.!154.!Het!CJG!is!de!plek!waar!ouders,!
opvoeders,!kinderen,!jongeren!tot!23!jaar!en!professionals!dagelijks!terecht!kunnen!komen!met!allerlei!
vragen!over!opvoeden!en!opgroeien.!Zie!verder:!http://www.cjg.nl.!
328
!Zie!art.!1.1!Jeugdwet!onder!gecertificeerde!instelling!en!hoofdstuk!3!Jeugdwet.!Dit!was!toen,!nog!
voor!1@1@2015!de!taak!van!de!Bureau!Jeugdzorg.!Een!gecertificeerde!instelling!in!de!zin!van!de!Jeugdwet!
is!een!rechtspersoon!die!in!het!bezit!is!van!een!certificaat!of!voorlopig!certificaat!als!bedoeld!in!artikel!
3.4!en!die!belast!is!met!de!uitvoering!van!kinderbeschermingsmaatregelen!en/of!jeugdreclassering.!Zie!
Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!300.!
329
!Brochure!Raad!voor!de!Kinderbescherming:!‘Als'opvoeden'een'probleem'is’,!januari!2015,!p.!3,!
verkrijgbaar!op:!
https://www.kinderbescherming.nl/wat_doet_de_raad/bescherming/opvoedingsproblemen/index.aspx!
(laatst!geraadpleegd:!4!juni!2015).!
330
!De!Raad!voor!de!Kinderbescherming!is!een!uitvoeringsinstantie!van!de!Ministerie!van!Veiligheid!en!
Justitie!en!kan!ingeschakeld!worden!wanneer!er!ernstige!zorg!is!over!de!opgroei@!en!opvoedsituatie!van!
een!kind!tussen!de!0@18!jaar.!De!Raad!voor!de!Kinderbescherming!is!de!opvolger!van!de!Directie!
Voogdijraad!in!Nederland.!Organisatiebesluit!Raad!voor!de!Kinderbescherming!2015,!Stb.!2015,!183.!Zie!
verder:!https://www.kinderbescherming.nl/wat_doet_de_raad/.!!
325

Adrienne I.N. Fräser

Pagina 53

Universiteit van Aruba, FdR

!

!

!

functionaris! werkzaam! voor! een! instantie! belast! met! de! jeugdhulp,!
jeugdgezondheidszorg! of! onderwijs,! een! risicosignaal! kunnen! afgeven. 331 !Het!
Nederlandse! jeugdbeschermingssysteem! voorziet! vanaf! 1! januari! 2013! ook! in! een!
verplichte! meldcode! voor! professionals! in! het! onderwijs,! jeugdhulpverlening! en!
jeugdgezondheidszorg! bij! signalen! van! geweld! of! kindermishandeling. 332 !Deze!
professionals! zijn! niet! verplicht! om! meldingen! te! doen,! maar! zijn! wel! verplicht! om!
gebruik! te! maken! van! een! meldcode! bij! vermoedens! van! huiselijk! geweld! en!
kindermishandeling.333!
Door! de! gemeentelijke! gecertificeerde! instelling! en/of! ‘Veilig! Thuis’! worden! de!
meldingen!opgepakt!en!wordt!getracht!de!problemen!in!samenwerking!met!het!kind!
en/of!het!gezin,!op!een!vrijwillige!basis,!op!te!lossen.!!
Blijkt!de!verleende!vrijwillige!hulp!aan!het!kind!en/of!het!gezin!onvoldoende!te!zijn!om!
de! opgroei@! en! opvoedsituatie! te! verbeteren,! of! weigeren! de! ouders! om! de!
aangeboden!hulp!te!accepteren,!dan!is!zorg!in!het!gedwongen!kader!(door!middel!van!
jeugdbeschermingsmaatregelen)!de!enige!optie.!In!een!dergelijk!geval!wordt!door!de!
gecertificeerde! instelling/‘Veilig! Thuis’,! samen! met! de! Raad! voor! de!
Kinderbescherming,! beoordeeld! of! de! zaak! naar! de! Raad! voor! de! Kinderbescherming!
moet! worden! verwezen.! Volgens! het! Kwaliteitskader! 2015! zoekt! de! Raad! voor! de!
Kinderbescherming! eerst! naar! oplossingen! in! het! belang! van! het! kind! (art.! 3! VRK).334!
Afhankelijk!van!de!resultaten!uit!het!onderzoek!verzoekt!de!Raad!de!kinderrechter!om!
een!jeugdbeschermingsmaatregel!op!te!leggen.335!Het!Kwaliteitskader!2015!beschrijft!
de!werkwijze!van!de!Raad!voor!de!Kinderbescherming!en!is!leidend!bij!de!behandeling!
van!zaken!door!de!Raad.336!
!
Naast! de! jeugdbeschermingsmaatregelen! beschreven! in! Boek! 1! BWNL! die! vanaf! 1!
januari!2015!zijn!gewijzigd,!zijn!er!ook!andere!regels!opgesteld!met!betrekking!tot!de!
jeugdhulpverlening! c.q.! jeugdzorg.! De! uitvoering! van! onder! andere! de!
jeugdbeschermingsmaatregelen!is!in!Nederland!geregeld!in!een!aparte!uitvoeringswet.!
Vanaf!1990!tot!eind!2004!werd!de!uitvoering!van!de!jeugdbeschermingsmaatregelen!
geregeld!in!de!Wet!op!de!Jeugdhulpverlening.337!Vervolgens!werd!de!uitvoering!van!de!
jeugdbeschermingsmaatregelen! vanaf! 1! januari! 2005! geregeld! in! de! Wet! op! de!
Jeugdzorg.338!Na! de! inwerkingtreding! van! de! Wet! op! de! Jeugdzorg! op! 1! januari! 2005!
werd! de! term! jeugdzorg! gebruikt! in! plaats! van! de! begrippen! jeugdbescherming! en!
jeugdhulpverlening.339!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
331

!Zie!art.!7.1.2.1!e.v.!Jeugdwet!en!art.!2d!Wet!op!de!Jeugdzorg!en!
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag@en@antwoord/wat@is@de@verwijsindex@
risicojongeren@vir.html!(laatst!geraadpleegd:!25!mei!2015).!
332
!CRC/C/NLD/3,!23!juli!2008,!p.!31,!nr.!149!e.v.!en!http://www.rijksoverheid.nl/documenten@en@
publicaties/richtlijnen/2012/03/19/meldcode@huiselijk@geweld@en@kindermishandeling@van@reclassering@
nederland.html!(laatst!geraadpleegd:!10!juni!2015).!
333
!http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk@geweld/hulp@bieden!(laatst!geraadpleegd:!10!
juni!2015).!
334
!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!301.!
335
!Brochure!Transitiebureau!Jeugd:!‘Stelselwijziging'Jeugdbescherming’,!september!2012,!p.!4!
336
!https://www.kinderbescherming.nl/hoe_werkt_de_raad/kwaliteitskader/!(laatst!geraadpleegd:!30!
juli!2015).!
337
!Wet!op!de!Jeugdhulpverlening,!Stb.!1989,!358.!
338
!Wet!op!de!Jeugdzorg,!Stb.!2004,!306.!
339
!Van!der!Linden!e.a.!2014,!p.!4.!
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Vanaf! 1! januari! 2015! is! de! Wet! op! de! Jeugdzorg! vervangen! door! de! nieuwe!
Jeugdwet 340 !en! worden! de! begrippen! jeugdhulp! en! jeugdbescherming! weer! apart!
gehanteerd.341!!
Verder! zijn! ook! in! Nederland! de! eerder! vermelde! algemene! uitgangspunten! van!
jeugdbescherming! (zo@zo@zo! uitgangspunten)! van! overeenkomstige! toepassing! in! het!
jeugdbeschermingssysteem.342!Deze!uitgangspunten!zijn!in!overeenstemming!met!het!
VRK!en!zijn!in!grote!lijnen!vastgelegd!in!de!Jeugdwet.343!!
De! huidige! jeugdbeschermingsmaatregelen! worden! hierna! in! hoofdlijnen! besproken.!
De!zojuist!genoemde!regelgevingen!komen,!voor!zover!van!belang!voor!de!organisatie!
en!de!tenuitvoerlegging!van!de!jeugdbeschermingsmaatregelen,!ook!aan!de!orde.!!
!
§4.2!Gedwongen!jeugdhulpverlening;!de!huidige!jeugdbeschermingsmaatregelen!
De!Nederlandse!jeugdbeschermingsmaatregelen!zijn!in!1905!en!in!1922!ingevoerd.344!
De!ontzetting!respectievelijk!de!ontheffing!van!het!ouderlijk!gezag!is!met!de!wet!van!
1901!in!1905!ingevoerd!en!de!ondertoezichtstelling!pas!in!1922.!Ook!de!kinderrechter!
is!in!1922!ingevoerd.345!Vanaf!1922!zijn!de!jeugdbeschermingsmaatregelen!meermaals!
herzien.! Nederland! kende! tot! en! met! eind! 2014! voor! het! overgrote! deel! dezelfde!
jeugdbeschermingsmaatregelen! als! Aruba.! De! laatste! herziening! van! de!
jeugdbeschermingsmaatregelen! is! vanaf! 1! januari! 2015! in! werking! getreden. 346 !De!
laatste!wijzigingen!zijn!ingevoerd!als!gevolg!van!de!diverse!aanbevelingen!van!het!VN@
Comité 347 !en! het! eindrapport! ‘Kinderen! Eerst’.! Het! rapport! ‘Kinderen! Eerst’! is!
opgesteld! door! de! Werkgroep! Wetgeving! voor! de! aanpassing! van! de!
kinderbeschermingswetgeving! (beleidsprogramma! ‘Beter! Beschermd’)! en! is! bedoeld!
om!de!knelpunten!in!de!jeugdbescherming!aan!te!pakken.348!!
Als! gevolg! van! de! wijzigingen! bestaan! de! jeugdbeschermingsmaatregelen!
tegenwoordig! uit! een! ondertoezichtstelling! (met! uithuisplaatsing),! waarbij! verplicht!
hulp!en!ondersteuning!bij!het!opvoeden!wordt!aangeboden,!één!gezagsbeëindigende!
maatregel,! waarbij! het! gezag! over! het! kind! wordt! beëindigd,! en! de! spoedeisende!
maatregelen:!voorlopige!ondertoezichtstelling!en!schorsing!van!het!gezag.!!
De! wijzigingen! zorgen! verder! voor! een! versterking! van! de! rechtspositie! van!
pleegouders!en!een!versterking!van!de!kindgerichtheid!van!de!wetgeving!door!middel!
van! een! herformulering! van! de! gronden! voor! overheidsingrijpen.! Ook! zijn! diverse!
wijzigingen!ingevoerd!ter!versimpeling!van!de!jeugdbeschermingsmaatregelen.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
340

!Wet!van!1!maart!2014!inzake!de!regels!over!de!gemeentelijke!verantwoordelijkheid!voor!preventie,!
ondersteuning,!hulp!en!zorg!aan!jeugdigen!en!ouders!bij!opgroei@!en!opvoedingsproblemen,!psychische!
problemen!en!stoornissen!(Jeugdwet),!Stb.!2014,!105.!!
341
!Zie!art.!1!Jeugdwet!en!Kamerstukken'II!2013/14,!33684,!nr.!3,!punt!1.1,!p.!2!en!3!(MvT!Jeugdwet).!
342
!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!295@297.!
343
!Kamerstukken'II!2013/14,!33684,!nr.!3,!p.!31!en!51!(MvT!Jeugdwet).!
344
!Wet!van!5!juli!1921,!Stb.!834,!Asser/De!Boer!2010,!p.!746!en!Asser/De!Boer!2006,!p.!714.!!
345
!Doek!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!23.!
346
!Wet!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen,!Stb.!2014,!130,!Wet!Herziening!
kinderbeschermingsmaatregelen),!Stb.!2014,!131!en!Stb.'2014,!443.!
347
!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!380.!
348
!CRC/C/NLD/3,!23!juli!2008,!p.!21,!nr.!106!e.v.,!Blaak!e.a.!2012,!p.!350@351,!Bruning!in!De!Graaf,!Mak!
en!van!Wijk!2008,!p.!121!en!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!287.!
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De! Raad! voor! de! Kinderbescherming! is! de! opvolger! van! de! Voogdijraad! en! is! belast!
met! het! verzoeken! van! een! jeugdbeschermingsmaatregel. 349 !De! taken! en!
bevoegdheden! van! de! Raad! zijn! verder! uitgewerkt! in! artt.! 1:238! tot! en! met! 1:243!
BWNL!en!het!Organisatiebesluit!Raad!voor!de!Kinderbescherming!2015,!alsmede!in!het!
Kwaliteitskader! 2015! van! de! Raad.350!De! gecertificeerde! instellingen! zijn! volgens! de!
Jeugdwet!belast!met!het!uitvoeren!van!de!jeugdbeschermingsmaatregelen.351!
!
§4.2.1!Maatregel!van!opgroeiondersteuning!
Met!het!wetsvoorstel!Herziening!kinderbeschermingsmaatregelen!dat!in!2011!door!de!
Tweede!Kamer!is!aangenomen!was!het!de!bedoeling!om!in!Boek!1,!Titel!14,!Afdeling!
3B! BWNL! een! lichtere! maatregel! in! te! voeren:! de! maatregel! van!
opgroeiondersteuning. 352 !Dit! naar! aanleiding! van! het! voorstel! van! de! leden!
Dijsselbloem! en! Van! Toorenburg. 353 !De! bedoeling! was! dat! de! kinderrechter! deze!
maatregel! kan! opleggen! indien! een! minderjarige! zodanig! opgroeit! dat! hij/zij! in! de!
ontwikkeling!wordt!bedreigd!en!de!ouders!de!zorg!die!nodig!is!om!de!bedreiging!weg!
te! nemen! niet! of! onvoldoende! aanvaardden! in! overeenstemming! met! art.! 5! jo.! 18!
VRK.354!Van!uithuisplaatsing!zou!geen!sprake!zijn!en!de!maatregel!kon!voor!maximaal!
een!jaar!worden!opgelegd!en!eenmaal!met!een!jaar!worden!verlengd.355!Het!doel!van!
deze! maatregel! was! preventief! ingrijpen,! waarbij! de! ouders! en! de! minderjarige!
verplicht!werden!gesteld!om!mee!te!werken!in!de!opvoeding!van!hun!kinderen.!
Deze! maatregel! treedt! uiteindelijk,! met! de! invoering! van! de! Jeugdwet,! niet! meer! in!
werking.356!Volgens!Bisschop!is!deze!jeugdbeschermingsmaatregel!niet!meer!nodig!en!
zelfs!ongewenst,!door!de!recente!ontwikkelingen!in!het!kader!van!de!Jeugdwet.!Door!
intensieve! inzet! in! de! vrijwillige! jeugdhulpverlening! kan! onnodig! ingrijpen! in! het!
gezinsleven!worden!voorkomen.357!!
!
§4.2.2!Gezagsbeperkende!maatregelen!
Ook! in! het! Nederlands! civielrechtelijk! jeugdbeschermingssysteem! is! er! sprake! van!
gezagsbeperkende! maatregelen.! Onder! de! gezagsbeperkende! maatregelen! wordt!
verstaan:! de! (voorlopige)! ondertoezichtstelling! en! de! (voorlopige)!
ondertoezichtstelling! met! uithuisplaatsing.! De! wettelijke! bepalingen! omtrent! de!
gezagsbeperkende! maatregelen! zijn! beschreven! in! de! artt.! 1:254! tot! en! met! 1:265k!
BWNL.! De! wettelijke! bepalingen! omtrent! de! ondertoezichtstelling! zijn! van!
overeenkomstige! toepassing! voor! kinderen! die! onder! voogdij! staan! van! natuurlijke!
personen.358!Alleen!kinderen!die!onder!voogdij!staan!van!natuurlijke!personen!kunnen!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Zie!art.!1:241!BWNL.!
!Besluit!van!15!mei!2015,!houdende!vaststelling!van!de!zetel!en!de!organisatie!van!de!raad!voor!de!
kinderbescherming!(Organisatiebesluit!raad!voor!de!kinderbescherming!2015),!Stb.!2015,!183!en!
https://www.kinderbescherming.nl/hoe_werkt_de_raad/kwaliteitskader/!(laatst!geraadpleegd:!30!juli!
2015).!
351
!Zie!art.!3.2!Jeugdwet!en!Kamerstukken'II!2013/14,!33684,!nr.!3,!p.!38!(MvT!Jeugdwet).!
352
!Bruning!in!Koens!en!Vonken!2012,!p.!476.!
353
!Kamerstukken'II!2010/11,!32015,!nr.!40!en!Vlaardingerbroek!2013,!p.!138@139.!
354
!Cardol!2013,!p.!149.!
355
!Wortmann!in!Wortmann!en!van!Duijvendijk@Brand!2012,!p.!232@233.!
356
!Zie!art.!12.6!Jeugdwet.!
357
!Kamerstukken'II!2013/14,!33684,!nrs.!39!en!99.!
358
!Zie!art.!1:326!BWNL!e.v.!
350

Adrienne I.N. Fräser

Pagina 56

Universiteit van Aruba, FdR

!

!

!

onder! toezicht! worden! gesteld. 359 !Voogdij! wordt! in! deze! scriptie! verder! niet!
behandeld.!
'
§4.2.2.1'(Voorlopige)'Ondertoezichtstelling'
Volgens! art.! 1:255! lid! 1! BWNL! kan! de! kinderrechter! een! minderjarige! onder! toezicht!
stellen! van! een! gecertificeerde! instelling360!indien! een! minderjarige! zodanig! opgroeit!
dat! de! minderjarige! ernstig! wordt! bedreigd! in! zijn! ontwikkeling! en! de! noodzakelijke!
zorg! die! in! verband! met! het! wegnemen! van! deze! concrete! bedreigingen! niet! of!
onvoldoende! wordt! geaccepteerd.361!Verder! moet! worden! verwacht! dat! de! met! het!
gezag!belaste!ouder(s)!binnen!een!aanvaardbare'termijn!de!verantwoordelijkheid!voor!
de! verzorging! en! opvoeding! in! staat! zijn! te! dragen.362!Hiermee! voorziet! art.! 1:255!
BWNL! ook! in! het! voorkomen! van! een! verkapte! ontheffing! zonder! dat! er! een! limiet!
moet!worden!opgelegd!aan!het!aantal!verlengingen.363!Deze!vereisten!zijn!cumulatief!
van! aard.! Onder! een! dergelijke! bedreiging! kan! worden! verstaan:! (lichamelijke! of!
geestelijke)! verwaarlozing,! mishandeling,! (seksueel)! misbruik,! psychiatrische!
problemen! van! ouders! of! kind,! slecht! levensgedrag! van! ouders! of! kind!
(verslavingsproblemen! of! prostitutie),! weglopen! van! minderjarigen,! strafbaar! gedrag!
van! kinderen,! of! andere! opvoedingsmoeilijkheden! en! gedragsproblemen.364!Het! kan!
om! oudergebonden! factoren,! kindgebonden! factoren! of! een! combinatie! van! beide!
factoren!gaan.!
!
Het!uitgangspunt!is!dat!de!Raad!voor!de!Kinderbescherming!het!verzoekschrift!indient!
hoewel! anderen! ook! bevoegd! zijn.! Wordt! dat! niet! gedaan,! en! wordt! het! verzoek! tot!
het!onder!toezicht!stellen!van!de!minderjarige!door!een!ander!ingediend,!dan!wordt!
de! Raad! ter! zitting! als! belanghebbende! opgeroepen! om! zijn! bevindingen! van! het!
uitgevoerde!onderzoek!te!geven.365!!
Het! belang! van! het! kind! dient! telkens! bij! het! overwegen! van! een! maatregel! van!
jeugdbescherming! in! overweging! te! worden! genomen.366!Alhoewel! niet! met! zoveel!
woorden! vermeld! in! art.! 1:255! e.v.! is! dit! wel! onder! andere! in! de! MvT! terug! te!
vinden.367!In!zoverre!is!dat!in!overeenstemming!met!art.!3!VRK!en!General!Comment!
#14.!
In! overeenstemming! met! art.! 3! VRK! moet! de! kinderrechter! volgens! art.! 1:255! lid! 4!
BWNL!jo.!art.!799a!lid!1!Rv!in!de!beschikking!de!concrete!bedreigingen!vermelden!in!de!
ontwikkeling!van!de!minderjarige,!de!redenen!voor!een!ondertoezichtstelling!alsmede!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
359

