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Prelude 
 
Abandoned, neglected, abused 
We knew nothing aside from 
Violence, pain, and hurt 
And if left in our situations 
Our chances of success, happiness, even survival 
Would have been slim 
But we were rescued 
And given a second chance in life 
Things aren’t perfect now 
The emotional damage remains 
But we’ve been through the worst 
And we won’t give up now 
So open your heart and you home to us 
The love, safety, and help you could provide 
Might save our lives 
And give us a future 
In return 
We’ll teach you 
That a small gesture, a helping hand, a loving home, 
Can change a life. 
 
 
A.M. Age 161 
Virginia, USA 
 

                                                             
1 Honorary Winner Division B Soulwater Rising Foster Youth Poetry Contest 2006 
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Voorwoord 
Voor u ligt mijn Masterscriptie. Deze scriptie is geschreven ter afsluiting van de opleiding 
Arubaans recht, profiel Privaatrecht.  
 
Met veel plezier, met veel interesse en niet te vergeten ook met frustraties en lichte stress, 
heb ik aan deze scriptie gewerkt. Omdat mijn interesse al een tijd in het personen- en 
familierecht en jeugdrecht ligt, was de keuze om mijn scriptie binnen het personen- en 
familierecht te schrijven snel gemaakt. Anderen dachten daar ook zo over, zoals later 
bleek. Het was dan ook niet makkelijk om een onderwerp te vinden dat geschikt was om 
mijn scriptie aan te wijden, daar onderwerpen die ik in eerste instantie leuk vond, door 
anderen al gekozen waren. Mijn begeleidster, Mr. M. Gielen kwam hier te hulp door een 
paar scriptie-onderwerpen voor te stellen. Wat mij direct aansprak was het onderwerp 
pleegzorg, dus wat de (rechts)positie van pleegouders is in de Arubaanse samenleving. Na 
een gesprek met mijn begeleidster was ik nog gemotiveerder om dit onderwerp te kiezen. 
Zo heb ik mijn onderwerp gekozen. Wat mij vooral opviel, was hoe weinig informatie en 
literatuur beschikbaar is voor wat betreft de Arubaanse regelgeving op het gebied van 
pleegzorg. Deze Masterscriptie rechtsgeleerdheid is het resultaat van een onderzoek naar 
de (rechts)positie van pleegouders op Aruba.  
 
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om een aantal personen te bedanken. Ik had 
deze scriptie niet kunnen schrijven zonder de professionele begeleiding van mr. M. Gielen. 
Ik wil haar dan ook graag bedanken voor haar tijd, ondersteuning, kritische opmerkingen 
en antwoorden op alle vragen. Daarnaast wil ik graag de heer prof. mr. G.R. de Groot 
bedanken voor zijn bereidheid om de taak als tweede lezer op zich te nemen. Ook wil ik 
graag de commissieleden bedanken voor hun bereidheid om deel te nemen in de 
examencommissie. Vervolgens wil ik mw. Anneke Nicolaas-Lucas en mw. Nathalie Tromp 
bedanken voor hun hulp bij het vergaren van informatie over pleegzorg op Aruba. Als 
laatst wil ik graag mijn familie en vrienden bedanken die mij altijd hebben gesteund en 
hebben meegeleefd tijdens de studie en de afstudeerfase. 
 
Ik wens u veel leesplezier toe. 
 
 
 
Ruthlyn A. Webb 
Aruba
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1. Introductie 
 

1.1. Inleiding 
In Aruba lijkt de familieband in de afgelopen jaren onderhevig te zijn aan modernisering 
en individualisering, waardoor de kwaliteit van de gezinsvorm van de extended family 
achteruit ging.2 De extended family is een gezinsvorm waar de familie (famia of family) uit 
meer generaties bestaat.3 Vroeger speelde de extended family een belangrijke rol op het 
gebied van de economische, spirituele en emotionele ondersteuning van het gezin.4 Taken 
die door diverse leden van de extended family gedaan werden, betroffen de socialisering 
van jongeren en de opvang van ouderen en de zorg voor ouderloze en verwaarloosde 
kinderen.5 Ook vertrouwde vrienden konden helpen bij het opvoeden van kinderen, de 
zogenaamde vriendenkring.6 Op Aruba was en is er ook, onder de katholieke bevolking, 
sprake van een ritueel verwantschap, bekend als compadrazgo, het peetouderschap.7 Bij 
de doop, de heilige communie en het vormsel van een kind, of bij het kerkelijk huwelijk 
van een volwassene, kan iemand peter of meter worden en daarmee spiritueel verwante.8 
Aan de compadrazgo zijn verplichtingen verbonden.9 Zo had de peetmoeder de plicht de 
zorg voor het kind over te nemen bij het overlijden van de ouder.10 Dus vroeger werd op 
deze manier in de zorg van het kind voorzien, waardoor men niet snel naar een andere 
vorm van alternatieve zorg ging zoeken. Door de individualisering van de maatschappij 
zijn de familiebanden van de vorm extended family en de vriendenkring achteruit gegaan. 
Er komen hierdoor steeds meer eenoudergezinnen voor. De behoefte aan alternatieve 
vormen van zorg voor kinderen is toegenomen. Als gevolg hiervan is ook de behoefte aan 
pleeggezinnen, die de zorg kinderen op zich nemen, toegenomen. 
 
De meeste kinderen worden door hun ouders opgevoed en kunnen zonder probleem 
opgroeien. De meeste ouders zijn in staat om hun kind de verzorging en opvoeding te 
bieden die hij of zij nodig heeft. Jammer genoeg is dat niet het geval voor alle kinderen. Zo 
zijn er situaties waardoor een kind tijdelijk niet thuis kan wonen. Andere kinderen kunnen 
voor langere tijd of permanent niet thuis wonen. Denk aan situaties zoals verwaarlozing, 
misbruik of geweld. Wanneer blijkt dat een kind niet langer in het eigen gezin kan wonen, 
wordt er gezocht naar een andere oplossing. De kinderen kunnen dan vrijwillig of door 
een kinderbeschermende instantie in een gezinsvervangend huis of bij een gezin geplaatst 
worden die de verzorging en opvoeding dan gedurende bepaalde tijd op zich neemt, het 
zogenaamde pleeggezin. Deze vorm van hulpverlening waarbij begeleiding van 
pleegkinderen, pleegouders en (juridische) ouders gegarandeerd is, wordt pleegzorg 
genoemd.11Aanleiding tot pleegzorg is dus dat de ouders, soms tijdelijk en soms langdurig, 
door verschillende oorzaken niet of niet voldoende in staat zijn om de kinderen binnen het 
eigen gezin de juiste zorg en opvoeding te bieden. 
 
In de afgelopen jaren is er in Nederland meer regelgeving12 ontwikkeld op het gebied van 
pleegzorg algemeen, en voor de rechtspositie van pleegouders in het bijzonder. In Aruba 

                                                             
2 Universiteit van de Nederlands Antillen 2010, p. 74. 
3 Universiteit van de Nederlands Antillen 2010, p. 45. 
4 Universiteit van de Nederlands Antillen 2010, p. 45. 
5 Universiteit van de Nederlands Antillen 2010, p. 45. 
6 Universiteit van de Nederlands Antillen 2010, p. 70. 
7 Alofs en Merkies 2001, p. 40. 
8 Alofs en Merkies 2001, p. 40. 
9 Alofs en Merkies 2001, p. 41. 
10 Alofs en Merkies 2001, p. 41. 
11Van der Linden, ten Siethoff en Zeijlstra-Rijpstra 2014, p. 224. 
12http://www.nji.nl/Pleeggezin-Beleid-Wet--en-regelgeving 
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laat de juridische rechtspositie van de pleegouders nog veel te wensen over. Er bestaat 
weinig wetgeving op het gebied van pleegzorg en er zijn ook geen duidelijke regels. Ook 
het verschil tussen de (rechts)positie van ouders met gezag en pleegouders levert 
problemen op.13 Zo zijn de pleegouders bijvoorbeeld niet bevoegd om beslissingen te 
nemen ten aanzien van de verzorging en opvoeding van het kind, zij hebben immers niet 
het ouderlijk gezag. Aan de andere kant hebben de juridische ouders bij langdurige 
uithuisplaatsing weliswaar het gezag over het kind, maar feitelijk gezien weinig 
zeggenschap over de verzorging en opvoeding van hun kind. De vraag is dan ook hoe dit 
zich verhoudt met het recht op family life zoals neergelegd in artikel 8 van de Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden. En hoe zit het met de 
rechten die een kind heeft krachtens het Verdrag inzake de Rechten van het Kind?  
 

1.2. Probleemstelling en methodiek 
De vraag die in deze scriptie centraal staat luidt: Biedt de bestaande regelgeving op het 
gebied van pleegzorg voldoende bescherming voor de belangen van de pleegouders op 
Aruba? Met andere woorden: wat is de (rechts)positie van pleegouders op Aruba? 
Bij deze vraagstelling zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 
 

 Welke internationale en nationale regelgeving is er van toepassing op het 
gebied van pleegzorg en wat bepalen ze voor Aruba? Bij de nationale 
regelgeving zal een onderscheid gemaakt worden tussen vrijwillige pleegzorg 
en pleegzorg in het kader van opvang na een jeugdmaatregel. 

 Welke invulling wordt er in de rechtspraak gegeven aan de (rechts)positie van 
pleegouders? 

 Wat is de huidige (rechts)positie van pleegouders bij een vrijwillig 
uithuisplaatsing en een gedwongen uithuisplaatsing?  

 Welke knelpunten zijn er met betrekking tot de (rechts)positie van 
pleegouders op Aruba? 

 Hoe is de rechtspositie van pleegouders in Nederland geregeld en kunnen deze 
(juridische) ontwikkelingen een oplossing bieden voor de situatie van 
pleegouders op Aruba? 

 
Door middel van literatuur- en rechtsvergelijkend onderzoek met Nederland wil ik 
onderzoeken of de bestaande regelgeving ten aanzien van pleegzorg voldoende 
waarborgen biedt tot bescherming van de belangen van de pleegouders. Er is voor 
Nederland gekozen, omdat Nederland een vergelijkbare juridische, politieke, sociale en 
economische structuur heeft. Verder is de regelgeving op het gebied van pleegzorg in 
Nederland meer ontwikkeld waardoor het een mogelijke oplossing kan bieden voor 
problemen rondom pleegzorg in Aruba. In het kader van dit onderzoek is alleen aandacht 
besteed aan de rechtspositie van pleegouders die in Aruba ingezetenen zijn. Hoewel bij de 
rechtspositie van pleegouders, de positie van de pleegkinderen een grote rol speelt, zal de 
specifieke rechtspositie van pleegkinderen (zowel ingezetenen als niet-ingezetenen), 
vanwege de gelimiteerde omvang van deze scriptie, niet aan de orde komen.  

 
1.3. Opbouw 
Aan het begin van deze scriptie wordt uiteengezet welke internationale regelgeving van 
toepassing is (hoofdstuk 2). In het daarop volgende hoofdstuk wordt ingegaan op 
nationale regelgeving die van toepassing is (hoofdstuk 3). Vervolgens wordt gekeken naar 
wat enkele internationale en nationale uitspraken bepalen voor de positie van de 
pleegouders (hoofdstuk 4) gevolgd door een beschrijving van de huidige (rechts)positie 

                                                             
13Punselie 2006a, p. 1. 
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van pleegouders op Aruba (hoofdstuk 5), waarin ook de knelpunten van hun 
(rechts)positie behandeld zullen worden. Hierna volgt het hoofdstuk over recente 
Nederlandse regelgeving (hoofdstuk 6) en wat die bepaalt voor de (rechts)positie van 
pleegouders. Tenslotte wordt het onderzoek afgesloten met een conclusie en 
aanbevelingen, waarin een antwoord zal worden gegeven op de vraag of de bestaande 
regelgeving op het gebied van pleegzorg voldoende bescherming biedt voor de belangen 
van de pleegouders op Aruba. 
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2. Pleegzorg en Internationaal familierecht 
 

2.1. Introductie 
Voor een goed beeld van hoe pleegzorg en de daarmee samenhangende rechtspositie van 
pleegouders op Aruba is geregeld, dienen, hoewel pleegzorg onderdeel vormt van het 
nationale personen-en familierecht, eerst de internationale waarborgen op het gebied van 
pleegzorg beschreven te worden. Voor het personen- en familierecht zijn het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden (verder te noemen 
EVRM) en het Verdrag voor de Rechten van het Kind(hierna VRK) de twee belangrijkste 
verdragen. Doordat Aruba deze verdragen heeft geratificeerd moeten de nationale regels 
van het personen- en familierecht in overeenstemming zijn met deze 
mensenrechtenverdragen.14 Een schending van een bepaling uit een verdrag kan niet 
worden gerechtvaardigd omdat het nationale recht nakoming daarvan belet.15Hieronder 
wordt beschreven wat deze twee belangrijke internationale verdragen bepalen voor 
pleegzorg. Eerst zal het EVRM worden beschreven, gevolgd door het VRK.   

 
2.2. Het EVRM 
 

2.2.1. Algemeen 
De Raad van Europa en de Europese Unie hebben het EVRM en de daarop gebaseerde 
rechtspraak ontwikkeld om de mensenrechten, zoals neergelegd in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens, in Europa te verzekeren.16 Het EVRM is op 1 
januari 1986 in werking getreden voor Aruba.17De verbintenissen die op de 
verdragsstaten rusten krachtens art. 1 EVRM impliceren eerst negatieve verplichtingen 
die de lidstaten een onthoudingsplicht opleggen, maar impliceren daarnaast ook soms een 
positieve verplichting18 tot het nemen van de nodige stappen ter bescherming van de 
rechten en vrijheden van de mens. Bepaalde onderdelen van het Nederlandse (en ook het 
Arubaanse) recht, onder andere het strafrecht, het personen- en familierecht en het 
algemene bestuursrecht, hebben in de loop van de jaren 80 en 90 sterke invloed 
ondergaan van het EVRM en de rechtspraak van het EHRM.19 Binnen het personen-en 
familierecht heeft voornamelijk het recht op gezinsleven of family life verankerd in art. 8 
EVRM een grote invloed gehad. Hierna zal dit artikel uitgebreid worden beschreven in § 
2.2.3. Naast art. 8 EVRM is ook art. 6 EVRM dat toegang tot de rechter voor een burger 
garandeert van belang. Art. 6 EVRM geeft eenieder: het recht op toegang tot de rechter20, 
het recht op een eerlijke berechting, het recht op een openbare behandeling en uitspraak, 

                                                             
14 Art. 93 en 94 van de Grondwet geeft aan dat bepalingen van verdragen en van besluiten van 
volkenrechtelijke organisaties ‘die naar haar inhoud eenieder kunnen verbinden’ na hun 
bekendmaking bindende kracht hebben. Wettelijk voorschriften die daarmee in strijd zijn, dienen 
buiten toepassing te blijven. Krachtens art. 5 lid 1 van het Statuut genieten art. 90-96 van de 
Grondwet de status van koninkrijksrecht. 
15 Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 23 mei 1969, Trb. 1972, 51; Vertaling in het 
Nederlands Trb. 19977, 169. Voor Aruba inwerking getreden op 1 januari 1986 Trb. 1996, 89. 
16 Preambule bij Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden Trb. 1951, 154, p. 34. 
17 Op 4 november 1950 in Rome tot stand gekomen Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden Trb. 1951, 154. Voor Aruba in werking 
getreden op 1 januari 1986 Trb. 1989, 153. 
18 Het begrip van de positieve verplichting werd voor het eerst geïntroduceerd in het 
Marckx/Belgie-arrest in het kader van art. 8 EVRM (EHRM 13 juni 1979, NJ 1980, 462) 
19 Gerards en Fleuren 2013, p. 19. 
20 Dit is het enige deel dat niet expliciet in de bepaling is neergelegd, maar uit de rechtspraak is 
afgeleid. Het recht op toegang tot de rechter strekt ertoe om de andere in art. 6 EVRM vermelde 
rechten te realiseren. Zie EHRM 21 februari 1975, appl. No. 4451/70 (Golder/Verenigd Koninkrijk). 
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het recht op afwikkeling van de procedure binnen een redelijke termijn en het recht op 
rechtspraak door een onafhankelijke en onpartijdige rechter.  
 

2.2.2. EHRM 
Met de ratificatie van het EVRM wordt ook op grond van art. 32 EVRM de rechtsmacht van 
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (verder te noemen EHRM) erkent.21 Het 
EHRM is bevoegd recht te spreken in geschillen over het EVRM op grond van art. 32 EVRM 
en kan ook bepalingen van het EVRM als laatste instantie interpreteren. De uitleg die het 
EHRM in een zaak aan een verdragsbepaling geeft, vormt een uitleg res interpretata ofwel 
de uitleg heeft interpretatieve kracht.22 Dat wil zeggen dat de betekenis van de bepalingen 
van het EVRM wordt bepaald door de uitleg die het EHRM daaraan geeft.23 Volgens art. 46 
EVRM zijn de uitspraken van het EHRM uitsluitend bindend voor de partijen. Staten 
kunnen ook niet afwijken van een gevestigde interpretatie van het EVRM door het EHRM 
zonder hun verdragsverplichtingen te schenden. Met andere woorden, een Staat kan 
verantwoordelijk worden gehouden voor rechterlijke uitspraken van de nationale rechter 
die in strijd zijn met de bepalingen van het EVRM (zoals geïnterpreteerd door het EHRM) 
en een schending van het verdrag opleveren.24 Dit geldt voor alle lidstaten die partij zijn 
bij het verdrag. Het EHRM hanteert bij zijn toetsing de zogenaamde margin of 
appreciation-doctrine. Op grond van deze doctrine laat het EHRM de nationale autoriteiten 
ten aanzien van een groot aantal bepalingen een beoordelingsvrijheid.25 
 

2.2.3. Artikel 8 EVRM 
 
2.2.3.1. Family life 
Art. 8 EVRM spreekt uit dat een ieder het recht heeft op eerbiediging van zijn of haar 
privéleven, gezinsleven, woning en correspondentie. Dit recht staat bekend onder de 
verzamelnaam ‘family life’. De opvoeding en verzorging van kinderen door ouders maakt 
deel uit van het gezinsleven.26 Volgens het EHRM vormt de persoonlijke omgang met 
kinderen en het wederzijdse genot van elkaars gezelschap, een belangrijk element van het 
familie- en gezinsleven.27 Ook de uitoefening van ouderlijke rechten en 
verantwoordelijkheden, onder meer ten aanzien van de verblijfplaats van het kind, 
medische behandeling, beperking van de bewegingsvrijheid en andere vrijheden zijn een 
fundamenteel element van het family life.28Om van het recht op gezinsleven of family life te 
kunnen spreken is het van belang te weten tussen welke personen family life bestaat. Uit 
de verdragsbepaling zelf lijkt family life strikt genomen enkel tussen gehuwde echtelieden 
en hun kinderen te bestaan. Echter door Europese en nationale rechtspraak is het begrip 
family life opgerekt. De vraag of er sprake is van family life is afhankelijk van de feitelijke 
situatie. Het EHRM heeft in een aantal zaken bepaald dat tussen bepaalde personen een 
relatie bestaat die als familie- en gezinsleven kan worden aangemerkt. Dit is geen 
limitatieve opsomming. In 1979 heeft het EHRM in de zaak Marckx tegen België 
geoordeeld dat family life tussen de biologische ongehuwde moeder en haar kind ontstaat 
vanaf de geboorte van het kind.29 Tussen het kind en de naaste verwanten, zoals 
grootouders, bestaat familieleven indien deze personen daadwerkelijk een nauwe 

                                                             
21 Zie art. 19 tot en met art. 51 EVRM. 
22 Gerards en Fleuren 2013, p. 43. 
23 Gerards en Fleuren 2013, p. 43. 
24 Gerards en Fleuren 2013, p. 43. 
25Smits 2008, p. 326. 
26 Bruning 2001, p. 403. 
27 EHRM 8 juli 1987, appl. No. 9749/82 (W./United Kingdom). 
28 EHRM 8 juli 1987, appl. No. 9840/82 (W./United Kingdom); EHRM 28 november 1988, appl. No. 
10929/84 (Nielsen/Denmark). 
29 EHRM 13 juni 1979, NJ 1980, 462 (Marckx/België). 
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betrekking hebben met het kind.30 In 1986 heeft het EHRM in de zaak Jolie & Lebrun tegen 
België geoordeeld dat er sprake is van family life tussen een biologische vader en zijn kind 
als de vader het kind heeft erkend.31 In de zaak Johnston tegen Ierland in 1986 heeft het 
EHRM geoordeeld dat bij langdurig ongehuwd samenlevenden en hun kind er ook sprake 
van gezinsleven is, ongeacht of zij van gelijk of verschillend geslacht zijn.32 In 1988 heeft 
het EHRM in de zaak Berrehab tegen Nederland geoordeeld dat ook de relatie die tussen 
echtgenoten wordt geschapen door een wettig huwelijk moet worden aangemerkt als 
gezinsleven en het daaruit geboren kind maakt automatisch deel uit van die relatie.33 Dit 
heeft als consequentie dat door en vanaf de geboorte van het kind, tussen kind en zijn of 
haar juridische ouders een band bestaat die neerkomt op family life.34In 2004 heeft het 
EHRM in de zaak Lebbink tegen Nederland geoordeeld dat er ook sprake kan zijn van 
family life tussen een biologische vader en een kind als er bijkomende omstandigheden 
zijn.35 Volgens het EHRM hangt het bestaan van family life af van het bestaan van een 
nauwe persoonlijke betrekking (‘the real existence in practice of close personal 
ties).36Naar de woorden van het EHRM dient gekeken te worden naar de feitelijke 
verzorging en mate van contact met het kind. In 2010 heeft het EHRM in de zaak Moretto 
en Benedetti tegen Italë geoordeeld dat tussen pleegouders en het kind een family tie of 
gezinsband kan bestaan, waarbij rekening dient te worden gehouden met de volgende 
punten: de duur van de relatie, de kwaliteit van de relatie en de rol die de volwassene 
speelt in het leven van het kind.37 Het EHRM merkte in deze zaak op dat de relatie tussen 
de pleegouders en het kind binnen het concept van het begrip family life viel. Angius merkt 
op dat na invulling van deze punten het in bepaalde gevallen mogelijk is om van 
gezinsleven te spreken in plaats van gezinsband gezien het feit dat om sprake te zijn van 
family life, er sprake moet zijn van ‘een nauwe persoonlijke betrekking’.38 Op grond van de 
duur van de relatie en de rol die de volwassene speelt in het leven van het kind kan er 
mogelijk sprake zijn van een nauwe persoonlijke betrekking.39 Dit arrest zal uitgebreider 
aan de orde komen in § 4.2.1.1. Ook de Hoge Raad heeft in verschillende uitspraken 
expliciet bepaald dat de relatie tussen pleegouders en kinderen onder omstandigheden 
kan worden aangemerkt als family life in de zin van art. 8 EVRM, waarin geen 
ongeoorloofde inmenging mag plaatsvinden.40 
 
2.2.3.2. Inbreuk op Family life 
Eenmaal geconstateerd dat er sprake is van family life, dan is inmenging door de overheid 
slechts toegestaan in gevallen zoals vermeld in art. 8, lid 2 EVRM. De Staat heeft de 
negatieve verplichting om zich te onthouden van ongeoorloofde inmenging in de 
gezinsrelatie.41 Het EHRM benadrukt dat kinderen het meest erbij gebaat zijn als zij bij 
hun ouders kunnen zijn.42 Volgens het EHRM staat de tijdelijkheid van de 
jeugdbeschermingsmaatregelen voorop en lidstaten moeten werken aan de hereniging 

                                                             
30 EHRM 13 juni 1979, NJ 1980, 462 (Marckx/België); zie ook HR 3 juni 2005, NJ 2005, 349.  
31 EHRM 14 mei 1986, appl. No. 11418/85 (Jolie en Lebrun/België). 
32 EHRM 18 december 1986, NJ 1989, 97 (Johnston/Ierland), EHRM 26 mei 1994, NJ 1995, 247 
(Keegan/Ierland). 
33 EHRM 21 juni 1988, appl. No. 10730/84 (Berrehab/Nederland). 
34 EHRM 21 juni 1988, appl. No. 10730/84 (Berrehab/Nederland). 
35 EHRM 1 juni 2004, appl. No. 45582/99 (Lebbink/Nederland).  
36EHRM 1 juni 2004, appl. No. 45582/99 (Lebbink/Nederland) §36. 
37 EHRM 22 november 2010, appl. No. 16318/07 (Moretto en Benedetti/Italië). 
38 Angius 2015, p. 58. 
39 Angius 2015, p. 58. 
40 HR 6 november 1987, NJ 1988, 829; HR 10 maart 1989, NJ 1990, 24; HR 23 maart 1990, NJ 1991, 
149. Zie verder § 4.2.1.2. 
41 Forder 2008, p. 42. 
42 Forder 2008, p. 43. 
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tussen ouders en het kind.43 In ieder geval moet de Staat handelingen verrichten om het 
contact tussen ouder en kind zoveel mogelijk in stand te houden.44 
Volgens lid 2 van art. 8 EVRM is een inmenging op het ouderlijk gezag slechts toegestaan 
als het bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het 
belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het 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. Lid 2 van art. 8 EVRM schrijft vervolgens de volgende procedure voor die aan een 
rechterlijke afweging vooraf gaat.45 
a. Is er sprake van een inbreuk? 
b. Zo ja, is deze inbreuk bij wet voorzien? 
c.  Zo ja, heeft de inbreuk een legitiem doel zoals beschreven/expliciet genoemd in lid 

2(dus een doel expliciet genoemd in lid 2 )? 
d. Zo ja, is de inbreuk noodzakelijk in een democratische samenleving? 

Een dergelijke gerechtvaardigde inbreuk op art. 8 EVRM deed zich voor in de zaak Scott 
tegen het Verenigd Koninkrijk.46In die zaak ging het om een meisje dat in een pleeggezin 
woonde, omdat haar moeder zwaar alcoholverslaafd was. In eerste instantie gingen de 
autoriteiten ervan uit dat het kind terug zou gaan naar de moeder. Door een terugval van 
de moeder en het feit dat zij was opgenomen in een ontwenningskliniek, besloten de 
autoriteiten de optie tot thuisplaatsing te verlaten en te streven naar adoptie. De 
rechtbank oordeelde daarop dat het in het belang van het kind was dat zij zo snel mogelijk 
het pleeggezin moest verlaten om bij haar adoptiefouders te gaan wonen. De moeder 
diende een klacht in bij het EHRM. De klacht hield in dat door de handelswijze van de 
nationale autoriteiten de adoptie van het kind onomkeerbaar was geworden en dat de 
moeder geen enkele kans had om de gang van zaken te beïnvloeden. Het Hof concludeerde 
in die zaak dat er wel een inbreuk was op het family life zoals opgenomen in art 8 lid 1 
EVRM, maar dat de inbreuk noodzakelijk was in een democratische samenleving. De 
autoriteiten hadden in overeenstemming met het nationale recht gehandeld. Het was ook 
proportioneel in verhouding met het na te streven doel, namelijk bescherming van de 
rechten van haar kind. De inbreuk op het family life van de moeder was dus 
gerechtvaardigd op grond van art. 8 lid 2 EVRM. Ook het recht op continuïteit en stabiliteit 
in de opvoeding in een pleeggezin kan een rechtvaardiging vormen voor de inbreuk op het 
family life van de ouders met hun kind. Dit wordt verder in § 4.2.2.1. uitgewerkt. 