!Dozy!in!Koens!en!Vonken!2012,!p.!568.!
!Zie!art.!1:254!BWNL!jo.!art.!1.1!Jeugdwet.!Een!gecertificeerde!instelling!in!de!zin!van!de!Jeugdwet!is!
een!rechtspersoon!die!in!het!bezit!is!van!een!certificaat!of!voorlopig!certificaat!als!bedoeld!in!artikel!3.4!
en!die!een!kinderbeschermingsmaatregel!of!jeugdreclassering!uitvoert.!
361
!Kamerstukken'II!2010/11,!32015,!nr.!10,!p.!1!(Amendement!Van!der!Burg!en!Bontes).!
362
!Zie!art.!1:255!lid!1!BWNL,!Kamerstukken'II,!2010/11,!32015,!nr.!10,!p.!1!(Amendement!van!der!Burg!
en!Bontes),!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!8!en!22!(MvT!Verbetering!
kinderbeschermingsmaatregelen)!en!de!Groot!2006,!p.!56.!
363
!Kamerstukken'II!2008/09,!32105,!nr.!3,!p.!22!(MvT!Verbetering!jeugdbeschermingsmaatregelen).!
364
!Van!der!Linden!e.a.!2014,!p.!98!en!Blaak!e.a.!2012,!p.!231.!
365
!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!23!(MvT!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen).!
366
!Vlaardingerbroek!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!718.!
367
!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!7!(MvT!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen),!
Asser/!De!Boer!2010,!p.!753,!Hof!Amsterdam!23!juni!1970,!NJ!1970,!458.!
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de! daarop! afgestemde! duur! waarvoor! de! ondertoezichtstelling! zal! gelden,! ook! al!
hebben! de! rechters! volgens! art.! 121! GW! en! art.! 30! Rv! een! algemene!
motiveringsplicht. 368 !Volgens! de! MvT! vergroot! dit! de! ‘transparantie' van'
ondertoezichtstellingen' en' krijgt' de' gecertificeerde' instelling' tegelijkertijd' genoeg'
ruimte' om' het' plan' van' aanpak' vast' te' stellen’.' ‘Het' benoemen' van' de' concrete'
bedreigingen'komt'ook'in'de'ontwikkeling'van'de'minderjarige'tegemoet'aan'de'wens'
naar' duidelijkheid' over' de' voorwaarden' waaronder' de' ondertoezichtstelling' kan'
worden'beëindigd.’369!Op!grond!van!deze!laatste!wetswijzigingen!kunnen!minderjarige!
asielzoekers! ook! onder! toezicht! worden! gesteld,! volgens! art.! 1:256! BWNL.! Doek! is!
verder!van!mening!dat!ook!de!andere!jeugdbeschermingsmaatregelen!een!soortgelijke!
bepaling!nodig!hebben.370!Het!nadeel!voor!het!opnemen!van!een!dergelijke!bepaling!is!
dat!er!een!zwaardere!druk!aan!de!rechterlijke!macht!wordt!opgelegd,!met!als!gevolg!
vertraging!in!het!verstrekken!van!de!nodige!hulp!en!ondersteuning.371!!
!
De!ondertoezichtstelling!kan!voor!maximaal!één!jaar!worden!opgelegd!en!kan!telkens!
met! maximaal! één! jaar! worden! verlengd.372!Volgens! de! MvT! is! er! geen! maximum!
gesteld!aan!het!aantal!verlengingen,!maar!is!wel!bepaald!dat!telkens!aan!de!vereisten!
van! art.! 1:255! lid! 1! BWNL! moet! zijn! voldaan! en! moet! worden! onderbouwd! waarom!
een!gezagsbeëindigende!maatregel!(nog)!niet!aangewezen!is.373!Op!te!merken!valt!dat!
hierdoor!sprake!kan!zijn!van!een!verkapte!ontheffing.!Wel!is!gebleken!dat!het!ook!niet!
mogelijk! is! om! een! tijdslimiet! te! verbinden! aan! het! aantal! mogelijke! verlengingen!
omdat! de! gevallen! elk! apart! dienen! te! worden! behandeld,! afhankelijk! van! de!
omstandigheden!van!het!geval.374!!
!
Als! snel! en! acuut! handelen! noodzakelijk! is,! kan! een! minderjarige! voorlopig! onder!
toezicht! worden! gesteld. 375 !De! minderjarige! kan! door! de! kinderrechter! voorlopig!
onder! toezicht! worden! gesteld! van! een! gecertificeerde! instelling,! indien! een! ernstig!
vermoeden! bestaat! dat! de! grond! voor! een! ondertoezichtstelling! is! vervuld! en! de!
maatregel! noodzakelijk! is! om! een! acute! en! ernstige! bedreiging! voor! de! minderjarige!
weg! te! nemen.376!Er! hoeft! niet! te! worden! aangetoond! dat! aan! de! grond! voor! een!
ondertoezichtstelling! is! voldaan,! het! is! voldoende! dat! er! een! ernstige! vermoeden!
bestaat.! Anders! dan! beschreven! in! het! oud! art.! 1:255! BWNL,! wordt! de! voorlopige!
ondertoezichtstelling!niet!meer!hangende!het!onderzoek!opgelegd.377!Een!verzoek!tot!
een!voorlopige!ondertoezichtstelling!moet!aldus!niet!meer!zijn!ingediend.!Met!andere!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Zie!art.!1:255!lid!4!BWNL!en!Bruning!2011,!p.!85.!
'Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!24!(MvT!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen).!De!
regels!omtrent!de!plan!van!aanpak!betreffende!de!uitvoering!van!een!jeugdbeschermingsmaatregel!zijn!
verder!uitgewerkt!in!art.!4.1.3!e.v.!Jeugdwet.!
370
!Doek!2008,!p.!1@2.!
371
!US!Advisory!Board!on!Child!Abuse!and!Neglect!1990,!p.!80!en!Doek!2013,!p.!30.!
372
!Zie!artt.!1:258!en!1:260!lid!1!BWNL.!
373
!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!26@27!(MvT!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen).!
374
!Dit!bleek!in!Nederland!het!geval!te!zijn!tot!1995!waarbij!de!beperking!van!verlenging!tot!hoogstens!2!
jaren!is!komen!te!vervallen.!Asser/De!Boer!2010,!p.!766!en!Koens!1994,!p.!9,!10!en!14.!
375
!Zie!art.!1:257!BWNL.!
376
!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!25!(MvT!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen).!
377
!Bruning!in!Koens!en!Vonken!2012,!p.!483.!
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woorden,! de! grond! voor! het! opleggen! van! een! voorlopige! ondertoezichtstelling! is!
verzwakt.!Wel!moet!het!steeds!om!een!acute!noodsituatie!gaan.!!
De! voorlopige! ondertoezichtstelling! kan! voor! ten! hoogste! drie! maanden! worden!
opgelegd! waarbij! de! kinderrechter! de! beslissing! te! allen! tijde! kan! herroepen.378!De!
redenen!voor!een!dergelijke!spoedeisende!maatregel!zijn!in!overeenstemming!met!art.!
9!jo.!18!VRK.!!
!
De!taken!en!bevoegdheden!van!de!gecertificeerde!instellingen!als!uitvoeringsinstantie!
zijn! beschreven! in! artt.! 1:262! tot! en! met! 1:265! BWNL.! De! gecertificeerde! instelling!
heeft! de! plaats! ingenomen! van! de! gezinsvoogdij! en! houdt! in! het! kort! toezicht! op! de!
minderjarige! en! zorgt! dat! aan! de! minderjarige! en! de! met! het! gezag! belaste! ouder(s)!
hulp! en! steun! worden! geboden,! opdat! de! concrete! bedreigingen! in! de! ontwikkeling!
van! de! minderjarige! worden! weggenomen.! Ook! bevordert! de! instelling! de!
gezinsverhouding!tussen!de!ouder(s)!en!het!kind!zodat!de!ouder(s)!zoveel!mogelijk!de!
verantwoordelijk! voor! de! verzorging! en! opvoeding! kunnen! dragen.379!De! behartiging!
van! de! belangen! van! het! kind! staan! verder! centraal! bij! de! uitvoering! van! de!
ondertoezichtstelling.380!!
De!gecertificeerde!instelling!kan!ter!uitvoering!van!haar!taak!schriftelijke!aanwijzingen!
geven!betreffende!de!verzorging!en!opvoeding!van!de!minderjarige.!De!met!het!gezag!
belaste! ouder(s)! en! de! minderjarige! zijn! verplicht! deze! aanwijzingen! op! te! volgen.381!
Kenmerkend! is! dat! de! kinderrechter! een! aanwijzing! kan! bekrachtigen! en! een!
dwangsom!kan!verbinden!bij!het!niet!nakomen!van!de!aanwijzingen.382!!
!
De! ondertoezichtstelling! kan! verder! in! drie! gevallen! worden! beëindigd:! indien! deze!
niet!verder!wordt!verlengd,!indien!zij!(vroegtijdig)!wordt!opgeheven!omdat!de!grond!
niet!langer!bestaat,!of!in!het!geval!van!meerderjarigheid.383!
'
In!Nederland!wordt!vanaf!2009!gewerkt!met!de!zogenaamde!‘Deltamethode’!voor!de!
uitvoering! van! een! ondertoezichtstelling.384!De! Deltamethode! heeft! als! doel! om! de!
bedreigingen!van!het!kind!weg!te!nemen!door!het!volgen!van!een!vierstappenmodel!in!
lijn! met! General! Comment! #! 14.! Ook! werd! met! de! Deltamethode! een! ‘case@load’@
verlaging! ingevoerd! met! als! gevolg! een! verhoogde! contact! met! de! cliënt! en! een!
verkorte! wachtlijst.385!In! het! kader! van! de! uitvoering! van! een! ondertoezichtstelling!
wordt! ook! gebruikgemaakt! van! het! Kwaliteitskader! 2015! van! de! Raad! voor! de!
Kinderbescherming.386!!
'
'
'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Zie!art.!1:257!lid!2!BWNL.!
!Zie!art.!1:262!BWNL.!
380
!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!27!(MvT!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen).!
381
!Zie!art.!1:263!BWNL!en!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!342.!
382
!Zie!art.!1:263!BWNL!en!Wortmann!in!Wortmann!en!van!Duijvendijk@Brand!2012,!p.!233.!
383
!Zie!art.!1:261!BWNL!en!Bruning!in!Koens!en!Vonken!2012,!p.!485@486.!
384
!PI!Research!en!van!Montfoort!2009,!p.!1!e.v.!!
385
!Bruning!in!Bruning,!Liefaard!en!Vlaardingerbroek!2014,!p.!379.!
386
!https://www.kinderbescherming.nl/hoe_werkt_de_raad/kwaliteitskader/!(laatst!geraadpleegd:!30!
juli!2015).!
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§4.2.2.2'(Voorlopige)'Ondertoezichtstelling'met'uithuisplaatsing'
De!ondertoezichtstelling!kan!ook!gepaard!gaan!met!een!uithuisplaatsing.!Plaatsing!van!
de! minderjarige! gedurende! dag! en! nacht! buiten! het! gezin! geschiedt! met! een!
machtiging! tot! uithuisplaatsing,! volgens! art.! 1:265a! BWNL.! De! regels! omtrent! de!
uithuisplaatsing! zijn! verder! geregeld! in! artt.! 1:265a! tot! en! met! 1:265k! BWNL.! De!
machtiging! tot! uithuisplaatsing! wordt! door! de! kinderrechter! verleend,! indien! dit!
noodzakelijk! is! in! het! belang! van! de! verzorging! en! opvoeding! van! de! minderjarige! of!
tot! onderzoek! van! diens! geestelijke! of! lichamelijke! gesteldheid! in! overeenstemming!
met! art.! 8! EVRM.387!Een! machtiging! tot! uithuisplaatsing! wordt! door! de! Raad! voor! de!
Kinderbescherming! of! het! OM! vrijwel! altijd! verzocht! in! combinatie! met! een!
(voorlopige)! ondertoezichtstelling.388!In! het! verleden! kon! het! Bureau! Jeugdzorg! nog!
een! minderjarige! uit! huis! plaatsen! zonder! machtiging! van! de! kinderrechter! en! alleen!
indien!de!ouders!hier!geen!bezwaar!tegen!hadden.389!Vanaf!1!januari!2015!is!dat!niet!
meer!het!geval,!omdat!een!uithuisplaatsing!diep!ingrijpt!in!het!familie@!en!gezinsleven,!
volgens!art.!8!EVRM!jo.!art.!20!VRK.390!De!machtiging!tot!uithuisplaatsing!wordt!voor!
ten! hoogste! één! jaar! verleend,! volgens! art.! 1:265c! lid! 1! BWNL.! Volgens! lid! 2! kan! de!
duur,!bij!beschikking!van!de!kinderrechter,!telkens!met!ten!hoogste!één!jaar!worden!
verlengd.!!
Indien! niet! wordt! overgegaan! tot! verlenging! van! de! ondertoezichtstelling! of! de!
machtiging! tot! uithuisplaatsing,! dient! de! gecertificeerde! instelling! tijdig! doch! uiterlijk!
twee! maanden! voor! het! verstrijken! van! de! duur! van! de! ondertoezichtstelling! of! de!
machtiging! tot! uithuisplaatsing,! een! mededeling! te! doen! aan! de! Raad! voor! de!
Kinderbescherming! en! een! verslag! van! het! verloop! van! deze! maatregel(en)! te!
overleggen,!volgens!art.!1:265j!BWNL.!Art.!1:265j!BWNL!voldoet!evenwel!niet!aan!de!
vereisten! uit! art.! 25! VRK! voor! een! periodieke! evaluatie! (minstens! om! de! drie!
maanden).!
!
Een! uithuisplaatsing! kan! vroegtijdig! door! de! gecertificeerde! instelling! worden!
beëindigd,! indien! de! uithuisplaatsing! niet! langer! noodzakelijk! is! in! het! belang! van! de!
verzorging! en! opvoeding! van! de! minderjarige! of! voor! het! verrichten! van! het!
onderzoek,! en! indien! het! belang! van! de! minderjarige! zich! niet! tegen! beëindiging!
verzet.!391!Het!belang!van!het!kind!(art.!3!VRK)!dient!telkens!in!overweging!te!worden!
genomen!en!zelfstandig!te!worden!beoordeeld!bij!de!beslissing!tot!het!beëindigen!van!
een!uithuisplaatsing.392!!
!
De!ouders!behouden!in!het!geval!van!een!ondertoezichtstelling!(met!uithuisplaatsing)!
het! ouderlijk! gezag! over! de! minderjarige,! waardoor! ook! hun! toestemming! als!
wettelijke! vertegenwoordiger! vereist! is! voor! het! nemen! van! bepaalde! belangrijke!
beslissingen.! Het! komt! echter! (vaak)! voor! dat! ouders! hun! gezag! misbruiken! en!
toestemming!weigeren!te!geven!of!weigeren!medewerking!te!verlenen,!waardoor!het!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Zie!art.!1:265b!lid!1!BWNL.!
!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!29!(MvT!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen).!
389
!Bruning!in!Koens!en!Vonken!2012,!p.!491.!
390
!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!29!(MvT!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen)!en!
De!Groot!2006,!p.!58.!
391
!Zie!art.!1:265d!BWNL!en!HR!14!juli!2001,!NJ!2001,!418.!
392
!HR!26!september!2003,!NJ!2004,!97.!
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niet! mogelijk! is! om! de! belangen! van! het! kind! te! waarborgen.393!Ter! voorkoming! van!
essentiële!belemmeringen!in!de!ontwikkeling!van!minderjarigen!is!het!mogelijk!dat!de!
kinderrechter! de! uitoefening! van! het! gezag! gedeeltelijk! door! de! gecertificeerde!
instelling!laat!uitoefenen!voor!zover!dit!noodzakelijk!is,!volgens!art.!1:265e!lid!1!BWNL.!
Omdat! dit! artikel! ingrijpt! in! de! rechten! van! de! ouder(s)! en! het! kind! en! in! het!
gezinsleven,! dient! deze! regel! met! terughoudendheid! te! worden! toegepast,!
gerechtvaardigd! te! zijn! conform! art.! 8! EVRM! en! alleen! in! drie! specifieke! gevallen! te!
worden! opgelegd,! volgens! de! MvT.394!De! gedeeltelijke! uitoefening! van! het! gezag! kan!
niet! langer! worden! verleend! dan! voor! de! duur! van! de! verleende! machtiging! tot!
uithuisplaatsing.! Wel! kan! de! duur! van! de! gedeeltelijke! uitoefening! van! het! gezag!
telkens!met!maximaal!één!jaar!worden!verlengd.395!!
De!gecertificeerde!instelling!krijgt!in!het!geval!van!een!ondertoezichtstelling!(met!een!
uithuisplaatsing)!ook!allerlei!bevoegdheden.396!In!de!artikelen!1:265f!en!1:265g!BWNL!
is! onder! andere! een! beperking! van! het! contact@! en! omgangsrecht! van! de! ouders!
geregeld! in! het! geval! van! een! uithuisplaatsing! dan! wel! een! ondertoezichtstelling! van!
het!kind.!Omgang!is!in!beginsel!geïncorporeerd!in!het!hebben!van!gezag.!Het!recht!op!
omgang!is!verder!beschreven!in!art.!1:377a!e.v.!BWNL.397!Bij!een!ondertoezichtstelling!
(met! uithuisplaatsing)! wordt! het! gezag! niet! ontnomen,! ontheven! of! beëindigd,! maar!
slechts! beperkt,! waardoor! art.! 1:377a! BWA! e.v.! niet! van! toepassing! zijn.! Voor! zover!
noodzakelijk!kunnen!de!contacten!tussen!de!ouder!en!kind!wel!worden!beperkt!en!de!
omgangsregeling!gewijzigd.!
Volgens! Doek! ontbreekt! er! met! betrekking! tot! het! recht! op! een! periodieke! evaluatie!
(art.!25!VRK),!een!duidelijke!regeling!in!de!regels!omtrent!uithuisplaatsing.398!
!
§4.2.3!Beëindiging!van!het!ouderlijk!gezag!
Voor! de! inwerkingtreding! van! de! laatste! herziening! van! de!
kinderbeschermingsmaatregelen!per!1!januari!2015,!bestonden!de!gezagsontnemende!
maatregelen!nog!uit!de!ontheffing!van!en!ontzetting!uit!het!ouderlijk!gezag.!Door!de!
laatste! wijziging! zijn! de! ontheffing! en! ontzetting! samengevoegd! tot! één!
gezagsbeëindigende! maatregel. 399 !Dit! is! gedaan! ter! vereenvoudiging! van! de!
jeugdbeschermingsmaatregelen!en!om!de!verhouding!tussen!de!gezagsbeperkende!en!
gezagsbeeindigende!maatregelen!te!verduidelijken.400!!
Volgens! art.! 1:266! BWNL! kan! het! gezag! van! een! ouder! worden! beëindigd! indien:! (a)!
een!minderjarige!zodanig!opgroeit!dat!hij!ernstig!wordt!bedreigd!in!zijn!ontwikkeling!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
393

!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!30@31!(MvT!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen).!
!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!30@31!(MvT!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen).!
De!drie!gevallen!zijn:!aanmelding!bij!een!onderwijsinstelling,!toestemming!voor!een!medische!
behandeling!en!het!aanvraag!tot!het!verlenen!van!een!verblijfsvergunning.!Uit!de!praktijk!blijkt!dat!deze!
drie!onderwerpen!de!meeste!problemen!bij!de!uitvoering!van!de!ondertoezichtstelling!geven!in!relatie!
tot!de!uitoefening!van!ouderlijk!gezag.!
395
!Zie!art.!1:265e!lid!2!e.v.!BWNL.!
396
!Kamerstukken'II!2013/14,!33684,!nr.!3,!p.!32!(MvT!Jeugdwet).!
397
!MvT!Landsverordening!bevattende!de!tekst!van!Boek!voor!een!nieuw!Burgerlijk!Wetboek!van!Aruba,!
AB!2001!no.!108,!p.!100.!
398
!Doek!2008,!p.!2.!
399
!Bruning!in!Koens!en!Vonken!2012,!p.!519,!Wortmann!in!Wortmann!en!van!Duijvendijk@Brand!2012,!p.!
233!en!Bruning!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!388.!
400
!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!11@12!(MvT!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen)!
en!de!Groot!2006,!p.!59@60.!
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en!de!ouder!niet!de!verantwoordelijkheid!voor!de!verzorging!en!opvoeding!in!staat!is!
te! dragen! binnen! een! aanvaardbare! termijn,! of:! (b)! indien! de! ouder! het! gezag!
misbruikt.401!
De!instemming!van!de!ouders!is!niet!langer!vereist!om!het!gezag!te!beëindigen.!Ook!
maakt! de! nieuwe! maatregel! het! mogelijk! om! het! gezag! over! een! kind! vanaf! de!
geboorte!te!ontnemen.402!!
Onder!punt!a.!is!de!grond!voor!de!ondertoezichtstelling!als!uitgangspunt!gebruikt.!Wel!
dient!in!tegenstelling!tot!de!grond!voor!ondertoezichtstelling!duidelijk!te!blijken!dat!de!
ouders!niet!de!verantwoordelijkheid!voor!de!verzorging!en!opvoeding!kunnen!dragen!
binnen! een! aanvaardbare! termijn,! waardoor! de! rechtbank! het! gezag! van! de! ouders!
kan! beëindigen.403!Omdat! een! gezagsbeëindiging! een! ingrijpende! maatregel! is,! dient!
een!dergelijke!maatregel!altijd!in!het!belang!van!het!kind!(art.!3!VRK)!te!geschieden!en!
in!overeenstemming!te!zijn!met!art.!8!EVRM.404!!
Met! de! wijzigingen! is! het! mogelijk! om! het! ouderlijk! gezag! direct! te! beëindigen! in!
situaties! waarbij! bij! de! aanvang! van! het! jeugdbeschermingstraject! duidelijk! is! dat! de!
ouder! niet! in! staat! is! of! zal! zijn! de! opvoedingsverantwoordelijkheid! op! zich! te!
nemen. 405 !In! de! praktijk! wordt! een! gezagsbeëindigende! maatregel! echter! zelden!
opgelegd! zonder! een! voorafgaande! ondertoezichtstelling,! omdat! er! te! weinig! feiten!
beschikbaar! zijn! om! het! verzoekschrift! tot! gezagsbeëindiging! voldoende! te! kunnen!
onderbouwen! omdat! na! de! verleende! hulp! en! steun! door! middel! van! een!
ondertoezichtstelling! pas! blijkt! dat! de! ouders! niet! in! staat! zijn! om! de!
verantwoordelijkheid! te! nemen.406!Bij! iedere! verlenging! van! de! ondertoezichtstelling!
komt!de!vraag!aan!de!orde!of!een!gezagsbeëindiging!gerechtvaardigd!is.407!!
!
Volgens!de!MvT!wordt!onder!punt!b.!misbruik!van!gezag!verstaan:!een!schending!van!
de!plichten!van!de!ouders!door!daden!en!nalatigheid!zoals!het!plegen!van!enig!misdrijf!
gericht!tegen!het!kind!met!als!voorbeeld:!(zware)!mishandeling!van!het!kind,!seksueel!
misbruik! of! het! onthouden! van! onderwijs! aan! het! kind.!408!Misbruik! van! gezag! is! een!
bijzonder! ruime! term,! waarbij! het! aan! de! rechter! is! overgelaten! om! in! de! concrete!
situatie!te!beoordelen!of!er!sprake!van!is.!409!Een!mogelijk!risico!hiervan!is!dat!allerlei!
problemen!snel!als!een!vorm!van!misbruik!van!gezag!kunnen!worden!opgevat.!
!
De!ouder(s)!verliezen!als!gevolg!van!de!gezagsbeëindigende!maatregel!het!(ouderlijk)!
gezag.! De! gezagsbeëindigende! maatregel! is! juist! gericht! op! het! verbreken! van! de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
401