 
2.3. VRK 
 
2.3.1. Algemeen 
Op 20 november 1989 werd het Verdrag inzake de Rechten van het kind unaniem 
aanvaard door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het verdrag is voor 
Aruba op 17 januari 2001 in werking getreden.47 Het VRK beoogt juridische, economische 
en sociale bescherming van het kind zowel vóór als na de geboorte en een harmonieuze 
ontwikkeling van het kind te waarborgen, rekening houdend met de culturele waarden en 
tradities van de gemeenschap.48 Dit verdrag is in het bijzonder gericht op de rechten van 

                                                             
43 Bruning 2001, p. 427; Zie EHRM 12 juli 2001, appl. No. 25702/94 (K. En T./Finland). 
44 EHRM 8 april 2004, NJ 2005, 186 m. nt. J. de Boer (Haase/Duitsland). 
45 De Boer, De Langen en Swart 1990, p. 51. 
46 EHRM 8 februari 2000, appl. No. 34745/97 (Scott/Verenigd Koninkrijk). 
47Op 20 november 1989 in New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van het kind, 
Trb. 1990, 46; vertaling in het Nederlands in Trb. 1990, 170. Voor Aruba: Goedkeuring Verdrag 
inzake de rechten van het Kind van 18 december 2000, inwerkingtreding 18 januari 2001, Trb. 
2001,169.  
48 TK 1992/93 22855, nr. 3 (MvT), p. 3. 
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kinderen en kan als juridisch middel, pedagogische boodschap of ook als een sociaal-
politiek instrument worden gebruikt.49 In tegenstelling tot het EVRM, dat van toepassing is 
op alle personen (waaronder minderjarigen), gaat het VRK specifiek over de rechten van 
het kind. De rechten van het VRK kunnen op vele manieren ingedeeld worden. In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op de bepaling die voor pleegzorg relevant is en wordt er een 
indeling gemaakt tussen enerzijds het belang van het kind om door zijn ouders opgevoed 
te worden en anderzijds het bieden van een vorm van alternatieve zorg door de Staat in 
het belang van het kind. 

 
2.3.1. Belang van het kind 
Het eerste lid van art.3 VRK luidt: ‘Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of 
deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk 
welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, 
vormen de belangen van het kind de eerste overweging’. Het belang van het kind is een 
ongrijpbaar en moeilijk in abstracto te benaderen begrip en daardoor gecategoriseerd als 
vaag en juridisch moeilijk te hanteren begrip.50 Het Verenigde Naties-Comité (verder VN-
Comité) heeft in general comment nr. 14 benadrukt dat het belang van het kind niet in zijn 
algemeenheid te geven is, maar om een concrete afweging van factoren vraagt waarbij de 
belangen van het kind steeds de doorslaggevende betekenis heeft.51 Art. 3 VRK vormt een 
van de vier basisprincipes, general principles52, die als een soort leidraad gelden aan de 
hand waarvan de overige artikelen van het VRK moeten worden geïnterpreteerd.53 De 
andere artikelen uit het VRK kunnen in die zin helpen bij het inkleuren van het begrip ‘het 
belang van het kind’. 

 
2.3.3. Rol van de ouders 
Het tweede lid van art. 3 VRK geeft aan de Staten die partij zijn bij het verdrag de positieve 
verplichting om het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor 
het welzijn van het kind. Zij dienen daarbij rekening te houden met de rechten en de 
plichten van de ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn 
voor het kind. De bepaling geeft daarmee uitdrukking aan de gedachte dat de rechten van 
kinderen primair door de ondersteuning van zijn ouders of voogd gewaarborgd worden.54 
De gedachte dat de rechten van kinderen in de eerste plaats door de ondersteuning van 
hun ouders worden gewaarborgd, wordt verder ondersteund door art. 5 VRK.55 De Staten 
moet de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van ouders en voogden ten aanzien 
van de begeleiding van het kind respecteren. De ouderlijke verantwoordelijkheid is verder 
uitgewerkt in art. 18 VRK. Krachtens art. 18 VRK houdt de ouderlijke 
verantwoordelijkheid in dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en 
ontwikkeling van het kind. Het belang van het kind is hun eerste zorg. Art. 18 VRK geeft 
aan dat ouders worden beschermd tegen te zwaar ingrijpen door de Staat.56 De bepaling in 
art. 18 VRK hangt nauw samen en is een uitwerking van art. 5 VRK, dat voorschrijft aan 
ouders om hun kind te voorzien van passende leiding en begeleiding bij de uitoefening van 
de rechten die voortvloeien uit het VRK, ondersteund door de overheid.57 Art. 9 VRK geeft 

                                                             
49 Muewese, Blaak en Kaandorp 2005, p. 4. 
50 Liefaard 2013, p. 223. 
51 General Comment No. 14 (2013), p. 9. 
52 De overige drie zijn het discriminatieverbod (art. 2), het recht op leven en ontwikkeling (art. 6) 
en het recht van kinderen om hun mening te uiten (art. 12). 
53 TK 1992/93 22855, nr. 3 (MvT), p. 9. 
54 TK 1992/93 22855, nr. 3 (MvT), p. 15. 
55 TK 1992/93 22855, nr. 3 (MvT), p. 16. 
56 TK 1992/93 22855, nr. 3 (MvT), p. 27. 
57 Meuwese, Blaak en Kaandorp 2005, p. 151. 
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verder aan dat Staten die partij zijn bij het verdrag ervoor moeten zorgen dat een kind niet 
tegen zijn wil van zijn ouders wordt gescheiden. Een uitzondering hierop is, zo bepaalt het 
artikel verder, indien de bevoegde autoriteiten, onder voorbehoud van rechterlijke 
toetsing, in overeenstemming met het toepasselijke recht en de toepasselijke procedures 
beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind. Zo is scheiding 
noodzakelijk bij de bedreiging van zedelijke of lichamelijke ondergang en misbruik of 
verwaarlozing van een kind door de ouders, zij het wanneer ze samen wonen of ze 
gescheiden leven.58 Alleen door de bevoegde autoriteit mag het besluit genomen worden 
dat scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind.59 

 
2.3.4. Belang van het kind en alternatieve zorg 
Art. 3 lid 2 VRK geeft aan dat de Staat zich verbindt kinderen te verzekeren van de 
bescherming die ze nodig hebben voor hun welzijn en hiervoor passende wettelijke en 
bestuurlijke maatregelen dient te nemen. Als een kind niet in zijn eigen gezin kan 
verblijven, moet de Staat uit hoofde van artikel 20 VRK ervoor zorgen dat het kind ‘recht 
op bijzondere bescherming en bijstand ‘ krijgt, ook wel het recht op alternatieve zorg 
genoemd.60 Lid 3 bevat een opsomming van alternatieve zorg te weten: pleegzorg, kafalah, 
adoptie en plaatsing in een residentiële jeugdzorginstelling. Dit is geen limitatieve 
opsomming dus andere vormen van zorg zijn hiermee derhalve niet uitgesloten.61 Hoezeer 
ook geen expliciete voorkeur voor een bepaalde vorm van zorg in het VRK is opgenomen, 
kan uit de tekst van artikel 20 VRK worden afgeleid dat zorg in een gezinsomgeving de 
voorkeur geniet.62 Bij het overwegen van alternatieve vormen van zorg voor het kind dient 
op passende wijze rekening te worden gehouden met de wenselijkheid van continuïteit in 
de opvoeding van het kind en met de etnische, godsdienstige en culturele achtergrond van 
het kind.63 Het recht op continuïteit in de opvoeding en verzorging van het kind maakt 
deel uit van de belangen van het kind. Een kind, en een pleegkind te meer, heeft recht op 
continuïteit, stabiliteit, hechting en veiligheid.64 De continuïteit in de opvoeding en 
verzorging van het kind vormt de basis voor het plaatsen van een kind in een pleeggezin. 
Zo werd in zaken betreffende gedwongen kinderbeschermingsmaatregelen in rechterlijke 
uitspraken geoordeeld dat het belang van het kind op duidelijkheid en/of continuïteit in 
het opvoedingsperspectief en een ongestoorde hechting zwaarder wegen dan het recht op 
hereniging van de ouder met het kind.65 Dit zal meer uitgebreid in §4.2.2. aan de orde 
komen. Dit recht van het kind vloeit voort uit art. 3 jo. 20 VRK.  

 
2.4. Resumé 
Voor het personen- en familierecht, pleegzorg in het bijzonder, speelt het EVRM en het 
VRK een grote rol. Het in art. 8 EVRM vermelde recht op family life bepaalt dat een ieder 
het recht heeft op eerbiediging van zijn gezinsleven. De opvoeding en verzorging van 
kinderen door ouders maakt deel uit van het gezinsleven. Uit de verdragsbepaling zelf zou 
tussen gehuwde echtlieden en hun kinderen gezinsleven bestaan. Echter door rechtspraak 
van het EHRM kan family life ook bestaan tussen meer personen dan alleen tussen 

                                                             
58 TK 1992/93 22855, nr. 3 (MvT), p. 19. 
59 Meuwese, Blaak en Kaandorp 2005, p. 98. 
60 Phillips 2011, p. 295. 
61 Phillips 2011, p. 295. 
62 Detrick 1999, p. 336. ‘The order of their form of alternative care listen in Article 20(3), as well as 
the insertion of the words “or, if necessary” between “adoption” and placement in suitable 
institutions for the care of children”, reflect the preference for alternative care by another 
substitute family.’ 
63 Meuwese, Blaak en Kaandorp 2005, p. 182. 
64 Meuwese, Blaak en Kaandorp 2005, p. 182. 
65 Meuwese, Blaak en Kaandorp 2005, p. 56. 
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ouder(s) en kind, zoals tussen een biologische ongehuwde moeder en haar kind of tussen 
een vader en zijn kind als het vader het kind heeft erkend. Indien er sprake is van een 
nauwe persoonlijke betrekking tussen het kind en anderen kan ook family life bestaan. 
Lidstaten die het verdrag hebben geratificeerd dienen zich te houden aan de interpretatie 
van het EHRM. Zo heeft het EHRM geoordeeld in de zaak Moretto en Benedetti tegen Italië 
dat tussen pleegouders en kind een family tie of gezinsband kan bestaan, wat onder het 
concept van het begrip family life valt. Factoren die een rol spelen zijn onder andere: de 
duur van de relatie, de kwaliteit van de relatie en de rol die de volwassene speelt in het 
leven van het kind. Indien er sprake is van family life (ook tussen pleegouders en het 
pleegkind), dan mag de overheid niet op een ongeoorloofde wijze inmengen. Inmenging is 
slechts toegestaan indien de inbreuk bij wet is voorzien, een legitiem doel heeft en het 
noodzakelijk is in een democratische samenleving. Bescherming van de rechten van het 
kind kan een rechtvaardiging vormen voor overheidsinterventie. Ook het recht op 
continuïteit en stabiliteit in de opvoeding rechtvaardigt een inbreuk op art. 8 EVRM. 
Naast het EVRM speelt het VRK, dat specifiek over de rechten van het kind gaat, een grote 
rol. Volgens art. 3 van het VRK dienen de belangen van het kind de belangrijkste 
overweging te vormen in aangelegenheden betreffende de minderjarige. Voor pleegzorg 
spelen enerzijds het belang van het kind om door zijn ouder te worden opgevoed en 
anderzijds het belang van het kind om ongestoord in een veilige omgeving op te groeien en 
zich te ontwikkelen een belangrijke rol. Uit de bewoordingen van de bepaling kan worden 
afgeleid dat de rechten van kinderen primair door de ouders dienen te worden 
gewaarborgd. Staten die partijen zijn bij het verdrag moeten dit respecteren en dienen 
ervoor te zorgen dat een kind niet tegen zijn wil van zijn ouder wordt gescheiden (art. 5 en 
art. 9 VRK). De overheid moet ervoor zorgen dat het kind recht op bescherming en 
bijstand krijgt in het eigen gezin. Indien dit niet mogelijk en scheiding in het belang van 
het kind is, dient de overheid krachtens art 20 VRK ervoor te zorgen dat het kind recht op 
bijzondere bescherming en bijstand krijgt, oftewel het recht op alternatieve zorg. Uit de 
bewoordingen van artikel 20 lid 3 VRK dient deze zorg bij voorkeur in een 
gezinsomgeving te zijn, waaronder pleegzorg. Een kind, en een pleegkind temeer, heeft 
krachten art. 3 jo. art. 20 VRK recht op continuïteit en stabiliteit, hechting en veiligheid. Dit 
vormt de basis voor plaatsen in een pleeggezin. Het recht van het kind op continuïteit en 
stabiliteit in het opvoedingsperspectief kan soms zwaarder wegen dan het recht op 
hereniging van de ouders met het kind. 
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3. Pleegzorg en nationaal familierecht 
 
3.1. Introductie 
Zoals in §1.1. aangehaald, vormt pleegzorg een onderdeel van het personen-en 
familierecht. Het personen-en familierecht wordt geregeld in Boek 1 van het Burgerlijke 
Wetboek van Aruba (hierna BWA). Plaatsing in een pleeggezin komt zowel in het vrijwillig 
kader als na het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel (ook justitiële plaatsing 
genoemd) voor. Om de vraag in het kader van dit onderzoek goed te kunnen 
beantwoorden is daarom ook van belang om kort in te gaan op wat het huidige wettelijke 
kader van het civielrechtelijke jeugdbeschermingsrecht is alsmede het kader waarin 
vrijwillig jeugdhulpverlening wordt aangeboden. In dit hoofdstuk wordt eerst aangegeven 
wat het begrip pleegzorg inhoudt en de vormen waarin pleegzorg voorkomt. Daarnaast 
wordt ingegaan op vrijwillige plaatsing gevolgd door de plaatsing als gevolg van een 
opgelegde kinderbeschermingsmaatregel opgenomen in Boek 1 BWA. Het wettelijke kader 
waarbinnen een kind in een pleeggezin wordt geplaatst bepaalt namelijk welke positie 
ouders en pleegouders hebben ten opzichte van het kind en welke personen en/of 
instanties zeggenschap hebben over het kind.  

 
3.2. Begrip en vorm van pleegzorg 
In de introductie werd al aangehaald dat de vorm van hulpverlening waarbij begeleiding 
van pleegkinderen, pleegouders en ouders gegarandeerd is, pleegzorg wordt genoemd.66 
De begrippen pleegzorg, pleegouder c.q. pleeggezin komen niet als zodanig voor in de 
Arubaanse wet. In het BWA wordt de verzorging door een pleegouder omschreven als 
‘verzorging en opvoeding door een ander of anderen dan zijn ouders die het gezag over 
hem uitoefenen’.67 In dit opzicht kan een brede groep van personen pleegouder worden. 
Het gezag heeft, volgens de wetgever betrekking op drie aspecten van het gezag, te weten; 
op de persoon van de minderjarige (de plicht en het recht van de ouders om zijn 
minderjarige kind te verzorgen en op te voeden), het bewind over diens vermogen en de 
vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen zowel in als buiten rechte (art. 1:245 lid 4 
jo. 1:247 lid 1BWA). Naast de wet kennen we een gezinsvoogdijinstelling in Aruba. De 
voogdij- en gezinsvoogdijinstelling ‘Fundashon Guia Mi’68, heeft een aparte afdeling 
specifiek voor pleeggezinnen bekend als de Pleeggezinnencentrale (Centro Famia di 
Criansa Arubano ((CFCA)).69 Bij de Pleeggezinnencentrale worden, via beleid en intern 
protocol, meerdere voorwaarden gesteld aan het pleegouderschap. Het moet gaan om 
partners, die ten minste 21 jaar oud zijn, een stabiele woonomgeving hebben, niet 
beschikken over een strafblad, bereid zijn mee te werken aan de begeleiding door een 
pleegzorgmedewerker en contact te houden met de juridische ouders van het 
kind.70Pleegzorg kan verder op verschillende manieren ingedeeld worden. Bij de 
Pleeggezinnencentrale kunnen de volgende vormen van pleegzorg worden onderscheiden: 
pleeggezinnen in crisissituaties, kortdurende pleegzorg, vakantiepleegzorg en/of 
weekendpleegzorg, langdurige pleegzorg en pleegzorg voor gehandicapten.71 Ook bestaat 
er een onderscheid tussen netwerk- en bestandsplaatsing. Netwerkplaatsing betreft 
plaatsing bij een familielid of bekende.72 Bij een bestandsplaatsing is er voor de plaatsing 

                                                             
66 Van der Linden, ten Siethoff en Zeijlstra-Rijpstra 2014, p. 224. 
67 Zie bijvoorbeeld art. 1:253s BWA. 
68 Interimbesluit voogdij voor rechtspersoon ter uitvoering van art. 1:302 lid 1 BWA, AB 2013, 24. 
69 Beleidsplan Fundashon Guia Mi 2005-2010, p. 4. 
70 Interview met Nathalie Tromp, pleegzorgmedewerkster bij C.F.C.A. Gehouden op 26 februari 
2015.  
71Beleidsplan Fundashon Guia Mi 2005-2010, p. 17. 
72 Bastiaensen en Kramer 2012, p. 43. 
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geen relatie tussen het pleegkind en de pleegouders vereist.73 Een ander onderscheid dat 
gemaakt kan worden tussen de verschillende vormen van pleegzorg, dat in juridisch 
opzicht van belang is, is het onderscheid tussen plaatsing bij een pleeggezin in het kader 
van vrijwillige jeugdhulpverlening en plaatsing als gevolg van het opleggen van een 
kinderbeschermingsmaatregel.  
 

3.3. Vrijwillige Plaatsing 
De rechten en plichten van pleegouders en pleegkinderen zijn mede afhankelijk van de 
vraag of er sprake is van een vrijwillige jeugdhulpverlening of justitiële 
kinderbeschermingsmaatregel.74 Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor 
ouders al dan niet op eigen initiatief, maar wel vrijwillig beslissen hun kind elders onder te 
brengen. Bij een zodanig vrijwillige uithuisplaatsing (verder UHP) kunnen ouders hun 
kind in een pleeggezin plaatsen. De wet spreekt niet van vrijwillige UHP. Wel kan uit art. 
1:253s en 1:336a BWA worden afgeleid dat het bij vrijwillige UHP gaat om een kind dat 
met instemming van zijn ouders of met instemming van een voogd die het gezag over hem 
uitoefent, door een of meer anderen als behorend tot het gezin wordt verzorgd en 
opgevoed. De zinsnede ‘met toestemming van de ouders’ geeft aan dat de plaatsing in het 
pleeggezin niet in het kader van een justitiële kinderbeschermingsmaatregel plaatsvindt, 
maar het zegt niet of de ouders uit eigen beweging of met hulp van een 
jeugdhulpverleningsinstantie het kind in een pleeggezin hebben geplaatst. Punselie75 
maakt een onderscheid tussen informele plaatsing en een plaatsing waarbij de overheid 
betrokken is. Hebben de ouders zelf besloten het kind bij pleegouders te plaatsen dan 
spreken we van informele plaatsing.76 Denk bijvoorbeeld aan: als een ouder, op eigen 
initiatief, zelf het kind bij een ander familielid of bekende plaatst. Op deze vorm van 
plaatsing vindt geen toezicht door de overheid plaats. Het kan ook voorkomen dat een 
ouder die moeite heeft om zijn of haar kind op te voeden hulp gaat zoeken bij de Directie 
Sociale Zaken. Directie Sociale Zaken is belast met vrijwillige jeugdhulpverlening.77 Zij 
kunnen dan samen, met toestemming en medewerking van de juridische ouders, tot de 
conclusie komen het kind tijdelijk in een andere woonomgeving te plaatsen. Het verschil 
tussen deze vormen van vrijwillige plaatsing en een justitiële plaatsing is dat hier geen 
sprake is van een justitiële kinderbeschermingsmaatregel, omdat de ouders instemmen en 
volledig het gezag over hun kind behouden.78 Hetzelfde geldt als een kind onder voogdij 
staat van een natuurlijke persoon en deze instemt met plaatsing van het kind in een 
pleeggezin, dan is er ook sprake van een vrijwillige plaatsing.79 
In het kader van vrijwillige plaatsing kunnen pleegouders het zogenaamd ‘blokkaderecht’ 
inroepen. Het blokkaderecht houdt kort gezegd in dat wanneer een kind met de 
toestemming van zijn met gezag belaste ouders of voogd ten minste 1 jaar in een 
pleeggezin is verzorgd en opgevoed, de ouders of voogd het kind niet zonder toestemming 
van de pleegouders uit het pleeggezin kunnen weghalen (art. 1:253s en 1:336a BWA). De 
ouders zullen dan de rechter moeten verzoeken om vervangende toestemming te krijgen. 
Zie uitgebreid hierover § 5.3. 
 

                                                             
73 Bastiaensen en Kramer 2012, p. 43. 
74 Welke rechten en plichten dit zijn, komt in hoofdstuk 4 aan de orde. 
75 Punselie 2006a, p. 26. 
76Punselie 2006a, p. 24. 
77 Krachtens de Landsverordening maatschappelijke zorg, AB 1989 no. GT 27 jo. het Landsbesluit 
bijstandsverlening, AB 1988 no. 88. 
78Punselie 2006a, p. 26. 
79Punselie 2006a, p. 26-27. 
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3.4.Kinderbeschermingsmaatregelen 
 
3.4.1. Algemeen 
Een belangrijke begrenzing van het ouderlijk gezag of de voogdij betreft de justitiële 
jeugdzorgmaatregelen, ook wel kinderbeschermingsmaatregelen of 
jeugdbeschermingsmaatregelen genoemd.80 Het vrijwillig hulpverleningsaanbod is niet 
altijd voldoende om de minderjarige bescherming te bieden. Wanneer de lichamelijke of 
geestelijke ontwikkeling van een minderjarige in ernstige mate wordt geschaad of 
bedreigd, kan de overheid middels het treffen van maatregelen van kinderbescherming de 
minderjarige beschermen.81De maatregelen van kinderbescherming bieden dus een 
uitkomst om de bescherming langs civielrechtelijke weg alsnog te kunnen garanderen.82 
Het doel van het toepassen van dergelijke maatregelen is het wegnemen van de 
bedreigende situatie waarin de minderjarige zich bevindt.83 Bij de toepassing van een 
kinderbeschermingsmaatregel wordt door de overheid een inbreuk gemaakt op het recht 
op respect van familie-en gezinsleven zoals opgenomen in art. 8 EVRM en dienen de 
kinderbeschermingsmaatregelen als ultimum remedium te worden gebruikt en kunnen 
derhalve alleen door een rechter worden opgelegd.84 Dat betekent dat 
kinderbeschermingsmaatregelen alleen worden toegepast als alle andere minder 
ingrijpende mogelijkheden hebben gefaald. Inbreuk op het ouderlijk gezag is slechts 
toegestaan indien vaststaat dat het belang van het kind er meer mee is gediend dat het 
gezag wordt aangetast dan met het achterwege laten van ingrijpen.85 Dat vormt dan een 
rechtvaardigingsgrond voor overheidsinterventie in het gezinsleven.86 Onvermogen om 
kinderen behoorlijk op te voeden en te verzorgen, alsmede misbruik van ouderlijk gezag, 
rechtvaardigen in het belang van het kind een inbreuk op de onaantastbaarheid van dat 
gezag.87Door deze maatregelen wordt het ouderlijk gezag beperkt dan wel (gedeeltelijk of 
geheel) ontnomen. In onderstaande paragrafen zullen de mogelijke 
kinderbeschermingsmaatregelen worden beschreven. 

 
3.4.2. Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing 
Een minderjarige kan ingevolge art. 1:254 lid 1 BWA (art. 1:326 BWA voor onder voogdij 
staande minderjarigen) onder toezicht worden gesteld indien hij of zij zodanig opgroeit 
dat zijn of haar zedelijke of geestelijke belangen worden bedreigd. De gevallen waarin 
deze maatregel uitgesproken kan worden zijn niet limitatief of expliciet in de wet vermeld. 
Ze zijn divers en worden meestal gekenmerkt door een complexe problematiek: gedrags-
en opvoedingsstoornissen, bepaalde gevallen van kindermishandeling, verslaving, 
crimineel gedrag, ernstige problemen van de ouders die hun weerslag hebben op de 
kinderen, al dan niet in combinatie met elkaar.88 In een dergelijk geval kan de rechter de 
minderjarige onder toezicht stellen. Van de justitiële kinderbeschermingsmaatregelen is 
de ondertoezichtstelling (verder te noemen OTS) de minst ingrijpende, aangezien het kind 
in beginsel in zijn eigen omgeving blijft en hulp wordt geboden die erop gericht is de band 
in het gezin te versterken.89 Ouders behouden het gezag over het kind hoewel hun 
zeggenschap over het kind aan banden is gelegd. Het toepassen van de maatregel van OTS 

                                                             
80Vlaardingerbroek 2011, p. 402. 
81Doek enVlaardingerbroek 2001, p. 268. 
82 Bruning 2001, p. 4. 
83Vlaardingerbroek 2011, p. 409. 
84 Bruning 2001, p. 404. 
85Vlaardingerbroek 2011, p 404. 
86 Bruning 2001, p. 3. 
87Vlaardingerbroek 2011, p. 405. 
88 Van der Linden, ten Siethoff en Zeijlstra-Rijpstra 2001, p. 83. 
89 Van der Linden, ten Siethoff en Zeijlstra-Rijpstra 2014, p. 101. 
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betekent een inmenging in het gezinsleven van ouders en hun kind krachtens art. 8 EVRM. 
Deze maatregel is slechts gerechtvaardigd indien zij berust op de in de wet aangegeven 
gronden en dient ter bescherming van het belang van het kind.90 De rechter kan dit doen 
op verzoek van één van de ouders, bloed-of aanverwanten tot en met de vierde graad, 
de Voogdijraad of op vordering van het openbaar ministerie, maar ook op verzoek van de 
pleegouders.91 Pleegouders kregen deze bevoegdheid op 1 januari 2002 bij de invoering 
van het BWA.92 Hierbij wordt een gezinsvoogd toegewezen die het kind onder toezicht 
houdt (art. 1:255 BWA). De OTS is geldig voor hoogstens één jaar, waarbij verlenging van 
ten hoogste één jaar telkens mogelijk is (art. 1:258 BWA). Dit artikel hangt samen met art. 
25 VRK waarin bepaald is, dat een kind recht heeft op een regelmatige evaluatie van zijn of 
haar behandeling en of de UHP nog nodig is.93 
 
In principe blijft het kind bij OTS thuis wonen, maar als dit in het belang van de verzorging 
en opvoeding van het kind is, kan de kinderrechter een machtiging afgeven om het kind uit 
huis te plaatsen (art. 1:262 en 1:263 BWA). De onder toezicht gestelde minderjarige kan in 
deze periode in een inrichting of bij een pleeggezin worden geplaatst (art. 1:263 lid 1 
BWA). Een UHP in het kader van een OTS heeft per definitie een tijdelijk karakter.94Ook in 
omvang van hun gezag beperkt, doordat ze de aanwijzing van de gezinsvoogd moeten 
opvolgen. Een UHP in het kader van een justitiële kinderbeschermingsmaatregel kan niet 
los worden gezien van de OTS; zij vinden altijd samen plaats. Bij een situatie waarin het 
kind ernstig en onmiddellijk gevaar loopt en snel uit huis geplaatst moet worden, kan de 
rechter een voorlopige OTS met UHP opleggen (art 1:257 BWA). De pleegouders krijgen in 
deze situatie geen gezagsbevoegdheid en nemen slechts feitelijk de tijdelijke verzorging en 
opvoeding van het kind voor hun rekening.95 