!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!34@35!(MvT!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen).!
!Asser/De!Boer!2010,!p.!822!en!823!en!Bruning!in!Bruning,!Liefaard!en!Vlaardingerbroek!2014,!p.!465.!
403
!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!34!(MvT!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen).!
404
!Asser/De!Boer!2010,!p.!822!en!824.!
405
!In!dergelijk!geval!kan!men!denken!aan!situaties!waarin!het!duidelijk!is!dat!de!ouder!niet!in!staat!zal!
zijn!de!opvoedingsverantwoordelijkheid!binnen!een!voor!de!minderjarige!aanvaardbare!termijn!op!zich!
te!nemen!zoals!om!situaties!waarin!de!ouders!al!jarenlang!verslaafd!zijn!aan!harddrugs!en!er!weinig!tot!
geen! aanwijzingen! tot! verbetering! zijn.!Zie!ook:! Kamerstukken' II!2008/09,! 32015,! nr.! 3,!p.!11@12!(MvT!
Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen).!
406
!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!35!(MvT!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen).!
407
!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!35!(MvT!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen).!
408
!Misbruik!van!gezag!was!ook!een!van!de!eisen!voor!een!verzoek!tot!ontzetting!uit!het!ouderlijk!gezag!
(art.!1:269!(oud)!BWNL)!en!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!35!(MvT!Verbetering!
kinderbeschermingsmaatregelen).!
409
!Asser/De!Boer!2010,!p.!811!en!Bruning!in!Koens!en!Vonken!2012,!p.!525.!
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gezagsrelatie.!De!familierechtelijke!betrekking!blijft!wel!onaangetast!en!daarmee!dus!
ook!de!onderhoudsplicht.410!!
Indien!de!ouders!echter!gezamenlijk!het!gezag!uitoefenen,!wordt!na!beëindiging!van!
het!gezag!van!de!ene!ouder,!het!gezag!door!de!andere!ouder!alleen!uitgeoefend.411!In!
het!geval!van!beëindiging!van!het!gezag!van!een!ouder!die!alleen!het!gezag!uitoefent,!
kan!de!andere!ouder!de!rechtbank!te!allen!tijde!verzoeken!om!met!de!uitoefening!van!
het! gezag! te! worden! belast.412!Dit! verzoek! wordt! ingewilligd,! indien! dit! in! het! belang!
van!het!kind!noodzakelijk!is.!Ouders!hebben!na!een!gezagsbeëindiging!wel!het!recht!en!
de! verplichting! op! omgang,! op! informatie! over! de! ontwikkeling! van! hun! kind! en! ook!
contact!met!hun!kind!voor!zover!het!belang!van!het!kind!zich!hier!niet!tegen!verzet.413!
Het!recht!op!omgang!kan!in!bepaalde!gevallen!wel!worden!ontzegd.414!
Als! de! andere! ouder! het! gezag! voortaan! niet! uitoefent,! om! welke! reden! dan! ook,!
benoemt!de!rechtbank!een!voogd!over!de!minderjarige.415!Dit!is!in!overeenstemming!
met!art.!3,!5!jo.!18!en!art.!9!VRK.!!
Wanneer! de! voogdij! door! een! voogdijinstelling! wordt! uitgeoefend,! kan! het! kind!
conform! art.! 20! VRK! en! krachtens! art.! 1:305! BWNL! bij! een! pleeggezin! of! in! een!
instelling! worden! geplaatst.! Nederland! was! voornemens! art.! 1:305! BWNL! te! wijzigen!
en! een! toetsende! taak! in! te! voeren,! maar! besloot! later! om! dat! nog! niet! te! doen,! in!
afwachting! van! een! verrichtte! resultatenonderzoek. 416 !De! wetgeving! en! de! MvT!
bevatten! verder! geen! verduidelijking! over! de! tegemoetkoming! aan! de! verplichtingen!
uit!art.!25!VRK.417!!
!
De!gezagsbeëindigende!maatregel!is!echter!niet!onherroepelijk.!De!ouder!wiens!gezag!
is! beëindigd! kan! de! rechtbank! verzoeken! in! het! gezag! te! worden! hersteld,! indien! (a)!
herstel!in!het!gezag!in!het!belang!is!van!het!kind!en!(b)!de!ouder!duurzaam!in!staat!is!
de! verantwoordelijkheid! voor! de! verzorging! en! opvoeding! van! de! minderjarige! te!
dragen. 418 !Herstel! in! het! gezag! vormt! een! essentieel! onderdeel! van! het!
jeugdbeschermingssysteem!gezien,!art.!8!EVRM!en!art.!25!VRK.!
Bij!de!beslissing!of!herstel!in!het!gezag!is!aangewezen,!vormt!het!belang!van!het!kind!
(art.!3!VRK)!het!uitgangspunt.!Daarbij!staat!het!recht!van!een!kind!op!een!gezonde!en!
evenwichtige!ontwikkeling!en!groei!naar!zelfstandigheid!centraal.419!De!beslissing!om!
de!ouder!in!het!gezag!te!herstellen!is!afhankelijk!van!de!concrete!omstandigheden!van!
het! geval! en! dient! uitdrukkelijk! door! de! rechtbank! te! worden! onderbouwd! in! haar!
beschikking. 420 !De! regels! omtrent! herstel! zijn! gewijzigd! naar! aanleiding! van! de!
verschillende!verdragsbepalingen!uit!het!VRK!en!het!EVRM.421!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
410

!Van!der!Linden!e.a.!2014,!p.!111!en!art.!1:392!BWNL.!
!Zie!art.!1:274!lid!1!BWNL.!
412
!Zie!art.!1:274!lid!2!BWNL.!
413
!Zie!art.!1:377a!BWNL!en!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!35!(MvT!Verbetering!
kinderbeschermingsmaatregelen).!
414
!Zie!art.!1:377a!lid!3!BWNL.!
415
!Zie!art.!1:275!lid!1!BWNL!e.v.!
416
!Kamerstukken'II'2013/14,'32015,!nr.!G,!p.!2@3.!
417
!Doek!2008,!p.!2.!
418
!Zie!art.!1:277!BWNL!en!Bruning!in!Bruning,!Liefaard!en!Vlaardingerbroek!2014,!p.!469.!
419
!Bruning!in!Bruning,!Liefaard!en!Vlaardingerbroek!2014,!p.!470.!
420
!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!37!(MvT!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen).!
421
!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!37!(MvT!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen).!
411

Adrienne I.N. Fräser

Pagina 63

Universiteit van Aruba, FdR

!

!

!

Hangende!het!onderzoek!inzake!herstel!van!de!ontheven!of!de!ontzette!ouder!kan!de!
rechter!een!proefherstel!bevelen!van!ten!hoogste!zes!maanden,!volgens!art.!1:278!lid!
2! BWNL.! Gedurende! die! tijd! verblijft! het! kind! bij! de! in! het! gezag! te! herstellen! ouder!
verblijven!en!is!de!rechtbank!bevoegd!te!allen!tijde!het!proefherstel!te!beëindigen.422!!
!
§4.2.4!Schorsing!van!het!gezag!
Indien!zich!ernstige!problemen!in!de!opvoeding!of!verzorging!van!een!kind!voordoen!
kan,! mits! dringend! en! onverwijld! noodzakelijk! (acuut),! de! ouder(s)! in! de! uitoefening!
van! het! gezag! worden! geschorst.423!Volgens! art.! 1:268! lid! 1! BWNL! kan! een! ouder!
geheel!of!gedeeltelijk!in!de!uitoefening!van!het!gezag!worden!geschorst,!indien!(a)!een!
ernstig! vermoeden! bestaat! dat! de! grond! voor! een! gezagsbeëindigende! maatregel! is!
vervuld!en!de!maatregel!noodzakelijk!is!om!een!acute!en!ernstige!bedreiging!voor!de!
minderjarige! weg! te! nemen,! of! (b)! een! medische! behandeling! noodzakelijk! is! en! de!
met!het!gezag!belaste!ouder!toestemming!daarvoor!weigert.424!De!maatregel!kan!ten!
aanzien!van!één!ouder!of!beide!ouders!worden!uitgesproken.!Het!gaat!vooral!om!het!
ingrijpen! in! een! ernstige! crisissituatie! en! wordt! als! een! spoedeisende! maatregel!
beschouwd.!
De!vereiste!uit!het!oude!art.!1:271!BWNL!dat!een!ontzetting!of!ontheffing!gevorderd!
dient!te!zijn,!is!in!dit!nieuwe!artikel!verdwenen.!Genoeg!is!dat!een!ernstig!vermoeden!
bestaat!dat!aan!de!grond!voor!een!gezagsbeëindigende!maatregel!is!voldaan.425!!
!
Wordt!het!gezag!gezamenlijk!uitgeoefend,!dan!wordt!gedurende!de!schorsing!van!één!
van!hen!het!gezag!door!de!andere!ouder!alleen!uitgeoefend,!tenzij!een!gecertificeerde!
instelling! met! de! voorlopige! voogdij! over! het! kind! is! belast,! volgens! lid! 2.! Betreft! de!
schorsing! beide! ouders,! of! één! ouder! die! alleen! het! gezag! uitoefent,! dan! belast! de!
rechtbank! een! gecertificeerde! instelling! met! de! voorlopige! voogdij! over! de!
minderjarige.!Deze!instelling!heeft!dezelfde!bevoegdheden!als!een!voogd.426!
De! schorsing! van! het! gezag! vervalt! na! verloop! van! drie! maanden! na! de! dag! van! de!
beschikking,! tenzij! voor! het! einde! van! deze! termijn! gezagsbeëindiging! conform! art.!
1:266!en!1:267!is!verzocht.427!!
Verder!heeft!de!rechtbank!de!bevoegdheid!om!(ambtshalve)!een!kind!onder!toezicht!
te!stellen!in!plaats!van!de!ouder(s)!in!de!uitoefening!van!het!gezag!te!schorsen,!mits!
aan!de!grond!hiervoor!is!voldaan.!428!Deze!wetsbepaling!is!overgenomen!uit!het!oude!
art.!1:271a!BWNL.!Op!te!merken!valt!dat!de!wetgever!voor!een!ondertoezichtstelling!
heeft!gekozen,!in!plaats!van!een!voorlopige!ondertoezichtstelling,!terwijl!het!ook!om!
een! ernstige! crisissituatie! gaat. 429 !Volgens! Bruning! is! de! reden! hiervoor! dat! een!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
422

!Rb.!’s!Gravenhage!8!januari!1973,!NJ!1973,!158,!Bruning!in!Koens!en!Vonken!2012,!p.!538!en!Asser/!
De!Boer!2010,!p.!821.!
423
!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!36!(MvT!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen).!
424
!Kamerstukken'II!2008/09,!32015,!nr.!3,!p.!36!(MvT!Verbetering!kinderbeschermingsmaatregelen).!
425
!Bruning!in!Koens!en!Vonken!2012,!p.!529.!
426
!Zie!art.!1:268!lid!3!BWNL.!
427
!Zie!art.!1:268!lid!5!BWNL.!
428
!Heden!is!dat!beschreven!in!art.!1:269!BWNL.!
429
!Kamerstukken!II'1995/96,'23808,!nr.!5,!p.!6!(NV!Herziening!van!de!voorlopige!maatregelen!van!
kinderbescherming)!en!Bruning!in!Koens!en!Vonken!2012,!p.!529.!
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ondertoezichtstelling!niet!wordt!uitgesproken!om!dan!nog!vast!te!gaan!stellen!of!een!
definitieve!ondertoezichtstelling!op!zijn!plaats!is.430!!
!
§4.2.5!Voortgezette!hulpverlening!
De! gedwongen! jeugdhulpverlening! eindigt! bij! het! bereiken! van! de! meerderjarige!
leeftijd.!Soms!bestaat!echter!de!behoefte!aan!voortzetting!van!de!hulpverlening,!zoals!
het!verblijf!in!een!instelling,!pleeggezin!of!voortgezette!begeleiding.!Als!gevolg!hiervan!
is!in!de!Jeugdwet!een!wettelijke!voorziening!opgenomen!voor!jongeren!tot!de!leeftijd!
van!drieëntwintig.431!!
De! voortgezette! hulpverlening! geschiedt! op! een! vrijwillige! basis.! Zoals! de!
Kinderombudsman! aangeeft,! zijn! deze! jongeren! echter! vaak! niet! in! staat! om! de!
gevolgen! van! hun! handelen! te! overzien. 432 !Hij! pleit! voor! passende! (gedwongen)!
maatregelen!om!aan!deze!kwetsbare!jongeren!de!noodzakelijke!hulp!te!bieden.433!!
Alhoewel! het! VRK! van! toepassing! is! op! kinderen! jonger! dan! achttien! jaar,! is! het!
uitgangspunt!van!het!VRK!dat!de!minderjarige!volledig!dient!te!worden!voorbereid!op!
het!leiden!van!een!zelfstandig!leven!in!de!samenleving.434!Het!abrupt!stoppen!van!de!
begeleiding! van! een! minderjarige! na! het! bereiken! van! de! leeftijd! van! achttien! jaar,!
terwijl! de! behoefte! aan! begeleiding! nog! aanwezig! is,! is! dan! ook! niet! in!
overeenstemming!met!het!EVRM!of!het!VRK.!Omdat!dit!een!apart!onderwerp!betreft,!
wordt!het!in!deze!scriptie!verder!niet!behandeld.!
!
§4.3!De!organisatie!(uitvoering)!van!de!civielrechtelijke!jeugdbescherming!in!
Nederland!
Zoals!in!het!begin!van!dit!hoofdstuk!is!aangegeven,!is!in!Nederland!de!uitvoering!van!
de!jeugdbescherming!in!aparte!uitvoeringswetten!geregeld.!De!uitvoeringswetten!zijn!
gedurende!de!laatste!twee!decennia!sterk!gewijzigd.!!
De!Wet!op!de!Jeugdzorg!regelde!vanaf!2005!het!jeugdzorgrecht.!De!gemeente!speelde!
in! het! kader! van! de! Wet! op! de! Jeugdzorg! geen! grote! rol.! Vanaf! 1! januari! 2015! is! de!
Jeugdwet! in! werking! getreden.435!De! Jeugdwet! vervangt! niet! alleen! de! Wet! op! de!
Jeugdzorg,!maar!ook!andere!onderdelen!van!de!jeugdzorg.!Ook!de!jeugdbescherming!
en!jeugdreclassering!maken!nu!onderdeel!uit!van!de!Jeugdwet.!Met!de!Jeugdwet!is!de!
jeugdzorg! verder! gedecentraliseerd.! Deze! is! overgeheveld! van! de! provincies! naar! de!
gemeentes.!!
Aruba! kent! in! tegenstelling! tot! Nederland! geen! bestuurslagen.! Mede! in! verband!
hiermee!zullen!zowel!de!Wet!op!de!Jeugdzorg!als!de!Jeugdwet!aan!de!orde!komen,!om!
zodoende!een!algeheel!beeld!te!kunnen!vormen!van!de!uitvoering!van!de!Nederlandse!
jeugdbescherming.!
!
§4.3.1!Wet!op!de!Jeugdzorg!(2005!–!2014)'
De!Wet!op!de!Jeugdzorg!(2005!–!2014)!heeft!de!plaats!ingenomen!van!de!toenmalige!
Wet!op!de!Jeugdhulpverlening,!omdat!het!toenmalig!wettelijk!kader!van!de!Wet!op!de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
430

!Bruning!in!Koens!en!Vonken!2012,!p.!530.!
!Zie!art.!1.1!Jeugdwet,!Asser/De!Boer!2010,!p.!777!en!Van!der!Linden!e.a.!2014,!p.!115.!
432
!Kinderombudsman!2015b,!p.!1!en!2.!
433
!Rapport!Kinderombudsman!2015,!p.!22.!
434
!Preambule!Verdrag!inzake!de!Rechten!van!het!Kind,!Trb.!1990,!170.!
435
!Jeugdwet,!Stb.!2014,!105!en!Inwerkingtreding!van!de!Jeugdwet,!Stb.!2014,!443.!
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Jeugdhulpverlening! onvoldoende! ruimte! bood! voor! de! toegang,! uitvoering,! kwaliteit!
en!beleidsdoeleinden!van!de!jeugdhulpverlening.436!
De! Wet! op! de! Jeugdzorg! regelde! de! aanspraak! op,! de! toegang! tot! en! de! bekostiging!
van!de!jeugdzorg,!en!is!ingevoerd!naar!aanleiding!van!de!aanbevelingen!van!het!VN@
Comité.437!Na!de!inwerkingtreding!van!de!Wet!op!de!Jeugdzorg!op!1!januari!2005!werd!
het! woord! jeugdzorg! gebruikt! in! plaats! van! de! begrippen! jeugdbescherming! en!
jeugdhulpverlening.438!!
Het!begrip!jeugdzorg!werd!ruim!geformuleerd,!waaronder!werd!verstaan:!organisatie!
en!uitvoering!van!de!vrijwillige!jeugdzorg,!de!civielrechtelijke!jeugdbescherming!en!de!
jeugdreclassering;! hulp! aan! jongeren! die! civielrechtelijk! geplaatst! zijn! in! instellingen!
voor! jeugdbescherming;! gesloten! jeugdzorg439;! jeugd@GGZ440;! het! fungeren! van! het!
Advies@!en!Meldpunt!Kindermishandeling;!verlenen!van!nazorg!en!pleegzorg;!de!zorg!
voor!jongeren!met!een!verstandelijke!beperking,!en!nog!veel!meer.441!
!
De! uitgangspunten! van! de! jeugdzorg! waren! dat! de! zorg! moest! aansluiten! bij! de!
behoefte! van! de! cliënt! en! dat! de! zorg! zo! licht! mogelijk,! zo! kort! mogelijk! en! zo! nabij!
mogelijk!(dichtbij!huis)!moest!worden!aangeboden!(‘zo@zo@zo’@beleid).442!Ook!stond!het!
belang! van! het! kind! en! het! recht! op! een! gezonde! en! evenwichtige! ontwikkeling!
centraal!in!de!Wet!op!de!Jeugdzorg.443!
De!wet!kende!drie!doelen:!één!herkenbare!en!centrale!toegang!tot!de!jeugdzorg,!een!
recht!op!jeugdzorg!(wettelijke!aanspraak!op!jeugdzorg)!en!een!samenhangend!aanbod!
van!jeugdzorg.444!Het!eerste!doel!was!het!creëren!van!toegang!tot!de!jeugdzorg!in!de!
vorm!van!een!onafhankelijk!bureau!per!provincie:!Bureau!Jeugdzorg.!445!Het!Advies@!en!
Meldpunt! Kindermishandeling! (AMK)! werd! ondergebracht! onder! het! Bureau!
Jeugdzorg.446!Het!Bureau!zorgde!verder!voor!het!uitvoeren!van!de!jeugdbescherming!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
436

!Kamerstukken'II!2001/02,!28168,!nr.!3,!p.!5!(MvT!Wet!op!de!Jeugdzorg).!
!Wet!op!de!Jeugdzorg,!Stb.!2004,!306!en!CRC/C/117/Add.1,!5!juni!2003,!p.!9!en!37,!nrs.!23!en!151!e.v.!
en!CRC/C/NLD/3,!23!juli!2008,!p.!48,!nr.!244!e.v.!
438
!Kamerstukken'II!2001/02,!28168,!nr.!3,!p.!1!en!9!(MvT!Wet!op!de!Jeugdzorg)!en!Van!der!Linden!e.a.!
2014,!p.!4.!
439
!Vanaf!1!januari!2008!vormde!de!gesloten!jeugdzorg!ook!deel!van!de!Wet!op!de!Jeugdzorg!en!bood!de!
mogelijkheid!om!jongeren!in!een!civielrechtelijk!kader!gesloten!te!plaatsen!indien!plaatsing!in!een!
gesloten!inrichting!noodzakelijk!bleek!te!zijn.!Van!der!Linden!e.a.!2014,!p.!220!en!Vlaardingerbroek!in!
Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!625.!
440
!De! jeugd@ggz,! jeugd! geestelijke! gezondheidszorg,! biedt! hulp! aan! kinderen! en! jeugdigen! met! een!
psychische!aandoening!die!zo!ernstig!kan!zijn,!dat!zij!hierdoor!in!hun!ontwikkeling!worden!bedreigd.!
441
!Van!der!Linden!e.a.!2014,!p.!4!en!155@156!en!Vlaardingerbroek!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!
613!e.v.!
442
!Zie!art.!5!lid!4!Wjz,!Kamerstukken'II!2001/02,!28168,!nr.!3,!p.!8!(MvT!Wet!op!de!Jeugdzorg),!
Vlaardingerbroek!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!643,!Bruning!in!Bruning,!Liefaard!en!
Vlaardingerbroek!2014,!p.!343!en!Van!der!Linden!e.a.!2014,!p.!155.!
443
!Kamerstukken'II!2001/02,!28168,!nr.!3,!p.!9!(MvT!Wet!op!de!Jeugdzorg).!
444
!Kamerstukken'II!2001/02,!28168,!nr.!3,!p.!5!en!6!(MvT!Wet!op!de!Jeugdzorg),!Vlaardingerbroek!in!
Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!614,!Van!der!Linden!e.a.!2014,!p.!156!en!CRC/C/NLD/3,!23!juli!2008,!
p.!50!e.v.,!nr.!256!e.v.!
445
!De!Wet!op!de!Jeugdzorg!heeft!het!over!een!stichting!die!een!Bureau!Jeugdzorg!in!stand!houdt;!zie!
art.!1.1!en!art.!4!Wjz.!
446
!CRC/C/117/Add.1,!5!juni!2003,!p.!24@25!nr.!89!en!95!en!CRC/C/NLD/3,!23!juli!2008,!p.!28@29,!nr.!141@
143.!
437
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(ondertoezichtstelling!en!voogdij)!en!de!jeugdreclassering.447!Het!tweede!doel!was!de!
positie!van!de!cliënt!te!versterken!door!middel!van!een!recht!op!jeugdzorg.!448!De!aard!
en!de!inhoud!van!de!jeugdzorg!waarop!aanspraak!bestond!werd!verder!uitgewerkt!in!
het!Uitvoeringsbesluit!Wet!op!de!Jeugdzorg.449!Het!derde!en!laatste!doel!was!het!tot!
stand! brengen! van! een! passend! en! samenhangend! zorgaanbod! op! basis! van! een!
objectieve! indicatiestelling.! Het! uitgangspunt! was! dat! de! verschillende! partijen! en!
sectoren!beter!moesten!samenwerken.!Nadat!een!melding!bij!Bureau!Jeugdzorg!werd!
gedaan,!ging!Bureau!Jeugdzorg!samen!met!de!cliënt!aan!de!slag!met!de!problemen!en!
maakte! hier! een! analyse! van.! Op! basis! van! die! analyse! werd! nagegaan! welke! zorg!
geschikt! was! om! de! problemen! op! te! lossen.! Dit! laatste! werd! ook! wel! het!
indicatiebesluit! genoemd.450!De! cliënt! kon! zich! met! het! indicatiebesluit! van! Bureau!
Jeugdzorg!wenden!tot!een!aanbieder!van!jeugdzorg.451!
!
De!Wet!op!de!Jeugdzorg!en!het!Uitvoeringsbesluit!Wet!op!de!Jeugdzorg!regelden!de!
vrijwillige! jeugdzorg! en! de! uitvoering! van! de! jeugdbescherming.! Het! samenvoegen!
hiervan!bevorderde!het!uitgangspunt!dat!de!vrijwillige!jeugdzorg!(jeugdhulpverlening)!
zo! veel! mogelijk! moest! worden! benut,! voordat! er! tot! het! opleggen! van! een!
jeugdbeschermingsmaatregel! werd! overgegaan. 452 !Het! Bureau! Jeugdzorg! vormde!
hierdoor! de! enige! en! onafhankelijke! toegangspoort! tot! de! jeugdzorg,! zowel! vrijwillig!
als!gedwongen.453!De!voorwaarden!voor!de!pleegzorg!en!de!gesloten!jeugdzorg!waren!
ook!beschreven!in!de!Wet!op!de!Jeugdzorg.!Verder!voorzag!de!Wet!op!de!Jeugdzorg!in!
een! Inspectie! Jeugdzorg.454!De! Inspectie! Jeugdzorg! hield! toezicht! op! de! kwaliteit! van!
de! jeugdzorg! en! deed! aanbevelingen! om! de! jeugdzorg! te! verbeteren,! onder! andere!
voor! het! Bureau! Jeugdzorg,! de! Raad! voor! de! Kinderbescherming,! de! betrokken!
instellingen!en!de!zorgaanbieders.455!!
!
Alhoewel! in! deze! scriptie! niet! wordt! ingegaan! op! de! rechtsbescherming! en! de!
rechtspositie! van! de! cliënt!456!(jeugdige,! zijn! ouder(s)! of! stiefouder(s),! of! anderen! die!
een!jeugdige!als!behorend!tot!hun!gezin!verzorgen!en!opvoeden!met!uitzondering!van!
pleegouders),!is!het!wel!van!belang!om!aan!te!kaarten!dat!de!Wet!op!de!Jeugdzorg!ook!
van!een!klachtrecht!voorzag.457!De!cliënt!had!het!recht!om!een!klacht!in!te!dienen!bij!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
447

!Van!der!Linden!e.a.!2014,!p.!160.!
!Onder!cliënt!wordt!verstaan!de!jeugdige,!zijn!ouders!of!stiefouders!of!anderen!die!een!jeugdige!als!
behorend!tot!hun!gezin!verzorgen!en!opvoeden,!met!uitzondering!van!pleegouders;!art.!1.1!Wet!op!de!
Jeugdzorg.!
449
!Zie!art.!3!Wjz,!Besluit!van!16!december!2004,!Stb.!2004,!703!en!Kamerstukken'II!2001/02,!28168,!nr.!
3,!p.!11!(MvT!Wet!op!de!Jeugdzorg).!
450
!Zie!art.!5!en!6!Wjz!en!Kamerstukken'II!2001/02,!28168,!nr.!3,!p.!16@17!(MvT!Wet!op!de!Jeugdzorg)!
451
!Vlaardingerbroek!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!648@651.!
452
!EHRM!17!december!2002,!NJ!2004,!632!(Venema!vs.!Nederland),!EHRM!26!oktober!2006!(Wallova!en!
Walla!vs.!Tsjechië),!Asser/De!Boer!2006,!p.!717!en!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!295!en!719.!
453
!Vlaardingerbroek!in!Doek!en!Vlaardingerbroek!2009,!p.!638,!639!en!719.!Zie!verder!art.!5!t/m!12!Wjz!
en!de!op!de!Wjz!gebaseerde!uitvoeringsbesluiten!en!ministeriele!regelingen.!!
454
!Inspectie!Jeugdzorg!was!de!voormalige!Inspectie!Jeugdhulpverlening!en!Jeugdbescherming!en!geniet!
voor!de!grootste!gedeelte!dezelfde!taken!en!bevoegdheden.!
455
!Zie!art.!47!en!48!Wjz,!Kamerstukken'II!2001/02,!28168,!nr.!3,!p.!44@45!(MvT!Wet!op!de!Jeugdzorg)!en!
Van!der!Linden!e.a.!2014,!p.!170.!
456
!Zie!art.!1!Wjz!(onder!aanhef!cliënt).!
457
!Zie!art.!67!e.v.!Wjz.!
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een!klachtencommissie.458!Er!bestonden!klachtencommissies!bij!het!Bureau!Jeugdzorg,!
diverse! zorgaanbieders! en! de! Raad! voor! de! Kinderbescherming.! De! klachtenregeling!
voor! het! Bureau! Jeugdzorg! en! de! zorgaanbieders! was! geregeld! in! de! Wet! op! de!
Jeugdzorg,!die!van!de!Raad!voor!de!Kinderbescherming!in!het!BWNL!en!hangt!hier!ook!
samen!met!art.!25!VRK.!
Het!VN@Comité!maakte!zich!vanaf!2003@2004!al!zorgen!over!de!invoering!van!de!Wet!
op!de!Jeugdzorg!en!dan!vooral!over!de!relatief!lange!wachtlijsten!voor!het!krijgen!van!
de!geschikte!hulp!en!het!feit!dat!er!niet!genoeg!financiële!middelen!beschikbaar!waren!
gesteld!voor!de!jeugdhulpverlening.459!
!
§4.3.2!Jeugdwet!(vanaf!2015)'
Vanaf! 1! januari! 2015! heeft! de! nieuwe! Jeugdwet! de! plaats! ingenomen! van! de!
voormalige!Wet!op!de!Jeugdzorg.460!Het!evaluatieonderzoek!Wet!op!de!Jeugdzorg!uit!
2009! en! de! bevindingen! van! de! parlementaire! werkgroep! Toekomstverkenning!
Jeugdzorg! uit! 2010! hebben! geconstateerd! dat! het! voormalige! jeugdzorgstelsel! onder!
andere!versnipperd!was!en!dat!er!geen!effectieve!en!integrale!aanpak!voor!jeugdzorg!
werd! gerealiseerd.!461 !Het! doel! van! de! Jeugdwet! is! om! het! jeugdstelsel! verder! te!
vereenvoudigen,! efficiënter! en! effectiever! te! maken! en! zo! veel! mogelijk! in!
overeenstemming! te! brengen! met! het! VRK.462!Met! de! Jeugdwet! wordt! de! jeugdhulp!
hierdoor! verder! gedecentraliseerd,! waarbij! de! gemeenten! bestuurlijk! en! financieel!
verantwoordelijk! zijn! voor! alle! jeugdhulp! en! voor! de! uitvoering! van! de!
jeugdbeschermingsmaatregelen!en!jeugdreclassering.463!!
Of! dit! doel! haalbaar! is! met! het! verder! decentraliseren! van! de! jeugdhulp,! valt! nog! te!
bezien.!Ook!het!VN@Comité!maakt!zich!zorgen!over!het!verder!decentraliseren!van!de!
jeugdhulp.464!!
!
De!begrippen!jeugdhulp!en!jeugdbescherming!worden!met!de!komst!van!de!Jeugdwet!
weer!gebruikt,!in!plaats!van!het!begrip!jeugdzorg.!Jeugdhulp!wordt!tegenwoordig!ruim!
gedefinieerd. 465 Alhoewel! de! uitvoering! van! de! jeugdbeschermingsmaatregelen! en!
jeugdreclassering!niet!onder!het!begrip!jeugdhulp!vallen,!is!de!gemeente!hier!zonder!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
458
!Zie!art.!29w!e.v.!Wjz.!
459

!CRC/C/15/Add.227,!26!februari!2004,!p.!8,!nr.!43.!
!Jeugdwet,!Stb.!2014,!105.!
461
!Kamerstukken'II!2013/14,!33684,!nr.!3,!p.!2!en!10!e.v.!(MvT!Jeugdwet),!Evaluatieonderzoek!Wet!op!
de!Jeugdzorg,!BMC!2009!en!Parlementaire!Werkgroep!Toekomstverkenning!Jeugdzorg,!Jeugdzorg'
dichterbij!2010.!
462
!Kamerstukken'II!2013/14,!33684,!nr.!3,!p.!2!en!54!(MvT!Jeugdwet)!en!
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33684_jeugdwet!(laatst!geraadpleegd:!1!juni!2015).!
463
!Kamerstukken'II!2013/14,!33684,!nr.!3,!p.!2!en!3!(MvT!Jeugdwet).!
464
!CRC/C/NLD/CO/4,!8!juni!2015,!p.!3,!nrs.!12!en!13,!Kinderombudsman!2015a,!p.!1!en!2.!Informatie!ook!
verkregen!op!2!juni!van!mw.!Sacha!Geerman,!beleidsmedewerker!bij!de!Directie!Sociale!Zaken.!Zie!
verder!ook:!http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders@professionals/nieuws/nederland@stevig@op@
de@vingers@getikt@door@vn@kinderrechtencomite/?id=535,!
http://www.defenceforchildren.nl/p/354/4294/mo481@cg321/kinderrechtencomit%E9@beoordeelt@
nederland%3A@%91geweldig@dat@ze@doorvroegen%21%92!en!
http://www.defenceforchildren.nl/p/152/4292/mo233@m80/%7Bpersbericht%7D@goed@en@slecht@
nieuws@voor@kinderen@tijdens@zitting@vn!(laatst!geraadpleegd:!6!juli!2015).!
465
!Zie!art.!1.1!Jeugdwet;!onder!‘jeugdhulp’.!
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meer! verantwoordelijk! voor.466!Gemeenten! zijn! tegenwoordig! dus! verantwoordelijk!
voor!zowel!de!vrijwillige!jeugdhulp!als!de!gedwongen!jeugdhulp.!!
Voortaan! bestaat! ook! geen! recht! meer! op! jeugdzorg.! Het! recht! op! jeugdzorg! is!
veranderd!in!een!jeugdhulpplicht!voor!de!gemeenten.467!De!jeugdhulpplicht!maakt!het!
mogelijk!voor!de!gemeente!om!een!adequate!voorziening!te!treffen!op!het!gebied!van!
jeugdhulp,! in! gevallen! waar! dit! noodzakelijk! blijkt.468!Het! recht! op! jeugdzorg! heeft!
ertoe!geleid!dat!er!te!vroeg!werd!gezocht!naar!oplossingen!buiten!de!leefsituaties.469!
Volgens!de!MvT!heeft!dit!recht!op!jeugdzorg!samen!met!de!indicatiestelling!geleid!tot!
een! overbelasting! van! de! jeugdzorgsector! en! tot! (in! bepaalde! gevallen)! lange!
wachtlijsten.! Een! indicatiestelling! kost! te! veel! tijd! en! energie,! terwijl! het! analyseren!
van!de!problemen!bij!de!eerste!bijeenkomst!vaak!een!momentopname!is.470!Als!gevolg!
hiervan!zijn!het!recht!op!jeugdzorg!en!de!indicatiestelling!afgeschaft.!Er!wordt!dus!een!
omslag!gemaakt!van!een!recht!van!de!burger!naar!een!plicht!van!de!overheid.!!
!
Een! andere! taak! van! de! gemeente! is! het! (periodiek)! opstellen! van! een! gemeentelijk!
beleid! voor! jeugdhulp,! uitvoering! van! de! jeugdbeschermingsmaatregelen! en!
jeugdreclassering. 471!Het! is! nog! niet! geheel! duidelijk! wat! er! onder! periodiek! moet!
worden!verstaan.!Wel!is!het!volgens!de!MvT!duidelijk!dat!plannen!vaker!dan!eens!in!de!
vier! jaren! moeten! worden! gewijzigd.472!Het! is! echter! ook! niet! de! bedoeling! dat! de!
plannen!elk!jaar!gaan!wisselen,!omdat!dat!niet!in!het!belang!van!het!kind!is.!De!regels!
hieromtrent! zijn! niet! door! de! Rijksoverheid! voorgeschreven,! maar! zijn! aan! de!
gemeente! overgelaten.! Iedere! gemeente! kan! zelf! invulling! geven! aan! het! beleid,!
afhankelijk! van! de! lokale! situatie,! met! voldoende! ruimte! voor! innovatie.473!Wel! is! er!
een!aantal!kwaliteitseisen!opgesteld!in!de!Jeugdwet.474!!
!
Verder! is! al! duidelijk! dat! Bureau! Jeugdzorg! vervangen! is! door! gecertificeerde!
instellingen.475!Deze!instellingen!dienen!aan!bepaalde!kwaliteitseisen!te!voldoen,!zoals!
opgenomen! in! het! normenkader! Jeugdbescherming/Jeugdreclassering,! om! als! een!
gecertificeerde!instelling!te!worden!aangemerkt.476!De!gecertificeerde!instellingen!zijn!
onder!andere!belast!met!de!uitvoering!van!de!jeugdbeschermingsmaatregelen.477!Het!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
466

!Kamerstukken'II!2013/14,!33684,!nr.!3,!p.!3!(MvT!Jeugdwet).!
!Zie!art.!2.3!Jeugdwet!en!Kamerstukken'II!2013/14,!33684,!nr.!3,!p.!7!(MvT!Jeugdwet).!
468
!Kamerstukken'II!2013/14,!33684,!nr.!3,!p.!7!(MvT!Jeugdwet)!en!Janssen!2014,!p.!260@261!en!Bruning!
in!Bruning,!Liefaard!en!Vlaardingerbroek!2014,!p.!802.!
469
!Kamerstukken'II!2013/14,!33684,!nr.!3,!p.!7!(MvT!Jeugdwet).!
470
!Kamerstukken'II!2013/14,!33684,!nr.!3,!p.!7!(MvT!Jeugdwet).!
471
!Zie!art.!2.1!e.v.!Jeugdwet!en!Janssen!2014,!p.!260.!
472
!Kamerstukken'II!2013/14,!33684,!nr.!3,!p.!14!(MvT!Jeugdwet).!
473
!Kamerstukken'II!2013/14,!33684,!nr.!3,!p.!14!(MvT!Jeugdwet).!
474
!Kamerstukken'II!2013/14,!33684,!nr.!3,!p.!8!(MvT!Jeugdwet)!en!art.!2.5!Jeugdwet.!
475
!https://www.voordejeugd.nl/actueel/nieuwsberichten/1582@staatssecretaris@teeven@feliciteert@
gecertificeerde@instellingen!(laatst!geraadpleegd:!6!juli!2015).!
476
!Hoofdstuk!3!en!4!van!de!Jeugdwet.!Zie!verder:!
https://www.voordejeugd.nl/actueel/nieuwsberichten/1582@staatssecretaris@teeven@feliciteert@
gecertificeerde@instellingen,!https://www.voordejeugd.nl/ondersteuning/ondersteuning/veelgestelde@
vragen/gecertificeerde@instellingen!en!http://www.keurmerk.nl/NL/Homepage@Keurmerkinstituut!
(laatst!geraadpleegd:!6!juli!2015).!
477
!Zie!art.!1.1!jo.!art.!3.1!e.v.!Jeugdwet!en!Kamerstukken'II!2013/14,!33684,!nr.!3,!p.!98!(MvT!Jeugdwet).!
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doel! van! de! certificering! is! om! de! kwaliteit! in! de! uitvoering! van! de! maatregelen! te!
behouden!en!te!blijven!verbeteren.478!
Vanaf! 1! januari! 2015! is! de! Rijksoverheid! belast! met! het! landelijke! toezicht! op! de!
jeugdhulpaanbieders,! de! gecertificeerde! instellingen,! het! AMHK,! de! Raad! voor! de!
Kinderbescherming! en! de! justitiële! jeugdinrichtingen.! Dit! landelijk! toezicht! wordt!
volgens! de! Jeugdwet! uitgeoefend! door! de! Inspectie! Jeugdzorg,! de! Inspectie! voor! de!
Gezondheidszorg! en! de! Inspectie! Veiligheid! en! Justitie.! 479 !De! Inspectie! Jeugdzorg!
houdt!onder!andere!toezicht!op!de!kwaliteit!en!uitvoering!van!de!jeugdbescherming,!
jeugdhulp!en!jeugdreclassering.!Het!landelijke!toezicht!gebruikt!het!VRK!als!fundament!
voor!de!werkzaamheden!van!de!inspecties.480!
Verder! voorziet! de! Jeugdwet! ook! in! een! klachtrecht. 481 !Het! klachtrecht! is! op!
verschillende!onderdelen!gewijzigd,!en!dan!vooral!met!betrekking!tot!de!rechtspositie!
van!de!belanghebbenden,!zoals!pleegouders.!Hierop!wordt!in!deze!scriptie!niet!verder!
ingegaan.!!
!
Het! VN@Comité! maakt! zich! evenwel! zorgen! over! het! verder! decentraliseren! van! de!
jeugdhulpverlening.482!Het! VN@Comité! merkt! op! dat! decentralisatie! ongelijkheden! in!
de!toegang!tot!de!diensten!in!de!gemeentes!met!zich!mee!kan!brengen,!waardoor!de!
belangen!van!het!kind!niet!in!elke!gemeente!gelijk!wordt!gewaarborgd.483!!
!
§4.4!Samenvatting'
In! dit! hoofdstuk! is! het! Nederlandse! jeugdbeschermingssysteem! besproken.! Het!
Nederlandse! jeugdbeschermingssysteem! wordt,! net! als! het! Arubaanse!
jeugdbeschermingssysteem,! opgesplitst! in! vrijwillige! jeugdhulpverlening! en!
gedwongen!jeugdhulpverlening.!
In!het!kader!van!de!vrijwillige!jeugdhulpverlening!kan!de!hulp!worden!ingeroepen!van!
professionele!instanties,!zoals!‘Veilig!Thuis’!(AMHK),!het!Centrum!voor!Jeugd!en!Gezin!
(CJG),! gecertificeerde! instellingen,! of! andere! instanties! van! jeugdhulp! van! de!
gemeente.! De! vrijwillige! jeugdhulpverlening! kan! ook! voorkomen! naar! aanleiding! van!
meldingen!door!diverse!personen!bij!‘Veilig!Thuis’.!!
Blijkt!de!verleende!vrijwillige!hulp!aan!het!kind!en/of!het!gezin!onvoldoende!te!zijn,!of!
weigeren! de! ouders! om! de! aangeboden! hulp! te! accepteren,! dan! is! zorg! in! het!
gedwongen!kader!(door!middel!van!jeugdbeschermingsmaatregelen)!de!enige!optie.!In!
een!dergelijk!geval!wordt!door!de!gecertificeerde!instelling/‘Veilig!Thuis’,!samen!met!
de! Raad! voor! de! Kinderbescherming,! beoordeeld! of! de! zaak! naar! de! Raad! voor! de!
Kinderbescherming! moet! worden! verwezen.! De! Raad! voor! de! Kinderbescherming!
zoekt!vervolgens!eerst!naar!oplossingen!in!het!belang!van!het!kind,!en!afhankelijk!van!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
478

!Kamerstukken'II!2013/14,!33684,!nr.!3,!p.!38!(MvT!Jeugdwet).!
!Kamerstukken'II!2013/14,!33684,!nr.!3,!p.!51@53!(MvT!Jeugdwet)!en!
http://www.inspectieloketjeugd.nl/de@inspecties!(laatst!geraadpleegd:!14!juli!2015).!
480
!http://www.inspectieloketjeugd.nl/de@inspecties/inspectie@jeugdzorg!(laatst!geraadpleegd:!14!juli!
2015).!
481
!Zie!art.!4.2.1!–!art.!4.2.3!Jeugdwet!en!Bruning!in!Bruning,!Liefaard!en!Vlaardingerbroek!2014,!p.!819.!
482
!http://www.unicef.nl/nieuws/berichten/2015/06/vn@tikt@nederland@op@vingers@over@kinderrechten/!
(laatst!geraadpleegd:!14!juni!2015)!en!http://nos.nl/artikel/2040594@stevige@kritiek@op@
kinderrechtenbeleid@nederland.html!(laatst!geraadpleegd:!15!juni!2015).!
483
!CRC/C/NLD/CO/4,!8!juni!2015,!p.!3!nr.!12!en!13.!
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de! resultaten! uit! het! onderzoek! verzoekt! de! Raad! de! kinderrechter! om! een!
jeugdbeschermingsmaatregel!op!te!leggen.!
Vanaf!1!januari!2015!zijn!de!jeugdbeschermingsmaatregelen!grotendeels!gewijzigd.!De!
jeugdbeschermingsmaatregelen! bestaan! tegenwoordig! uit! de! ondertoezichtstelling!
(met! uithuisplaatsing),! één! gezagsbeëindigende! maatregel! en! de! spoedeisende!
maatregelen!(voorlopige!ondertoezichtstelling!(met!uithuisplaatsing)!en!schorsing!van!
het! gezag).! In! Nederland! bestaat! ook! de! mogelijkheid! tot! voortgezette! hulpverlening!
voor!jeugdigen!tussen!de!18!en!23!jaar.!
Verder! is! in! dit! hoofdstuk! de! organisatie! van! de! Nederlandse! jeugdbescherming! in!
hoofdlijnen! besproken.! Zowel! de! Wet! op! de! Jeugdzorg! als! de! Jeugdwet! zijn! aan! bod!
gekomen.!

!