 
3.4.3. Ontheffing en ontzetting uit het gezag 
Definitieve ontneming van het gezag gebeurt door ontheffing dan wel ontzetting van het 
gezag. Dat wil zeggen dat ouders wel juridische ouders van het kind blijven, maar ze 
hebben geen zeggenschap meer over hun kind. De gronden voor ontheffing van het 
ouderlijk gezag zijn ongeschiktheid of onmacht van een ouder om zijn plicht tot verzorging 
en opvoeding van zijn kind te vervullen (art. 1:266 BWA). Denk bijvoorbeeld aan gevallen 
waarin beide ouders zwakbegaafd zijn. Kenmerkend bij ontheffing is dat er niet op de 
eerste plaats verwijtbaar gedrag ten grondslag aan ligt.96 Ontheffing kan worden verzocht 
door de Voogdijraad, het openbaar ministerie of door de pleegouders, als er sprake is van 
vrijwillige UHP en zij een succesvol beroep hebben gedaan op hun blokkaderecht, (art. 
1:267 jo. 1:253s BWA). De ontheffing kan in principe niet worden uitgesproken als de 
ouder zich daartegen verzet. Dat wil echter niet zeggen dat ouders hun toestemming 
moeten geven.97 Men spreekt van vrijwillige ontneming, maar hier is geen sprake van 
vrijwillige hulpverlening. De wet geeft een aantal gronden aan die ertoe kunnen leiden dat 

                                                             
90Bruning 2001, p. 4. 
91art. 1:254 lid 2 BWA 
92 Zie HR 10 maart 1989, NJ 1990, 24, waarin de Hoge Raad oordeelde dat deze bevoegdheid aan 
pleegouders toekomt met het oog op de bescherming van hun gezinsleven met het kind, als bedoeld 
in art. 8 EVRM. 
93 Meuwese, Blaak en Kaandorp 2005, p. 215. 
94Van der Linden, ten Siethoff en Zeijlstra-Rijpstra 2014, p. 102. 
95 Zie verder hoofdstuk 5. 
96 Van der Linden, ten Siethoff en Zeijlstra-Rijpstra 2014, p. 108. 
97 Zie in dit verband HR 4 april 2008, NJB 2008, 923 waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat in 
een geval van een met het gezag belaste ouder blijk heeft gegeven van duurzame bereidheid het 
kind in het pleeggezin waarin het is geplaatst te laten opgroeien, deze duurzame bereidheid niet 
aan een gedwongen ontheffing in de weg staat. Wel dient het in de beoordeling te worden 
betrokken.  
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ontheffing kan worden uitgesproken ondanks het verzet van de ouders. In dat geval wordt 
er gesproken van gedwongen ontheffing. Ontheffing kan volgens art 1:268 lid 2 BWA 
gedwongen plaatsvinden in de volgende gevallen: 

 na een OTS van minimaal zes maanden of een UHP van minimaal achttien 
maanden, als gevreesd moet worden dat de bedreiging van de belangen van het 
kind onvoldoende kunnen worden afgewend;  

 als de ene ouder ontzet is en de kinderen niet bij deze ouder zijn weg te houden 
zonder de ontheffing van de andere ouder; 

 indien de geestvermogens van de ouder zodanig gestoord is, dat hij of zij niet in 
staat is zijn wil te bepalen of de betekenis van zijn verklaring te begrijpen; 

 indien ouders het kind vrijwillig in een pleeggezin hebben geplaatst en het kind 
daar meer dan één jaar verblijft en de terugkeer van een pleegkind naar zijn 
ouders ernstig nadeel voor hem zal opleveren. De pleegouders kunnen de 
ontheffing slechts vragen indien het blokkaderecht van art. 1:267 lid 2 jo. 1:253s 
BWA met succes is uitgeoefend.98 

 
Ontzetting is de zwaarste kinderbeschermingsmaatregel die genomen kan worden. Deze 
maatregel heeft een gedwongen karakter. De rechter kan de ouders uit het ouderlijke 
gezag ontzetten als hij van mening is dat het in het belang van het kind noodzakelijk is 
(art. 1:269 BWA). Voogden kunnen niet uit het gezag worden ontheven, maar wel ontzet 
(art. 1:327 e.v. BWA). Volgens art. 1:269 BWA gebeurt dit, kort gezegd, bij: 

 misbruik van het gezag of grove verwaarlozing van het kind; 
 slecht levensgedrag van de ouder; of 
 een onherroepelijke veroordeling wegens bepaalde ernstige (pogingen tot) 

misdrijven jegens het kind.  
 

Ook het in ernstige mate veronachtzamen van aanwijzingen van een gezinsvoogd in het 
kader van een OTS of het belemmeren van een UHP op grond van een OTS zijn redenen om 
een ouder uit het ouderlijk gezag te ontzetten (art. 1:269 lid 1 sub d BWA). Ontzetting is 
daarnaast mogelijk als er gegronde vrees bestaat voor verwaarlozing van de belangen van 
het kind als het kind uit het pleeggezin wordt gehaald en bij de ouders teruggeplaatst (art. 
1:269 lid 1 sub e BWA). Deze grond voor ontzetting versterkt de positie van pleegouders; 
het gaat niet louter om of het meer of minder gewenst is het kind bij de pleegouders weg 
te halen.99 Ontzetting uit het ouderlijke gezag kan worden aangevraagd door de andere 
ouder, familieleden tot en met de vierde graad, het openbaar ministerie, de directie 
Voogdijraad. In het geval er sprake is van een serieuze dreiging dat de ouder het kind wel 
uit het pleeggezin zal halen, kan de ontzetting ook door de pleegouders worden verzocht 
(art 1: 270 BWA) Het gevolg van ontzetting van het gezag is hetzelfde als dat van 
ontheffing, namelijk dat de ouders het gezag wordt ontnomen en er resteert dan het recht 
op omgang, informatie en consultatie en de plicht tot onderhoud ten aanzien van de 
minderjarige.100De maatregelen die gezagsontneming tot gevolg hebben, zijn de meest 
ingrijpende kinderbeschermingsmaatregelen.  
 
Als een van de maatregelen tot ontneming van het gezag slechts een van beide ouders die 
gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen aangaat, wordt dat gezag door de andere ouder 
alleen uitgeoefend (art. 1:274 lid 1 BWA). Indien het slechts één van de ouders betreft, kan 
de andere ouder die het gezag niet uitoefende, de rechtbank verzoeken om met 
uitoefening van het gezag te worden belast (art. 1:274 lid 2 BWA). Dit verzoek kan slechts 
worden afgewezen, indien gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen van de 

                                                             
98 Nieuwenhuis e.a. 2002 (T&C Pers.-en fam.), art. 1:268 BW, aant. 2. 
99 Nieuwenhuis e.a 2002 (T&C Pers.-en fam.), art. 1:269 BW, aant. 3. 
100Punselie 2006a, p. 89. 
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kinderen zouden worden verwaarloosd. In alle andere gevallen zal de rechtbank een 
voogd benoemen (art. 1:275 lid 1 BWA). In beginsel kan iedereen die tot de voogdij 
bevoegd is (dus ook een pleegouder), de rechtbank schriftelijk verzoeken hem of haar tot 
voogd te benoemen (artikel 1:275 lid 2 BWA). In de meeste gevallen wordt eerst binnen 
het eigen netwerk (familie) gezocht naar een voogd. Als dit niet mogelijk is wordt een 
voogdijinstelling tot voogd benoemd, zij het Directie Voogdijraad of Fundashon Guia Mi. 
De voogdijinstelling oefent het gezag uit over het kind en pleegouders nemen dan slechts 
de tijdelijke opvoeding en verzorging van het kind voor hun rekening.101 Hoewel niet 
expliciet in de wet vermeldt, blijkt uit de rechtspraak dat pleegouders het blokkaderecht 
krachtens art. 1:336a BWA ook jegens een voogdijinstelling kunnen inroepen.102 
 

3.4.4. Schorsing van het gezag en voogdij 
Het kan voorkomen dat er sprake is van een zodanig ernstige crisissituatie in een gezin dat 
het noodzakelijk is kinderen uit die situatie te halen. Er bestaan dan twee maatregelen die 
snel ingrijpen mogelijk maken, namelijk geheel of gedeeltelijk schorsing van het gezag en 
het toekennen van de voorlopige voogdij aan en ander.103 In het geval van dreigende 
situaties kan de rechter ambtshalve de ouder, reeds hangende het onderzoek voor 
ontheffing of ontzetting, geheel of gedeeltelijk uit de uitoefening van het gezag schorsen.104 
Een schorsing van het ouderlijk gezag kan echter ook plaatsvinden wanneer nog geen 
verzoek is ingediend voor een ontheffing of ontzetting. Dan betreft het dringende 
noodsituaties. De schorsing kan dan worden uitgesproken op grond van feiten die tot 
ontzetting of ontheffing kunnen leiden en indien dit dringend en onverwijld noodzakelijk 
is (art 1: 271 BWA en art. 1: 272 lid 1 BWA). Schorsing van beide ouders of van een ouder 
die alleen het gezag over het kind uitoefent, betekent dat er geen gezag meer over het kind 
wordt uitgeoefend.105 De rechter kan in dat geval de voorlopige voogdij aan de 
Voogdijraad overdragen(art 1:241 lid 2 BWA). Dat gebeurt in situaties waarin ter 
voorkoming van zedelijk of lichamelijke ondergang van een minderjarig het dringend en 
noodzakelijk is de voogdij aan de Voogdijraad over te dragen. De Voogdijraad kan 
beslissen het kind in een pleeggezin te plaatsen. Een opvang door een pleeggezin in dit 
kader heet een crisisopvang. 106 De pleegouders nemen in beginsel slechts de verzorging 
en opvoeding van het kind voor hun rekening. 
 
Schorsing van het gezag kan zich ook voordoen indien één of beide ouders tijdelijk in de 
onmogelijkheid verkeren het gezag uit te oefenen (art. 1:253r BWA). Door de schorsing 
kan een gezagsvacuüm ontstaan totdat de rechter op verzoek van een ouder, bloed-of 
aanverwanten van de minderjarige, de Voogdijraad of ambtshalve in het gezag heeft 
voorzien (art. 1:253r jo. 1:253q BWA). De rechter kan dan een voogd benoemen, die wordt 
aangemerkt als tijdelijk voogd.107 Dit kan een natuurlijke persoon zijn (dus ook een 
pleegouder) of een voogdijinstelling. Indien de minderjarige aan de voogdijinstelling 
wordt toevertrouwd, kan ook de voogdijinstelling het kind in een pleeggezin laten 
opnemen. Ook hier nemen de pleegouders slecht de verzorging en opvoeding van het kind 
voor hun rekening. Hoewel niet expliciet in de wet vermeldt, blijkt uit de rechtspraak dat 

                                                             
101 Zie uitgebreid hierover §3.3. 
102 Zie bijvoorbeeld Rb. Groningen 26 april 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:BA7883; Rb. Groningen 13 
april 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:1; Rb. Maastricht 03 november 2010, 
ECLI:NL:RBMAA:2010:BO3553. 
103Van der Linden, ten Siethoff en Zeijlstra-Rijpstra 2014, p. 113. 
104 Gielen 2014, p. 458. 
105 Van der Linden, ten Siethoff en Zeijlstra-Rijpstra 2014, p. 113. 
106 Zie hierover § 3.3. 
107 Nieuwenhuis e.a 2002 (T&C Pers.-en fam.), art. 253r BW, aant. 2. 
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het blokkaderecht krachtens art. 1:336a BWA ook van toepassing is in het geval een 
voogdijinstelling het gezag heeft over het kind.108 
 

3.4.5. Herstel van gezag 
Het feit dat ontheffing en ontzetting uit het ouderlijk gezag een definitief karakter hebben, 
wil nog niet zeggen dat de ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag onherroepelijk 
is. De ouders kunnen in het ouderlijk gezag worden hersteld. Het definitieve karakter van 
de gezagsontneming is dientengevolge slechts relatief te noemen.109 De rechter kan de 
ouders in het ouderlijk gezag herstellen indien de rechter ervan overtuigd is dat de 
minderjarige weer aan zijn ontheven of ontzette ouders mag worden toevertrouwd (art 
1:277 BWA). Hangende het onderzoek voor ontheffing of ontzetting kan de rechter op 
verzoek van de Voogdijraad of de ouders zelf de beslissing aanhouden tot het einde van 
een door hem te bepalen proeftijd van ten hoogste zes maanden (art.1: 278 BWA). 

 
3.5. Resumé 
Pleegzorg vormt een onderdeel van het personen- en familierecht. Het personen- en 
familierecht is geregeld in Boek 1 BWA. Een expliciete bepaling voor pleegzorg is niet in de 
wet te vinden. Het BWA spreekt slechts van verzorging en opvoeding van een kind door 
andere of anderen dan zijn ouder die het gezag over hem uitoefenen. Pleegzorg kan op 
verschillende manieren ingedeeld worden, zoals pleeggezinnen voor crisisopvang, 
kortdurende pleegzorg, vakantie en/of weekend pleegzorg, langdurige pleegzorg en 
pleegzorg voor gehandicapten. In juridisch opzicht is van belang het onderscheid tussen 
plaatsing in het kader van een vrijwillige jeugdhulpverlening en plaatsing na het opleggen 
van een kinderbeschermingsmaatregel. Bij vrijwillige plaatsing kunnen de ouders zelf 
zonder hulp van een ander beslissen het kind elders te plaatsen, bijvoorbeeld bij een 
familielid. Daarnaast kan een vrijwillige jeugdhulpverlenende instantie samen met 
toestemming en medewerking van de ouder tot de beslissing komen het kind in een 
andere woonomgeving te plaatsen. Dit is ook mogelijk als een kind onder voogdij staat van 
een natuurlijk persoon. Zo komt het kind in een pleeggezin terecht. De pleegouders nemen 
de feitelijke opvoeding en verzorging van het kind voor hun rekening. Bij vrijwillige 
plaatsing kunnen pleegouders het blokkaderecht, vermeld in art. 1:253s BWA, inroepen. 
Dit recht houdt in dat de ouders het kind niet uit het pleeggezin mogen weghalen zonder 
toestemming van de pleegouders, als zij vrijwillig het kind in het pleeggezin hebben 
geplaatst en de pleegouders ten minste één jaar het kind hebben verzorgd en opgevoed. 
De ouders kunnen in dat geval de rechter verzoeken om vervangende toestemming te 
krijgen. 
 
Andere kinderen kunnen na een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel 
in een pleeggezin terecht komen, bijvoorbeeld na een OTS. Een kind kan onder toezicht 
worden gesteld indien hij of zij zodanig opgroeit dat zijn of haar zedelijke of geestelijke 
belangen worden bedreigd. In het geval van OTS kan het kind uit huis worden geplaatst als 
het in het belang van de verzorging en opvoeding van het kind is. In het kader van een OTS 
met UHP kan het kind in het pleeggezin verblijven. Tijdens de OTS behouden de ouders het 
gezag over hun kind en daarmee de ouderlijke verantwoordelijkheid, maar wordt de 
omvang van hun gezag beperkt doordat ze aanwijzingen van de gezinsvoogd moeten 
volgen. Indien een OTS (met eventuele UHP) geen uitkomst biedt zal de rechter kunnen 
overwegen over te gaan tot ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag. Het 
rechtsgevolg van de ontheffing en de ontzetting uit het ouderlijk gezag is dat bij beide 

                                                             
108 Zie bijvoorbeeld Rb. Groningen 26 april 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:BA7883; Rb. Groningen 13 
april 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:1; Rb. Maastricht 03 november 2010, 
ECLI:NL:RBMAA:2010:BO3553. 
109Punselie 2006a, p. 74. 
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maatregelen het ouderlijk gezag geheel van de ouders wordt ontnomen. Er resteert dan 
het recht op omgang, informatie en consultatie en de plicht tot onderhoud ten aanzien van 
de minderjarige. Pleegouders kunnen ontheffing van het gezag van de ouders verzoeken 
indien zij, kort gezegd, succesvol het blokkaderecht hebben ingeroepen. Pleegouders 
kunnen daarnaast een verzoek tot ontzetting van het gezag indienen als zij het kind 
verzorgen en opvoeden en er gegronde vrees bestaat voor verwaarlozing van de belangen 
van het kind bij terugplaatsing naar de ouders. Als na ontheffing of ontzetting er een 
vacuüm in het gezag ontstaat benoemd de rechter een voogd. In beginsel kan iedereen die 
tot voogdij bevoegd is een verzoek indienen. Pleegouders kunnen dus ook een verzoek 
indienen om met de voogdij te worden belast. In de meeste gevallen zal het de Directie 
Voogdijraad of Fundashon Guia Mi zijn. Directie Voogdijraad of Fundashon Guia Mi oefent 
het gezag dan over het kind en kan beslissen het kind in een pleeggezin te laten verblijven. 
Pleegouders nemen dan ook slechts de opvoeding en verzorging van het kind voor hun 
rekening. Uit de rechtspraak blijkt dat ook hier de pleegouders een blokkaderecht kunnen 
inroepen op grond van art 1:336a BWA. In dringende noodsituaties kunnen ouders uit het 
ouderlijk gezag worden geschorst en krijgt de Voogdijraad de voorlopige voogdij. Het kan 
voorkomen dat wanneer ouders tijdelijk in onmogelijkheid verkeren om het gezag uit te 
oefenen, de voogdij ook tijdelijk aan een natuurlijke persoon (dus ook een pleegouder) of 
een voogdijinstelling kan worden toebedeeld. Als het aan de voogdijinstelling wordt 
toebedeeld kan deze beslissen het kind in een pleeggezin te plaatsen. De pleegouders 
nemen in beide gevallen alleen de feitelijke verzorging en opvoeding van het kind voor 
hun rekening. 
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4. Pleegzorg en rechterlijke uitspraken 
 
4.1. Introductie 
In hoofdstuk 2 werd ingegaan op de internationale en nationale regelgeving die op het 
gebied van pleegzorg van toepassing is. In dit hoofdstuk zal nu aandacht worden besteed 
aan welke invulling de rechtspraak geeft aan de rechtspositie van pleegouders. Zowel in de 
nationale als internationale rechtspraak staat centraal het recht van de pleegouders en het 
kind op eerbiediging van het tussen hen bestaande family life krachtens art. 8 EVRM. 
Daarnaast speelt ook het recht dat een kind heeft op continuïteit en stabiliteit in de 
opvoeding krachtens art. 3 jo. 20 VRK een grote rol. Eerst wordt een enkele van uitspraken 
met betrekking tot art. 8 EVRM besproken,gevolgd door uitspraken gebaseerd op art. 3 jo 
20 VRK. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een resumé. 

 
4.2. Invulling gegeven door rechterlijke uitspraken 
 
4.2.1. Recht op eerbiediging van het family life tussen pleegouders en kind 
Net als in hoofdstuk 2 in art. 8 EVRM staat aangegeven dat een ieder het recht heeft op 
bescherming van zijn of haar privé-, gezins- en familieleven, ook wel kort aangeduid als 
family life. In de rechtspraak is het recht op eerbiediging van het family life tussen 
pleegouders en kind erkend. Hieronder zal de essentie van een enkele van deze uitspraken 
besproken worden teneinde een conclusie te kunnen trekken over de zienswijze van 
rechters. Eerst zal een aantal uitspraken van het EHRM aan bod komen gevolgd door 
enkele nationale uitspraken. 
 
4.2.1.1. Uitspraken EHRM 
X. tegen Zwitserland110 
In 1978 heeft het Straatsburgse Hof in de zaak X. tegen Zwitserland zich uitgelaten over 
het feit dat tussen een kind en zijn pleegouders family life kan zijn ontstaan. Volgens het 
EHRM zal de vraag of er sprake is van family life tussen pleegouders en het kind afhangen 
van de omstandigheid van het concreet geval, waar in het bijzonder gekeken wordt naar 
de nauwe persoonlijke banden die het kind met zijn of haar ouders heeft en de tijd die hij 
of zij bij de pleegouders heeft gewoond. Hoe langer een kind in een pleeggezin wordt 
verzorgd, hoe groter de kans dat er familiebanden zullen bestaan. In deze zaak wordt er 
verder niet op ingegaan, maar hieruit kan worden afgeleid dat tussen pleegouders en 
pleegkind sprake kan zijn van family life. 
 
Moretto en Benedetti tegen Italië111 
In 2010 heeft het EHRM in de zaak Moretto en Benedetti tegen Italië geoordeeld dat 
tussen pleegouders en het kind een family tie of gezinsband kan bestaan, waarbij rekening 
dient te worden gehouden met de volgende punten: de duur van de relatie, de kwaliteit 
van de relatie en de rol die de volwassene speelt in het leven van het kind. In deze zaak 
hebben de pleegouders het pleegkind opgenomen toen ze een maand oud was en hadden 
ze negentien maanden lang de eerste belangrijke fase van haar jeugd met haar gedeeld. In 
die periode leefde het kind samen met de pleegouders en diens twee kinderen. Het 
deskundigenrapport had aangetoond dat ze goed geïntegreerd was in de familie en zich 
heeft gehecht aan de pleegouders en hun kinderen. Bovendien hadden de pleegouders de 
sociale ontwikkeling van het kind bevorderd door, onder andere, haar in te schrijven in 
een crèche en op vakantie mee te nemen. Deze factoren waren voldoende om te spreken 
van een nauwe persoonlijke band tussen de pleegouders en het kind. Bovendien hadden 

                                                             
110 EHRM 10 juli 1978, appl. No. 8257/78 (X./Zwitserland). 
111 EHRM 22 november 2010, appl. No. 16318/07 (Moretto en Benedetti/Italië). 
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de pleegouders in alle opzichten zich als ouders van het meisje gedragen, zodat er de facto 
familiebanden tussen hen bestonden. Het EHRM merkte in deze zaak op dat de relatie 
tussen de pleegouders en het kind binnen het concept van het begrip family life van art. 8 
EVRM viel.  
 
4.2.1.2. Uitspraken nationale rechters 
Beschikking van de Hoge Raad van 23 maart 1990112 
In een zaak uit 1989 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de omstandigheid dat het verblijf 
van een kind bij de opvangouders (lees pleegouders) als gevolg van plaatsing na het 
opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel van tijdelijke aard is, niet uitsluit dat 
tussen de opvangouders en het kind family life in de zin van art. 8 EVRM bestaat. Waar het 
om gaat is dat tussen pleegouders en het pleegkind een verzorgingsrelatie bestond die op 
één lijn kan worden gesteld met juridisch of biologisch ouderschap. In deze zaak hadden 
de pleegouders het kind ongeveer twee jaren verzorgd, vanaf het moment dat zij twee en 
half jaar oud was. Er was een hechte relatie tussen het kind en de pleegouders ontstaan. 
Met name de duur van de relatie noopte de Hoge Raad tot de conclusie dat tussen de 
pleegouders en het kind sprake was van family life. 
 
Beschikking van de Rechtbank van 10 augustus 2005113 
In een zaak in 2005 hebben de pleegouders een verzoek ingediend bij de Rechtbank om 
het kind terug te plaatsen in hun gezin. De pleegouders hebben het kind kort na haar 
geboorte ongeveer vijf jaar verzorgd en opgevoed. Kort daarna werd een verzoek tot 
plaatsing in een residentiële instelling ingediend en verleend. Pleegouders werden in hun 
verzoek tot terugplaatsing van het kind bij hen ontvankelijk verklaard. Volgens de 
Rechtbank zou, wanneer er sprake is van family life tussen de pleegouders en het kind 
krachtens art. 8 lid 1 EVRM, het feit dat het niet aan de rechter gevraagd kan worden het 
kind terug te plaatsen in hun gezin en hun gezinsleven met het kind te herstellen een 
ongeoorloofde beperking van het in art. 6 lid 1 EVRM neergelegde recht op toegang tot de 
rechter zijn. Gezien het feit, dat het kind zodra zij na haar geboorte het ziekenhuis kon 
verlaten bij de pleegouders is geplaatst en daar tot in het najaar van 2005 heeft gewoond, 
voldoende vast staat dat tussen de pleegouders en het kind sprake is van gezinsleven als 
bedoeld in art. 8 lid 1 EVRM, aldus de Rechtbank. Dit klemt te meer nu er geen sprake is 
geweest van een intensief contact met de eigen ouders, waardoor het kind de 
pleegouders als haar ouders is gaan beleven. Het eindoordeel van de rechtbank was ook 
dat het belang van het kind het meest gediend is met terugplaatsing bij haar pleegouders. 
Het verzoek van de pleegouders werd dan ook toegewezen. 
 
Beschikking van de Hoge Raad van 4 april 2008114 
In een zaak in 2008 betreffende ontheffing van het ouderlijk gezag van een vader over zijn 
kind heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de inbreuk op het door art. 8 EVRM 
gewaarborgde recht op eerbiediging van het gezinsleven van het kind en zijn vader wordt 
gerechtvaardigd door het in dat geval zwaarder wegende recht van het kind en de 
pleegouders op eerbiediging van het inmiddels tussen hen ontstane familie- en 
gezinsleven. Dit arrest wordt verder behandeld in § 4.2.2.3. 
 
Beschikking van het Gerechtshof Leeuwarden van 17 april 2008115 
In een andere zaak in 2008 zijn twee minderjarigen onder toezicht gesteld en uit huis 
geplaatst bij twee verschillende pleeggezinnen. Beide kinderen verbleven bijna twee jaar 

                                                             
112HR 23 maart 1990, NJ 1991, 149. 
113 Rb. Utrecht 10 augustus 2005, ECLI:NL:RBUTR:2005:AU0799. 
114 HR 4 april 2008, NJB 2008, 923. 
115 Gerechtshof Leeuwarden, 17 april 2008, LJN BC9757. 
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bij de pleegouders. Het Gerechtshof Leeuwarden heeft in deze zaak geoordeeld dat, gezien 
het feit dat de pleegouders langer dan één jaar voor de kinderen hebben gezorgd en 
opgevoed, tussen de pleegouders en de kinderen sprake is van family life in de zin van art. 
8 EVRM. Het bestaan van family life brengt bovendien met zich mee dat 
de pleegouders recht hebben op een effectieve toegang tot de rechter, zoals deze wordt 
gegarandeerd in art. 6 EVRM. 
 

4.2.2. Recht op continuïteit en stabiliteit in de opvoeding en verzorging 
Naast het recht op eerbiediging van het gezinsleven tussen pleegouders en het kind komt 
er in recente uitspraken ook meer aandacht voor het recht van de minderjarige op 
continuïteit en stabiliteit, ook als dat betekent dat dit recht het best gewaarborgd kan 
worden in het pleeggezin waar de minderjarige is geplaatst en daarom hereniging met de 
ouders niet kan worden gerealiseerd.116 Hieronder wordt ingegaan op een aantal van deze 
uitspraken, waar eerst de internationale uitspraken aan bod komen gevolgd door de 
nationale.  
 