!
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5.!CONCLUSIE!EN!AANBEVELINGEN!
!
§5.1!Beantwoording!van!de!deelvragen!
In!deze!scriptie!staat!de!vraag!naar!de!overeenstemming!van!de!Arubaanse!wetgeving!
omtrent!civielrechtelijke!jeugdbescherming!tot!het!Verdrag!inzake!de!Rechten!van!het!
Kind!(VRK)!centraal.!Voor!het!tweede!gedeelte!van!de!vraag!is!nagegaan!in!hoeverre!
de! Nederlandse! civielrechtelijke! jeugdbescherming! en! recente! ontwikkelingen!
oplossingen! bieden! voor! mogelijke! knelpunten! in! de! Arubaanse! civielrechtelijke!
jeugdbescherming.! Er! zijn! diverse! deelvragen! opgesteld! ter! beantwoording! van! de!
vraag!die!in!deze!scriptie!centraal!staat.!!
!
Allereerst! is! in! hoofdstuk! 1! de! aandacht! gevestigd! op! de! vereisten! uit! het! VRK! met!
betrekking!tot!de!jeugdbescherming.!Voor!de!jeugdbescherming!zijn!vooral!de!artt.!3,!
5!jo.!18,!9,!19,!20!en!25!VRK!van!belang.!In!art.!3!VRK!is!een!van!de!basisbeginselen!van!
het! VRK! vastgelegd,! namelijk! dat! het! belang! van! het! kind! als! een! eerste! overweging!
moet! worden! genomen.! Dit! artikel! legt! de! basis! voor! alle! andere! in! het! VRK!
opgesomde! rechten! van! kinderen.! De! artt.! 5! jo.! 18! VRK! beschrijven! de! rol! en!
verantwoordelijkheid!van!de!ouders!(of!wettige!voogden).!In!verband!met!art.!9!VRK!
moeten!kinderen!niet!van!hun!ouders!worden!gescheiden,!tenzij!dat!in!het!belang!van!
het!kind!noodzakelijk!is.!Zodra!het!kind!van!de!ouders!wordt!gescheiden!zijn!de!art.!20!
en!art.!25!VRK!van!belang.!Art.!20!VRK!gaat!over!de!gezinsvervangende!zorg!en!art.!25!
VRK!gaat!over!de!periodieke!evaluatie!van!de!plaatsing!in!gezinsvervangende!zorg.!De!
staat! is! conform! art.! 19! VRK! verplicht! passende! maatregelen! te! treffen! ter!
bescherming! van! de! minderjarige! tegen! alle! vormen! van! mishandeling! (zoals!
jeugdbeschermingsmaatregelen).!
!
Vervolgens!zijn!de!opbouw!van!de!Arubaanse!jeugdbescherming!en!enkele!knelpunten!
in! de! Arubaanse! wetgeving! omtrent! jeugdbescherming! in! hoofdstuk! 2! verder!
uitgewerkt.!
De!Arubaanse!jeugdbescherming!wordt!opgesplitst!in!de!vrijwillige!en!de!gedwongen!
jeugdhulpverlening.!De!Directie!Sociale!Zaken!is!verder!belast!met!de!uitvoering!van!de!
vrijwillige! jeugdhulpverlening.! Met! de! gedwongen! jeugdhulpverlening! wordt! bedoeld!
de! jeugdbeschermingsmaatregelen! beschreven! in! Boek! 1! BWA.! De!
jeugdbeschermingsmaatregelen! zijn! sinds! 2002! ongewijzigd! gebleven! en! bestaan! uit!
de! (voorlopige)! ondertoezichtstelling! (met! uithuisplaatsing),! ontheffing,! ontzetting,!
schorsing!van!het!gezag!en!voorlopige!toevertrouwing.!De!Voogdijraad!is,!samen!met!
Fundacion! Guia! Mi,! wettelijk! belast! met! de! gedwongen! jeugdhulpverlening.! Bureau!
Sostenemi! speelt! in! het! kader! van! de! jeugdbescherming! een! cruciale! rol! en! geldt! als!
het! centrale! aanmeld@! en! registratiepunt! voor! het! melden! van! alle! vormen! van!
kinderverwaarlozing,!kindermishandeling!en/of!geweld!tegen!kinderen.!
Voor!de!beantwoording!van!de!vraag!naar!de!knelpunten!in!de!wetgeving!omtrent!de!
Arubaanse! jeugdbescherming! is! in! hoofdstuk! 2! ook! de! huidige! wetgeving! met!
betrekking! tot! de! vrijwillige! en! gedwongen! jeugdhulpverlening! getoetst! aan! de!
gekozen!artikelen!uit!het!VRK.!Hierbij!is!onder!andere!geconstateerd!dat!in!de!meeste!
wettelijke!bepalingen!het!belang!van!het!kind!(art.!3!VRK)!expliciet!dan!wel!impliciet!
als!een!vereiste!is!gesteld!voor!het!opleggen!van!de!jeugdbeschermingsmaatregel.!Ook!
zijn! de! wettelijke! bepalingen! met! betrekking! tot! de! jeugdbescherming! grotendeels!
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geformuleerd!met!het!oog!op!art.!5!jo.!18!VRK!(verantwoordelijkheid!van!de!ouders)!
en!art.!9!VRK!(scheiding!van!het!kind!van!de!ouders).!Het!is!echter!niet!altijd!duidelijk!
te!achterhalen!of!en!hoe!rechters!en!instanties!het!belang!van!het!kind!(art.!3!VRK)!in!
overweging!nemen.!In!verband!hiermee!dient!ook!te!worden!opgemerkt!dat!de!taken,!
de!bevoegdheden,!de!werkwijze!en!het!toezicht!van!de!instanties!die!betrokken!zijn!bij!
de!vrijwillige!dan!wel!de!gedwongen!jeugdhulpverlening!nauwelijks!zijn!gecodificeerd.!
In!de!wet!is!verder!geen!duidelijk!aanknopingspunt!tussen!de!vrijwillige!en!gedwongen!
jeugdhulpverlening!en!de!verplichtingen!uit!art.!25!VRK!(periodieke!evaluatie)!zijn!niet!
in!de!huidige!regelgeving!terug!te!vinden.!De!regels!en!procedures!met!betrekking!tot!
de! uitvoering! van! de! jeugdbeschermingsmaatregelen! zijn! ook! niet! of! nauwelijks!
gecodificeerd.!
!
In! hoofdstuk! 3! zijn! de! aanbevelingen! en! knelpunten! aan! de! orde! gekomen,! zoals! die!
door! de! toezichthoudende! instantie! van! het! VN,! het! VN@Comité! en! UNICEF! zijn!
geconstateerd.!!
In!overeenstemming!met!art.!43!en!44!VRK!zijn!de!verdragspartijen!verplicht!elke!vijf!
jaar!aan!het!VN@Comité!te!rapporteren!over!de!geboekte!vooruitgang!met!betrekking!
tot!de!implementatie,!waarborging!en!uitvoering!van!de!kinderrechten!en!het!VRK.!In!
samenhang!hiermee!worden!door!het!VN@Comité!aanbevelingen!gegeven.!Aruba!heeft!
vanaf!de!inwerkingtreding!van!het!VRK!in!2001!in!totaal!drie!rapportages!uitgebracht!
aan!het!VN@Comité.!!
Het! VN@Comité! merkt! voornamelijk! op! dat! het! belang! van! het! kind! nog! niet! (altijd)!
door! de! rechters! en! de! instanties! (jeugdhulpverleners)! als! een! eerste! overweging!
wordt!genomen,!dat!de!gezinsvervangende!zorg!tekortschiet!en!dat!er!geen!periodieke!
evaluatie! wordt! uitgevoerd! naar! de! voortgang! en! de! leef@! en! woonsituatie! van! de!
jongeren!die!in!de!pleeggezinnen!of!instellingen!zijn!geplaatst!en!de!jongeren!die!deze!
verlaten!(nazorg).!Er!zijn!niet!genoeg!instellingen!en!pleeggezinnen!en!er!is!niet!genoeg!
menskracht! om! aan! de! uithuisgeplaatste! kinderen! de! nodige! zorg! en! hulp! te! bieden,!
met!als!gevolg!dat!kinderen!op!een!wachtlijst!komen!te!staan.!!
Het! VN@Comité! maakt! zich! verder! zorgen! over! het! aantal! gevallen! van!
kindermishandeling! en! –verwaarlozing! en! adviseert! om! in! samenhang! hiermee!
speciale!trainingen!en!programma’s!op!te!zetten!voor!het!melden!(aan!de!betrokken!
instantie)!van!vermoedelijke!zaken!van!kindermishandeling!of!–misbruik.!
Door!UNICEF!is!in!2013!ook!een!rapport!uitgebracht!ter!evaluatie!van!de!vooruitgang!
en!uitdagingen!rond!de!waarborging!van!de!kinderrechten!in!Aruba.!De!aanbevelingen!
van!UNICEF!komen!grotendeels!overeen!met!de!aanbevelingen!van!het!VN@Comité.!!
Naar! aanleiding! van! de! aanbevelingen! van! het! VN@Comité! en! UNICEF! is! Aruba! bezig!
met!de!afkondiging!van!een!Integraal!Jeugdbeleid!en!is!de!wetgeving!voor!het!instellen!
van! een! Arubaanse! Ombudsman! en! Kinderombudsman! eindelijk! een! feit.! De!
desbetreffende! Landsverordening! dient! vanaf! 1! januari! 2016! in! werking! te! treden.!
Aruba!is!verder!voornemens!om!het!huidig!meldpunt!te!veranderen!in!een!landelijke!
meldcode!kindermishandeling.!!
!
Vervolgens! zijn! de! opbouw! van! het! Nederlandse! jeugdbeschermingssysteem! en! (de!
achtergrond! van)! de! recente! ontwikkelingen! uitgewerkt! in! hoofdstuk! 4.! Het!
Nederlandse! jeugdbescherming! is! ook! op! te! splitsen! in! de! vrijwillige! en! gedwongen!
jeugdhulpverlening.! Er! zijn! recentelijk! diverse! wijzigingen! ingevoerd! ter! versimpeling!
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van! de! jeugdbeschermingsmaatregelen.! De! jeugdbeschermingsmaatregelen! bestaan!
vanaf!1!januari!2015!uit!een!(voorlopige)!ondertoezichtstelling!(met!uithuisplaatsing),!
één! gezagsbeëindigende! maatregel! (voorheen! ontheffing! en! ontzetting)! en! schorsing!
van! het! gezag.! In! tegenstelling! tot! de! Arubaanse! jeugdbescherming! heeft! de!
Nederlandse! jeugdbescherming! gedurende! de! laatste! decennia! meerdere! wettelijke!
wijzigingen! meegemaakt.! De! jeugdbeschermingsmaatregelen! zijn! herzien! als! gevolg!
van! diverse! aanbevelingen! van! het! VN@Comité! en! de! geconstateerde! knelpunten! uit!
het!rapport!‘Kinderen!Eerst.!De!wijzigingen!zorgen!daarnaast!voor!een!versterking!van!
de! rechtspositie! van! pleegouders! en! een! versterking! van! de! kindgerichtheid! van! de!
wetgeving,! door! middel! van! een! herformulering! van! de! gronden! voor!
overheidsingrijpen.!!
Vanaf!1!januari!2015!is!de!organisatie!en!uitvoering!van!de!jeugdbescherming!geregeld!
in!de!Jeugdwet!en!andere!aanverwante!regelgevingen.!De!Jeugdwet!vervangt!de!Wet!
op! de! Jeugdzorg! die! van! 2005! tot! en! met! 2014! van! toepassing! was.! Het! doel! van! de!
Jeugdwet!is!om!het!jeugdstelsel!verder!te!vereenvoudigen,!efficiënter!en!effectiever!te!
maken! en! zo! veel! mogelijk! in! overeenstemming! te! brengen! met! het! VRK.! Met! de!
invoering! van! de! Jeugdwet! wordt! de! jeugdhulpverlening! gedecentraliseerd! van! de!
provincies! naar! de! gemeentes.! Het! VN@Comité! maakt! zich! evenwel! zorgen! over! de!
waarborging!van!de!rechten!van!het!kind!als!gevolg!van!deze!decentralisatie.!!
!
Ter!beantwoording!van!de!laatste!deelvraag,!of!de!Nederlandse!jeugdbescherming!en!
recente! ontwikkelingen! oplossingen! kunnen! bieden! voor! de! Arubaanse!
jeugdbescherming,!volgt!hieronder!een!opsomming!en!uitwerking!van!enkele!van!de!in!
hoofdstuk! 2! en! 3! geconstateerde! knelpunten.! Aan! de! hand! van! de! recente!
ontwikkelingen,!het!Nederlandse!jeugdbeschermingssysteem!en!de!aanbevelingen!van!
het!VN@Comité,!volgen!(waar!noodzakelijk)!mogelijke!oplossingen.!Ten!slotte!volgen!de!
beantwoording! van! de! hoofdvraag! en! enkele! aanbevelingen! voor! de! Arubaanse!
jeugdbescherming.!
!
§5.2!Bevindingen!en!mogelijke!oplossingen!voor!de!Arubaanse!civielrechtelijke!
jeugdbescherming!
Het! is! toe! te! juichen! dat! Aruba! naar! aanleiding! van! de! aanbevelingen! van! het! VN@
Comité!en!UNICEF!om!een!(consistent)!overheidsbeleid!in!te!voeren,!momenteel!bezig!
is!met!het!afkondigen!van!een!Integraal!Jeugdbeleid!genaamd!‘Generation!of!Leaders’.!
Tevens! is! het! de! bedoeling! van! de! overheid! om,! met! het! oog! op! de! diverse!
aanbevelingen!van!het!VN@Comité,!over!te!gaan!tot!het!opstellen!en!invoeren!van!een!
nationaal! actieplan! voor! minderjarigen,! een! Nationaal! Strategisch! Actieplan,! om! het!
Integraal!Jeugdbeleid!te!monitoren!en!evalueren.!!
Verder! zijn! in! lijn! met! de! aanbevelingen! van! het! VN@Comité,! naar! aanleiding! van! het!
eerste!en!de!tweede!rapportage,!om!een!onafhankelijke!toezichthoudende!instantie!in!
het! leven! te! roepen,! de! voorbereidingen! getroffen! voor! de! invoering! van! een!
Ombudsman!en!een!Kinderombudsman!per!1!januari!2016.!Met!het!oog!op!de!diverse!
aanbevelingen!van!het!VN@Comité!met!betrekking!tot!art.!19!VRK!(bescherming!tegen!
kindermishandeling),! is! Aruba! ook! voornemens! als! vervolg! op! de! activiteiten! en!
werkzaamheden!van!Bureau!Sostenemi!,!een!landelijke!meldcode!kindermishandeling!
in! te! voeren! en! wettelijk! te! verankeren.! Door! Aruba! wordt,! gezien! deze! huidige!
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ontwikkelingen,! getracht! om! het! jeugdbeschermingssysteem! op! bepaalde! punten! te!
hervormen!en!uiteindelijk!te!versterken.!!
!
Naar! aanleiding! van! de! knelpunten! in! de! Arubaanse! wetgeving! omtrent!
jeugdbescherming,!besproken!in!hoofdstuk!2,!en!de!bevindingen!van!het!VN@Comité,!
besproken! in! hoofdstuk! 3,! worden! hieronder! enkele! belangrijke! knelpunten!
opgesomd:!!
!
Ten!eerste!blijkt!in!de!huidige!regelgeving!geen!duidelijke!relatie!te!bestaan!tussen!het!
opleggen! van! een! ondertoezichtstelling! (lichtste! maatregel)! en! het! falen! van! de!
vrijwillige! jeugdhulpverlening.! Ook! de! taken! en! bevoegdheden! van! de! betrokken!
instanties!zijn!niet!altijd!gecodificeerd.!
In! overeenstemming! met! art.! 3! VRK! (belang! van! het! kind)! en! art.! 8! EVRM,! maar! ook!
art.!20!VRK!(alternatieve!zorg)!en!de!richtlijnen!van!het!VN@Comité!uit!2010,!behoort!
het! overheidsingrijpen! door! middel! van! een! maatregel! van! jeugdbescherming! een!
laatste! middel! te! zijn! (‘measure! of! last! resort’).! Pas! wanneer! blijkt! dat! de! vrijwillige!
jeugdhulpverlening!faalt!of!zal!falen,!kan!worden!overgegaan!tot!het!opleggen!van!een!
gedwongen!maatregel!van!jeugdbescherming.!
In!Nederland!werd!deze!relatie!specifiek!opgenomen!in!het!oude!art.!1:254!lid!1!BWNL!
en! vanaf! 1! januari! 2015! in! het! nieuwe! art.! 1:255! BWNL,! alhoewel! de! terminologie! is!
vereenvoudigd.!Hierdoor!wordt!dit!ook!door!de!rechter!getoetst!en!in!de!beschikking!
opgenomen.!
Het!is!verder!niet!de!bedoeling!dat!door!de!ondertoezichtstelling!steeds!te!verlengen!
dit!een!verkapte!ontheffing!wordt.!Art.!1:255!BWNL!voorziet!in!verband!hiermee!ook!
in!het!voorkomen!van!een!verkapte!ontheffing,!zonder!dat!er!een!limiet!aan!het!aantal!
verlengingen!wordt!opgelegd!door!een!verband!te!leggen!tussen!de!gezagsbeperkende!
en! gezagsbeëindigende! maatregel.! Om! een! minderjarige! (telkens)! onder! toezicht! te!
stellen! dient! volgens! art.! 1:255! BWNL! de! ouder! de! verzorging! en! opvoeding! binnen!
een! aanvaardbare' termijn! in! staat! zijn! te! dragen.! Blijkt! de! ouder! niet! in! staat! om!
binnen! een! aanvaardbare! termijn! de! verzorging! en! opvoeding! te! dragen,! dan! kan!
worden!overgegaan!tot!het!instellen!van!een!gezagsbeëindigende!maatregel.!
!
Ten! tweede! benoemt! de! rechter! volgens! art.! 1:255! BWA! een! gezinsvoogd! die! onder!
zijn'leiding!toezicht!houdt!op!het!kind.!De!rechter!is!in!een!dergelijk!geval!belast!met!
het! toezichthouden! en! is! verantwoordelijk! voor! de! uitvoering! van! de! maatregel.! De!
rechter!is!echter!ook!al!belast!met!het!rechtspreken.!Deze!dubbele!rol!van!de!rechter!
staat! op! gespannen! voet! met! art.! 6! EVRM.! In! overeenstemming! met! art.! 19! VRK! en!
General! Comment! #! 13! dient! telkens! duidelijk! te! blijken! wie! bevoegd! is! tot! de!
uitvoering!en!het!toezichthouden.!!
In! het! Nederlandse! stelsel! is! deze! bevoegdheid! van! de! rechter! ontnomen,! omdat! de!
vertrouwenspersoon!die!als!gezinsvoogd!het!toezicht!uitoefende!vervangen!werd!door!
professioneel! geschoolde! maatschappelijk! werkers,! onder! leiding! van!
gezinsvoogdijinstellingen.! Een! voordeel! van! het! overlaten! van! de! uitvoering! aan! de!
gezinsvoogdijinstelling!is!dat!de!rechter,!met!het!oog!op!art.!6!EVRM,!geen!dubbele!rol!
meer! vervult.! Voorwaarde! is! wel! dat! er! zorg! voor! moet! worden! gedragen! dat! de!
jeugdhulpverleners,! en! dan! vooral! de! gezinsvoogden,! daadwerkelijk! professioneel!
geschoolde!maatschappelijk!werkers!zijn!op!het!gebied!van!jeugdbescherming.!!
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Aruba! heeft! volgens! de! MvT! het! Nederlandse! stelsel! waarin! de! bevoegdheid! van! de!
rechter!tot!het!toezicht!houden!is!ontnomen!bewust!niet!gevolgd.!De!reden!hiervoor!is!
dat! er! eerst! nader! onderzoek! moest! worden! gedaan! of! dit! wel! of! niet! voor! Aruba!
geoorloofd! was.! De! facto! wordt! het! toezicht! echter! uitgevoerd! door! Fundacion! Guia!
Mi,! dat! als! de! enige! gezinsvoogdij@! en! voogdijinstelling! in! Aruba! belast! is! met! het!
uitvoeren! en! het! toezichthouden! op! de! gezinsvoogden! en! ondertoezichtstellingen.!
Hoewel! de! jeugdhulpverleners! het! goed! menen! en! hun! best! doen,! moet! kritisch! de!
vraag! worden! gesteld! of! de! huidige! jeugdhulpverleners,! specifieker! nog:! de!
gezinsvoogden,! degelijk! voldoende! professioneel! geschoold! zijn! om! deze!
toezichthoudende!taak!te!vervullen.!!
!
Ten! derde! wordt! opgemerkt! dat! de! huidige! wettelijke! bepaling! omtrent! de!
uithuisplaatsing!(1:263!BWA)!grotendeels!overeenstemt!met!de!belangrijke!bepalingen!
uit!het!VRK.!Toch!is!een!belangrijke!tekortkoming!te!constateren.!!
In!lijn!met!de!aanbevelingen!van!het!VN@Comité!tot!het!nemen!van!maatregelen!om!
ervoor!te!zorgen!dat!periodiek!toezicht!wordt!gehouden!op!de!plaatsing!van!jongeren!
in!pleeggezinnen!en!instellingen,!is!geconstateerd!dat!art.!25!VRK!(periodieke!evaluatie!
van!plaatsingen)!niet!(volledig)!in!de!huidige!wetgeving!is!geïmplementeerd.!!
Volgens!art.!25!VRK,!art.!20!VRK!en!de!richtlijnen!van!het!VN@Comité!uit!2010!hebben!
minderjarigen!die!uit!huis!zijn!geplaatst!het!recht!op!een!periodieke!evaluatie!van!de!
behandeling! en! omstandigheden! betreffende! de! plaatsing.! Met! periodiek! wordt!
volgens!het!VN@Comité!bedoeld!dat!tijdens!de!duur!van!de!plaatsing,!bij!voorkeur!elke!
drie! maanden,! geëvalueerd! dient! te! worden! hoe! de! opvang,! begeleiding! en!
behandeling! verloopt.! In! verband! met! art.! 20! VRK! is! het! ook! van! belang! dat! er!
duidelijke! regels! zijn! opgesteld! omtrent! de! nazorg! van! minderjarigen! die! na! het!
beëindigen!van!de!maatregel!het!jeugdbeschermingssysteem!verlaten.!!
In! art.! 1:263! BWA! is! de! maximale! duur! van! een! uithuisplaatsing! vastgesteld! conform!
art.!20!VRK!en!de!richtlijnen!uit!2010,!maar!het!is!niet!te!achterhalen!of!de!plaatsing!
periodiek! wordt! geëvalueerd.! Ook! de! taken! en! bevoegdheden! ter! uitvoering! van! de!
maatregelen! zijn! niet! gecodificeerd.! Verder! zijn! er! in! Aruba! geen! regels! te! vinden!
omtrent! de! evaluatie! van! minderjarigen! die! het! jeugdbeschermingssysteem! verlaten!
na!het!beëindigen!van!een!maatregel.!
Ook!in!Nederland!voldoet!de!huidige!wetgeving!(onder!andere!art.!1:265j!BWNL)!niet!
aan!de!vereisten!uit!art.!25!VRK!voor!een!periodieke!evaluatie!en!er!zijn!geen!andere!
regels! te! vinden! omtrent! de! periodieke! evaluatie! van! de! plaatsing.! De! taken! en!
bevoegdheden!van!de!Raad!voor!de!Kinderbescherming!zijn!wel!gecodificeerd!in!onder!
andere! het! Kwaliteitskader! 2015,! maar! hierin! zijn! geen! regels! te! vinden! omtrent! de!
evaluatie! van! de! plaatsing.! Wel! moet! de! jeugdhulpaanbieder! of! de! gecertificeerde!
instelling!conform!de!Jeugdwet!een!plan!van!aanpak!opstellen!voor!de!uitvoering!van!
een!dergelijke!maatregel.!Hoe!de!rechten!uit!art.!25!VRK!in!de!plan!van!aanpak!worden!
gegarandeerd!is!evenwel!niet!(duidelijk)!te!achterhalen.!!
!
Ten!vierde!valt!op!te!merken!dat!in!het!kader!van!de!ontheffing!van!en!ontzetting!uit!
het!ouderlijk!gezag!de!wettelijke!bepalingen!grotendeels!in!overeenstemming!zijn!met!
de! belangrijke! bepalingen! omtrent! jeugdbescherming! uit! het! VRK.! Er! valt! echter! een!
belangrijk!knelpunt!te!constateren!met!betrekking!tot!art.!25!VRK.!In!gevallen!waarbij!
de! voogdijinstelling! na! een! ontheffing! of! ontzetting! tot! voogd! wordt! benoemd,! is!
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volgens!art.!1:305!BWA!jo.!art.!5!Interimbesluit!voogdij!door!rechtspersonen!bepaald!
dat!de!minderjarige!conform!art.!20!VRK!bij!een!pleeggezin!of!in!een!instelling!wordt!
geplaatst.! Volgens! art.! 1:305! BWA! is! de! voogdijinstelling! verplicht! de! Voogdijraad! op!
de! hoogte! te! houden! van! de! plaatsen! waar! de! minderjarige! zich! bevindt! en! is! de!
Voogdijraad!bevoegd!de!plaatsing!te!allen!tijde!te!bezoeken.!Naast!art.!1:305!BWA!en!
art.!5!Interimbesluit!voogdij!door!rechtspersonen!zijn!er!evenwel!geen!andere!regels!te!
vinden! omtrent! de! uitvoering! van! de! plaatsing! door! voogdijinstellingen.! Bovendien!
ontbreekt! er! een! wettelijke! regeling! ten! aanzien! van! de! rechten! en! plichten! van!
pleegouders.!!
Ook! in! Nederland! is! een! art.! 1:305! BWNL! te! vinden,! maar! de! verplichtingen! met!
betrekking!tot!de!periodieke!evaluatie!zijn!volgens!Doek!niet!in!de!huidige!wetgeving!
of!in!de!MvT!verder!uitgewerkt.!!
!
Ten!vijfde!moet!in!lijn!met!de!constateringen!van!het!VN@Comité!worden!opgemerkt!
dat! het! in! Aruba! niet! (altijd)! duidelijk! is! hoe! het! recht! op! nazorg! (‘aftercare’)! is!
gewaarborgd.!Het!gaat!hier!dan!vooral!om!de!nazorg!van!jongeren!die!na!het!bereiken!
van! de! 18@jarige! leeftijd! het! jeugdbeschermingssysteem! verlaten.! De! regels! en!
procedures! met! betrekking! tot! de! desbetreffende! nazorg! zijn! niet! in! de! huidige!
wetgeving!noch!in!enig!ander!beleidsdocument!gecodificeerd.!Met!het!oog!op!art.!19!
lid!2!VRK,!art.!20!VRK!en!de!richtlijnen!van!het!VN@Comité!uit!2010!is!de!verdragsstaat!
genoodzaakt! om! richtlijnen,! beleid! en! specifieke! procedures! op! te! stellen! met!