4.2.2.1. Uitspraken EHRM 
K. en T. tegen Finland117 
In de zaak K. en T. tegen Finland in 2000 ging het om een moeder van vier kinderen die 
leidde aan schizofrenie en psychoses. Het oudste kind ging bij haar vader wonen, terwijl 
het jongste kind bij de moeder en haar nieuwe partner bleef wonen. De moeder mocht 
haar oudste kind niet bezoeken zonder begeleiding. Toen het jongste kind ernstige 
gedragsproblemen vertoonde, werd hij uit huis en in een kindertehuis geplaatst. Het 
bezoek van de moeder veroorzaakte een extreme gedragsverandering bij het jongste kind. 
De moeder werd op een gegeven moment zwanger van haar derde kind. Vanwege de 
verschillende gemelde incidenten, waarin de moeder de boel kort en klein sloeg en ander 
onvoorspelbaar gedrag vertoonde, bestonden er grote zorgen over de gezondheid van de 
moeder en die van het nog ongeboren kind. De vader van de baby wilde de relatie met de 
moeder niet verbreken waardoor de veiligheid van de baby niet kon worden 
gegarandeerd indien de baby bij de vader bleef. De baby werd daarom direct na geboorte 
in een pleeggezin geplaatst. Aan de ouders werd beperkt omgang toegestaan. Na de 
geboorte van weer een nieuwe baby, waar de moeder op blote voeten het ziekenhuis 
uitliep, werd de moeder gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Er werd 
verder niets ondernomen om de moeder met haar kinderen te herenigen en op dat punt 
oordeelde het Hof dan ook dat sprake was van schending van art. 8 EVRM, waarbij vooral 
het onmiddellijk na de geboorte scheiden van moeder en kind de staat zwaar werd 
aangerekend. Het EHRM overwoog dat waar contact met de ouders de belangen van het 
kind lijken te bedreigen, de overheid per geval een afweging dient te maken tussen de 
belangen van het kind en die van de ouders. Desondanks overwoog het Straatsburgse Hof 
verder dat, hoewel uit art.8 EVRM voortvloeit dat in beginsel aan terugkeer naar de ouders 
dient te worden gewerkt, het belang dat ouders hebben bij die terugkeer moest wijken 
voor het belang van het kind. Gelet op de situatie waarin de kinderen door tijdsverloop 
verkeerden, kon volgens het EHRM niet worden gezegd dat nationale autoriteiten in strijd 
met art. 8 lid 2 EVRM hadden gehandeld. Het recht op continuïteit in de opvoeding en 
verzorging van de kinderen prevaleerden boven het recht van de ouders op hereniging 
van het gezin. 
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Haase tegen Duitsland118 
In 2004 ging de zaak Haase tegen Duitsland over een moeder die hulp had gezocht bij het 
Duitse Bureau Jeugdzorg. De deskundige bracht na tien maanden rapport uit en 
adviseerde daarin de kinderen uit huis te plaatsen; hij constateerde dat de ouders te 
streng waren en zij de kinderen regelmatig sloegen. Jeugdzorg nam onmiddellijk 
spoedmaatregelen die resulteerden dat het gezag van de moeder werd geschorst en dat 
alle nog bij de moeder wonende kinderen uit huis werden geplaatst. De moeder en haar 
nieuwe echtgenoot werden verboden nog contact met de kinderen te hebben. De kinderen 
werden in verschillende pleeggezinnen geplaatst, ook het inmiddels geboren elfde kind 
werd door Jeugdzorg uit het ziekenhuis weggehaald. De moeder en haar echtgenoot 
dienden een klacht in bij het EHRM wegens schending van art. 8 EVRM. Bovendien stelden 
zij dat verklaringen van getuigen, die inhielden dat het echtpaar geen misbruik maakten 
van hun gezag en niet ongeschikt waren als ouders, waren genegeerd. Het Hof overwoog 
dat duidelijk sprake was van inbreuk op het family life van het echtpaar. Het Hof overwoog 
verder dat onvoldoende duidelijk is gemaakt waaruit het gevaar voor de kinderen bestond 
die het nodig maakte om hen op een zodanige manier bij de ouders weg te halen en die 
een rechtvaardiging vormt voor de inbreuk op hun family life. De autoriteiten hadden 
moeten nagaan of de bedreigende situatie voor de kinderen ook kon worden opgelost met 
een minder drastisch optreden. Het Hof benadrukte dat er zeer dringende redenen moeten 
zijn om een kind onmiddellijk na de geboorte bij de moeder weg te halen. Volgens het Hof 
vormde de ingrijpende spoedmaatregelen de grondslag voor de later meer definitief 
genomen maatregelen. Volgens het Hof is het zo dat als kinderen een langere periode uit 
huis geplaatst blijven, een proces begint dat de kinderen in een onomkeerbare situatie 
brengt van scheiding van hun ouders. Anders gezegd: de eventueel onrechtmatige 
uithuisplaatsing wordt ingehaald door de feitelijke nieuwe situatie waarin de kinderen 
leven, zich hechten aan het pleeggezin en dat kan ertoe leiden dat het belang van de 
kinderen bij continuïteit in de opvoeding en verzorging moet prevaleren boven het recht 
van de ouders op hereniging met de kinderen, aldus Punselie.119 
 
Vitters tegen Nederland120 
In de zaak Vitters tegen Nederland was de vader van vijf kinderen aangehouden wegens 
verdenking zijn vrouw te hebben gedood. Gedurende de tijd dat de vader gearresteerd 
was, werden de vijf toen nog minderjarige kinderen onder toezicht gesteld en uit huis 
geplaatst. De vader werd tevens uit het ouderlijk gezag ontheven. De twee jongere 
kinderen, een tweeling, waren in een pleeggezin geplaatst. De vader, die werd 
vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw, had een verzoek bij de 
rechter ingediend om in het ouderlijk gezag te worden hersteld ten aanzien van de twee 
jongste kinderen. Het verzoek werd afgewezen. De kinderen woonden meer dan vier jaar 
bij de pleegouders en hadden te kampen met een hechtingsproblematiek vanwege alles 
wat gebeurd was. De hechtingsontwikkeling met de pleegouders was van belang voor een 
gezonde ontwikkeling van de persoonlijkheid van de kinderen. Een beëindiging daarvan 
zou ernstige negatieve gevolgen hebben voor de emotionele ontwikkeling van de 
kinderen. Volgens het Gerechtshof dient het belang van het kind bij continuïteit en 
stabiliteit in de opvoeding zwaarder te wegen. In cassatie werd het beroep van vader door 
de Hoge Raad ook verworpen. De vader diende vervolgens een klacht in bij het EHRM 
wegens schending van art. 8 EVRM. Volgens de vader is het uitgangspunt van een 
kinderbeschermingsmaatregel dat zij tijdelijk is en gericht dient te zijn op de uiteindelijke 
hereniging van het gezin. Nadat was vastgesteld dat hij niet de dood van zijn vrouw had 
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veroorzaakt, had de overheid stappen moeten ondernemen om de tweeling aan hem terug 
te geven. Het EHRM overwoog dat wegens het niet herstellen van de vader in het ouderlijk 
gezag er sprake was van een schending van art 8 lid 1 EVRM. De inbreuk was echter in 
overeenstemming met art 1:266 en 1:277 Burgerlijk Wetboek van Nederland (hierna 
BWNL), en was gericht op de bescherming van de gezondheid, goede zeden en de rechten 
en vrijheden van de tweeling. Het EHRM heeft geoordeeld dat het besluit om een ouder 
zijn gezag te ontnemen in beginsel een tijdelijke maatregel is en bij de beoordeling dient 
het belang van het kind bij voortzetting van de voogdij over hem te worden afgewogen 
tegen het belang van de ouders bij het herstel van het gezag. Daarbij dient het belang van 
het kind zwaarder te wegen en kan dat prevaleren boven het belang van de ouder. Volgens 
het EHRM heeft de staat niet buiten zijn margin of appreciation gehandeld door het 
verzoek van de vader, om in het ouderlijk gezag te worden hersteld, af te wijzen. Het 
Straatsburgse Hof lijkt met deze uitspraak de eerdere ingezette lijn, met betrekking tot het 
oog hebben voor het belang van het kind bij continuïteit in de opvoeding, voort te zetten, 
aldus Punselie.121 
 
Paradiso en Campanelli tegen Italië122 
In de recente zaak Paradiso en Campanelli tegen Italië (2015) heeft het EHRM geoordeeld 
dat ondanks het feit dat er sprake was van schending van art. 8 EVRM, dat toch geen 
verplichting voor de staat inhield om het kind terug te plaatsen bij zijn ouders. In deze 
zaak werd een negen maanden oud kind, dat een echtpaar na een 
draagmoederschapscontract had gekregen, door de Staat uit huis en in een pleeggezin 
geplaatst. Het draagmoederschapscontract was in strijd met de Italiaanse regelgeving. De 
ouders, die geen biologische band hadden met het kind, dienden een klacht in bij het 
EHRM tegen de UHP van het kind. Het Hof heeft geoordeeld dat de motivering van de Staat 
om het kind uit huis te plaatsen niet in het belang van het kind was en herhaalde dat het 
UHP van het kind een zeer zwaarwegende maatregel is, die alleen gerechtvaardigd kan 
zijn in gevallen van onmiddellijk dreigend gevaar. Volgens het Hof was dat niet het geval 
en als gevolg hiervan was art. 8 EVRM geschonden. Het Hof merkte echter verder op dat 
dit desondanks niet een verplichting inhield voor de Staat om het kind terug te plaatsen bij 
de ouders. Het kind heeft zich ongetwijfeld gehecht aan het pleeggezin bij wie hij sinds 
2013 woont. Hier prevaleert ook het recht dat een kind heeft op continuïteit en stabiliteit 
in de verzorging en opvoeding boven het recht van de ouders om met het kind te worden 
herenigd. 
 
4.2.2.2. Uitspraken nationale rechters 
Beschikking van de Hoge Raad van 4 april 2008123 
In een arrest van 2008 heeft een vader beroep in cassatie ingesteld tegen de ontheffing 
van zijn ouderlijk gezag. De vader werd veroordeeld voor doodslag van zijn echtgenoot. 
Het kind is sinds 2001 onder toezicht gesteld, uit huis geplaatst en in een pleeggezin 
terechtgekomen. Deze maatregel is steeds met 1 jaar verlengd. Er ontbrak elk perspectief 
om het kind terug te plaatsen bij zijn vader en het was ook niet te verwachten dat daarin 
in de toekomst verandering zou komen. Op verzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming heeft de rechtbank de vader van het ouderlijk gezag over de 
minderjarige ontheven. Het gerechtshof heeft de beschikking van de rechtbank 
bekrachtigd. Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat er duidelijkheid dient te bestaan over 
het opvoedings- en ontwikkelingsperspectief van het kind. Als thuisplaatsing niet meer tot 
de mogelijkheden behoort, zoals hier het geval was, blijft bij een jaarlijkse verlenging van 
de maatregel van OTS en UHP onzekerheid over het opvoedingsperspectief voortduren, 

                                                             
121Punselie 2006a, p. 169. 
122 EHRM 27 januari 2015, appl. No. 25358/12 (Paradiso en Campanelli/Italy). 
123 HR 4 april 2008, NJB 2008, 923 (concl. A-G J. Wuisman). 
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aldus het Hof. Volgens het Hof dient in de gegeven omstandigheden aan het belang van het 
kind bij continuïteit van de opvoedingssituatie en een ongestoord hechtingsproces 
krachtens art. 3 jo. 20 VRK een zwaarwegende betekenis te worden toegekend. Het recht 
van het kind weegt in dit geval zwaarder dan het gevoel van onwaardigheid dat verzoeker 
bij ontheffing heeft en diens vrees dat ontheffing zal leiden tot het verlies van contact met 
het kind. De Hoge Raad heeft het oordeel van het Hof bekrachtigd. 
 
Beschikking van het Gerechtshof ’s-Gravenhage van 9 juni 2010124 
In 2010 heeft de Raad voor de Kinderbescherming een beroep ingediend bij het 
Gerechtshof om een moeder te ontheffen van het ouderlijk gezag. Haar kind is sinds 9 juni 
2006 (voorlopig) onder toezicht gesteld en met een machtiging uit huis geplaatst in een 
pleeggezin. De minderjarige verblijft sinds november 2006 in het gezin van de 
pleegouders. De Raad voor de Kinderbescherming heeft aangevoerd dat de moeder is 
gediagnosticeerd met schizofrenie en zal de rest van haar leven medicijnen moeten 
gebruiken. Volgens de Raad kan worden gezegd dat de moeder thans en in de toekomst 
ongeschikt en onmachtig zal zijn om haar plicht tot verzorging en opvoeding van de 
minderjarige te vervullen. De minderjarige is ondertussen gehecht in het pleeggezin en 
ontwikkelt zich daar goed. Het kind heeft een zwaarwegend belang bij continuïteit van de 
opvoedingssituatie en een ongestoord hechtingsproces in het pleeggezin krachtens art. 3 
jo. 20 VRK. De onzekerheid over het opvoedingsperspectief zal volgens de Raad 
voortduren zolang de maatregel van de ondertoezichtstelling en de machtiging UHP 
jaarlijks dient te worden verlengd, hetgeen onrust en spanning meebrengt voor de 
minderjarige, de moeder en de pleegouders. Een ontheffing zal duidelijkheid verschaffen 
over het toekomstperspectief van de minderjarige en recht doen aan de feitelijke situatie. 
De Raad acht een inbreuk op het gezinsleven tussen de moeder en het kind zoals 
opgenomen in art. 8 EVRM gerechtvaardigd. Naar het oordeel van het Hof is aan de 
gronden voor ontheffing zoals opgenomen in art. 1:266 jo. 1:268 BWNL voldaan. Het Hof 
stelt vervolgens dat in de gegeven omstandigheden de belangen van de minderjarige bij 
continuering van de huidige opvoedingssituatie en voortzetting van een ongestoord 
hechtingsproces zwaarder dienen te wegen dan het recht van de moeder op hereniging 
met de minderjarige. 
 
Beschikking van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 24 april 2014125 
Het Gerechtshof heeft in een recente zaak in 2014 betreffende ontheffing uit het ouderlijk 
gezag een soortgelijke redenering gevolgd. Volgens het Hof dient bij het nemen van een 
dergelijke beslissing het belang van het kind voorop te staan. Het kind dat niet verblijft in 
het eigen gezin van oorsprong heeft in dit verband recht op zekerheid, continuïteit en 
ongestoorde hechting in de alternatieve leefsituatie en duidelijkheid over zijn 
opvoedingsperspectief krachten art. 3 jo. 20 VRK. De belangen van het kind bij stabiliteit 
en continuïteit in haar opvoedingssituatie en de continuering van haar hechtingsproces 
dienen te prevaleren boven de wens van de ouders om het gezag over het kind te 
behouden, aldus het Hof. Naar het oordeel van het Hof is enige mate van onzekerheid 
inherent aan de tijdelijke maatregelen van OTS en UHP en een ontheffing maakt een einde 
aan die onzekerheid en draagt bij aan het creëren van een gunstige ontwikkelingssfeer 
voor het kind. Volgens de Hof heeft de moeder ook niet betwist dat de gronden voor OTS 
en UHP zich nog voordoen en er derhalve geen reëel perspectief is op terugkeer van de 
kinderen naar de ouders dan wel één van de ouders. De moeder heeft ook erkend dat zij 

                                                             
124 Gerechtshof ’s-Gravenhage 9 juni 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010: BN2572. Tegen de beschikking 
van het hof werd door de moeder beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft echter 
geoordeeld dat het middel niet tot cassatie kan leiden. Zie HR 24 februari 2012, 
ECLI:NL:HR:2012:BV6821 (Concl. A-G E.B. Rank-Berenschot). 
125Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 april 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:4495. 
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ook op dat moment nog ongeschikt en onmachtig is in de zin als bedoeld in art. 1:266 
BWNL. Het Hof heeft in deze zaak geoordeeld dat het belang van het kind op stabiliteit en 
continuïteit in haar opvoedingssituatie gewaarborgd dient te worden met een gedwongen 
ontheffing van het gezag. 
 
Beschikking van het GEA van 23 juni 2015126 
Als laatst wordt verwezen naar een recente Arubaanse zaak waarin ontheffing uit het 
ouderlijk gezag van een moeder werd verzocht door de Voogdijraad. De moeder heeft vijf 
kinderen, waarvan vier in pleeggezinnen worden verzorgd. Het Gerecht overwoog, gelet 
op het rapport van de gezinsvoogdes en het verhandelde ter zitting, dat de moeder 
ongeschikt was om haar plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen en dat na de OTS 
van meer dan twee jaar met UHP van de minderjarigen, gegronde vrees bestond dat deze 
maatregel door de ongeschiktheid van de moeder om haar plicht tot verzorging en 
opvoeding te vervullen, onvoldoende was om de minderjarigen voor zedelijke of 
lichamelijke ondergang te behoeden. Ontheffing werd in het belang van de minderjarigen 
uitgesproken. Hoewel in deze zaak art. 3 jo. 20 VRK niet expliciet wordt vermeld, heeft het 
Gerecht in zijn oordeel wel rekening gehouden met de continuering van een stabiele en 
veilige woonomgeving van de kinderen.  
 

“De minderjarigen worden bij hun pleeggezinnen respectievelijk vader goed 
verzorgd, ze hebben daar een stabiele en veilige omgeving en hebben het daar naar 
hun zin. Gelet hierop en nu de voorgestelde voogden en de vader van sub 2 te kennen 
heeft gegeven belast te willen worden met het gezag over de minderjarigen en er 
overigens niet van bezwaren hiertegen zijn gebleken, zal het verzoek van de 
Voogdijraad worden toegewezen.”127 

 
4.2.3. Resumé 
Hierboven werd een aantal zaken behandeld. Gezien het feit dat dit een opsomming is van 
een aantal uitspraken kunnen uiteraard geen definitieve conclusie worden getrokken. Wel 
kan een beeld worden gegeven wat voor de rechters van belang is. Ten aanzien van het 
recht op family life, lijkt het EHRM van oordeel te zijn dat tussen pleegouders en het kind 
sprake kan zijn van family tie of familiebanden, dat binnen het concept van family life valt 
en de bescherming van art. 8 EVRM geniet. Voor het EVRM speelt de duur van de plaatsing, 
de leeftijd van het kind, de relatie en de rol van de pleegouders ten opzichte van het kind 
een rol. Nationale rechters hebben expliciet erkend dat tussen pleegouders en 
pleegkinderen sprake family life kan bestaan. Vooral de duur van de plaatsing in het 
pleeggezin en de leeftijd van het kind blijken een rol te spelen. In alle besproken zaken 
heeft het pleegkind of pleegkinderen meer dan één jaar bij het pleeggezin gewoond. De 
meeste zaken betreffen zeer jonge kinderen. Jonge kinderen hechten zich sneller aan het 
gezin dat hen opvoedt, waardoor er sneller aangenomen kan worden dat er sprake zal zijn 
van family life. 
Het recht op continuïteit en stabiliteit bij de verzorging en opvoeding lijkt in de 
rechtspraak zwaar te wegen. Het EHRM lijkt het recht op continuïteit en stabiliteit als een 
soort rechtvaardiging op de inbreuk in het gezinsleven tussen ouders en kind te zien. Het 
EHRM heeft in verschillende zaken geoordeeld dat dit recht van het kind kan prevaleren 
over het recht van de ouders om met hun kind te worden herenigd. Nationale rechters 
baseren het recht op continuïteit en stabiliteit op art. 3 jo. 20 VRK. Er wordt een afweging 
gemaakt tussen dit recht van het kind enerzijds en dat van de ouders op hereniging 
anderzijds. Vooral in zaken betreffende ontheffing, waarbij duidelijk is dat er geen 

                                                             
126 GEA 23 juni 2015, ECLI:NL:OGEAA:2015:111. 
127 GEA 23 juni 2015, ECLI:NL:OGEAA:2015:111, r.o. 4.5. 
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toekomstperspectief is bij de ouder, verdient dit belang van het kind een groot gewicht, en 
prevaleert het boven het recht van de ouder om met zijn kind te worden herenigd. 



Pleeggezin in het belang van het kind 

 

    34 

 

 
5. Pleegzorg en de huidige rechtspositie van pleegouders 
 
5.1.Introductie 
Als een kind niet door de eigen ouders128, maar door pleegouders wordt verzorgd en 
opgevoed, dan verdient de rechtspositie van pleegouders bijzondere aandacht. Indien een 
kind bij een pleeggezin is geplaatst, wordt steeds belangrijker dat duidelijk geregeld is 
welke bevoegdheden de pleegouders zelf hebben. In dit hoofdstuk zal een beschrijving 
worden gegeven over de huidige rechtspositie van pleegouders in het kader van zowel 
vrijwillige jeugdhulpverlening als gedwongen kinderbeschermingsmaatregelen. Zoals in 
hoofdstuk 3 aangemerkt bepaalt het wettelijk kader waarbinnen een kind in een 
pleeggezin is geplaatst namelijk welke positie de ouders en pleegouders hebben ten 
opzichte van het kind en welke personen en/of instanties zeggenschap hebben over het 
kind. Ook wordt ingegaan op de problemen die zich kunnen voordoen wanneer een kind 
door pleegouders wordt verzorgd en opgevoed. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
resumé. 

 
5.2. Pleegouders en ouderlijk gezag 
In hoofdstuk 2 werd beschreven hoe het gezag volledig bij de ouders kan liggen maar 
beperkt kan worden door enerzijds een OTS, of anderzijds opgedragen aan een voogd door 
de ouders of de rechter. Het gezag heeft betrekking op drie aspecten, te weten: op de 
persoon van de minderjarige, het bewind over diens vermogen en de vertegenwoordiging 
in burgerlijke handelingen zowel in als buiten rechte (art 1:245 lid 4 BWA). Onder 
verzorging wordt ook verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijke en 
lichamelijke welzijn van het kind en het bevorderen van de ontwikkeling van zijn 
persoonlijkheid (art 1:247 lid 2 BWA). Als een kind dat onder ouderlijk gezag of voogdij 
staat in een pleeggezin wordt geplaatst, verandert er in juridische zin niets. Feitelijk 
verandert er wel iets over de zeggenschap over het kind. De pleegouders nemen de facto 
de verzorging en opvoeding van het kind voor hun rekening. Artikel 1:247 BWA is van 
overeenkomstige toepassing op personen die een minderjarige opvoedt en verzorgt 
zonder het ouderlijk gezag over de minderjarige te hebben (art. 1:248 BWA). Dus de 
pleegouders dragen verantwoording voor het geestelijke en lichamelijk welzijn van het 
kind en zij moeten de ontwikkeling van het kind bevorderen. Naargelang de plaatsing van 
het kind in het pleeggezin langer gaat duren, worden de mogelijkheden voor pleegouders 
om vorm te geven aan de opvoeding en verzorging van het kind door het ouderlijk gezag 
beperkt. Er zullen beslissingen over het kind moeten worden genomen die pleegouders 
niet kunnen nemen omdat zij geen gezag hebben. Met name wanneer pleegzorgplaatsing 
langer duurt en er niet langer sprake is van tijdelijke opvang, klopt het niet dat de 
pleegouders, die verantwoordelijk zijn voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het 
kind en het bevorderen van zijn persoonlijkheid, geen enkele zelfstandige 
beslissingsbevoegdheid hebben over het kind. Het vorenstaande maakt duidelijk dat de 
wet weinig duidelijkheid schept in de afbakening van de zeggenschap die pleegouders 
nodig hebben in verband met hun taak (art. 1:248 BWA) en de formele zeggenschap van 
de ouders met gezag.129 Deze onduidelijkheid is in het bijzonder een groot probleem bij 
het nemen van belangrijke beslissingen zoals: schoolkeuze, aanvraag van een 
reisdocument en beslissingen over medische handelingen. Als twee ouders een conflict 
hebben ten aanzien van de gezagsuitoefening van hun kind, kunnen zij dat geschil 

                                                             
128 Met ouders wordt in dit hoofdstuk bedoeld de ouders die het ouderlijk gezag hebben over hun 
kind, tenzij anders aangegeven. 
129 Punselie 2006a, p. 124. 
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voorleggen aan de rechter krachtens art. 1:253a BWA. Ingeval de pleegouders en de 
ouders of voogd van mening verschillen, biedt de wet geen dergelijke mogelijkheid.  
 

5.2.1. Schoolkeuze 
Elk kind heeft recht op onderwijs krachtens art. 28 VRK. Zo kennen we in Aruba de 
Leerplichtverordening.130 Volgens de Leerplichtverordening dient elke kind tussen de vier 
en zestien jaar ingeschreven te zijn in een school (art. 2 jo. 1 Leerplichtverordening). De 
bevoegdheid voor het maken van een schoolkeuze ligt echter bij de ouders. In een 
pleeggezinsituatie kan het problematisch zijn als de ouders een school kiezen die voor 
pleegouders bezwaarlijk is. Bijvoorbeeld in het geval dat de pleegouders meer kinderen 
hebben en tijdens het wegbrengen en ophalen van de kinderen zij niet op verschillende 
plaatsen tegelijk kunnen zijn. In geval van vrijwillige plaatsing zal de stem van de ouders 
of de voogd altijd doorslaggevend zijn.131 Het enige wat gedaan kan worden om 
vervelende situaties te voorkomen, is goede afspraken maken met de ouders. In het geval 
van een OTS met UHP kan de gezinsvoogd de ouders met gezag een aanwijzing geven 
krachtens art. 1:260 lid 1 BWA. Een dergelijke aanwijzing zou kunnen inhouden dat de 
juridische ouders het kind op een door de gezinsvoogd aangewezen school zouden moeten 
plaatsen. Enig probleem is als de ouders weigeren de aanwijzing van de voogd te volgen. 
Er is geen echte sanctie voor het niet volgen van de aanwijzing van de gezinsvoogd.132 De 
pleegouders zouden ontheffing van het gezag kunnen verzoeken, maar het lijkt heel 
onwaarschijnlijk dat de rechter de ontheffing toewijst als de enige grond daarvoor het 
verschil van mening omtrent de schoolkeuze is. Vooral als de keuze gebaseerd is op goede 
redenen, zoals religieuze overtuigingen, lijkt de ontheffing niet een realistische 
mogelijkheid. 
 
5.2.2. Reisdocument aanvragen 
Voor het aanvragen van een reisdocument ten aanzien van het kind is volgens art. 34 lid 1 
van de Paspoortwet133 toestemming van de ouders of de voogd vereist, en toestemming 
van de Voogdijraad of stichting indien het kind voorlopig is toevertrouwd aan hen. Alleen 
indien het kind zestien jaar of ouder is en degene het gezag over hem of haar uitoefent 
geen toestemming wil geven, kan hij of zij een vervangende verklaring aan de rechter 
vragen (art. 34 lid 3 Paspoortwet). De rechter zal een oordeel geven over wat in het belang 
van het kind is (art. 34 lid 5 Paspoortwet). Voor kinderen beneden de zestien jaar zal dus, 
in het kader van vrijwillige plaatsing, de toestemming van de ouders of voogd steeds nodig 
zijn. De enige optie die voor de pleegouders resteert, is om de ouders of voogd proberen te 
bewegen toestemming te geven. In het geval van een OTS kan, indien het kind jonger dan 
zestien jaar is, de gezinsvoogdijinstelling (Fundashon Guia Mi) de rechter verzoeken de 
toestemming van een of beide ouders te vervangen door een verklaring van toestemming 
af te geven(art. 36 Paspoortwet). Aan de pleegouders, die na een UHP voor het kind 
zorgen, komt deze bevoegdheid niet toe. Uit een uitspraak in 2008 valt wel af te leiden dat 
het in het belang van een kind is dat hij of zij als lid van het gezin van de pleegouders met 
hen mee kan gaan bij vakantie naar het buitenland en dat het niet wenselijk is dat aan het 
kind deze mogelijkheden worden onthouden.134 

 

                                                             
130 Landsverordening van 23 december 2011 houdende de invoering van een leerplicht voor 
jongeren (Leerplichtverordening), AB 2011 no. 82. Inwtr. AB 2012 no. 49. 
131 Punselie 2006a, p. 122. 
132Punselie 2006a, p. 125. 
133 Rijkswet van 26 september 1991, houdende het stellen van regelen betreffende de verstrekking 
van reisdocumenten, Stb. 1991, 498. 
134 Arrest Gerechtshof Leeuwarden 3 juli 2008, ECLI:NL:GHLEE:2008:BD8787. 
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5.2.3. Medische handelingen 
Tijdens het verblijf van een kind in een pleeggezin kan het voorkomen dat het kind 
medische hulp of zorg nodig heeft. De wettelijke regeling inzake medische behandeling 
wordt geregeld in afdeling 5 titel 7 van boek 7 BWA.135 Een minderjarige kan niet zonder 
toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers rechtshandelingen verrichten (art. 
1:234 BWA.) Het aangaan van een behandelingsovereenkomst is een rechtshandeling en 
hiervoor is dus in beginsel de toestemming van de ouders of voogd nodig. Voor de 
behandelingsovereenkomst ligt het echter aan de leeftijd van het kind of zijn of haar 
toestemming voldoende is of dat (mede) toestemming van zijn wettelijke 
vertegenwoordigers is vereist. In het geval van kinderen jonger dan twaalf jaar geldt dat 
de ouders of voogd toestemming geven voor de geneeskundige behandeling (art. 7:465 
BWA). Voor kinderen tussen twaalf en achttien jaar geldt een dubbele 
toestemmingsvereiste: zowel het kind als de wettelijke vertegenwoordiger moeten 
toestemming geven voor de behandeling.136 Er zijn wel twee uitzonderingen mogelijk 
waarin een kind, tussen de twaalf en achttien jaar, een behandelingsovereenkomst kan 
ondergaan zonder toestemming van de ouders of voogd. De behandelingsovereenkomst 
kan zonder de toestemming van de ouders worden uitgevoerd, indien het kennelijk nodig 
is om ernstig nadeel bij het kind te voorkomen, of indien het kind ook na weigering van de 
toestemming, de behandeling weloverwogen blijft wensen (art. 7:450 lid 2 BWA). De 
toestemming van het kind kan komen te vervallen indien hij niet in staat is om over zijn 
eigen belangen te beoordelen (art. 7:450 lid 3 BWA).  
 
Als bij een vrijwillige plaatsing de pleegouders een behandelingsovereenkomst voor het 
kind willen aangaan, hebben zij de toestemming van de ouders nodig. Aan de pleegouders 
komt geen beslissingsbevoegdheid toe. In het geval de ouders het gezag over het kind 
hebben zij ook de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van uitwisseling van medische 
gegevens van hun kind.137 Een arts mag dus ook niet zonder toestemming van de ouders 
medische informatie verstrekken aan de pleegouders. Dat is niet in overeenstemming met 
het feit dat pleegouders deze informatie nodig hebben om het kind te kunnen verzorgen 
en op te voeden. Als het kind na een OTS en UHP bij een pleeggezin verblijft, kan de 
gezinsvoogd proberen op vrijwillige basis de toestemming van de ouders met gezag te 
verkrijgen voor de geneeskundige behandeling.138Het gezondheidsrecht verbiedt 
medische hulpverleners om zonder toestemming van ouders gegevens over kinderen tot 
twaalf jaar oud uit te wisselen met de gezinsvoogd, en evenmin hebben gezinsvoogden 
inspraak of instemmingsrecht.139Als de gezinsvoogd geen toestemming van de ouders kan 
krijgen, resteert er niks anders voor de pleegouders dan de ouders er toe te bewegen 
toestemming te geven.140Een ouder die weigert toestemming tot een medische 
behandeling te geven, maakt zich schuldig aan misbruik van gezag waardoor een 
ontzetting uit het ouderlijk gezag kan volgen. (art. 1:269 lid 1 sub a BWA).141 Maar deze 
verstrekkende maatregel lijkt van toepassing te zijn op situaties waar duidelijk is dat de 
behandeling noodzakelijk is om ernstige bedreiging voor de gezondheid van het kind te 
voorkomen. Bij levensbedreigende situatie kan de rechter de ouders uit het gezag 
schorsen op grond van art. 1:271 BWA. Voor situaties waarin een medische ingreep niet 
                                                             
135 Landsverordening bevattende de tekst van Boek 7 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van 
Aruba, AB 2001 no. 107. Inwtr. AB 2001 no. 138. 
136MvT bij de Landsverordening bevattende de tekst van Boek 7 voor een nieuw Burgerlijk 
Wetboek van Aruba, AB 2001 no. 107. Inwtr. AB 2001 no, 138, p. 72. 
137 Bruning 2013, p. 110. 
138Punselie 2006a, p. 129. 
139 Bruning 2013, p. 118. 
140Punselie 2006a, p. 139. 
141 Punselie 2006a, p. 134. 
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strikt noodzakelijk is biedt de wet echter geen oplossing. Aan de pleegouder komt geen 
beslissingsbevoegdheid toe. 

 
5.3. Blokkaderecht van de pleegouders 
 
5.3.1. Vrijwillige uithuisplaatsing 
Evenals de beslissing om het kind in een pleeggezin te plaatsen, kunnen de ouders of een 
voogd ook beslissen het kind uit het pleeggezin weg te halen. De wet biedt de pleegouders 
wel een mogelijkheid om zich te verzetten tegen het vertrek van het pleegkind in het kader 
van vrijwillige plaatsing. Pleegouders kunnen een beroep doen op het zogenaamd 
‘blokkaderecht’ opgenomen in art. 1:253s en art. 1:336a BWA. Zoals in § 3.2 aangegeven 
houdt het blokkaderecht in dat pleegouders kunnen ‘blokkeren’ dat hun pleegkind door 
eigen ouders of door een voogd na een jaar of langer uit het pleeggezin wordt weggehaald.  
Om als pleegouder een beroep te kunnen doen op het blokkaderecht moet aan twee 
voorwaarden zijn voldaan: 

1. Het kind moet met toestemming van de ouders of de voogd in het pleeggezin 
verblijven. 

2. Het verblijf van het kind in het pleeggezin moet ten minste één jaar hebben 
geduurd. 

Het blokkaderecht van pleegouders draagt bij aan een gezonde en evenwichtige 
ontwikkeling en bescherming van het kind, aangezien het familie- en gezinsleven dat 
betrokkenen met het kind hebben opgebouwd beter wordt beschermd.142 Daarnaast is ook 
de hechting en het gevoel van veiligheid en geborgenheid van het kind in het pleeggezin 
gediend bij de mogelijkheid van een blokkaderecht.143Er mag geconstateerd worden dat 
het blokkaderecht kennelijk bedoeld is om een zekere bescherming te bieden aan de band 
die ontstaan kan zijn tussen pleegkind en pleegouders of, in termen van het EVRM, aan het 
family life tussen pleegkind en pleegouders.144 Het belang van het blokkaderecht ligt 
tevens ook in het recht van het pleegkind op zoveel mogelijke continuïteit in de verzorging 
en opvoeding.145Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven is dit recht ontleend aan art. 8 EVRM en 
art. 3. jo. 2o VRK. Als pleegouders gebruik maken van hun blokkaderecht, zullen de ouders 
een verzoek bij de rechter moeten indien om vervangende toestemming te krijgen om het 
kind uit het pleeggezin te halen(art. 1:253s lid 2 BWA). Alleen als sprake is van 
verwaarlozing van de belangen van het kind zal een rechter beslissen dat het kind niet uit 
het pleeggezin mag worden weggehaald (art 1:253s lid 1 BWA).146In geval van een verzoek 
van de voogd wordt het verzoek slechts ingewilligd als dit kennelijk in het belang van het 
kind is (art.1:336a lid 2 BWA). Wordt de vervangende toestemming verleend dan mogen 
de ouders het kind terug nemen.147 Als de vervangende toestemming wordt geweigerd is 
de beschikking van kracht voor een periode van zes maanden (art. 1:353s lid 3 BWA). Bij 
een succesvol beroep op het blokkaderecht kunnen de pleegouders vervolgens zelf een 
verzoek indienen tot gedwongen ontheffing uit het ouderlijk gezag (art. 1:267 lid 2 BWA). 
Indien gedurende de periode waarin de blokkade duurt niets door de pleegouders wordt 
gedaan, krijgen de juridische ouders weer de mogelijkheid het kind weg te halen na afloop 
van de blokkade.  
 

                                                             
142Bruning 2000, p. 846. 
143 Bruning 2000, p. 846. 
144 Doek 2004, p. 565. 
145 Vlaardingerbroek e.a. 2011, p. 379. 
146In het geval van een voogd wordt het verzoek afgewezen als de rechter dit in het belang van het 
kind acht (art. 1:336a BWA). 
147 Ten aanzien van deze beschikking op grond van art. 807 sub c RvA geen Hoger beroep mogelijk. 
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5.3.2. Uithuisplaatsing na een ondertoezichtstelling 
Los gezien van de vraag of het blokkaderecht wel of niet gebruikt wordt in de praktijk, 
hebben pleegouders bij deze vorm van pleeggezinplaatsing in elk geval de garantie dat als 
terugplaatsing van hun pleegkind dreigt, zij dit kunnen blokkeren totdat een rechter over 
de zaak heeft beslist.148 Voor een UHP in het kader van een OTS geldt het blokkaderecht 
niet. Voor de pleegouders is er geen mogelijkheid om op te komen tegen een verplaatsing 
van een pleegkind dat al meer dan een jaar bij hen woont in het kader van een OTS.149 Dit 
is vreemd, ook gezien in het kader van een OTS waarin ondertussen een family life kan zijn 
ontstaan tussen pleegouders en het kind. Er zou gezegd kunnen worden dat er geen 
behoefte is aan een blokkaderecht bij een OTS en UHP gezien de positie van de rechter. De 
rechter moet niet alleen oordeel geven over het instellen van 
jeugdbeschermingsmaatregelen maar hij of zij is ook verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de maatregelen.150De rechter is degene die beslist de UHP te verlengen en hij kan de 
UHP te allen tijde inkorten (art. 1:263 lid 3 BWA) of beëindigen. De ouders kunnen een 
verzoek voor vroegtijdige beëindiging indienen bij de rechter krachtens art 1:260 lid 2 
BWA. Dus aan de thuisplaatsing is in elk geval een rechterlijke toets verbonden. Hier moet 
wel worden opgemerkt dat pleegouders niet bij de toetsing worden gehoord omdat zij niet 
automatisch als belanghebbenden worden aangemerkt. In de volgende paragraaf wordt 
hierop verder ingegaan. 
Er zou kunnen worden aangenomen dat de rechter bij de beoordeling van verlenging of 
verkorting van de UHP zijn oordeel zal baseren over wat in het belang van het kind is, 
rekening houdend met de positie van alle betrokkenen. Echter door zowel het toetsen als 
het uitvoeren van een UHP aan de rechter over te laten, wordt inbreuk gemaakt op art. 6 
EVRM die toegang garandeert op een onafhankelijke en onpartijdige rechter, aldus 
Bruning.151Deze beperking van het blokkaderecht past ook niet bij de oorspronkelijke 
doelstelling van dit recht: pleegouders en pleegkind beschermen tegen een nauwelijks 
optreden van ouders of voogd, zowel een natuurlijke voogd als een rechtspersoon.152Zoals 
in § 4.2.1. vermeld kan tussen de pleegouders en het pleegkind, indien het kind voor een 
langere periode bij het pleeggezin verblijft, ondertussen family life in de zin van art. 8 
EVRM zijn ontstaan. Dit zou door een onafhankelijke en onpartijdige rechter getoetst 
dienen te worden. Het blokkaderecht biedt in dit geval een zekerheid voor zowel 
pleegouders en het pleegkind, omdat het weghalen van het pleegkind wordt geblokkeerd 
totdat er een oordeel van de rechter omtrent het gezinsleven tussen pleegouders en het 
kind wordt gegeven. Juridische bescherming van het pleeggezinsleven, ook van een onder 
toezicht gesteld kind, rechtvaardigt de regel dat zijn of haar verblijf in het pleeggezin niet 
kan worden beëindigd zonder toestemming van de pleegouders.153 De enige mogelijkheid 
die de pleegouders in het kader van een OTS nu hebben is om in hoger beroep te gaan 
tegen de beslissing van de rechter.154 

 

                                                             
148 Bruning 2000, p. 846. 
149 Van der Zon 2013, p. 1. 
150 Bruning 2007, p. 41. De positie van de Arubaanse rechter is te vergelijken met die van rechters 
in Nederland voor de wetswijziging in 1995. 
151 Bruning 2007, p. 41. 
152 Van Wamelen 1999, p. 4.  
153 Doek 2004, p. 568. 
154Het bestaan van family life brengt bovendien met zich mee dat de pleegouders recht hebben op 
een effectieve toegang tot de rechter, zoals deze wordt gegarandeerd in art. 6 EVRM. Zie HR 3 
november 2000, NJ 2001, 418. 
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5.4. Belanghebbende en spreekrecht 
Artikel 6 EVRM luidt: “Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij 
het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder 
recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, 
door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld.” Uit de 
bewoordingen van art. 6 EVRM valt af te leiden dat een persoon wel een zeker belang moet 
hebben in een zaak waardoor hij of zij toegang tot de rechter dient te krijgen. In alle 
gerechtelijke procedures worden de verzoeker(s) en de belanghebbenden opgeroepen. 
Volgens art. 798 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba (hierna 
RvA) is iemand een belanghebbende als een zaak rechtstreeks betrekking heeft op diens 
rechten en verplichtingen. Het is de discretionaire bevoegdheid van de rechter te beslissen 
wie uiteindelijk belanghebbend is.155 Kortom, pleegouders krijgen niet een automatisch 
spreekrecht in de rechtbank, ook niet indien zij het kind meer dan één jaar hebben 
verzorgd. Het zal dan van het oordeel van de rechter afhangen. Iemand die stelt in een 
family life-relatie te staan als bedoeld in art. 8 EVRM, kan als belanghebbende worden 
aangemerkt.156Voor pleegouders moet er dus sprake zijn van family life. Het bestaan van 
family life wordt in elk geval aangenomen als het kind één jaar in het pleeggezin woont.157 
Naast de duur van de plaatsing kan ook de aard van een plaatsing een rol spelen. 
Pleegouders kunnen bij een perspectief biedende plaatsing die nog geen jaar heeft 
geduurd ook als belanghebbenden aangemerkt worden.158 Een plaatsing is perspectief 
biedend als men de verwachting heeft dat het pleeggezin een vervangend 
opvoedingsmilieu voor het pleegkind wordt.159 Pleegouders dienen daarom de 
gelegenheid te krijgen hun mening naar voren te brengen. Immers zij brengen de meeste 
tijd door met het kind. Als pleegouders als belanghebbenden worden aangemerkt moeten 
ze door de rechter worden opgeroepen, maar indien de rechter het niet doet, betekent dit 
echter niet dat dit nietigheid tot gevolg zal hebben.160 Het is essentieel dat wanneer de 
plaatsing bij de pleegouders voor geruime tijd heeft geduurd, de rechters pleegouders als 
belanghebbenden oproepen ook indien zij daarom niet hebben gevraagd.161 
 

5.5. Recht op omgang 
 
5.5.1. Huidige wetsbepaling 
Zoals in § 2.2.3.1. vermeld bestaat er tussen ouder en kind gezinsleven zoals bedoeld in 
art. 8 EVRM. Het bestaan van family life brengt een omgangsrecht met zich mee. Het 
wederzijds genieten van elkaars gezelschap is een fundamenteel onderdeel van het 
gezinsleven, aldus het EHRM.162Bij omgang wordt eerst gedacht aan bezoekcontacten, 

                                                             
155Van Mierlo, van Nispen en Polak 2005, (T&C Rv), art. 798, aant. 1. 
156 MvT bij Landsverordening houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Burgerlijke  
Rechtsvordering van Aruba, AB 2005, nr. 34. Inwtr. AB 2005, nr. 48, p. 196. 
157 Bastiaensen en Kramer 2012, p. 114. 
158Kramer 2010, p. 119. 
159 Strijker & Zanberg 2004, p. 230. De perspectiefbiedende plaatsing is het tegenovergestelde van 
een perspectiefzoekende plaatsing waar het pleegkind kortdurend in het pleeggezin verblijft. 
160 Zie HR 27 juni 2008, NJ ECLI:NL:HR:2008:BD3704, r.o. 5.2., NJ 2008, 372. 
161Asser/De Boer 1* 2010, nr. 848a. 
162 EHRM 24 september 2012, appl. No. 35141/06 § 57 (Levin/Sweden). “[…] the mutual enjoyment 
by parent and child of each other’s company constitutes a fundamental element of family life […]”.; Er 
mag niet zomaar worden aangenomen dat een eenmaal ontstaan family life wordt verbroken door 
het plaatsen van het kind in een pleeggezin. Zie EHRM 25 februari 1992, appl. No. 12963/87 
(Andersson/Sweden). 
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maar ook schriftelijk, telefonisch of e-mailcontacten is een vorm van omgang, zij het wat 
beperkter.163 
Ouders en kind hebben recht op omgang met elkaar. Het recht van omgang van een ouder 
met gezag vloeit voor uit het ouderlijk gezag. In het geval van vrijwillige plaatsing hebben 
ouders het ouderlijk gezag en daarmee ook het recht op omgang. In het kader van een OTS 
en UHP behouden de ouders het ouderlijk gezag over hun kind en daarmee ook het recht 
op omgang. Het kan voorkomen dat het kind uit huis is geplaatst en dat de omgang zoals 
die plaatsvindt, zodanig schadelijk is voor het kind dat de gezinsvoogd of de rechter tot 
een contactbeperking besluit. Deze contactbeperking kan de gezinsvoogd opleggen indien 
dit noodzakelijk is met het oog op het doel van de UHP van een minderjarige als bedoeld in 
art. 1:262 en art. 1:263 (art. 1:263a lid 1 BWA). Daarnaast is het is ook mogelijk dat de 
rechter ambtshalve of op verzoek van de gezinsvoogd op grond van art. 1:263b lid 1 BWA 
de omgang tussen het kind en een niet met het gezag belaste ouder wijzigt voor zover dat 
noodzakelijk is met het oog op het doel van de OTS. Als de ouders uit het ouderlijk gezag 
zijn ontheven of ontzet hebben zij krachtens art. 1:377a BWA recht op omgang met het 
kind.164 De rechter zal de omgang slechts ontzeggen als omgang ernstig nadeel zal 
opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, als de ouder niet 
in staat moet worden geacht tot omgang, als het kind dat twaalf jaar of ouder is van 
ernstige bezwaren heeft doen blijken tegen de omgang, of omgang anderszins in strijd is 
met de zwaarwegende belangen van het kind(art. 1:377a lid 3 BWA). Indien ouders dit 
recht hebben, dienen de pleegouders dit recht op omgang tussen ouders en het kind te 
respecteren. In het kader van OTS en UHP kan het voorkomen dat de pleegouders van 
mening verschillen met de gezinsvoogd over de omgangsregeling van het pleegkind met 
zijn ouders. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de pleegouders, die de meeste tijd met het 
kind doorbrengen, constateren dat de door de gezinsvoogd vastgestelde regeling te 
intensief is en te veel van het kind vergt. Er is in het huidige wettelijke systeem dan in 
principe geen laagdrempelige mogelijkheid deze regeling te laten toetsen door de rechter 
dan wel de rechter een andere regeling te verzoeken.165 
 

In andere gevallen waar een pleegkind uit het pleeggezin wordt weggehaald en terug 
wordt geplaatst bij de juridische ouders of een ander pleeggezin, kunnen ook de 
pleegouders behoefte hebben aan omgang met het kind. Pleegouders hebben in de huidige 
regelgeving geen vanzelfsprekend recht op omgang, zij moeten een verzoek indienen bij 
de rechter om een omgangsregeling vast te stellen (art. 1:377f BWA). Er moet wel sprake 
zijn van een nauwe persoonlijke betrekking tussen de pleegouders met het kind. Degene 
die een nauwe persoonlijke betrekking heeft kan een verzoek tot omgang indienen.166 
Door feitelijke (mede)verzorging door pleegouders kan een nauwe persoonlijke 
betrekking ontstaan.167 Met de term nauwe persoonlijke betrekking in deze bepaling 
wordt door de wetgever niets anders bedoeld dan het begrip family life volgens art. 8 
EVRM.168 Het bestaan van family life wordt aangenomen als het kind ten minste één jaar in 
het pleeggezin woont.169 Voor de pleegouders zal de rechter het verzoek afwijzen, indien 
het belang van het kind zich er tegen verzet, of indien het kind dat twaalf jaar of ouder is, 
bezwaar maakt (art. A:377f lid 1 BWA). 

                                                             
163 Vlaardingerbroek e.a. 2011, p. 460. 
164 MvT bij de Landsverordening houdende de tekst van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van 
Aruba, AB 2001, nr. 89. Inwtr. AB 2001, nr. 138, p. 103. 
165 Kramer 2014. 
166 Bastiaensen en Kramer 2012, p. 115. 
167MvT bij de Landsverordening houdende de tekst van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van 
Aruba, AB 2001, nr. 89. Inwtr. AB 2001, nr. 138, p. 113. 
168MvT bij de Landsverordening houdende de tekst van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van 
Aruba, AB 2001, nr. 89. Inwtr. AB 2001, nr. 138, p. 109. 
169 Bastiaensen en Kramer 2012, p. 114. 
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5.5.2. Wetsontwerp 
In april 2014 is een ontwerp Landsverordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
van Aruba in verband met een aantal onderwerpen die nog een regeling of aanpassing in 
het Burgerlijk Wetboek behoeven (aanvulling Burgerlijk Wetboek van Aruba) ingediend 
bij de Staten.170 In het ontwerp worden een paar onderwerpen herzien, waaronder de 
regeling van het omgangsrecht. Krachtens de in het ontwerp opgenomen art. 1:377a BWA 
heeft het kind het recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe 
persoonlijke betrekking tot hem staat. Het oude art. 1;337f komt te vervallen. Ter 
vermijding van discriminatie wordt in artikel 1:377a BWA van het wetsontwerp 

ouders en anderen die in een nauwe persoonlijke betrekking staan tot het kind gelijk 
behandeld.171Dus ook pleegouders die in een nauwe persoonlijke betrekking staan tot het 
kind krijgen een recht op omgang. De ontzeggingsgronden uit lid 3 worden aldus ook van 
kracht voor pleegouders.. Deze bepaling in het wetsontwerp zal een wezenlijke 
versterking van de positie van de pleegouders met zich meebrengen. 

 
5.6. Pleegoudervoogdij 
Zoals in § 3.4.3 aangegeven kunnen pleegouders, die het kind hebben verzorgd en 
opgevoed, op een bepaald moment de voogdij over het kind verzoeken (art. 1:275 
BWA).Een pleegoudervoogd dient op grond van art 1:336 BWA zorg te dragen dat het kind 
overeenkomstig zijn vermogens wordt verzorgd en opgevoed. Zoals in § 3.3. aangehaald 
kan dit gebeuren indien de ouders uit het ouderlijk gezag zijn ontheven of ontzet. Een 
pleegouder kan pas na bereidverklaring tot voogd worden benoemd (art 1:280 BWA). 
Heeft de pleegouder eenmaal de voogdij over het kind, dan blijft het pleegkind in de 
meeste gevallen een aantal jaren bij de pleegouders wonen.172 Volgens Bastiaensen en 
Kramer kan pleegoudervoogdij een middel zijn om de continuïteit in het leven van een 
pleegkind te bevorderen.173 Een voorkeursrecht voor voogdijbenoeming in geval van 
ontheffing biedt de Arubaanse wet niet. In het ontwerp te aanvulling van het BWA wordt 
een derde lid toegevoegd aan art. 1:275 BWA waarin wordt bepaald dat pleegouders een 
voorkeursrecht krijgen bij ontheffing van de ouder uit het ouderlijk gezag indien zij ten 
tijde van het verzoek tot ontheffing ten minste één jaar voor het kind hebben gezorgd.174 
Als een kind dat onder voogdij staat van een rechtspersoon of een natuurlijk persoon, 
geruime tijd door pleegouders is opgevoed kan de voogdij worden overgedragen aan de 
pleegouders.175 Voor die overdracht is wel nodig dat de voogd zich van de voogdij wil laten 
ontslaan (art. 1:322 lid 1 sub c BWA). Ingeval een voogdijinstelling niet instemt met de 
voogdijovername, kunnen de pleegouders zich wenden tot de rechter (art. 1:299a lid 1 
BWA). Lid 2 schrijft voor dat de pleegouders in dat geval de rechter gemeenschappelijk 
dienen te verzoeken om een van hen tot voogd te benoemen. Dit verzoek wordt slechts 
ingewilligd indien de rechter van oordeel is dat dit in het belang van het kind is en 

                                                             
170 Ontwerp Landsverordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no GT 
100) in verband met een aantal onderwerpen die nog een regeling of aanpassing in het Burgerlijk 
Wetboek van Aruba behoeven (aanvulling Burgerlijk Wetboek van Aruba). 
171 Mvt bij de Ontwerp Landsverordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 
1989 no GT 100) in verband met een aantal onderwerpen die nog een regeling of aanpassing in het 
Burgerlijk Wetboek van Aruba behoeven (aanvulling Burgerlijk Wetboek van Aruba), p. 73. 
172 Kramer 2005, p. 40. 
173 Bastiaensen en Kramer 2012, p. 73. 
174 Mvt bij de Ontwerp Landsverordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 
1989 no GT 100) in verband met een aantal onderwerpen die nog een regeling of aanpassing in het 
Burgerlijk Wetboek van Aruba behoeven (aanvulling Burgerlijk Wetboek van Aruba), p. 73. 
175 Doek 2004, p. cb  
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genoegzaam gebleken is dat de voogd niet bereid is zich van de voogdij te doen ontslaan. 
(art. 1:299a lid 4 BWA). Om de pleegouder in het verzoek ontvankelijk te doen zijn moet 
de verzorging en opvoeding ten minste één jaar hebben geduurd, de periode van plaatsing 
uit hoofde van een OTS of voorlopige voogdij niet meegerekend.176 De Arubaanse 
regelgeving biedt geen mogelijkheid voor gezamenlijke voogdij. Gezamenlijke voogdij 
houdt in dat twee voogden het gezag over het kind uitoefenen. Beide voogden hebben 
dezelfde rechten en plichten.177 Zoals nu het geval is kan alleen één van de pleegouders 
zich als voogd laten benoemen.  

 
5.7. Pleegouderschap, pleegcontract en klachtrecht 
In § 3.2.werd aangegeven dat C.F.C.A. eisen stelt aan het pleegouderschap. Pleegouders 
dienen aan de voorwaarden te voldoen om een pleegcontract met C.F.C.A. te kunnen 
sluiten. Zonder pleegcontract krijgen de pleegouders het pleegkind niet. In het 
pleegcontract kunnen bijvoorbeeld nadere regels worden gesteld omtrent de verzorging 
en opvoeding van het pleegkind, afbakening van de beslissingsbevoegdheid van de 
pleegouders, contacten met ouders en andere familieleden enzovoorts.178Een van de taken 
van het pleeggezinnencentrale is het begeleiden van pleegouders. Daarnaast kent het 
intern protocol ook een klachtenprocedure waarmee pleegouders hun klachten ten 
aanzien van pleegkinderen, medewerkers van C.F.C.A, of andere uitvoerders binnen de 
jeugdhulpverlening kunnen indienen. Klachten tegen een medewerker van C.F.C.A. moet 
worden ingediend bij de directeur van Fundashon Guia Mi.179 Het probleem dat zich hier 
voordoet is dat geen enkele van deze punten geregeld is in de vorm van een formele wet.  