betrekking! tot! de! nazorg,! de! continuering! van! hulp.! De! verdragspartij! moet! ervoor!
waken! dat! de! jongeren! die! pleeggezinnen! en! instellingen! verlaten! ook! daadwerkelijk!
klaar! zijn! om! zelfstandig! hun! leven! te! kunnen! leiden.! Volgens! het! VN@Comité! wordt!
onder! andere! geen! periodieke! evaluatie! gedaan! naar! de! voortgang! en! de! leef@! en!
woonsituatie!van!jongeren!die!de!pleeggezinnen!of!instellingen!verlaten.!!
In!Nederland!bestaat!de!mogelijkheid!tot!vrijwillige!voortzetting!van!de!hulpverlening!
maar! de! Kinderombudsman! merkt! op! dat! er! een! gebrek! is! aan! nazorg! en! specifieke!
regels!om!deze!jongeren!de!nodige!hulp!te!bieden.!Bovendien!pleit!hij!voor!passende!
(gedwongen)!maatregelen!om!aan!deze!kwetsbare!jongeren!de!noodzakelijke!hulp!te!
bieden,!omdat!deze!jongeren!vaak!zelf!niet!in!staat!zijn!de!gevolgen!van!hun!handelen!
te!overzien.!
!
Ten!zesde!is!in!lijn!met!artt.!19,!20!en!25!VRK!en!ook!de!aanbevelingen!van!het!VN@
Comité! tot! het! opstellen! van! klachtenprocedures! voor! de! residentiële! instellingen,!
pleegzorg!en!andere!relevante!instellingen!die!met!jeugdigen!werken,!het!volgende!op!
te!merken.!Het!Arubaanse!jeugdbeschermingssysteem!voorziet!niet!in!een!klachtrecht!
of! klachtenprocedure,! waarbij! belanghebbenden,! in! overeenstemming! met! de!
richtlijnen!van!het!VN@Comité!uit!2010,!klachten!kunnen!indienen!met!betrekking!tot!
de!aangeboden!hulp!en!plaatsingen!in!de!diverse!instellingen.!
Nederland! voorziet! wel! in! een! klachtrecht,! dat! is! uitgewerkt! in! de! Jeugdwet.! De!
belanghebbenden! hebben! het! recht! om! een! klacht! in! te! dienen! bij! de! diverse!
instellingen!met!betrekking!tot!de!verlening!van!hulp!(vrijwillig!of!gedwongen)!en!de!
uitvoering! van! de! jeugdbeschermingsmaatregelen.! Ook! bij! de! Kinderombudsman!
kunnen!klachten!worden!ingediend.!
Aruba! is! momenteel! wel! bezig! met! de! invoering! van! een! onafhankelijke!
toezichthoudende! instantie,! een! Ombudsman! en! een! Kinderombudsman.! Deze!
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instantie! zou,! naar! mijn! mening! ook! een! klachtenprocedure! kunnen! bevatten! in!
overeenstemming! met! de! eerdere! aanbevelingen! van! het! VN@Comité.! De!
desbetreffende!Landsverordening!dient!vanaf!1!januari!2016!in!werking!te!treden.!!
!
Ten! zevende! kampt! Aruba! met! het! probleem! dat! er! niet! genoeg! instellingen! en!
pleeggezinnen!zijn!en!menskracht!is!om!de!uithuisgeplaatste!kinderen!de!nodige!zorg!
en!hulp!te!bieden,!met!als!gevolg!dat!kinderen!op!een!wachtlijst!komen!te!staan.!Het!
VN@Comité! heeft! zich! tot! drie! keer! toe! kritisch! uitgelaten! over! dit! probleem.! In! de!
beslissing!van!een!rechter!van!het!GEA!in!2009!valt!ook!te!lezen!dat!adequate!plaatsing!
als! een! grote! tekortkoming! wordt! ervaren! in! het! Arubaanse!
jeugdbeschermingssysteem.!!
De!plaatsing@!en!wachtlijstproblematiek!is!evenwel!ook!in!Nederland!te!vinden.!Meer!
financiële! middelen! en! personeel! bleken! een! oplossing! te! zijn.! Verder! voorziet! het!
Nederlandse! jeugdbeschermingssysteem! naar! aanleiding! van! de! verplichtingen! uit!
General! Comment! #! 14,! vanaf! 2009! van! een! ‘Deltamethode’! voor! de! uitvoering! van!
ondertoezichtstellingen.! Als! gevolg! hiervan! zijn! de! wachtlijsten! aanzienlijk! verkort.!
Onderzocht!moet!worden!of!deze!‘Deltamethode’!ook!in!Aruba!tot!een!vermindering!
van!de!wachtlijsten!kan!leiden.!
!
Ten!slotte!is!uit!deze!scriptie!af!te!leiden!dat!art.!3!VRK!(het!belang!van!het!kind)!een!
van! de! vier! basisbeginselen! vormt! van! het! VRK.! De! legitimering! van! het!
overheidsingrijpen!vormt!een!belangrijk!uitgangspunt!in!art.!3!VRK.!Volgens!art.!3!VRK!
en! General! Comment! #! 14! dient! de! verdragspartij! ervoor! te! waken! dat! de! belangen!
van! het! kind! adequaat! zijn! geïntegreerd! en! consistent! worden! toegepast! in! alle!
beslissingen!en!genomen!maatregelen.!Elke!beschikking!van!de!rechter!(maar!ook!elke!
andere!beslissing!in!het!jeugdbeschermingssysteem)!dient!een!afweging!te!omvatten!
van!onder!andere!de!mogelijke!voor@!en!nadelen!voor!de!betrokken!minderjarige,!de!
wijze! waarop! is! omgegaan! met! het! belang! van! het! kind! en! de! redenen! voor! het!
opleggen! van! een! dergelijke! maatregel.! In! overeenstemming! met! art.! 8! EVRM! dient!
ook! telkens! sprake! te! zijn! van! een! zorgvuldige! afweging! van! de! gevolgen! van! de!
genomen! maatregel! op! de! ouders! en! het! kind! en! de! mogelijke! alternatieven.! Doek!
merkt!op!dat!elk!overheidsingrijpen!door!middel!van!jeugdbeschermingsmaatregelen!
in!het!belang!van!het!kind!dient!te!geschieden!en!de!doelen!van!dit!ingrijpen!daarom!
expliciet!dienen!te!worden!vermeld.!!
Het!VN@Comité!heeft!evenwel!geconstateerd!dat!het!belang!van!het!kind!niet!(altijd)!
door! de! rechters! als! een! eerste! overweging! wordt! genomen.! Uit! de! verkregen!
jurisprudentie!valt!ook!niet!(altijd)!duidelijk!af!te!leiden!of!en!hoe!het!belang!van!het!
kind! en/of! art.! 3! VRK! door! de! rechter! in! overweging! is! genomen! bij! het! opleggen! of!
afwijzen!van!een!verzoek!tot!een!maatregel!van!jeugdbescherming.!!
De!Arubaanse!rechters!hebben!op!grond!van!art.!VI.5!lid!2!Streg.!A!en!art.!48a!lid!3!Rv!
wel!een!algemene!motiveringsplicht.!Er!kan!echter!worden!beargumenteerd!dat!deze!
bepalingen!vrij!algemeen!zijn!geformuleerd!en!dat!er!geen!nadere!regels!zijn!te!vinden!
omtrent!de!motivering!van!de!rechter!in!jeugdbeschermingszaken.!!
In!Nederland!moet!de!kinderrechter!volgens!art.!1:255!lid!4!BWNL!jo.!art.!799a!lid!1!Rv!
de! concrete! bedreigingen! in! de! ontwikkeling! van! de! minderjarige! in! de! beschikking!
vermelden,!alsmede!de!daarop!afgestemde!duur!waarvoor!de!ondertoezichtstelling!zal!
gelden,! ook! al! hebben! de! Nederlandse! rechters! een! algemene! motiveringsplicht!
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conform!art.!121!GW!en!art.!30!Rv.!Het!voordeel!voor!het!benoemen!van!de!concrete!
bedreigingen! is! dat! er! duidelijkheid! ontstaat! over! de! reden! voor! een!
ondertoezichtstelling! en! de! voorwaarden! waaronder! de! ondertoezichtstelling! kan!
worden! beëindigd.! De! gezinsvoogd! kan! vervolgens! met! behulp! hiervan! concretere!
werkdoelen! opstellen! en! zelf! uitvoering! geven! aan! de! ondertoezichtstelling.! Een!
mogelijk!nadeel!voor!het!opnemen!van!een!dergelijke!bepaling!is!dat!er!een!zwaardere!
druk! op! de! rechterlijke! macht! wordt! opgelegd! met! als! gevolg! vertraging! in! het!
verstrekken! van! de! nodige! hulp! en! ondersteuning.! Volgens! Doek! hebben! alle! andere!
jeugdbeschermingsmaatregelen!een!soortgelijke!bepaling!nodig.!
!
Voorts!dient!elke!andere!beslissing!in!het!jeugdbeschermingssysteem!een!evaluatie!te!
omvatten! van! onder! andere! de! mogelijke! voor@! en! nadelen! voor! de! betrokken!
minderjarige.!In!verband!hiermee!is!het,!met!het!oog!op!art.!3!VRK!en!art.!8!EVRM,!van!
belang! dat! de! taken! en! bevoegdheden! van! de! instanties! en! betrokken! partijen!
duidelijk! zijn! omschreven.! Hierdoor! worden! de! regels! en! procedures! voor! de!
uitvoering! van! de! jeugdbeschermingsmaatregelen! en! het! toezichthouden! daarop!
duidelijk.! Dit! zorgt! uiteindelijk! ook! voor! het! tegengaan! van! willekeur,! een! duidelijke!
(afbakening!van!de)!taak@!en!bevoegdheidsverdeling,!rechtszekerheid,!zorgvuldigheid,!
betere!communicatie,!coördinatie!en!samenwerking!tussen!de!diverse!instanties!(GO’s!
en! NGO’s).! Als! gevolg! hiervan! zullen! de! instanties! en! partijen! ook! efficiënter! en!
effectiever!te!werk!kunnen!gaan.!
In! Aruba! is! geconstateerd! dat! het! niet! altijd! duidelijk! is! hoe! het! belang! van! het! kind!
door!de!betrokken!instanties!en!partijen!wordt!gewaarborgd,!in!aanmerking!genomen!
dat! ook! de! taken! en! bevoegdheden! van! de! instanties! niet! (altijd)! zijn! gecodificeerd.!
Directie!Voogdijraad!speelt!een!cruciale!rol!in!het!gedwongen!kader!van!het!Arubaanse!
jeugdbeschermingssysteem,!maar!er!ontbreekt!een!Landsverordening!waarin!de!taken!
en! bevoegdheden! van! de! Voogdijraad! zijn! uitgewerkt.! In! de! praktijk! wordt! nog!
gewerkt!met!het!ingetrokken!Voogdijraadbesluit.!Ook!de!taken!en!bevoegdheden!van!
Bureau! Sostenemi! dienen! zo! spoedig! mogelijk! een! wettelijke! basis! te! krijgen.! Verder!
werken!niet!alle!instanties!met!een!kindgericht!beleid.!
!
§5.3!Beantwoording!van!de!hoofdvraag!
De! Arubaanse! wetgeving! omtrent! jeugdbescherming! voldoet! in! principe! aan! de!
verplichtingen!uit!art.!8!EVRM,!omdat!de!overheidsinterventie!bij!wet!is!voorzien.!Bij!
beantwoording! van! de! vraag! of! de! overheidsinterventie! noodzakelijk! is! in! een!
democratische! samenleving! wordt! het! VRK,! en! dan! vooral! art.! 3! VRK,! steeds! als!
richtsnoer!gebruikt.!!
Bij! de! vraag! in! hoeverre! de! Arubaanse! wetgeving! omtrent! (uitvoering! van)! de!
civielrechtelijke! jeugdbescherming! geregeld! is! conform! het! VRK,! valt! te! concluderen!
dat!de!rechten!uit!het!VRK!(artt.!3,!5!jo.!18,!9,!20!en!25)!niet!volledig!zijn!gewaarborgd.!
Aruba! is! onder! andere! voornemens! om,! op! basis! van! de! huidige! ontwikkelingen,! het!
jeugdbeschermingssysteem! te! hervormen! en! uiteindelijk! te! versterken! om! aan! de!
aanbevelingen! van! het! VN@Comité! en! UNICEF! te! voldoen.! Niettemin! zijn! er! diverse!
belangrijke! knelpunten! geconstateerd! die! de! nodige! attentie! behoeven! van! de!
overheid! en! de! diverse! instanties! en! partijen! betrokken! bij! het!
jeugdbeschermingssysteem,! om! zo! spoedig! mogelijk! tot! oplossingen! te! komen.! De!
rechten! uit! art.! 3! VRK! (belang! van! het! kind)! en! art.! 19! VRK! (bescherming! tegen!
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kindermishandeling)! worden! de! facto! niet! voldoende! gewaarborgd.! Verder! komen!
sommige! wettelijke! bepalingen! niet! volledig! overeen! met! de! verplichtingen! uit! het!
VRK.! Zo! worden! de! verplichtingen! uit! art.! 25! VRK! (periodieke! evaluatie! van! de!
plaatsing)!niet!voldoende!gewaarborgd.!Het!is!volgens!het!VN@Comité!ook!niet!alleen!
van! belang! of! de! bewoordingen! van! de! wetgeving! in! overeenstemming! zijn! met! de!
artikelen! van! het! VRK,! maar! ook! of! de! middelen! beschikbaar! zijn! om! deze! wetten!
daadwerkelijk! tot! uitvoering! te! brengen.! Volgens! het! VN@Comité! zijn! de! uitvoering,!
coördinatie,! samenwerking! en! duidelijke! taak@! en! bevoegdheidsverdeling! essentieel!
voor!de!volledige!implementatie!en!waarborging!van!de!kinderrechten.!Zo!blijken!de!
regels! en! procedures! met! betrekking! tot! de! uitvoering! van! het!
jeugdbeschermingssysteem!nog!veel!te!wensen!overlaten,!in!aanmerking!genomen!dat!
ook!de!taken!en!bevoegdheden!van!de!instanties!nauwelijks!gecodificeerd!of!vervallen!
verklaard.!!
De! Nederlandse! jeugdbescherming! biedt! in! veel! gevallen! oplossingen! voor! het!
Arubaanse! jeugdbeschermingssysteem,! alhoewel! er! in! bepaalde! gevallen! nader!
onderzoek!moet!worden!verricht,!rekening!houdend!met!de!verschillende!gewoonten,!
culturele@,! sociale@,! maatschappelijke@! en! economische! achtergrond! van! deze!
Rijksdelen.!
!
§5.4!Naar!een!geïntegreerd!jeugdbeschermingssysteem!voor!Aruba!
Kinderen!zijn!de!toekomst!van!een!staat.!Om!tot!volledige!implementatie!van!het!VRK!
over! te! gaan! dient! de! verdragspartij! er! zorg! voor! te! dragen! dat! de! verplichtingen! uit!
het!VRK!terug!te!vinden!zijn!in!alle!handelen!omtrent!de!jeugdbescherming.!In!verband!
hiermee! wil! ik! een! aantal! aanbevelingen! geven! om! de! huidige! wetgeving! omtrent!
jeugdbescherming! meer! in! overeenstemming! te! brengen! met! de! belangrijkste!
bepalingen!uit!het!VRK:!
1. De!huidige!wet@!en!regelgeving!omtrent!uithuisplaatsing!voldoet!niet!(genoeg)!aan!
de! verplichtingen! omtrent! de! periodieke! evaluatie! beschreven! in! art.! 25! VRK.!
Aanbevolen! wordt! om! in! het! belang! van! het! kind! duidelijke! regels! op! te! nemen!
omtrent! de! periodieke! evaluatie! van! de! uithuisplaatsing! dat! minimaal! elke! 3!
maanden!moet!geschieden!en!de!toezichthoudende!instantie!die!hiermee!is!belast.!
De!aanwijzingen!uit!de!richtlijnen!van!2010!dienen!daarbij!richtinggevend!te!zijn.!!
2. Mutatis!mutandis!geldt!het!onder!punt!1!gestelde!ook!voor!plaatsingen!door!een!
voogdijinstelling!na!een!gezagsontnemende!maatregel.!Een!mogelijkheid!is!om!de!
verplichting!tot!een!evaluatie!te!incorporeren!in!het!huidige!art.!1:305!BWA!of!in!
het!Interimbesluit!voogdij!door!rechtspersonen!rekening!houdend!met!art.!25!VRK.!
Deze! regels! dienen! niet! alleen! in! de! wetgeving! met! betrekking! tot! de!
voogdijinstelling! te! zijn! opgenomen,! maar! ook! in! de! regels! met! betrekking! tot!
pleegzorg!en!plaatsing!in!een!instelling.!
3. Het! is! noodzakelijk! om,! mede! in! verband! met! de! huidige! ontwikkelingen! en! de!
kleinschaligheid!van!het!eiland!en!met!het!oog!op!art.!19!VRK,!onderzoek!te!doen!
naar!de!mogelijkheden!om!een!klachtenprocedure!in!te!voeren!met!betrekking!tot!
het! opleggen! en! uitvoering! van! de! jeugdbeschermingsmaatregelen.! Bij! voorkeur!
wordt! dit! ondergebracht! bij! de! (Kinder)Ombudsman,! zoals! dat! in! Nederland! het!
geval! is.! Het! instellen! van! een! onpartijdige! klachtenprocedure! en!
klachtencommissie! bij! elke! betrokken! instantie! legt! momenteel! een! grotere! druk!
op!de!betrokken!instanties,!die!al!met!onderbezetting!zijn!geconfronteerd.!
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4. Er! moet! nader! onderzoek! worden! gedaan! naar! de! mogelijkheden! in! Aruba! voor!
nazorg! (‘aftercare’)! voor! jongeren! die! na! het! bereiken! van! de! 18@jarige! leeftijd!
pleeggezinnen! of! instellingen! al! dan! niet! vrijwillig! verlaten,! alsmede! na! het!
beëindigen! van! een! jeugdbeschermingsmaatregel.! In! lijn! met! de! constateringen!
van! het! VN@Comité! wordt! aanbevolen! om! afhankelijk! van! de! resultaten! van! dit!
onderzoek! in! ieder! geval! duidelijke! regels! en! procedures! op! te! stellen! voor! wat!
betreft!de!nazorg!en!het!toezicht!op!deze!nazorg,!met!art.!25!VRK!en!de!richtlijnen!
van!het!VN@Comité!uit!2010!als!uitgangspunt.!
5. Het!zou!toe!te!juichen!zijn!als!de!overheid!zo!snel!mogelijk!aan!de!wachtlijsten!voor!
plaatsing!werkt.!Er!dient!eerst!een!uitgebreid!onderzoek!te!worden!gedaan!naar!de!
lange! wachtlijsten! en! de! plaatsingsproblematiek.! Afhankelijk! van! de!
onderzoeksresultaten! dient! een! gericht! plan! te! worden! opgesteld! om! de! zojuist!
genoemde! gebreken! succesvol! aan! te! pakken! en! op! te! lossen.! Vanwege! het!
positieve!resultaat!in!Nederland!bij!het!verkorten!van!de!wachtlijsten!moet!in!dit!
onderzoek! tevens! worden! nagegaan! of! de! Nederlandse! Deltaplanmethode! en/of!
andere!programma’s!oplossingen!bieden!voor!de!wachtlijstproblematiek!in!Aruba.!
Ik!sluit!verder!aan!bij!de!aanbevelingen!van!het!VN@Comité!dat!er!minimaal!genoeg!
personeel!en!financiële!middelen!beschikbaar!moeten!zijn.!!
6. De! huidige! bepaling! omtrent! de! ondertoezichtstelling! moet! zodanig! worden!
herzien! dat! met! het! oog! op! art.! 3! VRK! jo.! 8! EVRM! een! aanknopingspunt! wordt!
gelegd! tussen! de! vrijwillige! en! gedwongen! jeugdhulpverlening,! waarbij! moet!
blijken! dat! een! vrijwillige! maatregel! van! jeugdbescherming! heeft! gefaald! of! naar!
verwachting!zal!falen.!Art.!1:255!BWNL!kan!in!dit!verband!als!richtlijn!dienen.!!
7. In!lijn!met!art.!19!VRK!en!General!Comment!#!14!is!het!aan!te!bevelen!om,!met!het!
oog!op!art.!6!EVRM,!de!toezichthoudende!taak!van!de!rechter,!beschreven!in!art.!
1:254! BWA,! aan! de! gezinsvoogdijinstelling! over! te! laten,! vanwege! de! mogelijke!
overbelasting!van!de!rechtsprekende!macht!en!de!verstrengeling!van!de!taken!van!
de! rechter.! Een! belangrijke! voorwaarde! is! evenwel! dat! de! huidige!
jeugdhulpverleners,! en! dan! vooral! de! gezinsvoogden,! professioneel! en! geschoold!
genoeg! moeten! zijn! om! de! uitvoering! zelfstandig! over! te! kunnen! nemen.! De!
jeugdhulpverleners! dienen! er! zorg! voor! te! dragen! dat! alle! beslissingen! in! het!
belang! van! het! kind! worden! genomen! en! een! evaluatie! omvat! van! de! mogelijke!
voor@! en! nadelen! voor! de! betrokken! minderjarige,! alsmede! de! wijze! waarop! is!
omgegaan!met!het!belang!van!het!kind.!!
8. Het! is! in! lijn! met! art.! 3! VRK! (belang! van! het! kind)! en! de! bijbehorende! General!
Comment! #! 14! noodzakelijk!dat!de!rechterlijke! beslissingen!telkens!een!afweging!
omvatten! van! onder! andere! de! mogelijke! voor@! en! nadelen! voor! de! betrokken!
minderjarige,! de! wijze! waarop! is! omgegaan! met! het! belang! van! het! kind! en! de!
redenen!voor!het!opleggen!van!een!dergelijke!maatregel.!Gedacht!kan!worden!aan!
een!soortgelijk!art.!1:255!lid!4!BWNL!of!art.!799a!Rv!dat!betrekking!heeft!op!alle!
jeugdbeschermingsmaatregelen,!en!niet!alleen!een!ondertoezichtstelling,!zoals!dat!
in!Nederland!het!geval!is.!!
9. De! betrokken! instanties! die! nog! geen! specifiek! beleidsplan! hebben,! worden!
aanbevolen! om! in! overeenstemming! met! art.! 3! VRK! zo! spoedig! mogelijk! een!
kindgericht! beleid! op! te! stellen,! waarbij! het! VRK! en! de! algemene! uitgangspunten!
centraal! worden! gesteld.! General! Comment! #! 14! dient! daarbij! ook! als! richtlijn! te!
dienen.! Het! beleid! moet! het! belang! van! het! kind! voorop! stellen! en! moet! ervoor!
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zorgen! dat! het! belang! van! het! kind! bij! elke! beslissing! in! overweging! wordt!
genomen.!Tevens!moet!het!beleid!ervoor!zorgen!dat!elke!beslissing!een!evaluatie!
omvat! van! onder! andere! de! mogelijke! voor@! en! nadelen! voor! de! betrokken!
minderjarige,!alsmede!de!wijze!waarop!is!omgegaan!met!het!belang!van!het!kind.!!
10. Het!is!verbazingwekkend!dat!in!praktijk!noodgedwongen!nog!steeds!gebruik!wordt!
gemaakt!van!het!ingetrokken!Voogdijraadbesluit.!De!taken!en!bevoegdheden!van!
de! Directie! Voogdijraad! dienen! zo! spoedig! mogelijk,! met! inachtneming! van! het!
VRK,!te!worden!gecodificeerd.!Ook!dienen!de!taken!en!bevoegdheden!van!Bureau!
Sostenemi!een!wettelijke!basis!te!krijgen.!!
11. Opmerkelijk! is! dat! in! het! ontwerp! tot! aanvulling! van! het! BWA! geen! aandacht! is!
besteed!aan!vernieuwing!van!de!jeugdbescherming.!Het!is!wenselijk!dat,!gezien!de!
knelpunten! in! de! huidige! wetgeving! en! het! feit! dat! in! Aruba! nog! de! oude! regels!
voor! jeugdbescherming! van! toepassing! zijn,! tot! vernieuwing! van! de! Arubaanse!
wetgeving!omtrent!jeugdbescherming!wordt!overgegaan!en!deze!wetgeving!in!lijn!
wordt! gebracht! met! het! VRK.! Aanbevolen! wordt! om! de! herziening! van! de!
jeugdbescherming! alsnog! toe! te! voegen! aan! het! laatste! ingediende! ontwerp! tot!
aanvulling!van!het!BWA.!!
!
Het!is!nu!aan!de!Arubaanse!overheid,!de!instanties!en!alle!betrokken!partijen!over!om!
afzonderlijk! en/of! waar! de! noodzaak! blijkt,! gezamenlijk! aan! de! geconstateerde!
knelpunten!te!werken,!de!aanbevelingen!in!overweging!te!nemen!en!te!trachten!om!
de! wetgeving! en! het! jeugdbeschermingssysteem! zo! optimaal! mogelijk! maar! ook! zo!
spoedig! mogelijk! in! overeenstemming! te! brengen! met! het! VRK.! Het! Nederlandse!
jeugdbeschermingssysteem! kan! in! veel! gevallen! als! richtlijn! dienen! voor! de! verdere!
herziening,!hervorming!en!wijziging!van!het!Arubaanse!jeugdbeschermingssysteem.!!
!
Deze! scriptie! wordt! afgesloten! met! een! belangrijke! en! indrukwekkende! mededeling!
van!Ban!Ki@Moon,!Secretaris@Generaal!van!de!Verenigde!Naties!bij!de!25@jarige!viering!
van! het! VRK! in! 2014:' “It! is! fitting! that! we! celebrate! a! quarter! century! of! the!
Convention.!But! we! must! do! more! than! celebrate.!We! must! recommit! ourselves! to!
advancing!the!rights!of!every!child.!To!make!the!vision!of!the!Convention!a!reality!for!
every!child!will!require!innovative!solutions,!a!major!increase!in!resources,!and!political!
will!to!invest!in!children!and!put!their!wellbeing!at!the!centre!of!the!political,!economic!
and!social!agenda”.!484'
!
De! Arubaanse! wetgeving! omtrent! civielrechtelijke! jeugdbescherming! voldoet! in!
bepaalde! gevallen! aan! de! verplichtingen! uit! het! VRK,! maar! er! is! zeker! ruimte! voor!
verbetering!!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
484