 
5.8. Financiële aspect 
Als laatste zijn er een aantal punten te noemen voor wat betreft de financiële kant van 
pleegzorg. Pleegouders zijn niet onderhoudsplichtigen en dus op geen enkele wijze 
verantwoordelijk voor de kosten die noodzakelijk zijn voor de verzorging en opvoeding 
van het pleegkind.180 Art. 1:392 jo. 404 BWA legt een verplichting aan de ouders op om 
naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun 
minderjarige kinderen. In het vrijwillige kader zijn de ouders dus verplicht te voorzien in 
de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. Voor een OTS (met UHP) wordt in 
art. 1:264 BWA additioneel bepaald dat de kosten van de maatregel ten laste van de 
ouders komt, en voor zover deze onvermogend zijn ten laste van het kind, en voor zover 
dit ook onvermogend is ten laste van het Land.181 
Merkwaardig is dat een soortgelijke bepaling ontbreekt voor de maatregelen ontheffing en 
ontzetting uit het ouderlijk gezag. Door ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag 
verliezen ouders het gezag over hun kind, maar de familierechterlijke betrekking tussen 
de ouders en het kind blijft bestaan.182 Zij blijven dus juridische ouders van het kind en 
daarmee onderhoudsplichtig krachtens art. 1:392 jo. 404 BWA. Een ontheffing of 
ontzetting uit het ouderlijk gezag maakt dus geen einde aan de onderhoudsplicht.183 
Indien een kind niet in het eigen gezin kan verblijven heeft ook de overheid krachtens art. 

                                                             
176 Asser/De Boer 1* 2010, nr. 908. 
177 Vlaardingerbroek e.a. 2011, p. 384. Zie art. 1:282 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek 
waarin de mogelijkheid tot gezamenlijke voogdij openstaat. 
178 Van der Linden, ten Siethoff en Zeijlstra-Rijpstra 2014, p. 229. 
179 Informatie gekregen van Nathalie Tromp, pleegzorgmedewerkster bij C.F.C.A op 26 februari 
2015. 
180Punselie 2006a, p. 34. 
181 In art. 1:273 BWA kent een soortgelijke bepaling voor kinderen die aan de Voogdijraad zijn 
toevertrouwd. 
182 Van der Linden, ten Siethoff en Zeijlstra-Rijpstra 2014, p. 111. 
183 Punselie 2006, p. 71. 
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3 jo. 20 VRK een zorgplicht voor een passende alternatieve vorm van zorg, waaronder 
pleegzorg. Dus de overheid dient voldoende voorzieningen te treffen om dit te 
verwezenlijken. Pleegouders ontvangen tegenwoordig voor de verzorging en opvoeding 
van een pleegkind een pleegvergoeding, waarvan diverse kosten betaald kunnen worden. 
De pleegvergoeding heeft geen wettelijke basis en in de praktijk blijkt dat deze vergoeding 
alleen uitgegeven wordt aan pleegoudervoogden, en dus niet aan pleegouders die (nog ) 
niet belast zijn met de voogdij.184 De pleegoudervoogden krijgen voor het opnemen van 
het kind (behalve bij weekendplaatsingen) een vergoeding van 175 Arubaanse florin per 
maand en het wordt 100 florin hoger als het kind naar school gaat.185 Wat in de praktijk 
naar voren komt is dat, mede vanwege de lage vergoeding, de meeste kosten voor 
rekening van de pleegouders komen.186Kinderen die niet in hun eigen gezin kunnen 
worden verzorgd en opgevoed, blijven volgens Punselie uiteindelijk mede een 
verantwoordelijkheid van de Staat, als representant van de samenleving als geheel. Waar 
de Staat deze taak uitbesteedt aan natuurlijke personen, wordt de Staat niet ontslagen van 
de financiële eindverantwoordelijkheid.187Noodzakelijke uitgaven voor het kind horen, 
volgens Punselie niet ten laste te komen van de pleegouders, maar ten laste van de 
overheid die de gemaakte kosten eventueel op de onderhoudsplichtige ouder kan 
proberen te verhalen.188 Uit een uitspraak van de Hoge Raad in 2007 blijkt dat wanneer de 
Staat nalaat voor adequate regeling te zorgen voor de pleegouders, de Staat een 
onrechtmatige daad begaat jegens de pleegouder(s)(voogden) en wordt ze daarmee 
schadeplichtig.189 
 

5.9. Resumé 
Nadat een kind in een pleeggezin is geplaatst, verdient de rechtspositie van de 
pleegouders bijzondere aandacht. Als een kind in een pleeggezin wordt geplaatst, nemen 
de pleegouders de feitelijke verzorging en opvoeding voor hun rekening. Naargelang de 
plaatsing langer duurt, zullen beslissingen ten aanzien van het kind genomen moeten 
worden die pleegouders niet kunnen nemen omdat zij niet het ouderlijk gezag hebben. De 
discrepantie tussen de feitelijke zeggenschap die de pleegouders en de formele 
zeggenschap van de ouders is een groot probleem bij het nemen van belangrijke 
beslissingen zoals: schoolkeuze, aanvraag van een reisdocument en beslissingen over 
medische handelingen. De bevoegdheid voor het maken van een schoolkeuze ligt bij de 
ouders. In een pleeggezinsituatie kan het voorkomen dat ouders een school kiezen die 
voor de pleegouders bezwaarlijk is. In geval van vrijwillige plaatsing is de stem van de 
ouders beslissend. In het kader van een OTS met UHP kan de gezinsvoogd de ouders een 
aanwijzing geven inhoudende het volgen van een door de gezinsvoogd aangewezen school. 
Er is geen directe sanctie als de ouders weigeren de aanwijzing van de gezinsvoogd te 
volgen. Voor het aanvragen van een reisdocument is toestemming van de ouders of voogd 
nodig. Alleen als het kind zestien jaar of ouder is, kan hij of zij vervangende verklaring aan 
de rechter vragen. Voor kinderen beneden de zestien jaar is in het geval van vrijwillige 
plaatsing toestemming van de ouders of voogd steeds nodig. Bij een OTS kan de 
gezinsvoogdijinstelling de rechter verzoeken de toestemming van de ouders te vervangen 
door een verklaring van toestemming af te geven als het kind jonger dan zestien jaar is. 
Aan de pleegouder, die na een UHP voor het kind zorgt, komt deze bevoegdheid niet toe. 
Voor een medische behandelingsovereenkomst van kinderen jonger dan twaalf jaar 

                                                             
184 Informatie gegeven door Maybelline Tromp, gezinsvoogd bij Fundashon Guia Mi op 22 juli 2015. 
185 Stallenberg 2010. 
186Informatie gegeven door Nathalie Tromp, Pleegzorgmedewerkster bij C.F.C.A op 26 februari 
2015. 
187Punselie 2006b, p. 6. 
188Punselie 2006a, p. 236. 
189 HR 30 november 2007, LJN BA8447. 
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moeten de ouders of voogd toestemming geven voor de geneeskundige behandeling. Voor 
kinderen tussen de twaalf en achttien jaar is zowel toestemming van de ouders of voogd 
als die van het kind nodig. Bij een vrijwillige plaatsing hebben de pleegouders dus de 
toestemming van de ouders nodig. In het kader van een OTS met UHP, kan de gezinsvoogd 
op vrijwillige basis proberen de toestemming van de ouders te verkrijgen voor de 
medische behandeling. Als de ouders weigeren dit te doen, resteert er niks anders voor de 
pleegouders dan de ouders er toe te bewegen toestemming te geven. Een weigering om 
toestemming te geven kan een misbruik van gezag inhouden waardoor ontzetting uit het 
ouderlijk gezag kan volgen, maar dit lijkt alleen mogelijk in een situatie waar behandeling 
noodzakelijk is om ernstige bedreiging voor de gezondheid van het kind te voorkomen. Bij 
levensbedreigende situaties kan de rechter de ouders tijdelijk uit het gezag schorsen op 
grond van art. 1:271 BWA. Voor situaties waarin een medische ingreep niet strikt 
noodzakelijk is biedt de wet geen oplossing.  
 
Pleegouders kunnen in het kader van vrijwillige plaatsing zich beroepen op het 
blokkaderecht. Het blokkaderecht houdt in dat pleegouders kunnen blokkeren dat hun 
pleegkind door de ouders of voogd uit het pleeggezin kan worden weggehaald na één jaar 
of langer voor het kind te hebben gezorgd. Het kind moet wel met toestemming van de 
ouders of voogd in het pleeggezin geplaatst zijn. Ouders dienen zich dan tot de rechter te 
wenden om hun kind weer naar huis te halen. Als het verzoek wordt afgewezen geldt de 
blokkade voor een periode van zes maanden. De pleegouders kunnen in die periode een 
verzoek indienen tot OTS of ontheffing uit het ouderlijk gezag. Als door de pleegouders 
niks wordt gedaan gedurende de blokkade kunnen de ouders na afloop van de blokkade 
het kind weghalen. In het kader van een OTS met UHP geldt het blokkaderecht niet. Er is 
geen mogelijkheid voor de pleegouders om op te komen tegen de verplaatsing van het 
kind. In Aruba moet de rechter een oordeel geven over zowel het instellen als het 
uitvoeren van de kinderbeschermingsmaatregelen. Er zou kunnen worden aangenomen 
dat de rechter bij een beëindiging van een UHP zijn oordeel zal baseren op het belang van 
het kind, rekening houdend met de positie van alle betrokkenen. Echter door zowel het 
toetsen als het uitvoeren van een UHP aan de rechter over te laten wordt er ten opzichte 
van de pleegouders als directe belanghebbenden een inbreuk gemaakt op art. 6 EVRM, 
omdat er family life is ontstaan tussen de pleegouders en het kind. Dit zou in het licht van 
art. 6 en art. 8 EVRM door een onafhankelijk en onpartijdige rechter getoetst dienen te 
worden.  
 
Uit de bewoordingen van art. 6 EVRM moet iemand een zeker belang hebben in een zaak 
waardoor hij of zij toegang dient te krijgen tot de rechter. Pleegouders worden in de 
bovengenoemde procedure niet betrokken omdat zij niet automatisch als 
belanghebbenden worden aangemerkt in zaken betreffende het pleegkind. De rechter is 
degene die uiteindelijk beslist wie belanghebbend is. In het kader van een 
omgangsregeling zal iemand als belanghebbende aangemerkt worden als er sprake is van 
family life. Wanneer men verwacht dat het pleeggezin een vervangend opvoedingsmilieu 
wordt voor het pleegkind kunnen de pleegouders als belanghebbenden worden 
aangemerkt voordat één jaar voorbij is. Het zal echter steeds van het oordeel van de 
rechter afhangen of pleegouders belanghebbenden zijn. Indien pleegouders niet worden 
opgeroepen betekent dit niet dat er nietigheid tot gevolg zal hebben. 
 
Ouders en kind hebben recht op omgang met elkaar. In het geval van vrijwillige plaatsing 
hebben de ouders het ouderlijk gezag en daarmee ook het recht op omgang. In het kader 
van een OTS behouden ouders het ouderlijk gezag en dus het recht op omgang. De 
gezinsvoogd kan indien noodzakelijk met het oog op het doel van de UHP de omgang 
tussen ouders en het kind beperken. Ook de rechter kan ambtshalve of op verzoek van de 
gezinsvoogd een al bestaande omgangsregeling wijzigen indien het noodzakelijk is met het 
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doel op de OTS. Als de ouders uit het ouderlijk gezag zijn ontheven of ontzet dan hebben 
zij in beginsel ook recht op omgang met het kind krachtens art.1:377a BWA. De rechter zal 
het omgangsverzoek slechts afwijzen op de limitatief in art. 1:377a lid 3 BWA opgenomen 
gronden. De pleegouders moeten het recht op omgang van de ouders met het kind 
respecteren. In het kader van een OTS met UHP kan het voorkomen dat de pleegouders 
van mening verschillen met de gezinsvoogd over de omgangsregeling van het pleegkind 
met zijn ouders. Er is geen mogelijkheid deze regeling te laten toetsen door de rechter of 
de rechter te verzoeken om een andere regeling.  
In het geval waar het pleegkind terug wordt geplaatst bij de juridische ouders of een ander 
pleeggezin, kunnen de pleegouders behoefte hebben aan omgang met het kind. 
Pleegouders hebben geen vanzelfsprekend recht op omgang. Zij moeten een verzoek 
indienen om een omgangsregeling vast te stellen. Er moet wel sprake zijn van een nauwe 
persoonlijke betrekking. Hiermee wordt bedoeld het begrip family life krachtens art. 8 
EVRM. Het bestaan van family life wordt aangenomen als het kind ten minste één jaar in 
het pleeggezin woont. In het ontwerp Landsverordening aanvulling Burgerlijk Wetboek 
van Aruba krijgen pleegouders wel een recht op omgang mits zij in een nauwe 
persoonlijke betrekking tot het kind staan. De rechter kan dan het verzoek slechts 
afwijzen op dezelfde gronden als die nu gelden voor een ouder zonder ouderlijk gezag. 
 
Naarmate het kind een langere tijd in een pleeggezin woont, kunnen de pleegouders op 
gegeven moment de voogdij over het kind verzoeken. Zij dragen dan de zorg dat het kind 
wordt opgevoed en verzorgd. Dit kan het gevolg zijn als de ouders uit het ouderlijk gezag 
zijn ontheven of ontzet. Als het kind onder voogdij staat van een rechtspersoon of een 
natuurlijke persoon kan deze ook beslissen de voogdij over te dragen aan de pleegouders. 
De voogd moet wel instemmen met de voogdijoverdracht. Als een voogdijinstelling niet 
instemt, kunnen de pleegouders zich tot de rechter wenden. De pleegouders dienen dan 
een gemeenschappelijk verzoek in om één van hen als voogd te laten benoemen. De 
pleegouders moeten wel ten minste één jaar voor het kind hebben gezorgd om 
ontvankelijk te worden verklaard in hun verzoek. De Arubaanse regelgeving biedt geen 
mogelijkheid voor gezamenlijke voogdij, waarin twee voogden het gezag over het kind 
uitoefenen.  
 
In Aruba wordt door C.F.C.A. eisen gesteld aan het pleegouderschap. Als pleegouders niet 
aan deze voorwaarden voldoen, kunnen zij geen pleegcontract met C.F.C.A. sluiten en 
kunnen zij het kind ook niet krijgen. Het C.F.C.A. kent daarnaast een klachtenprocedure 
voor klachten ten aanzien van pleegkinderen, medewerkers van C.F.C.A. of andere 
uitvoerders binnen de jeugdhulpverlening. Het probleem is dat geen van deze punten 
formeel in een wet zijn geregeld, waardoor eenduidige regels ontbreken. 
 
Ouders zijn krachtens art. 1:392 jo. 1:404 BWA verplicht om naar draagkracht te voorzien 
in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind. Pleegouders zijn niet 
onderhoudsplichtigen en dus niet verantwoordelijk voor de kosten van het pleegkind. In 
het geval van OTS (met UHP) wordt in de wet bepaald dat de kosten van de maatregel ten 
laste van de ouders komt, als deze onvermogend zijn ten koste van het kind, en voor zover 
dit ook onvermogend is ten koste van het Land. Een dergelijke regeling ontbreekt voor de 
maatregelen ontheffing en ontzetting uit het ouderlijk gezag. Na ontheffing en ontzetting 
blijft de familierechtelijke betrekking tussen de ouders en het kind bestaan, waardoor ze 
juridische ouders blijven en daarmee onderhoudsplichtigen. De overheid heeft op grond 
van art. 3 jo. 20 VRK zorg te dragen voor alternatieve vormen van zorg, waaronder 
pleegzorg. De overheid moet voorzieningen treffen om dit te verwezenlijken. Pleegouders 
ontvangen een vergoeding voor de verzorging en opvoeding van het pleegkind. Deze 
vergoeding wordt in de praktijk alleen aan pleegoudervoogden toegekend. De vergoeding 
betreft een laag bedrag en is tevens niet formeel in een wet geregeld. Een andere punt is 
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dat vanwege het lage bedrag van de vergoeding de meeste kosten voor rekening van de 
pleegouders komen. Uit een uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat wanneer de Staat nalaat 
een adequate regeling te treffen voor pleegouders, de Staat een onrechtmatige daad 
begaat jegens de pleegouder(s) (voogden) en schadeplichtig is. 
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6. Pleegzorg en de rechtspositie van pleegouders in Nederland 
 

6.1. Introductie 
Nederland kent een vergelijkbare juridische, politieke, sociale en economische structuur 
als Aruba. Pleegouderschap als alternatieve vorm van zorg speelt al jaren een belangrijke 
rol in het Nederlandse kinderbeschermingsrecht. Vanaf 1953 toen de Pleegkinderenwet in 
werking trad is er wetgeving en beleid op het gebied van pleegzorg geweest.190 Net als 
Aruba kent Nederland een onderscheid tussen vrijwillige plaatsing en plaatsing na het 
opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel. Pleegzorg is ook in Nederland (voor een 
deel) geregeld in Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (hierna BWNL). Echter 
in Nederland zijn de regels uitgebreider en gedetailleerder, en bieden meer bescherming 
voor de positie van alle betrokkenen. Vandaar dat in dit hoofdstuk in kaart zal worden 
gebracht wat de Nederlandse regelgevingen anno 2015 bepalen voor de rechtspositie van 
pleegouders. In 2015 zijn er twee belangrijke wetten in werking getreden die implicaties 
meebrengen op het gebied van pleegzorg en voor de rechtspositie van pleegouders, te 
weten: de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de Jeugdwet. Eerst zullen 
de bepalingen uit de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen worden beschreven, 
gevolgd door relevante bepalingen uit de Jeugdwet. Het hoofdstuk zal worden afgesloten 
met een resumé. 

 
6.2. Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen 
 
6.2.1. Algemeen 
Op 1 januari 2015 is de Wet van 12 maart 2014 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de 
Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming 
(verder Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen)191 in werking getreden.192 Bij de 
keuzes die in de jeugdbescherming moeten worden gemaakt, aldus de Memorie van 
Toelichting, staat het belang van het kind voorop. Deze wet beoogt dit mogelijk te maken 
en daarmee het recht van een kind op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en groei 
naar zelfstandigheid centraal te stellen193 Bij de inwerkingtreding van deze wet zijn de 
kinderbeschermingsmaatregelen van boek 1 BWNL en enkele bepalingen uit het Wetboek 
van Burgerlijk Rechtsvordering van Nederland (hierna Rv.), de Wet op de Jeugdzorg 
(verder WJz)194 en de Pleegkinderenwet195aangepast. In de wet is er voor een nieuwe 
kindgerichte formulering gekozen dat het eenvoudiger maakt om te kiezen voor de 
                                                             
190 Bastiaensen en Kramer 2012, p. 26. 
191 Wet van 12 maart 2014 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met 
herziening van de maatregelen van kinderbescherming, Stb. 2014, 130. 
192 Besluit van 14 november 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van 
de Jeugdwet, de Invoeringswet Jeugdwet en enkele andere wetten die daarmee verband houden, 
alsmede van het Besluit Jeugdwet, Stb. 2014, 443. 
193Kamerstukken II 2008/09, 32015, 3, p. 6 (MvT). 
194 De Wet van 22 april 2004, houdende regeling van de aanspraak op, de toegang tot en de 
bekostiging van jeugdzorg, Stb. 2004, 306 (Wet op de Jeugdzorg) is op 1 januari 2015 vervangen 
door de Wet van 1 maart 2014 inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor 
preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en 
opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet). Dit wet komt in § 5.3. aan 
de orde. 
195 De Wet van 21 december 1951, houdende voorzieningen betreffende het toezicht op de 
verzorging en opvoeding van pleegkinderen (Pleegkinderenwet) werd bij de Wet van 12 maart 
2014 tot aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de 
herziening van de maatregelen van kinderbescherming Stb. 2014, 131 ingetrokken. 
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maatregel die het meest aansluit bij de omstandigheden waarin de minderjarige zich 
bevindt waardoor keuzes op maat ten behoeve van de minderjarige worden 
gestimuleerd.196Andere belangrijke wijzigingen in de wet zijn de bepalingen ter 
verbetering van de rechtspositie van de pleegouders. Dit zal uitgebreid worden behandeld 
in de volgende paragraaf.  
 
6.2.2. Relevante bepalingen voor de positie van pleegouders 
Een van de kanttekeningen die uit de interviews met kinderrechters, de Raad voor de 
Kinderbescherming, voogdij- en gezinsvoogdijwerkers, ouders en kinderen in Nederland 
naar voren is gekomen, is dat rechten van pleegouders onvoldoende zijn 
gewaarborgd.197Zo hebben pleegouders die een uit huis geplaatste en onder toezicht 
gestelde minderjarige hebben opgenomen in hun gezin bijvoorbeeld onvoldoende toegang 
tot de rechter. Door de herziening is de rechtspositie van de pleegouders versterkt. De 
herziening kinderbeschermingsmaatregelen zorgt voor de volgende rechtswaarborgen: 
(1) uitbreiding van het blokkaderecht van pleegouders; (2) verzoek van pleegouders tot 
OTS en verlenging OTS; (3) verzoek van pleegouders tot een beëindiging van UHP; (4) 
verplichte rechterlijke toetsing bij een overplaatsing van een pleegkind na één jaar uit een 
pleeggezin; (5) verzoek van pleegouders tot een gezagsbeëindigende maatregel; (6) 
voorkeursrecht voor pleegouders bij voogdijbenoeming; (7) gedeeltelijk 
gezagsuitoefening door een gecertificeerde instelling 198; (8) pleegouders vallen onder het 
begrip belanghebbende; (9) invoering van een geschillenregeling bij verschil van mening 
over het plan van aanpak; (10) verplicht instemmingsrecht van de pleegouders bij de 
aanvang van een OTS voor het opstellen van een plan van aanpak.  
 
6.2.2.1.Uitbreiding van het blokkaderecht 
De rechtspositie van pleegouders wordt door de herziening aanzienlijk versterkt. 
Pleegouders krijgen door de herziening een blokkaderecht indien zij een kind als 
behorende tot hun gezin één jaar of langer verzorgen en opvoeden in het kader van een 
OTS (art. 1: 265i BWNL). De gecertificeerde instelling en de ouders dienen toestemming 
van de pleegouders te hebben om een kind te verplaatsen, of ze moeten vervangende 
toestemming van de kinderrechter ontvangen. Deze regeling van het blokkaderecht vindt 
haar legitimatie primair in het familie-en gezinsleven op grond van art. 8 EVRM dat 
betrokkenen met het kind hebben opgebouwd.199 Daarnaast is het belang van het kind 
gebaat bij stabiliteit en continuïteit in zijn opvoeding en verzorging.200 De rechter neemt 
beide aspecten mee in zijn beoordeling of vervangende toestemming wordt 
afgegeven.201In het licht van het VRK kan de uitbreiding van het blokkaderecht ook 
worden gezien als verwezenlijking van het streven naar continuïteit en stabiliteit in de 
opvoeding van het kind zoals opgenomen in art. 20 lid 3 VRK. Volgens Doek is deze 
bepaling ook een positief onderdeel in het licht van het VRK.202 
 

                                                             
196Kamerstukken II 2008/09, 32015, 3, p. 7 (MvT). 
197 Bruning 2000, p. 849. 
198Door de inwerkingtreding van de Jeugdwet is de jeugdzorg gedecentraliseerd van provinciaal 
naar gemeentelijk niveau en worden de kinderbeschermingsmaatregelen niet langer door Bureau 
Jeugdzorg maar door een gecertificeerde instelling uitgevoerd. Krachtens art. 1.1 jo. 3.4 Jeugdwet is 
een gecertificeerde instelling belast met het uitvoeren van kinderbeschermingsmaatregelen. Meer 
hierover in § 4.3. 
199Kamerstukken II 2008/09, 32015, 3, p. 14 (MvT). 
200Kamerstukken II 2008/09, 32015, 3, p. 14 (MvT). 
201Kamerstukken II 2008/09, 32015, 3, p. 14 (MvT). 
202 Doek 2008, p. 27-28. 
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6.2.2.2. Verzoek pleegouders bij OTS en verlenging OTS 
De gronden voor OTS zijn in de nieuwe wet verruimd. Volgens art 1: 255 BWNL kan een 
minderjarige onder toezicht worden gesteld indien er sprake is van een ernstige 
bedreiging in zijn of haar ontwikkeling en niet verwacht kan worden dat de ouders met 
gezag de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, binnen een voor de 
persoon en de ontwikkeling van het kind aanvaardbare termijn, kunnen dragen. Kinderen 
met relatief lichte problemen kunnen onder toezicht worden gesteld opdat de overheid 
eerder in kan grijpen in het gezinsleven.203 Pleegouders kunnen een verzoek tot OTS 
indienen als de Raad voor de Kinderbescherming niet tot indiening van het verzoek 
overgaat (art 1:255 lid 2 BWNL). Pleegouders hadden dit recht trouwens al voor de 
invoering van de wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen. Alleen is het nu 
aangepast aan de nieuwe terminologie van de wet. Het is mogelijk om de OTS telkens met 
maximaal een jaar te verlengen (art. 1:260 lid 2 BWNL). Pleegouders kunnen, net als bij 
een verzoek tot OTS, de rechter verzoeken de OTS te verlengen indien de gecertificeerde 
instelling die het toezicht heeft dit niet doet (art. 1:260 lid 2 BWNL).  
 
6.2.2.3. Verzoek pleegouders bij beëindiging UHP 
Een UHP van een kind kan alleen met een machtiging van de rechter geschieden (art. 
1:265a BWNL). Een machtiging tot UHP heeft een duur van ten hoogste één jaar en kan 
telkens met één jaar worden verlengd (art. 1:265c BWNL).Op grond van art. 1: 265d 
BWNL kunnen pleegouders een verzoek indienen tot beëindiging van de UHP, de duur 
ervan te verkorten, of helemaal af te zien van een wijziging in de verblijfplaats van het 
kind. Door de betrokkenheid van de pleegouders bij de opvoeding van de minderjarige 
kunnen zij signalen ontvangen dat een overplaatsing niet in het belang van het kind is.204 
Zij kunnen hun zorgen kenbaar maken en zo nodig een verzoek doen om af te zien van 
overplaatsing. Dit kan getoetst worden door de kinderrechter.205 Het betreft hier echter 
geen blokkaderecht zoals geregeld in art 1:265i BWNL en er zal dan ook naar verwachting 
slechts een beroep op deze bepaling worden gedaan indien zij de minderjarige korter dan 
één jaar verzorgen.206 Indien de pleegouders het kind voor meer dan één jaar verzorgen 
lijkt het blokkaderecht meer voor de hand. 
 
6.2.2.4. Verplichte rechterlijke toetsing bij overplaatsing pleegkind 
 Het amendement van Kooiman207 heeft ervoor gezorgd dat de rechter altijd een oordeel 
moet geven over de beëindiging van een langer durende plaatsing in een pleeggezin. 
Hierdoor wordt een rechterlijke toets bij een verplaatsing van een pleegkind dat met een 
OTS ten minste een jaar in een pleeggezin verblijft verplicht (art. 1:265i lid 1 BWNL). Het 
beëindigen van een langer durende pleeggezinplaatsing, de zogeheten perspectief 
biedende plaatsing, zou altijd door de rechter getoetst moeten worden omdat er family life 
volgens art. 8 EVRM kan zijn ontstaan.208 Deze bepaling voorkomt dat pleegouders een 
‘druk’ zullen voelen, omdat zij weten dat een blokkering een procedure bij de rechter tot 
gevolg kan hebben en waarin zij zullen worden opgeroepen als belanghebbenden.209 Dat 
kan schadelijk zijn voor het pleegkind en is ook juridisch niet juist, family life dient door de 
rechter te worden vastgesteld en kan ook alleen door de rechter worden beëindigd.210 Ook 
Bruning vindt dit een belangrijke stap vooruit voor de positie van pleegouders en 

                                                             
203Kamerstukken II 2008/09, 32015, 3, p. 8 (MvT). 
204Kamerstukken II 2008/09, 32015, 3, p. 30 (MvT). 
205Kamerstukken II 2008/09, 32015, 3, p. 30 (MvT). 
206Kamerstukken II 2008/09, 32015, 3, p. 30 (MvT). 
207Kamerstukken II 2010/11, 32015, 28. 
208Kamerstukken II 2010/11, 32015, 28. 
209Kamerstukken II 2010/11, 32015, 28. 
210Kamerstukken II 2010/11, 32015, 28. 
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pleegkinderen die al langer in een pleeggezin wonen.211Het beëindigen van een langdurige 
plaatsing in een perspectief biedend pleeggezin moet altijd door de rechter gebeuren, niet 
alleen wanneer de pleegouders een beroep doen op hun blokkaderecht en de 
gecertificeerde instelling vervolgens naar de rechter stapt om vervangende toestemming 
te vragen.212 
 
6.2.2.5. Verzoek gezagsbeëindigende maatregel door pleegouders 
De maatregelen van ontheffing en de ontzetting uit het gezag en de voogdij zijn 
verdwenen. In plaats daarvan wordt één gezagsbeëindigende maatregel als meest 
ingrijpende maatregel ingevoerd (art. 1:266 BWNL). De rechtsgrond voor de 
gezagsbeëindigende maatregel wordt gevormd door het uitgangspunt dat de maatregel 
noodzakelijk moet zijn voor het onbedreigd opgroeien van het kind. De oorspronkelijke 
gronden voor zowel de ontheffing (lid 1 onder a) als de ontzetting (lid 1 onder b) zijn 
terug te vinden in deze nieuwe maatregel. Het belangrijkste doel van deze wijziging is 
vereenvoudiging van de kinderbeschermingsmaatregelen.213 Pleegouders kunnen een 
verzoek indienen voor een gezagsbeëindigende maatregel als de Raad niet tot een verzoek 
overgaat (art. 1:267 lid 1 BWNL). Voorwaarde is wel dat zij het kind ten minste één jaar 
hebben verzorgd en opgevoed. 
 
6.2.2.6. Voorkeursrecht pleegouders bij voogdijbenoeming 
Pleegouders krijgen een voorkeursrecht bij benoeming van een voogd na een 
gezagsbeëindigende maatregel. In geval van beëindiging van het gezag benoemt de 
rechtbank een voogd over de minderjarige (art. 1:275 lid 1 BWNL). De rechter benoemt bij 
voorkeur tot voogd de pleegouders die ten tijde van het verzoek het kind ten minste één 
jaar hebben opgevoed, mits dezen bevoegd zijn tot de voogdij (art. 1:275 lid 3 BWNL). Dit 
recht van de pleegouders bestond trouwens al voor de inwerkingtreding van het Wet 
Herziening Kinderbeschermingsmaatregel. Op grond van de oude bepalingen van art. 
1:275 lid 3 jo. 1:268 lid 2 sub d BWNL kregen de pleegouders een voorkeursrecht bij 
gedwongen ontheffing, na een vrijwillige plaatsing van ten minste één jaar waarbij de 
voortzetting van plaatsing noodzakelijk is en terugplaatsing ernstig nadeel voor het kind 
zou opleveren. Deze bepaling is nu aangepast aan de nieuwe terminologie van de wet. 
 
6.2.2.7. Gezagsuitoefening door een gecertificeerde instelling 
De kinderrechter kan bij of na de verlening van de machtiging tot UHP op verzoek bepalen 
dat het gezag gedeeltelijk wordt uitgeoefend door de gecertificeerde instelling die het 
toezicht uitoefent, indien dit noodzakelijk is in verband met de uitvoering van de OTS. Hij 
kan dit doen met betrekking tot de aanmelding van de minderjarige bij een school, het 
geven van toestemming voor een medische behandeling van de minderjarige jonger dan 
twaalf jaar of van de minderjarige van twaalf jaar of ouder die niet in staat kan worden 
geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen en het doen van een aanvraag tot 
het verlenen van een verblijfsvergunning ten behoeve van de minderjarige(art. 1:265e lid 
1 BWNL). Indien de kinderrechter het noodzakelijk oordeelt dat het gezag wordt 
overgeheveld, verliezen de ouders het ouderlijk gezag op die onderdelen waarvoor de 
beschikking wordt afgegeven.214De duur van de gedeeltelijke uitoefening van het gezag is 
niet langer dan die van de verleende machtiging tot UHP (art 1:265e lid 2 BWNL). De 
kinderrechter kan de duur van de gedeeltelijke uitoefening van het gezag telkens met ten 
hoogste één jaar verlengen (art 1:265e lid 3 BWNL) Het verzoek tot gezagsoverheveling 
kan worden gedaan door de gecertificeerde instelling die het toezicht uitoefent. Indien 

                                                             
211Bruning 2011b, p. 787. 
212Kamerstukken II 2010/11, 32015, 28. 
213Kamerstukken II 2008/09, 32015, 3, p. 11 (MvT). 
214Kamerstukken II 2008/09, 32015, 3, p. 31 (MvT). 
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deze gecertificeerde instelling niet tot een verzoek overgaat, zijn de pleegouders bevoegd 
tot het doen van het verzoek (art 1:265e lid 5 BWNL). Hoewel het gezag aan de 
gecertificeerde instelling die het toezicht uitoefent wordt overgeheveld, kan de 
gecertificeerde instelling overigens wel de pleegouders machtigen, voor zover het 
gecertificeerde instelling het gezag over het kind heeft, om het gezag uit te oefenen.215De 
gecertificeerde instelling machtigt in die gevallen de pleegouders om bepaalde 
rechtshandelingen ten behoeve van het kind te verrichten. Die handelingen kunnen de 
pleegouders dan zelfstandig verrichten. Volgens de memorie van toelichting kan de 
gecertificeerde instelling deze machtiging echter te allen tijde intrekken.216Hoewel niet 
expliciet vermeld in de wet, lijkt het voor de hand dat de intrekking met redenen zijn 
omkleed. Anders zou het veel onzekerheid veroorzaken bij de pleegouders en 
pleegkinderen als na verkrijging van de machtiging het op elke moment kan worden 
ingetrokken, zonder opgave van redenen. Ten aanzien van medische behandeling bestond 
in de oude art. 1:264 BWNL overigens wel de mogelijkheid voor de BJZ om de rechter te 
verzoeken voor vervangende toestemming indien de behandeling noodzakelijk was om 
ernstig gevaar voor de gezondheid van het kind te voorkomen. 
 
Volgens Forder zal van deze gezagsoverheveling, met het oog op de zaak Glass tegen 
Verenigd Koninkrijk217, alleen spaarzaam gebruik gemaakt moeten worden.218 In de Glass 
zaak waar een moeder principiële bezwaren had tegen het toedienen van medicijnen aan 
haar zieke kind, heeft het EHRM geoordeeld dat haar bezwaren alleen door een 
rechterlijke tussenkomst opzij konden worden gezet. Een inbreuk op het ouderlijk gezag 
wordt door het EHRM beschouwd als een inmenging in hun family life krachtens art. 8 
EVRM.219 Niet het feit dat ouders principiële bezwaren hebben vormt een rechtvaardiging 
voor de toepassing van deze maatregel, wel de vaststelling dat de ouder misbruik van de 
beslissingsbevoegdheid heeft gemaakt, aldus Forder.220 
 

6.2.2.8. Pleegouders als belanghebbende 
Pleegouders worden door de invoering van het amendement Kooiman/van Toorenburg 
krachtens art. 798 lid 1 Rv als belanghebbenden aangemerkt in een procedure met 
betrekking tot hun pleegkind.221Hierbij geldt als voorwaarde dat de betrokken 
pleegouders reeds ten minste een jaar voor de minderjarige zorgen. Voor pleegouders die 
korter voor de minderjarige zorgen, kan de praktijk blijven bestaan waarbij de rechter op 
verzoek kan beslissen hen als belanghebbenden aan te merken.222De positionering van 
deze bepaling kan wel wat verwarring veroorzaken. De bedoeling van het aanmerken van 
pleegouders als belanghebbende is omdat het van belang is dat pleegouders, die het kind 
ten minste één jaar hebben opgevoed, het woord mogen voeren en hun zienswijze mogen 
geven.223Vanwege de positionering van deze bepaling is aan de pleegouders als 
belanghebbenden een processuele positie gegeven in alle personen- en familierechtzaken, 
behalve echtscheidingszaken. Dat betekent dat zij ook bijvoorbeeld in 

                                                             
215Kamerstukken II 2008/09, 32015, 3, p. 31 (MvT). 
216Kamerstukken II 2008/09, 32015, 3, p. 31 (MvT). 
217 EHRM 9 maart 2004, appl. No. . 61827/00 (Glass/Verenigd Koninkrijk) 
218 Forder 2008, p. 85. 
219 Forder 2008, p. 85. 
220 Forder 2008, p. 85. 
221Kamerstukken II 2010/11, 32015, 37.Art. 798 lid 1 Rv. luidt: “Voor de toepassing van deze afdeling 
wordt onder belanghebbende verstaan degene op wiens rechten of verplichtingen de zaak rechtstreeks 
betrekking heeft. Degene die niet de ouder is en de minderjarige op wie de zaak betrekking heeft 
gedurende ten minste een jaar als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, wordt aangemerkt als 
belanghebbende. “ 
222Kamerstukken II 2010/11, 32015, 37. 
223Kamerstukken II 2010/11, 32015, 37. 
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alimentatieprocedures met betrekking tot het pleegkind, die in essentie tussen de ouders 
gevoerd worden, als belanghebbenden moeten worden opgeroepen.224Volgens Schaafsma-
Beversluis zou het beter zijn geweest de processuele positie van pleegouders aan te 
scherpen met een toevoeging in verband met de positie van pleegouders of een specifiek 
materiële wetgeving op te nemen die specifiek op de processuele positie van pleegouders 
ingaat.225 
 
6.2.2.9. Geschillenregeling 
Gedurende de uitvoering van de OTS kan er verschil van mening ontstaan tussen ouders, 
kinderen, pleegouders of zorgaanbieders over de aanpak, en het lukt niet om die 
problemen op te lossen. De geschillenregeling schept dan de mogelijkheid om problemen 
over de uitvoering van de OTS voor te leggen aan de kinderrechter (art. 1:262 BWNL). De 
geschillenregeling werd ingevoerd bij het amendement van Van Toorenburg.226 In het 
amendement Toorenburg wordt gesproken van een verplichte procesvertegenwoordiging, 
teneinde te voorkomen dat ieder klein geschil aan de kinderrechter wordt voorgelegd.227 
De kinderrechter heeft dan de vrijheid om in concreto vast te stellen welke oplossing of 
regeling het best het belang van alle betrokkenen, die van de minderjarige in het 
bijzonder, dient.228 
 
6.2.2.10. Plan van aanpak 
Artikel 1:262a BWNL beoogt ouders, familieleden en anderszins direct betrokkenen (zoals 
pleegouders) de mogelijkheid te geven om voor of tijdens een OTS zelf een plan229 op te 
stellen. Door vormen van hulp van betrokkenen en steun uit directe kring kan bovendien 
UHP worden afgewend en wordt netwerkpleegzorg bevorderd.230 Deze regeling draagt bij 
aan de versterking van de rechtspositie van betrokkenen. Krachtens deze wetsbepaling 
stelt de gecertificeerde instelling als eerste stap in de uitvoering van de OTS altijd het 
gezin in de gelegenheid een plan van aanpak op te stellen, tenzij de veiligheid van het kind 
dit niet toelaat.231 Een dwingende verplichting voor een gecertificeerde instelling om eerst 
het gezin zelf naar oplossingen te laten zoeken zou te vergaand zijn en ook redelijk laat in 
een situatie waarin de kinderrechter immers heeft beslist dat in een vrijwillig kader geen 
mogelijkheden meer voorhanden zijn.232 

 
 
 
 

                                                             
224Schaafsma-Beversluis 2015, p. 31. 
225Schaafsma-Beversluis 2015, p. 31. 
226Kamerstukken II 2010/11, 32015, 38. 
227Kamerstukken II 2010/11, 32015, 38. Advocaten kunnen een zeeffunctie vervullen bij geschillen 
en oplossingen aanreiken waardoor een gang naar de rechter niet meer nodig is. 
228Kamerstukken II 2010/11, 32015, 38. 
229Een plan kan een hulpverleningsplan zijn of een plan van aanpak. Krachten art. 1.1 Jeugdwet is 
een hulpverleningsplan een plan betreffende de verlening van jeugdhulp en bij een plan van aanpak 
betreft het een plan over de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel. 
230Kamerstukken II 2010/11, 32015, 41. 
231Kamerstukken II 2010/11, 32015, 41 
232 Bruning 2011b, p. 786.  
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6.3. Jeugdwet 
 
6.3.1. Algemeen 
Net als de Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen trad de Jeugdwet233 op 1 
januari 2015 in werking.234 Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk 
voor alle jeugdhulp, te weten: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij 
opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.235 Ook worden 
gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en 
jeugdreclassering, en de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Een opgelegde kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering 
wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instelling.236Voor de invoering van de Jeugdwet 
gold de Wet op de Jeugdzorg (verder Wjz). Aan de Wjz bleek volgens de Memorie van 
toelichting de volgende tekortkomingen te kleven: het toenmalige jeugdzorgstelsel was te 
versnipperd, de samenwerking rond gezinnen is tekortgeschoten, de druk op de 
gespecialiseerde zorg was te groot, afwijkend gedrag werd te snel gemedicaliseerd, de 
uitgaven bleven stijgen, er was sprake van overbehandeling en onderbehandeling. Deze 
tekortkomingen vormden de aanleiding voor de Jeugdwet.237Relevante artikelen uit de 
Jeugdwet met betrekking tot pleegzorg komen in de volgende paragrafen aan de orde.  
 
6.3.2. Relevante bepalingen voor de positie van pleegouders 
Pleegzorg is volgens de Jeugdwet een vorm van jeugdhulp waarbij een jeugdige in het 
gezin van pleegouders verblijft.238 Ook de invoering van de Jeugdwet heeft geleid tot 
versterking van de positie van pleegouders. In de Jeugdwet zijn de volgende 
rechtswaarborgen opgenomen: 
(1) wettelijke vastgestelde voorwaarden om een pleegouder te worden; (2) een wettelijke 
regeling voor de inhoud van het pleegcontract en begeleiding die pleegouders moeten 
krijgen; (3) een wettelijke grondslag voor de pleegoudervergoeding; (4) wettelijke basis 
voor pleegouders met betrekking tot nodige informatievoorziening; (5) een 
instemmingsrecht voor de pleegouders bij het vaststellen van het plan 
(hulpverleningsplan of plan van aanpak); (6) een klachtrecht procedure voor pleegouders; 
(7) een instelling van een vertrouwenspersoon voor pleegouders; (8) wettelijke regeling 
voor medezeggenschap van een pleegouderraad ter behartiging van belangen van de 
pleegouders. 
 
6.3.1.1. Wettelijk vastgestelde voorwaarden voor pleegouderschap 
Om als pleegouder te worden aangemerkt in de zin van de Jeugdwet dient er aan 
wettelijke voorschriften te zijn voldaan. Krachtens artikel 5.1 lid 1 Jeugdwet kan een 
pleegzorgaanbieder239 met de pleegouder een pleegcontract afsluiten, indien de 
pleegouder voldoet aan de volgende voorwaarden:  

                                                             
233 Wet van 1 maart 2014 inzake 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. 
234 Besluit van 14 november 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van 
de Jeugdwet, de Invoeringswet Jeugdwet en enkele andere wetten die daarmee verband houden, 
alsmede van het Besluit Jeugdwet, Stb. 2014, 443. 
235Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 15 (MvT). 
236Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 15 (MvT). 
237Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 13 (MvT). 
238Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 49 (MvT). 
239Volgens art. 1.1 Jeugdwet - jeugdhulpaanbieders zijn personen die jeugdhulp doen verlenen. 
Pleegzorgaanbieders zijn jeugdhulpaanbieders die pleegzorg bieden. 
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a. de pleegouder heeft ten minste de leeftijd van 21 jaar bereikt; b. de pleegouder is niet 
tevens door de pleegzorgaanbieder belast met de begeleiding van een pleegouder; c. de 
pleegouder heeft met goed gevolg een voorbereidings- en selectietraject afgerond; d.de 
pleegouder beschikt over een verklaring van geen bezwaar afgegeven door de Raad voor 
de Kinderbescherming, inhoudende dat er geen bezwarende feiten240 en omstandigheden 
zijn voor het verzorgen en opvoeden van een pleegkind. Deze laatste voorwaarde geldt 
ook voor alle personen van 12 jaar en ouder die als inwonende op het adres van de 
pleegouder staan ingeschreven. Aan de hand van deze voorwaarden, onder andere, wordt 
de geschiktheid van pleegouders beoordeeld.241 
In het tweede lid is de zogenaamde matching geregeld.242 De pleegzorgaanbieder 
beoordeelt voorts of de jeugdige in het gezin van de pleegouder kan worden geplaatst, 
gelet op de leeftijd en de problemen van de jeugdige, de samenstelling van het gezin van 
de pleegouder en de verwachte duur van de plaatsing (art 5.1 lid 2 Jeugdwet).De 
pleegouder moet bij plaatsing in staat worden geacht in te spelen op de specifieke 
opvoedingsbehoefte van het pleegkind.243Art. 5.1 lid 3 Jeugdwet heeft betrekking op 
zogenoemde netwerkpleegouders. Dit zijn familieleden of bekenden die de betrokken 
jeugdige voorafgaand aan het sluiten van een pleegcontract al enige tijd in hun gezin 
opvoeden en verzorgen omdat de natuurlijke ouders dit (tijdelijk) niet meer kunnen.244 
Net als andere pleegouders dienen de netwerkpleegouders te voldoen aan lid 1, maar 
gezien het feit dat bij netwerkpleegzorg de minderjarige reeds in het gezin verblijft 
voordat een pleegcontract is afgesloten, kan een netwerkpleegouder op het moment van 
het sluiten van het contract nog niet voldoen aan de voorwaarden genoemd in het eerste 
lid 1 sub c en d.245 Om die reden is krachtens lid 3 bepaald dat de pleegzorgaanbieder 
binnen dertien weken dient vast te stellen of de netwerkpleegouder aan de voorwaarden 
als bedoeld onder sub c en d voldoet. Indien dat niet het geval is kan het pleegcontract 
onverwijld beëindigd worden. Bij netwerkpleegouders is niet zo zeer sprake van een 
plaatsing, als wel van een bevestiging dat de jeugdige in het kader van pleegzorg in het 
pleeggezin kan blijven.246 
 
6.3.1.2. Pleegcontract en begeleiding 
Volgens art. 5.2 lid 1 Jeugdwet dient het pleegcontract afspraken omtrent de wijze waarop 
de verzorging en opvoeding van een jeugdige door de pleegouder worden uitgevoerd en 
de begeleiding die zij daarbij ontvangen van de pleegzorgaanbieder te bevatten. Hiermee 
wordt duidelijkheid geschapen in de verhouding tussen de rechten en plichten van de 
pleegouders enerzijds en de rechten en plichten van de pleegzorgaanbieder anderzijds.247 
In lid 2 staat vermeld dat in geval een pleegouder ook de voogdij van het kind op zich 
neemt, de afspraken omtrent begeleiding beperkt worden tot ten hoogste één gesprek per 
jaar, tenzij de pleegoudervoogd verzoekt om meer begeleiding. Een pleegoudervoogd is 
een pleegouder die volgens de rechter geschikt is om het gezag over de jeugdige uit te 
oefenen en een intensieve begeleiding door de pleegzorgaanbieder past daar niet bij. 
Alleen betekent de voogdijoverdracht niet dat de pleegzorgaanbieder geen enkele 
verantwoordelijk meer heeft jegens de jeugdige; er is nog steeds sprake van jeugdhulp.248 
Dit heeft tot gevolg dat de pleegzorgaanbieder ook een pleegoudervoogd nog enigszins 
dient te begeleiden. Begeleiding van pleegoudervoogd zal echter beperkt zijn tot ten 

                                                             
240Zoals feiten opgenomen in art. 1:246 BWNL 
241Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 180 (MvT). 
242Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 181 (MvT). 
243Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 181 (MvT). 
244Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 181 (MvT). 
245Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 182 (MvT). 
246Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 182 (MvT). 
247Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 182 (MvT). 
248Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 183 (MvT). 
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hoogste één gesprek per jaar zodat op deze manier er voldoende ruimte aanwezig is voor 
de pleegouders om de jeugdige naar eigen inzicht op te voeden en te verzorgen.249 
 
Volgens Kramer ontstaat er een vacuüm in de verhouding tussen toetsing van de 
pleeggezinplaatsing en pleegcontract. Stel de kinderrechter beslist dat het kind in het 
pleeggezin moet blijven wonen. Het oordeel van de kinderrechter geeft alleen aan dat het 
kind niet uit het pleeggezin mag worden genomen en dat de pleegouders de opvoeders 
blijven. Maar daarnaast moeten pleegouders een pleegcontract hebben volgens art 5.2 
Jeugdwet om als ‘pleegouders’ volgens de Jeugdwet te worden aangemerkt. Als de 
gecertificeerde instelling van mening is dat het pleegcontract niet verlengt dient te 
worden, worden de pleegouders niet als zodanig krachtens de Jeugdwet erkend. Zonder 
pleegcontract is er geen aansprak op pleegzorgbegeleiding en pleegoudervergoeding. Er 
ontstaat een probleem omdat het pleegcontract niet door de kinderrechter wordt getoetst. 
De Raad van State heeft bepaald dat het niet verlengen van een pleegcontract niet als een 
publiekrechtelijke rechtshandeling als bedoeld in art. 1:3 lid 1 Algemeen Wet 
Bestuursrecht dient te worden aangemerkt, zodat tegen die beslissing geen bezwaar en 
beroep openstaat.250 Er resteert dan een procedure langs de civiele rechter, wat heel 
kostbaar en langdurig is. Kramer pleit ervoor om de kinderrechter als de bevoegde rechter 
aan te wijzen voor wat betreft het toetsen van het pleegcontract.251 
 
6.3.1.3. Wettelijke grondslag pleegoudervergoeding 
Een pleegouder, waaronder begrepen een netwerkpleegouder en een pleegoudervoogd, 
ontvangt van de pleegzorgaanbieder een vergoeding voor de verzorging en opvoeding van 
het pleegkind bestaande uit een basisbedrag (art. 5.3 lid 1 Jeugdwet). Daarnaast kan een 
pleeggezin onder een aantal omstandigheden een toeslag krijgen, bijvoorbeeld in geval 
van een crisisplaatsing of, indien de pleegouders een pleegkind met een handicap 
verzorgen of met de zorg voor drie of meer pleegkinderen zijn belast.252 Onder bepaalde 
omstandigheden zal een aanvullende vergoeding voor noodzakelijke bijzondere kosten 
worden uitgekeerd aan de pleegouders (art. 5.3 lid 2 Jeugdwet). In het geval van 
netwerkpleegouders zal een pleegcontract moeten worden gesloten voordat een 
pleegvergoeding kan worden verleend, anders wordt die persoon niet als een pleegouder 
volgens de Jeugdwet aangemerkt.253 
 
De Nederlandse wet kent de mogelijkheid van gezamenlijke voogdij krachtens art. 1:282 
BWNL. Zoals in § 5.6. vermeld kunnen twee voogden (natuurlijke personen) daarmee het 
gezag over het kind uitoefenen. Voor gezamenlijke voogdij is het nodig dat er in de 
uitoefening van de voogdij er al een voogd is.254Op eensluidend verzoek van de voogd en 
een ander die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat, kan de rechter 
bepalen dat de voogdij door hen gezamenlijk wordt uitgeoefend (art. 1:282 lid 1 BWNL). 
Deze bepaling maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat beide pleegouders de voogdij over hun 
pleegkind kunnen verkrijgen.255 Voor gezamenlijke pleegoudervoogden is er een 
uitzondering gemaakt waardoor zij niet onderhoudsplichtige zijn indien zij een 

                                                             
249Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 183 (MvT). 
250 Koens en Vonken 2014 (T&C Pers.-en fam.), art. 5.1 Jeugdwet, aant. 2 
251 Kramer 2015, p. 2. 
252Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 183 (MvT). 
253 Voor een overzicht van basisbedragen en toeslagen bij een pleegvergoeding zie de Regeling van 
de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie van 12 december 2014, kenmerk 694624-130150-WJZ, houdende nadere regels op grond 
van de Jeugdwet (Regeling Jeugdwet), Stcrt. 2014, 36816. 
254 Vlaardingerbroek e.a. 2011, p. 384. 
255 Vlaardingerbroek e.a. 2011, p. 384. 
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pleegcontract hebben gesloten zoals vermeld in art. 5.2. Jeugdwet (art. 1:282 lid 6 
BWNL).256Zij komen hierdoor ook in aanmerking voor een pleegvergoeding.257 
 
6.3.1.4. Wettelijk basis informatievoorziening voor pleegouders 
Artikel 5.4. Jeugdwet bepaalt dat de pleegzorgaanbieder aan de pleegouder inlichtingen 
verstrekt inzake feiten en omstandigheden die de persoon van een jeugdige of diens 
verzorging of opvoeding betreffen en die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de taak 
van de pleegouder in het belang van de verzorging en de opvoeding van de jeugdige, zo 
nodig zonder toestemming en zo mogelijk voorafgaand aan de plaatsing. Pleegouders 
dienen van relevante informatie te worden voorzien om een goede invulling te kunnen 
geven aan de verzorging en opvoeding van een jeugdige.258 Met het begrip ‘noodzakelijk’ 
wil men aangeven dat de gegevens van belang moeten zijn voor de opvoeding en 
verzorging van de jeugdige.259 Bijvoorbeeld informatie over een ernstig trauma dat een 
kind heeft opgelopen, over allergieën waaraan een kind lijdt en of de ouders het gezag 
over de jeugdige uitoefenen en of zij in het kader van een echtscheidingsconvenant 
rondom het bezoek wel of geen bezoekrecht hebben. 260 
 
6.3.1.5. Overleg en instemmingsrecht van pleegouders bij plan 
Bij het opstellen van een plan, zij het een hulpverleningsplan of een plan van aanpak, vindt 
over het plan overleg met de pleegouder plaats indien er sprak is van pleegzorg (art. 4.1.2 
lid 2 Jeugdwet).Daarnaast wordt aan pleegouders een instemmingsrecht verleend in het 
kader van het vaststellen van een plan, voor zover het betreft de omschrijving van hun rol 
in het hulpverleningsproces en de wijze waarop de begeleiding door de 
pleegzorgaanbieder plaatsvindt (art. 4.1.2 lid 6 Jeugdwet). 
 
6.3.1.6. Klachtrecht 
Zowel jeugdhulpaanbieders als gecertificeerde instellingen worden krachtens art. 4.2.1 
Jeugdwet verplicht om een klachtregeling te treffen ten behoeve van, onder andere, 
pleegouders. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om door, of namens een 
pleegouder, een klacht in te dienen ten aanzien van gedragingen van de 
jeugdhulpaanbieders, de gecertificeerde instellingen of van voor hen werkzame personen. 
Lid 2 schrijft voor dat de klachten dienen te worden behandeld door een commissie 
bestaande uit ten minste drie personen, waaronder een voorzitter die op geen enkele 
wijze gerelateerd mag zijn aan de betrokken instantie. In de klachtregeling dient een 
(redelijke)termijn te worden opgenomen waarbinnen de klacht moet zijn afgehandeld. 
Welke termijn redelijk kan worden geacht, wordt aan de beoordeling van 
jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen overgelaten.261 Het oordeel van de 
klachtencommissie is echter niet per definitie bindend. Binnen een maand na ontvangst 
van het oordeel van de klachtencommissie, dient de betrokken jeugdhulpaanbieder of de 
gecertificeerde instelling aan de klager en de klachtencommissie mede te delen of er 
maatregelen zullen worden getroffen of niet (art 4.2.1 lid 5 Jeugdwet).  
 