!http://www.un.org/en/events/childrenday/sgmessage.shtml!(laatst!geraadpleegd:!22!juli!2015).!

Adrienne I.N. Fräser

Pagina 82

Universiteit van Aruba, FdR

!

!

!

BRONNENLIJST:!
BOEKEN!EN!ARTIKELEN:!
Asser/De!Boer!2006!
J.!de!Boer,!Mr.'C.'Asser’s'Handleiding'tot'de'Beoefening'van'het'Nederlands'Burgerlijk'
Recht,'1.'PersonenV'en'Familierecht,!Zeventiende!druk,!Deventer:!Kluwer!2006.!
!
Asser/De!Boer!2010!
J.!de!Boer,!Mr.'C.'Asser’s'Handleiding'tot'de'Beoefening'van'het'Nederlands'Burgerlijk'
Recht,'1.'PersonenV'en'Familierecht,!Achttiende!druk,!Deventer:!Kluwer!2010.!
!
Blaak!e.a.!2012!
M.!Blaak,!M.!Bruning,!M.!Eijgenraam,!M.!Kaandorp!en!S.!Meuwese,!Handboek'
Internationaal'Jeugdrecht,'Tweede!druk,!Leiden:!Defence!for!Children!2012.!
!
Bruning!2011!
M.R.!Bruning,!De'cliënt'in'de'jeugdzorg'en'jeugdbescherming'vanuit'juridisch'
perspectief,'FJR!2011,!4,!p.!78@86.!
!
Bruning,!Liefaard!en!Vlaardingerbroek!2014!
M.R.!Bruning,!T.!Liefaard!en!P.!Vlaardingerbroek,!Jeugdrecht'en'Jeugdhulp,'Zevende,!
herziene!Druk!Amsterdam:!Reed!Business!Education!2014.!
!
Bruning!en!van!der!Zon!2013!
M.R.!Bruning!en!K.!van!der!Zon,!Out'of'Home,'Out'of'Right?'Rechten'van'minderjarigen'
bij'uithuisplaatsing,'NTM@NJCM!Bulletin!2013,!38,!nr.!4,!p.!500@514.!
!
Cardol!2005!
G.!Cardol,!Het'belang'van'het'kind'in'het'vreemdelingenrecht,!Migrantenrecht,!april!
2005,!nr.!2!p.!52@55.!
!
Cardol!2013!
G.!Cardol,!Eerder'ingrijpen'als'kans?'in:!M.R.!Bruning!en!T.!Liefaard,!
Ondertoezichtstelling!90!jaar!@!versleten!of!vitaal?,!Monografieën!Jeugdrecht!Deel!1,!
Den!Haag:!SDU!Uitgevers!2013,!p.!147!–!161.!'
!
CommissiedWiarda!1971!
Commissie@Wiarda,!Rapport'jeugdbeschermingsrecht,!’s!Gravenhage:!Staatsuitgeverij!
1971.!
!
Doek!2008!!
J.E.!Doek,!De'herziening'jeugdbescherming:'IVRKVproof?,!FJR!2008,!97!(online!via!
Kluwer!Navigator).!
!
Doek!en!Vlaardingerbroek!2009!
J.E.!Doek!en!P.!Vlaardingerbroek,!Jeugdrecht'en'Jeugdzorg,!Zesde!herziene!Druk!
Amsterdam:!Elsevier!Juridisch!2009.!
!
Adrienne I.N. Fräser

Pagina 83

Universiteit van Aruba, FdR

!

!

!

Doek!2013!
J.E.!Doek,!Kinderbescherming'in'de'context'van'het'IVRK,'in:!M.R.!Bruning!en!T.!
Liefaard,!Ondertoezichtstelling!90!jaar!@!versleten!of!vitaal?,!Monografieën!Jeugdrecht!
Deel!1,'Den!Haag:!SDU!Uitgevers!2013,!p.!21!–!35.!!
!
Van!Emmerik!2005!
M.!van!Emmerik,!Toepassing'van'het'Internationale'Kinderrechtenverdrag'in'de'
Nederlandse'rechtspraak,!NJCM@Bulletin!2005,!jrg.!30,!nr.!6,!p.!700@716.!!
!
Fleuren!2004!
J.W.A.!Fleuren,!Een'ieder'verbindende'bepalingen'van'verdragen,'Boom!Juridische!
Uitgevers!2004,!p.!309@310.!
!
Forder!2008!
C.J.!Forder,!Gaat'het'voorontwerp'van'de'Wet'herziening'
kinderbeschermingsmaatregelen'te'ver'of'juist'niet'te'ver'genoeg?!–'Het'voorontwerp'
getoetst'aan'het'EVRM,!Deventer:!Kluwer!2008.!
!
Forder!2013!
C.J.!Forder,!Rechterlijke'creativiteit'en'de'rechten'van'het'kind,!Den!Haag:!Boom!
Juridische!Uitgevers!2013.!
!
Gielen!2014!
M.!Gielen,!In'het'belang'van'het'kind.'Overpeinzingen'over'de'reikwijdte'van'artikel'3'
lid'1'van'het'Verdrag'inzake'de'Rechten'van'het'Kind'binnen'het'civiele'recht,!in:!E.!
Witjens,!V.!Van!Bogaert!en!C.!Bollen,!E!Hofi!di!Ley:!Feestbundel!ter!gelegenheid!van!25!
jaar!Faculteit!der!Rechtsgeleerdheid!van!de!Universiteit!van!Aruba,!’s!Gravenhage:!
Boom!Juridische!Uitgevers!2014,!p.!447!–!465.!
!
De!Graaf,!Mak!en!van!Wijk!2008!
J.H.!de!Graaf,!C.!Mak!en!F.K.!van!Wijk,!Rechten'van'het'Kind'en'Ouderlijke'
Verantwoordelijkheid,!Nijmegen:!Ars!Aequi!Libri!2008.!
!
De!Graaf!e.a.!2010!
J.H.!de!Graaf,!C.!Mak,!F.K.!van!Wijk!en!L.A.!Mulders,!Rechten'van'het'Kind'en'
Autonomie,!Nijmegen:!Ars!Aequi!Libri!2010.!
!
De!Graaf!e.a.!2012!
J.H.!de!Graaf,!M.M.C.!Limbeek,!N.N.!Bahadur!en!N.!van!der!Meij,!De'toepassing'van'het'
Internationaal'Verdrag'inzake'de'Rechten'van'het'Kind'in'de'Nederlandse'rechtspraak,'
Nijmegen:!Ars!Aequi!Libri!2012.!'
!
De!Groot!2006!!
J.!de!Groot,!De'gronden'voor'de'kinderbeschermingsmaatregelen,'in:!H.!van!’t!Hek!e.a.,!
Kinderen!eerst…!Kijken,!zien!en!waarnemen!in!de!wereld!van!kindermishandeling,!
jeugdzorg!en!kinderbescherming,!Assen:!Koninklijke!van!Gorcum!2006,!p.!53!–!71.!!
!

Adrienne I.N. Fräser

Pagina 84

Universiteit van Aruba, FdR

!

!

!

De!Haan!2008!
J.!De!Haan,!Eendrachtig'recht'vormen?'Het'beginsel'van'concordantie'van'rechtspraak,!
NJB!2008,!1922,!p.!2456!–!2460.!
!
Haak!2004!
W.E.!Haak,!Het'Concordantiebeginsel'en'het'Rechtswezen'in'het'Koninkrijk,!in:!L.J.J.!
Rogier!en!H.G.!Hoogers,!50!jaar!Statuut!voor!het!Koninkrijk!der!Nederlanden,!uitgave!
van!het!Ministerie!van!Binnenlandse!Zaken!en!Koninkrijksrelaties,!2004,!p.!139!–!149.!!
!
Henrard!2008!
K.!Henrard,!Mensenrechten'vanuit'internationaal'en'nationaal'perspectief,!Tweede!
druk,!Den!Haag:!Boom!Juridische!Uitgevers!2008.!
!
Hodgkin!en!Newell!2007!
R.!Hodgkin!en!P.!Newell,'Implementation'Handbook'for'the'Convention'on'the'Rights'of'
the'Child,!Geneva:!UNICEF!2007.!
!
Hoogers!en!de!Vries!2002!
G.!Hoogers!en!F.!de!Vries,!Hoofdlijnen'Arubaans'Staatsrecht,'Zutphen:!Walburg!Pers!
2002.!
!
Hoogers!en!Nap!2004!
H.G.!Hoogers!en!M.!Nap,!Het'Statuut,'de'Grondwet,'en'het'Internationale'recht,!in:!
L.J.J.!Rogier!en!H.G.!Hoogers,!50!jaar!Statuut!voor!het!Koninkrijk!der!Nederlanden.!
Bijdragen!voor!het!congres!50!jaar!Statuut!voor!het!Koninkrijk!der!Nederlanden,!2004,!
p.!53!–!86,!verkrijgbaar!op:!
https://www.rug.nl/research/portal/files/2953415/CongresEURRepository.pdf.!
!
Ijzermans!en!van!Schaaijk!2007!
M.G.!Ijzermans!en!G.A.F.M.!van!Schaaijk,!Oefening'baart'kunst,!Derde!druk,!Den!Haag:!
Boom!Juridische!Uitgevers!2007.!
!
Janssen!2014!
L.!Janssen,!Jeugdrecht'Begrepen,'Vierde!druk,!Amersfoort:!Boom!Juridische!Uitgevers!
2014.!
!
Kinderombudsman!2015a!
De!Nationale!Kinderombudsman!M.!Dullaert:!De'jeugdhulp'is'een'grote'proeftuin,'17!
april!2015,!verkrijgbaar!op:!http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders@
professionals/nieuws/kinderombudsman@de@jeugdhulp@is@een@grote@
proeftuin/?id=501.!
!
Kinderombudsman!2015b!
De!Nationale!Kinderombudsman!M.!Dullaert,!Zorg'voor'kwetsbare'18Vjarigen'moet'
beter,!21!mei!2015,!verkrijgbaar!op:!http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders@
professionals/nieuws/kinderombudsman@zorg@voor@kwetsbare@18@jarigen@moet@
beter/?id=521.!

Adrienne I.N. Fräser

Pagina 85

Universiteit van Aruba, FdR

!

!

!

Kloosterboer!2014!
K.!Kloosterboer,!De'kracht'van'het'Kinderrechtenverdrag;'Kinderrechten'in'overzees'
Nederland,!FJR!2014,!5,!p.!19@23.!
!
Koens!1994!
M.J.C.!Koens,!Jeugdigen'in'de'knel:'maatregelen'van'jeugdbescherming'in'de'toekomst!
(oratie!Maastricht),!Deventer:!Kluwer!1994.!
!
Koens!en!Vonken!2012!
M.J.C.!Koens!en!A.P.M.J.!Vonken,!Tekst'&'Commentaar:'PersonenV'en'Familierecht,!
Zevende!druk,!Deventer:!Kluwer!2012.!
!
Kooijmans!e.a.!2008!
P.H.!Kooijmans,!M.M.T.A.!Brus,!N.M.!Blokker!en!L.A.J.!Senden,!Internationaal'
publiekrecht'in'vogelvlucht,'Tiende!druk,!Deventer:!Kluwer!2008.!!
!
Van!der!Linden!e.a.!2014!
A.P.!van!der!Linden,!F.G.A.!ten!Siethoff!en!A.E.I.J.!Zeijlstra@Rijpstra,!Jeugd'en'recht,'
Tiende!druk,!Bohn!Staflue!van!Loghum:!Houten!2014.!
!
Van!Mierlo!2004!
A.I.M.!van!Mierlo,!Civiele'wetgeving'in'evenwicht.'Over'concordantie'van'het'burgerlijk'
recht'en'burgerlijk'procesrecht'binnen'het'Koninkrijk,!in:!L.J.J.!Rogier!en!H.G.!Hoogers,!
50!jaar!Statuut!voor!het!Koninkrijk!der!Nederlanden,!uitgave!van!het!Ministerie!van!
Binnenlandse!Zaken!en!Koninkrijksrelaties.!Bijdragen!voor!het!congres!50!jaar!Statuut!
voor!het!Koninkrijk!der!Nederlanden,!2004,!p.!151!–!166,!(verkrijgbaar!op!
https://www.rug.nl/research/portal/files/2953415/CongresEURRepository.pdf.!
!
Mijnarends!2000!
E.M.!Mijnarends,!De'betekenis'van'het'Internationale'Kinderrechtenverdrag'in'de'
Nederlandse'rechtspraak,!Ars!Aequi'2000,!nr.!2,!p.!82@91.!!
!
Van!Mourik!en!Nuytinck!2015!
M.J.A.!van!Mourik!&!A.J.M.!Nuytinck,!Studiereeks'Burgerlijk'Recht'Deel'1:'PersonenV'en'
familierecht,'huwelijksvermogensrecht'en'erfrecht,!Zesde!druk,!Deventer:!Kluwer!2015.!
!
PI!Research!en!van!Montfoort!2009!
PI!Research!en!A.!van!Montfoort,!Handboek'Deltamethode'Gezinsvoogdij:'De'nieuwe'
methode'voor'de'uitvoering'van'de'ondertoezichtstelling,!Utrecht:!PI!Research/Van!
Montfoort!2009,!verkrijgbaar!op:!
http://kennisbank.mogroep.nl/scrivo/asset.php?id=575962.!
!
Pulles!2011!
G.J.W.!Pulles,!Onduidelijkheid'over'de'rechtstreekse'werking'van'de'kernbepalingen'
van'het'VNVkinderrechtenverdrag,!NJB'2011,!nr.!4,!p.!231@234.!!
!
!

Adrienne I.N. Fräser

Pagina 86

Universiteit van Aruba, FdR

!

!

!

Pulles!en!Wörst!2012!
G.J.W.!Pulles!en!L.J.C.M.!Wörst,!Doorwerking'van'het'IVRK:'de'wetgever'geeft'het'
voorbeeld,'FJR!2012,!64,!p.!184@189.!
!
Pulles!2013!
G.J.W.!Pulles,!Het'Europese'Hof'voor'de'Rechten'van'de'Mens'en'het'IVRK:'Receptie'in'
het'Belang'van'het'Kind,!in:!C.!Mak,!F.K.!van!Wijk,!J.H.!de!Graaf!en!P.J.!Montanus,!
Rechten!van!het!kind!en!waardigheid,!Nijmegen:!Ars!Aequi!Libri,!2013,!p.!109@138.!!
!
Rapport!Kinderombudsman!2015!
De!Nationale!Kinderombudsman!M.!Dullaert,!‘Ik'kan'het'(niet)'zelf’:'een'verkenning'
van'de'problematiek'van'de'continuering'van'(gedwongen)'hulp'aan'kwetsbare'
jongeren'die'de'leeftijd'van'18'bereiken,'21!mei!2015,!verkrijgbaar!op:!
http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck@
uploaded/2015.KOM010Ikkanhetnietzelf.pdf.!
!
Reijnders!2014!
L.!Reijnders,!‘Minister!van!Sociale!Zaken!en!Jeugdbeleid:!Integraal!Jeugdbeleid!en!
koninkrijksplan!kinderrechten!startklaar’,!Uitgeverij'Amigoe'Aruba!20!november!2014,!
jaargang!128,!nr.!268,!p.!1!en!2.!
!
Ruitenberg!2004!
G.!Ruitenberg,!De'uitdaging'van'het'kinderrechtenverdrag'voor'de'Nederlandse'
rechtspraak?,!FJR!2004,!9!(online!via!Kluwer!Navigator).!
!
Van!Schilfgaarde!1999!
P.!van!Schilfgaarde,!Privaatrecht'op'de'Nederlandse'Antillen'en'Aruba:'concordantie'in'
privaatrecht,!WPNR!1999,!6356,!p.!318!–!321.!
!
Schrama!en!de!Vries!2009!
W.M.!Schrama!en!N.H.G.!de!Vries,!Familierecht'geschetst,!Nijmegen:!Ars!Aequi!Libri!
2009.!
!
StrooperdLammerts!en!Vlaardingerbroek!2003!
E.M.!Strooper@Lammerts!en!P.!Vlaardingerbroek,!Themaboek'FamilieV'en'Jeugdrecht,'
Deventer:!Kluwer!2003.!!
!
Van!Unen!1996!
A.A.W.!van!Unen,!Hoofdstukken'uit'het'jeugdhulpverleningsrecht,!Utrecht:!De!
Tijdstroom!1996.!
!
UNICEF!rapport!2013!
De'situatie'van'kinderen'en'jongeren'op'Aruba,'UNICEF!2013.!
!
!
!
!

Adrienne I.N. Fräser

Pagina 87

Universiteit van Aruba, FdR

!

!

!

US!Advisory!Board!on!Child!Abuse!and!Neglect!1990!
US!Advisory!Board!on!Child!Abuse!and!Neglect,!Child'Abuse'and'Neglect:'Critical'first'
steps'in'response'to'a'national'emergency,'Washington!DC:!US!Government!Printing!
Office!1990,!p.!80.!
!
Vlaardingerbroek!2013!
P.!Vlaardingerbroek,!90'jaar'OTS'en'90'jaar'kinderrechters.'Op'naar'de'100'jaar?'in:'
M.R.!Bruning!en!T.!Liefaard,!Ondertoezichtstelling!90!jaar!@!versleten!of!vitaal?,!
Monografieën!Jeugdrecht!Deel!1,!Den!Haag:!SDU!Uitgevers!2013,!p.!135!–!145.!
!
Wortmann!en!van!DuijvendijkdBrand!2012!
S.F.M.!Wortmann!en!J.!van!Duijvendijk@Brand,!Compendium'van'het'personenV'en'
familierecht,!Elfde!druk,!Deventer:!Kluwer!2012.!
!
Van!der!Wal!2014!
H.A.!van!der!Wal,!Kinderrechten'in'Aruba,!FJR,!2014,!13!(online!via!Kluwer!Navigator).!
!
!
!
!

Adrienne I.N. Fräser

Pagina 88

Universiteit van Aruba, FdR

!

!

!

JURISPRUDENTIE:!
Europees!Hof!voor!de!Rechten!van!de!Mens:!
@ EHRM!24!maart!1988!(Olsson!vs.!Zweden)!
@ EHRM!22!juni!1989!(Eriksson!vs.!Zweden)!
@ EHRM!7!augustus!1996,!NJ!1998,!324!(Johansen!vs.!Noorwegen)!!
@ EHRM!23!september!1998!(A.!vs!Verenigd!Koninkrijk)!
@ EHRM!10!mei!2001!(T.P.!en!K.M.!vs.!Verenigd!Koninkrijk)!
@ EHRM!10!mei!2001!(Z.!e.a.!vs!Verenigd!Koninkrijk)!
@ EHRM!10!oktober!2002!(D.P.!&!J.C.!vs!Verenigd!Koninkrijk)!!
@ EHRM!26!november!2002!(E!e.a.!vs.!Verenigd!Koninkrijk)!
@ EHRM!17!december!2002,!NJ!2004,!632!(Venema!vs.!Nederland)!
@ EHRM!8!april!2004,!NJ!2005,!186!(Haase!vs.!Duitsland)!
@ EHRM!25!november!2004,!NJB!2006,!61!(Vitters!vs.!Nederland!
@ EHRM!26!oktober!2006!(Wallova!en!Walla!vs.!Tsjechië)!
@ EHRM!25!november!2008!(K.T!vs.!Noorwegen)!
@ EHRM!18!december!2008!(Saviny!vs.!Oekraïne)!!
@ EHRM!20!maart!2012!(C.A.S.!en!C.S.!vs.!Roemenië)!
@ EHRM!21!september!2012,!NJ!2013,!22!!
Hoge!Raad!der!Nederlanden:!
@ HR!3!maart!1919,!NJ!1919,!371!(Grenstractaat!Aken)!
@ HR!6!april!1967,!NJ!1968,!83!
@ HR!29!juni!1984,!NJ!1984,!767!!
@ HR!30!mei!1986,!NJ!1986,!688!
@ HR!14!april!1989,!NJ!1989,!69!
@ HR!8!februari!1991,!NJ!1991,!325!(Maduro/Rigaud)!
@ HR!13!december!1991,!NJ!1992,!575!
@ HR!14!februari!1997,!NJ!1999,!409!(Zunoca/Aruba)!
@ HR!29!oktober!1999,!NJ!2000,!51!(Geerman/AHE)!
@ HR!13!april!2001,!NJ!2002,!4!en!5!
@ HR!14!juli!2001,!NJ!2001,!418!
@ HR!11!januari!2002,!JOL!2002,!2!
@ HR!26!september!2003,!NJ!2004,!97!
@ HR!7!september!2007,!NJ!2007,!465!
@ HR!4!april!2008,!NJ!2008,!506!
@ HR!27!juni!2008,!LJN!BD3704!
@ HR!21!september!2012,!NJ!2013/22,!LJN:!BW5328!en!herstelarrest:!HR!12!oktober!
2012,!LJN:!BX9968!!
Gerechtshof!Nederland:!
@ Hof!Amsterdam!23!juni!1970,!NJ!1970,!458.!
@ Hof!’s@Hertogenbosch!20!juni!1996,!NJ!1997,!169!
@ Hof!Leeuwaarden!19!augustus!2010,!LJN!BN4793!!
!
Gerecht!in!Eerste!Aanleg!van!Aruba:!
@ Gerecht!in!Eerste!Aanleg!8!oktober!2009,!EJ!nrs.!3050!van!2008!en!1798!van!2007!
@ Gerecht!in!Eerste!Aanleg!21!juni!2011,!EJ!nr.!2878!van!2010!
@ Gerecht!in!Eerste!Aanleg!4!oktober!2011,!EJ!nr.!2365!van!2011!
Adrienne I.N. Fräser

Pagina 89

Universiteit van Aruba, FdR

!
@
@
@
@
@
@
@
@

!

!

Gerecht!in!Eerste!Aanleg!13!maart!2012,!EJ!nr.!444!van!2009!
Gerecht!in!Eerste!Aanleg!24!april!2012,!EJ!nr.!295!van!2011!
Gerecht!in!Eerste!Aanleg!29!januari!2013,!EJ!nr.!98!van!2013!
Gerecht!in!Eerste!Aanleg!9!april!2013,!EJ!nr.!946!van!2012!
Gerecht!in!Eerste!Aanleg!17!september!2013,!EJ!nr.!1755!van!2013!
Gerecht!in!Eerste!Aanleg!25!november!2014,!EJ!nr.!109!van!2014!
Gerecht!in!Eerste!Aanleg!2!juni!2015,!EJ!nr.!2026!van!2014!
Gerecht!in!Eerste!Aanleg!23!juni!2015,!EJ!nr.!565!van!2015!

Rechtbank!Nederland:!
@ Rb.!’s@Gravenhage!8!januari!1973,!NJ!1973,!158!
!
!
VERDRAGEN:!
• Geneva!Declaration!of!the!Rights!of!the!Child,!aangenomen!op!26!september!1924.!
• Declaration!of!the!Rights!of!the!Child!(Verklaring!van!de!Rechten!van!het!kind),!tot!
stand!gekomen!op!20!november!1959,!UN!Document:!A/RES/1386(XIV).!
• Convention!on!the!Rights!of!the!Child!(Verdrag!inzake!de!Rechten!van!het!Kind)!
aangenomen!in!New!York!op!20!November!1989,!Trb.!1990,!46;!vertaling!in!het!
Nederlands,!Trb.!1990,!170!in!Nederland!in!werking!getreden!op!8!maart!1995,!
laatstelijk!gewijzigd!Trb.!2002,!233.!Voor!Aruba:!Goedkeuring!Verdrag!inzake!
Rechten!van!het!Kind!van!18!december!2000,!in!werking!getreden!op!17!januari!
2001,!Trb.!2001,!169.!
o Optional!Protocol!to!the!Convention!on!the!Rights!of!the!Child!on!the!Sale!of!
Children,!Child!Prostitution!and!Child!Pornography!(Facultatief!Protocol!
inzake!de!verkoop!van!kinderen,!kinderprostitutie!en!kinderpornografie!bij!
het!verdrag!inzake!den!rechten!van!het!kind)!aangenomen!in!New!York!op!25!
mei!2000,!Trb.!2001,!63;!vertaling!in!het!Nederlands!Trb.!2001,!130.!
Geratificeerd!door!Nederland!op!23!augustus!2005!en!in!werking!getreden!
op!23!september!2005,!Trb.!2005,!282.!Voor!Aruba:!in!werking!getreden!op!
17!oktober!2006,!Trb.!2006,!250!
o Optional!Protocol!to!the!Convention!on!the!Rights!of!the!Child!(Facultatief!
Protocol!over!de!betrokkenheid!van!kinderen!in!gewapende!conflicten)!
aangenomen!in!New!York!op!25!mei!2000,!Trb.!2001,!36.!Geratificeerd!door!
Nederland!en!Aruba!op!24!september!2009!en!in!werking!getreden!op!24!
oktober!2009,!Trb.!2009,!192.!
o Optional!Protocol!to!the!Convention!on!the!Rights!of!the!Child!on!a!
communications!procedure!(Facultatief!Protocol!bij!het!Verdrag!inzake!de!
rechten!van!het!kind!inzake!een!communicatieprocedure)!aangenomen!in!
New!York!op!19!december!2011!en!in!werking!getreden!op!14!april!2014,!UN!
Document!A/RES/66/138.!
• Europees!Verdrag!tot!bescherming!van!de!Rechten!van!de!Mens!en!de!
fundamentele!vrijheden!(EVRM)!aangenomen!in!Rome,!4!november!1950,!Trb.!
1951,!154!en!laatst!gewijzigd!op!13!mei!2004,!Trb.!2004,!285!
• Internationaal!Verdrag!inzake!Burgerrechten!en!Politieke!Rechten!(IVBPR)!
aangenomen!in!New!York!op!16!december!1966,!Trb.!1969,!99;!vertaling!in!het!

Adrienne I.N. Fräser

Pagina 90

Universiteit van Aruba, FdR

!

!

!

Nederlands,!Trb.!1978,!177,!voor!Nederland!in!werking!getreden!op!11!maart!1979,!
Trb.!1979,!65.!Voor!Aruba!geratificeerd!en!in!werking!getreden!op!1!januari!1986.!
!
RAPPORTAGES,!GENERAL!COMMENTS!en!RICHTLIJNEN:!
Verenigde!Naties!Rapportages!aan!het!Koninkrijk!der!Nederlanden:!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!CRC/C/51/Add.1,!published!on!24!July!1997!
(Netherlands)!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!CRC/C/15/Add.114,!26!October!1999!
(Netherlands)!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!CRC/C/117/Add.1,!published!on!5!June!2003!
(Netherlands)!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!CRC/C/117/Add.2,!published!on!17!June!
2003!(Aruba)!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!CRC/C/15/Add.227,!26!February!2004!(The!
Kingdom!of!the!Netherlands)!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!CRC/C/NLD/3,!published!on!23!July!2008!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!CRC/C/NLD/Q/3,!22!October!2008!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!CRC/C/NLD/Q/3/Add.1,!23!December!2008!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!CRC/NLD/CO/3,!27!March!2009!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!CRC/C/NLD/4,!published!on!19!September!
2014!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!CRC/C/NLD/Q/4,!14!October!2014!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!CRC/C/SR.2003,!28!May!2015!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!CRC/C/NLD/CO/4,!8!June!2015!
Verenigde!Naties!‘General!Comments’:!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!CRC/C/5,!General!Guidelines!regarding!the!
form!and!content!of!initial!reports!to!be!submitted!by!State!Parties!under!Article!
44,!paragraph!1!(a),!of!the!Convention!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!CRC/GC/2003/4,!1!July!2003,!General!
Comment!No.!4,!2003.!!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!CRC/GC/2003/5,!27!November!2003,!
General!Comment!No.!5,!2003.!!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!CRC/C/GC/7/Rev.1,!20!September!2006,!
General!Comment!No.!7,!2005.!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!CRC/C/GC/13,!18!April!2011,!General!
Comment!No.!13,!2011.!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!CRC/C/GC/14,!29!May!2013,!General!
Comment!No.!14,!2013.!!
@ Convention!on!the!Rights!of!the!Child,!Fact!Sheet!no.!10,!Rev.!1.!
Verenigde!Naties!Richtlijnen!en!anderen:!
@ Day!of!General!Discussion,!January!1994:!Role!of!the!family,!CRC/C/34.!
@ United!Nations!General!Assembly!11!October!2002:!A!World!Fit!for!Children,!
A/RES/S@27/2.!
@ Day!of!General!Discussion,!September!2005:!Children!without!parental!care,!
CRC/C/153.!!
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United!Nations!General!Assembly!24!February!2010:!Guidelines!for!the!Alternative!
Care!of!Children,!A/RES/64/142.!

!
ANDERE!DOCUMENTEN:!
Aruba:!
+ Instellingsbesluit!Bureau!Sostenemi!van!4!augustus!2015,!inwerkingtreding!1!
januari!2006,!Landscourant!9!september!2005!(jaargang!2005!editie!no.!19),!p.!7!
+ Beleidsplan!Fundacion!Guia!Mi!2005!–!2010!!
+ Regeerprogramma!2013!–!2017,!‘Binden,!Bouwen!en!Bestendigen’.!
+ Conclusies!van!de!Koninkrijksconferentie!van!2!april!2014!te!Aruba!
+ Plan!van!Aanpak!Kinderrechten!‘Eerste!Aanzet’,!20!november!2014!
+ Conclusies!van!de!Koninkrijksconferentie!van!16!juni!2015!te!Curaçao!
+ Addendum!Actieplan!Kinderrechten!Aruba!2015!
Nederland:!
+ Brochure!Transitiebureau!Jeugd:!‘Stelselwijziging'Jeugdbescherming’,!september!
2012!
+ Brochure!Raad!voor!de!Kinderbescherming:!‘Als'opvoeden'een'probleem'is’,'januari!
2015!
+ Evaluatieonderzoek!Wet!op!de!Jeugdzorg!2009!
+ Parlementaire!Werkgroep!Toekomstverkenning!Jeugdzorg,!Jeugdzorg'dichterbij,!
2010!
!
WEBSITES:!
+ http://www.arubaforeignaffairs.com/afa/getPage.do?page=LEGAL_DIVISION!
(laatst!geraadpleegd:!13!augustus!2015)!
+ www.cjg.nl!
+ http://data.worldbank.org/country/aruba!(laatst!geraadpleegd:!13!oktober!2014)!
+ http://www.defenceforchildren.nl/p/354/4294/mo481@
cg321/kinderrechtencomit%E9@beoordeelt@nederland%3A@%91geweldig@dat@ze@
doorvroegen%21%92!(laatst!geraadpleegd:!6!juli!2015)!
+ http://www.defenceforchildren.nl/p/152/4292/mo233@m80/%7Bpersbericht%7D@
goed@en@slecht@nieuws@voor@kinderen@tijdens@zitting@vn!(laatst!geraadpleegd:!6!juli!
2015)!
+ http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders@
professionals/nieuws/kinderombudsman@zorg@voor@kwetsbare@18@jarigen@moet@
beter/?id=521!(laatst!geraadpleegd:!13!augustus!2015)!
+ http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck@
uploaded/2015.KOM010Ikkanhetnietzelf.pdf!(laatst!geraadpleegd:!13!augustus!
2015)!
+ http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders@professionals/nieuws/nederland@
stevig@op@de@vingers@getikt@door@vn@kinderrechtencomite/?id=535!(laatst!
geraadpleegd:!6!juli!2015)!
+ http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders@
professionals/nieuws/kinderombudsman@de@jeugdhulp@is@een@grote@
proeftuin/?id=501!(laatst!geraadpleegd:!13!augustus!2015)!
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https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33684_jeugdwet!(laatst!geraadpleegd:!
1!juni!2015)!
www.fpnm.aw!
http://hudoc.echr.coe.int!!
http://www.inspectieloketjeugd.nl/de@inspecties/inspectie@jeugdzorg!(laatst!
geraadpleegd:!14!juli!2015)!
http://kennisbank.mogroep.nl/scrivo/asset.php?id=575962!
http://www.keurmerk.nl/NL/Homepage@Keurmerkinstituut!(laatst!geraadpleegd:!6!
juli!2015)!
www.kinderrechten.nl!
https://www.kinderbescherming.nl/wat_doet_de_raad/!
https://www.kinderbescherming.nl/wat_doet_de_raad/bescherming/opvoedingsp
roblemen/index.aspx!(laatst!geraadpleegd:!4!juni!2015).!
https://www.kinderbescherming.nl/hoe_werkt_de_raad/kwaliteitskader/!(laatst!
geraadpleegd:!30!juli!2015)!
http://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws@over@de@jeugdsector/2014/AMHK@wordt@
Veilig@Thuis!(laatst!geraadpleegd:!4!juni!2015)!!
http://www.nji.nl/nl/Jeugdzorg_Evaluatieonderzoek_Wet_091103.pdf!(laatst!
geraadpleegd:!4!juni!2015)!
http://nos.nl/artikel/2040594@stevige@kritiek@op@kinderrechtenbeleid@
nederland.html!(laatst!geraadpleegd:!15!juni!2015)!
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet10rev.1en.pdf!(laatst!
geraadpleegd:!8!mei!2015)!
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/DiscussionDays.aspx!(laatst!
geraadpleegd:!april!2015)!
http://www.odna.org.ec/interna2.html!(laatst!geraadpleegd:!29!oktober!2014)!
http://www.omaruba.aw/beleidsthemas/huiselijk@geweld/!(laatst!geraadpleegd:!
18!juli!2015)!
www.overheid.aw!!
http://www.parlamento.aw/internet/moties_3757/item/motie@5@avp@mbt@besluit@
de@minszja@met@de@minjus@over@te@gaan@tot@versterking@en@uitbreiding@vd@
bevoegdheden@vh@bureau@sostenemi_8191.html!(laatst!geraadpleegd:!17!mei!
2015)!
http://www.parlamento.aw/internet/nieuws_244/item/indiening@ontwerp@
landsverordening@ombudsman_8203.html!(laatst!geraadpleegd:!4!juli!2015)!
http://www.parlamento.aw/internet/vergaderingen_211/pdf/bijzondere@
commissie@ombudsman_2164.html!(laatst!geraadpleegd:!4!juli!2015)!
www.respetami.aw!!
www.richtlijnenjeugdzorg.nl!
www.rijksoverheid.nl/kinderbescherming!
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag@en@antwoord/wat@is@
de@verwijsindex@risicojongeren@vir.html!(laatst!geraadpleegd:!25!mei!2015)!
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk@geweld/hulp@bieden!(laatst!
geraadpleegd:!10!juni!2015)!
http://www.rijksoverheid.nl/documenten@en@
publicaties/richtlijnen/2012/03/19/meldcode@huiselijk@geweld@en@
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kindermishandeling@van@reclassering@nederland.html!(laatst!geraadpleegd:!10!juni!
2015)!
http://www.rijksoverheid.nl/documenten@en@
publicaties/publicaties/2015/06/01/addendum@actieplan@kinderrechten@
aruba.html!(laatst!geraadpleegd:!10!juli!2015)!
http://www.rijksoverheid.nl/documenten@en@
publicaties/rapporten/2014/11/20/plan@van@aanpak@kinderrechten@eerste@
aanzet.html!(laatst!geraadpleegd:!10!juli!2015)!
https://www.rug.nl/research/portal/files/2953415/CongresEURRepository.pdf!
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CRC
&Lang=en!(laatst!geraadpleegd:!15!juli!2015)!
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryC
ode=NLD&Lang=EN!(laatst!geraadpleegd:!4!juli!2015)!
www.treaties.un.org!
http://www.un.org/en/events/childrenday/sgmessage.shtml!(laatst!geraadpleegd:!
22!juli!2015)!
http://www.un@documents.net/!
http://www.unicef.nl/wat@doet@unicef/koninkrijkskinderen/over@het@onderzoek/!
(laatst!geraadpleegd:!13!oktober!2014)!
http://www.unicef.nl/wat@doet@unicef/koninkrijkskinderen/!(laatst!geraadpleegd:!
30!oktober!2014)!
http://www.unicef.nl/nieuws/berichten/2015/06/vn@tikt@nederland@op@vingers@
over@kinderrechten/!(laatst!geraadpleegd:!14!juni!2015)!
http://www.unicef.org/specialsession/wffc/!(laatst!geraadpleegd:!20!november!
2014)!
http://www.unicef.org/specialsession/docs_new/documents/A@RES@S27@2E.pdf!
(laatst!geraadpleegd:!20!november!2014).!
https://verdragenbank.overheid.nl/nl/Verdrag/Details/009290!(laatst!
geraadpleegd:!8!mei!2015)!
https://verdragenbank.overheid.nl/nl/Verdrag/Details/009291!(laatst!
geraadpleegd:!8!mei!2015)!
https://www.voordejeugd.nl/actueel/nieuwsberichten/1582@staatssecretaris@
teeven@feliciteert@gecertificeerde@instellingen!(laatst!geraadpleegd:!6!juli!2015)!!
https://www.voordejeugd.nl/actueel/nieuwsberichten/1582@staatssecretaris@
teeven@feliciteert@gecertificeerde@instellingen!(laatst!geraadpleegd:!6!juli!2015)!
https://www.voordejeugd.nl/ondersteuning/ondersteuning/veelgestelde@
vragen/gecertificeerde@instellingen!(laatst!geraadpleegd:!6!juli!2015)!
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