                                                             
256 Dit recht hebben de pleegouders gekregen bij de Wet van 6 december 2012 tot wijziging van de 
Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de 
Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met 
de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders), Stb. 2014, 72. 
257Kamerstukken II 2010/11, 32529, 3, p. 28 (MvT). 
258Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 183 (MvT). 
259Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 184 (MvT). 
260Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 184 (MvT). 
261Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 170 (MvT). 
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6.3.1.7. Vertrouwenspersoon 
De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling dienen op grond van art. 4.1.9 
Jeugdwet een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn of haar taak uit te 
oefenen. Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijke persoon die jeugdigen, ouders of 
pleegouders op hun verzoek ondersteunt in aangelegenheden die samenhangen met de 
wettelijke taken en verantwoordelijkheden van het college, de jeugdhulpaanbieder, de 
gecertificeerde instelling en het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Art. 1.1 Jeugdwet). Kortom, een vertrouwenspersoon is een 
onafhankelijke persoon waarop jeugdigen, hun ouders en pleegouders kunnen terugvallen 
als zij problemen hebben met één van de instanties belast met jeugdhulp en 
jeugdzorg.262Zo kunnen pleegouders aldus de hulp van een vertrouwenspersoon 
inschakelen. 
 
6.3.1.8. Medezeggenschap van pleegouderraad 
Op grond van art. 4.2.12 lid 1 Jeugdwet stelt een pleegzorgaanbieder een pleegouderraad 
in, die binnen het kader van zijn doelstelling de gemeenschappelijke belangen van de 
pleegouders behartigt. Een pleegzorgaanbieder kan deze verplichting ook nakomen door 
instelling van een pleegouderraad die voor meer dan één door hem in stand gehouden 
zorgeenheid werkzaam is. Jeugdhulpaanbieders die pleegzorg bieden zullen de 
pleegouderraad de gelegenheid dienen te geven haar zeggenschap uit te kunnen oefenen 
bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van pleegouderschap..263 

 
6.5. Resumé 
In 2015 zijn in Nederland twee wetten in werking getreden die meer bescherming voor de 
positie van pleegouders opleveren. De eerste is de Wet herziening 
kinderbeschermingsmaatregelen die, onder andere, een wijziging aanbrengt in boek 1 
BWNL. Ontheffing en ontzetting zijn vervangen door een nieuwe gezagsbeëindigende 
maatregel. De gronden van OTS zijn ook verruimd, door de nieuwe kindgerichte 
formulering. De positie van pleegouders is door deze wet aanzienlijke versterkt. Voor 
pleegouders is er een blokkaderecht geïntroduceerd in het kader van OTS, indien zij het 
kind tenminste één jaar hebben verzorgd. Pleegouders kunnen een verzoek indienen voor 
zowel een OTS en een verlenging daarvan. Voor de verlenging van de OTS is een verzoek 
slechts mogelijk als de gecertificeerde instelling het niet doet. Pleegouders kunnen ook 
een verzoek indienen tot beëindiging van de UHP, de duur ervan te verkorten of helemaal 
af te zien van een wijziging in de verblijfplaats. Voor iedere terugplaatsing van een kind 
dat één jaar of langer bij een pleeggezin verblijft, is een verplichte rechterlijke toets nodig. 
Dit omdat er family life kan zijn ontstaan tussen pleegouders en het pleegkind. 
Pleegouders hoeven zich daar niet expliciet op te beroepen. Ook ten aanzien van de 
nieuwe gezagsbeëindigende maatregel kunnen pleegouders een verzoek indienen indien 
zij ten minste één jaar hebben opgevoed en verzorgd. Ze krijgen een voorkeursrecht bij 
voogdijbenoeming als ze het kind voor één jaar of langer hebben verzorgd. Nu kan de 
kinderrechter bepalen dat tijdens de UHP het gezag gedeeltelijk wordt uitgeoefend door 
een gecertificeerde instelling indien het noodzakelijk is in verband met de uitvoering van 
de OTS. De gecertificeerde instelling kan dan een pleegouder machtigen om het gezag uit 
te oefenen. Die gezagshandelingen kunnen de pleegouders dan zelf verrichten. 
Pleegouders worden nu als belanghebbende aangemerkt in een procedure betreffende 
hun pleegkind indien zij het kind ten minste één jaar hebben opgevoed. Er is ook nu een 
geschillenregeling bij verschil van mening over het plan van aanpak tussen de pleegouders 
en andere betrokkenen. Als laatste bepaalt de wet dat pleegouders en andere betrokkenen 

                                                             
262Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 147 (MvT). 
263Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, p. 179 (MvT). 
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de mogelijkheid wordt gegeven om zelf een plan van aanpak op te stellen voor of tijdens 
een OTS. 
 
De tweede wet die een verandering meebrengt in de positie van pleegouders is de 
Jeugdwet. Door de Jeugdwet worden gemeente verantwoordelijk voor het verlenen van 
jeugdhulp en het uitvoering van, onder andere, kinderbeschermingsmaatregelen. Voor 
pleegouders zijn er wettelijke voorschriften die voorwaarden stellen om als pleegouder te 
worden aangemerkt. Er is daarnaast een wettelijke regeling voor de inhoud van het 
pleegcontract en begeleiding die pleegouders moeten krijgen. Het recht op begeleiding 
geldt voor zowel pleegouders als pleegoudervoogden. De pleegoudervergoeding kent een 
wettelijke grondslag. Er bestaat een basisbedrag voor alle pleegouders met een 
toeslagmogelijkheid voor bijzondere gevallen. Netwerkpleegouders hebben het recht op 
een pleegoudervergoeding, mits ze een pleegcontract eerst afsluiten. Ook gezamenlijke 
pleegoudervoogden hebben het recht op een pleegoudervergoeding. Er bestaat een 
wettelijke basis voor informatievoorziening die pleegouders nodig hebben ter verzorging 
van het pleegkind. Pleegouders hebben nu ook een instemmingsrecht voor wat betreft hun 
rol in het hulpverleningsproces. Er is een klachtrechtprocedure voor pleegouders ten 
aanzien van gedragingen van jeugdhulpaanbieders, de gecertificeerde instelling of een 
voor hen werkzame persoon. De gecertificeerde instelling dient een onafhankelijke 
vertrouwenspersoon in te stellen waarop jeugdigen, hun ouders en pleegouders kunnen 
terugvallen als zij problemen hebben met één van de instanties belast met jeugdhulp en 
jeugdzorg voor pleegouders. Als laatste stelt een pleegzorgaanbieder een pleegouderraad 
in die de gemeenschappelijke belangen van de pleegouders behartigt. Aan de 
pleegouderraad dient de mogelijkheid te worden gegeven haar zeggenschap uit te kunnen 
oefenen bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van pleegouderschap. 
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7. Conclusie & Aanbevelingen 
 
7.1. Inleiding 
In Aruba bestaat er weinig wetgeving op het gebied van pleegzorg en er zijn ook geen 
duidelijke regels. Het verschil tussen de positie van de ouders met gezag of voogd en de 
pleegouders levert ook problemen op. De centrale vraagstelling van deze scriptie luidt: 
“Biedt de bestaande regelgeving op het gebied van pleegzorg voldoende bescherming van de 
belangen van de pleegouders op Aruba? Met andere woorden: wat is de positie van 
pleegouders op Aruba?”. In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste conclusies die uit de 
deelvragen naar voren zijn gekomen besproken worden en zal er een antwoord op deze 
centrale onderzoeksvraag gegeven worden. Als laatst volgt er een opsomming van een 
aantal aanbevelingen. 
 

7.2. Beantwoording van de opgestelde deelvragen 
Allereerst werd in deze scriptie onderzocht welke internationale en nationale regelgeving 
van toepassing zijn op het gebied van pleegzorg. Voor wat betreft de internationale 
regelgeving speelt het EVRM en het VRK een grote rol. Het in art. 8 EVRM vermelde recht 
op family life bepaalt dat een ieder het recht heeft op eerbiediging van zijn gezinsleven. De 
opvoeding en verzorging van kinderen maakt deel uit van het gezinsleven. Tussen ouders 
en kinderen is er sprake van family life. Tussen pleegouders en een pleegkind kan er in 
bepaalde gevallen sprake zijn van een family tie, dat binnen het concept van het begrip 
family life valt. Een inmenging door de overheid in het gezinsleven van de ouders en het 
kind is slechts toegestaan indien de inbreuk bij wet is voorzien, een legitiem doel heeft en 
noodzakelijk is in een democratische samenleving. Bescherming van kinderen kan een 
rechtvaardiging vormen voor overheidsinterventie. Ook het belang dat een kind heeft bij 
continuïteit en stabiliteit in de opvoeding, zij het in een andere woonomgeving, kan een 
rechtvaardiging zijn voor overheidsinmenging.  
Het VRK bevat specifiek regels over de rechten van het kind. Volgens art. 3 VRK dienen de 
belangen van het kind de belangrijkste overweging te vormen in aangelegenheden 
betreffende de minderjarige. De rechten van het kind dienen primair door de ouders te 
worden gewaarborgd. De overheid moet dit krachtens art. 5 jo. 9 VRK respecteren en dient 
ervoor te zorgen dat een kind niet tegen zijn wil van zijn ouders wordt gescheiden. Indien 
dit niet mogelijk is en scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind, dient de 
overheid krachtens art. 3 jo. 20 VRK ervoor zorg te dragen dat het kind recht op 
bijzondere bescherming en bijstand krijgt, en heeft het kind het recht op alternatieve zorg. 
Uit de bewoordingen van het artikel dient deze zorg bij voorkeur in een gezinsomgeving te 
zijn, waaronder pleegzorg. Een pleegkind heeft krachtens art. 3 jo. 20 VRK recht op 
continuïteit en stabiliteit, hechting en veiligheid. Dit recht kan soms zwaarder wegen dan 
het recht van de ouders op hereniging met het kind. 
 
Pleegzorg vormt in het nationale kader een onderdeel van het personen- en familierecht. 
Een expliciete bepaling voor pleegzorg is echter niet in de wet opgenomen. Het BWA 
spreekt slechts van verzorging en opvoeding van een kind door andere of anderen dan de 
ouders die het gezag over hem of haar uitoefenen. Bij het nationale kader wordt in het 
onderzoek een onderscheid gemaakt tussen pleegzorg in het vrijwillige kader en 
pleegzorg na het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel. Bij vrijwillige plaatsing 
beslissen de ouders of voogd zelf het kind elders te plaatsen. Ook kunnen zij met hulp van 
een jeugdhulpverlenende instantie samen tot de beslissing komen het kind in een andere 
woonomgeving te plaatsen. Zo komt het kind in een pleeggezin terecht. De pleegouders 
nemen de feitelijke verzorging en opvoeding van het kind voor hun rekening. In het kader 
van vrijwillige plaatsing hebben pleegouders het zogenaamde blokkaderecht. Dit recht 
houdt in dat de ouders het kind niet uit het pleeggezin kunnen weghalen zonder 
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toestemming van de pleegouders, indien zij vrijwillig het kind in het pleeggezin hebben 
geplaatst en de pleegouders het kind ten minste één jaar hebben verzorgd en opgevoed. 
De ouders zullen in dat geval de rechter moeten verzoeken om vervangende toestemming 
te krijgen. 
Andere kinderen kunnen na een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel 
in een pleeggezin terecht komen. Als een kind zodanig opgroeit dat zijn of haar zedelijke of 
geestelijke belangen worden bedreigd, kan het kind onder toezicht worden gesteld. In het 
geval van een OTS kan het kind uit huis worden geplaatst als het in het belang van het kind 
is. Na een OTS en UHP kan het kind in een pleeggezin terecht komen. Indien een OTS (met 
eventuele UHP) geen uitkomst biedt kan de rechter overwegen over te gaan tot ontheffing 
of uitzetting uit het ouderlijk gezag. Bij beide maatregelen verliezen de ouders het 
ouderlijk gezag. Pleegouders kunnen ontheffing verzoeken indien zij met succes het 
blokkaderecht hebben ingeroepen. Zij kunnen ook een verzoek tot ontzetting indienen als 
zij het kind verzorgen en opvoeden en er gegronde vrees bestaat voor verwaarlozing van 
de belangen van het kind bij terugplaatsing naar de ouders. Indien na ontheffing of 
ontzetting er een vacuüm in het gezag ontstaat benoemt de rechter een voogd. Iedereen 
die tot voogdij bevoegd is kan een verzoek indienen om met de voogdij te worden belast. 
Dus ook pleegouders kunnen een verzoek indienen. In de meeste gevallen zal de rechter 
de Directie Voogdijraad of Fundashon Guia Mi tot voogd benoemen. Zij oefenen dan het 
gezag over het kind uit en kunnen beslissen het kind in een pleeggezin te plaatsen. In 
dringende noodsituaties kunnen ouders uit het ouderlijk gezag worden geschorst en krijgt 
de Voogdijraad of Fundashon Guia Mi de voorlopige voogdij over het kind. Ook wanneer 
ouders tijdelijk in de onmogelijkheid verkeren om het gezag over het kind uit te oefenen 
kan de voogdij tijdelijk aan een natuurlijke persoon of een voogdijinstelling worden 
toegedeeld. In gevallen waar een voogdijinstelling de voogdij over het kind krijgt, zij het de 
Voogdijraad of Fundashon Guia Mi, kunnen zij beslissen het kind in een pleeggezin te 
plaatsen. De pleegouders nemen alleen de feitelijke verzorging en opvoeding van het kind 
voor hun rekening. 
 
Vervolgens werd in het onderzoek aandacht besteed aan de invulling die in de rechtspraak 
gegeven wordt aan de rechtspositie van pleegouders. Daarbij is er een indeling gemaakt 
tussen rechtspraak betreffende het recht op eerbiediging van het gezinsleven tussen de 
pleegouders en het kind, en uitspraken inhoudende het recht van het kind op continuïteit 
en stabiliteit in de verzorging en opvoeding. Ten aanzien van het recht op family life, lijkt 
het EHRM van oordeel te zijn dat tussen pleegouders en het kind sprake kan zijn van 
family tie of familiebanden, dat binnen het concept van family life valt en de bescherming 
van art. 8 EVRM geniet. Voor het EHRM speelt de duur van de plaatsing, de leeftijd van het 
kind, de aard van de relatie en de rol van de pleegouders ten opzichte van het kind een 
belangrijke rol. In de nationale uitspraken wordt het bestaan van family life tussen 
pleegouders en het pleegkind expliciet erkend. Vooral de duur van de plaatsing in het 
pleeggezin en de leeftijd van het kind spelen bij de beoordeling een grote rol. Voor wat 
betreft het recht op continuïteit in de opvoeding, lijkt het EHRM dit recht als een soort 
rechtvaardiging te zien voor de inbreuk in het gezinsleven van de ouders met hun kind. 
Het EHRM heeft in meerdere zaken geoordeeld dat het recht van het kind op continuïteit 
en stabiliteit in de opvoeding zwaar dient te wegen en kan prevaleren over het recht van 
de ouders om met hun kind herenigd te worden. Nationale rechters baseren het recht op 
continuïteit en stabiliteit in de opvoeding op art. 3 jo 20 VRK. Nationale rechters maken 
ook een afweging tussen dit recht van het kind enerzijds en het recht van de ouders op 
hereniging anderzijds. Met name in zaken betreffende ontheffing uit het ouderlijk gezag, 
waar duidelijk is dat er geen toekomstperspectief is bij de ouders, verdient dit belang van 
het kind groot gewicht en prevaleert het boven het recht van de ouders om met hun kind 
herenigd te worden. 
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Voorts werd onderzocht wat de huidige rechtspositie van pleegouders is, waarbij ook 
aangegeven werd welke knelpunten of complicaties te zien waren. De complicaties liggen 
enigszins in het feit dat pleegouders geen gezag hebben ten aanzien van het kind. Andere 
onderdelen die de rechtspositie van de pleegouders beïnvloeden, betreffen: het 
blokkaderecht, het recht op omgang, de aanmerking van pleegouders als 
belanghebbenden, de pleegoudervoogdij, het pleegouderschap, het pleegcontract, het 
klachtrecht en de pleegoudervergoeding.  
 
Naargelang de plaatsing in het pleeggezin langer gaat duren, worden de mogelijkheden 
voor de pleegouders om vorm te geven aan de toekomst van het pleegkind beperkt 
doordat ze geen beslissing kunnen nemen omdat zij geen gezag hebben over het kind. Dit 
zal een probleem zijn bij het nemen van belangrijke beslissingen zoals: schoolkeuze, 
aanvraag van een reisdocument en beslissingen over medische handelingen. De keuze om 
een bepaalde school te volgen ligt bij de ouders. Als de pleegouders bezwaren hebben 
tegen de aangewezen school, kunnen zij alleen proberen de ouders te bewegen van 
mening te veranderen. In het geval van een OTS met een UHP kan de gezinsvoogd een 
aanwijzing geven, inhoudende dat een kind naar een specifieke school moet gaan. Voor het 
niet volgen van deze aanwijzing is er geen echte sanctie. Voor de aanvraag van een 
reisdocument is toestemming van de ouders of voogd nodig. Alleen als het kind zestien 
jaar of ouder is kan de toestemming van de ouders worden vervangen door een verklaring 
van de rechter. Voor kinderen beneden de twaalf jaar is in het vrijwillige kader steeds 
toestemming van de ouders nodig. Als een kind jonger dan zestien jaar onder toezicht is 
gesteld, kan de gezinsvoogdijinstelling (Fundashon Guia Mi) de rechter verzoeken de 
toestemming van de ouders te vervangen door een verklaring van toestemming af te 
geven. Voor het aangaan van een medische behandeling is de verplichte toestemming van 
de ouders of voogd nodig voor kinderen beneden twaalf jaar. Voor kinderen tussen de 
twaalf en achttien jaar is zowel de toestemming van het kind als van zijn haar ouders of 
voogd nodig. Aan de weigering kan de toestemming van de ouders of voogd in verband 
met een medische behandeling worden voorbijgegaan indien de behandeling kennelijk 
nodig is om ernstig nadeel bij het kind te voorkomen, of indien het kind ook na weigering 
van de toestemming de behandeling weloverwogen blijft wensen. Bij een vrijwillige 
plaatsing hebben pleegouders de toestemming van de ouders of voogd nodig. Bij een OTS 
en UHP behouden de ouders nog steeds het gezag en is de toestemming van beide nog 
steeds nodig. De gezinsvoogd kan proberen de toestemming van de ouders te krijgen, 
maar als de ouders weigeren is er voor de pleegouders geen andere optie dan zelf de 
ouders te benaderen om toestemming te geven. Alleen voor ernstige situaties waar een 
ingreep strikt noodzakelijk is, kan een weigering om toestemming te geven een misbruik 
van gezag inhouden waardoor ontzetting uit het ouderlijk gezag kan volgen. Bij het nemen 
van de bovengenoemde beslissingen komt aan de pleegouders in ieder geval geen 
beslissingsbevoegdheid toe. 
 
Pleegouders kunnen het weghalen van het kind uit hun gezin blokkeren, mits zij meer dan 
één jaar het kind hebben verzorgd en het kind met toestemming van de ouders of voogd in 
het pleeggezin is geplaatst. In het kader van een OTS en UHP geldt het blokkaderecht niet, 
waardoor pleegouders geen mogelijkheid hebben om het weghalen van het kind tegen te 
gaan. De rechter beslist om een UHP te verlengen, te verkorten of te beëindigen. Er zou 
kunnen worden aangenomen dat de rechter bij een beëindiging van een UHP zijn oordeel 
zal baseren over wat het belang van het kind is, rekening houdend met de positie van alle 
betrokkenen. Echter door zowel het toetsen en het uitvoeren van een UHP aan de rechter 
over te laten wordt er een inbreuk gemaakt op art. 6 EVRM, waarin wordt bepaald dat een 
ieder toegang heeft tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter.  
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Uit de bewoordingen van art. 6 EVRM moet iemand een zeker belang hebben in een zaak 
waardoor hij of zij toegang dient te krijgen tot de rechter. Pleegouders worden in de 
bovengenoemde procedure niet betrokken omdat zij niet automatisch als 
belanghebbenden worden aangemerkt in zaken betreffende het pleegkind. Het is de 
discretionaire bevoegdheid van de rechter om te beslissen wie als belanghebbende wordt 
aangemerkt. Iemand die in een family life-relatie staat als bedoeld in art. 8 EVRM, kan als 
belanghebbende worden aangemerkt. Het bestaan van family life wordt aangenomen als 
pleegouders ten minste één jaar het kind hebben verzorgd. Het zal echter steeds aan het 
oordeel van de rechter afhangen of pleegouders als belanghebbenden worden 
aangemerkt. 
 
Ouders hebben ook recht op omgang met hun kind. Bij een vrijwillige plaatsing als bij een 
OTS behouden ouders het ouderlijk gezag en daarmee het recht op omgang. De 
gezinsvoogd kan de omgang van de ouders beperken. Bij verschil van mening met de 
gezinsvoogd omtrent de omgangsregeling hebben de pleegouders geen mogelijkheid deze 
regeling te laten toetsen door de rechter of de rechter te verzoeken een andere regeling te 
treffen. Als de ouders uit het ouderlijk gezag zijn ontheven of ontzet hebben zij krachtens 
art. 1:377a BWA ook recht op omgang met hun kind. De pleegouders moeten dit recht van 
de ouders respecteren. Pleegouders daarentegen hebben geen vanzelfsprekend recht op 
omgang. Zij moeten de rechter verzoeken om een omgangsregeling vast te stellen. Er moet 
sprake zijn van een nauwe persoonlijke betrekking, waarbij het begrip family life 
krachtens art. 8 EVRM wordt bedoeld. Zoals boven aangegeven wordt het bestaan van 
family life aangenomen als pleegouders ten minste één jaar voor het kind hebben gezorgd. 
In het ontwerp ter aanvulling van het BWA zullen pleegouders wel een recht op omgang 
krijgen, mits zij in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan. 
 
Nadat de ouders uit het ouderlijk gezag zijn ontheven, kunnen pleegouders de voogdij 
over het kind krijgen. Een voorkeursrecht hebben zij echter niet, ook niet indien zij één 
jaar of langer het kind hebben verzorgd. In het ontwerp ter aanvulling van het BWA zullen 
de pleegouders dit voorkeursrecht wel krijgen. Als het kind onder voogdij staat van een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon kan deze ook de voogdij overdragen aan de 
pleegouders. De voogd moet wel instemmen met de voogdijoverdracht. De pleegouders 
kunnen, wanneer de voogd weigert toestemming te geven, gemeenschappelijk een verzoek 
indienen om één van hen als voogd te laten benoemen. De mogelijkheid tot gezamenlijke 
voogdij biedt de Arubaanse regelgeving niet. 
 
In Aruba wordt door C.F.C.A. eisen gesteld aan het pleegouderschap. Om voor 
pleegouderschap in aanmerking te komen moeten zij een pleegoudercontract sluiten met 
C.F.C.A.. Hieraan zijn voorwaarden verbonden door C.F.C.A. Daarnaast kent de C.F.C.A. ook 
een klachtenprocedure voor klachten tegen pleegkinderen, pleegzorgmedewerkers of 
andere uitvoerders binnen de Jeugdhulpverlening. Geen van deze punten is formeel in een 
wet geregeld waardoor eenduidige regels ontbreken. 
 
Voor wat betreft het financiële aspect zijn pleegouders niet onderhoudsplichtig en dus niet 
verantwoordelijk voor de kosten van het pleegkind. De overheid moet krachtens art. 3 jo 
20 VRK zorg dragen voor alternatieve vormen van zorg, waaronder pleegzorg. De overheid 
moet voorzieningen treffen om dit te verwezenlijken. Pleegouders ontvangen een 
vergoeding voor de verzorging van het pleegkind. In de praktijk blijkt dat deze vergoeding 
alleen wordt toegekend aan pleegoudervoogden. Deze vergoeding betreft een laag bedrag 
en is tevens niet formeel in een wet geregeld. Vanwege het lage bedrag blijkt dat de meeste 
kosten van de vergoeding voor rekening van de pleegouders komen. 
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Als laatst werd in deze scriptie onderzocht hoe de rechtspositie van pleegouders in 
Nederland is geregeld en of deze (juridische) ontwikkelingen een oplossing kunnen bieden 
voor de situatie van pleegouders op Aruba. Daarbij is gekeken naar de in 2015 in werking 
getreden Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de Jeugdwet, die bepalingen 
bevatten voor de rechtspositie van pleegouders. In de Wet herziening 
kinderbeschermingsmaatregelen zijn de gronden ontheffing en ontzetting uit het ouderlijk 
gezag vervangen door één nieuwe gezagsbeëindigende maatregel. De gronden van OTS 
zijn ook verruimd door een nieuwe kindgerichte formulering. Voor pleegouders is er een 
blokkaderecht geïntroduceerd in het kader van OTS, indien zij ten minste één jaar het kind 
hebben verzorgd. Naast een verzoek voor OTS kunnen pleegouders in Nederland ook een 
verzoek indienen voor een verlenging van een OTS indien de gecertificeerde instelling het 
niet doet. Pleegouders hebben ook de mogelijkheid om een verzoek in te dienen tot 
beëindiging van de UHP, de duur ervan te verkorten of af te zien van een wijziging in de 
verblijfplaats. In Nederland is er een verplichte rechterlijke toetsing nodig voor iedere 
terugplaatsing van een kind dat één jaar of langer bij een pleeggezin verblijft. De rechter 
kijkt, onder andere, of er family life is ontstaan tussen de pleegouder en het pleegkind. 
Pleegouders hoeven zich daar niet expliciet op te beroepen. Pleegouders kunnen in 
Nederland zelf een verzoek indienen voor een gezagsbeëindigende maatregel indien zij 
ten minste één jaar het kind hebben verzorgd. Pleegouders hebben ook een 
voorkeursrecht bij voogdijbenoeming als zij het kind één jaar of langer hebben verzorgd. 
Nu kan in Nederland de kinderrechter bepalen dat tijdens de UHP het gedeeltelijke gezag 
over het pleegkind gedeeltelijk wordt uitgeoefend door een gecertificeerde instelling 
indien het noodzakelijk is in verband met de uitvoering van de OTS. Het betreft 
beslissingsbevoegdheid omtrent schoolkeuze, medische behandeling of de aanvraag van 
een verblijfsvergunning. De gecertificeerde instelling kan dan een pleegouder machtigen 
om het gezag uit te oefenen. Pleegouders worden nu ook als belanghebbenden aangemerkt 
in een procedure betreffende hun pleegkind indien zij het kind ten minste één jaar hebben 
opgevoed. Er is ook een geschillenregeling bij verschil van mening over het plan van 
aanpak tussen de pleegouders en andere betrokkenen. Als laatste wordt door de Wet 
herziening kinderbeschermingsmaatregelen aan de pleegouders en andere betrokkenen 
de mogelijkheid gegeven om zelf een plan van aanpak op te stellen voor of tijdens een OTS. 
 
In de Jeugdwet zijn er wettelijke voorschriften opgenomen die voorwaarden stellen om als 
pleegouder te worden aangemerkt. Daarnaast is er een wettelijke regeling voor de inhoud 
van het pleegcontract en begeleiding die pleegouder(s)(voogd(en) moeten krijgen. De 
pleegoudervergoeding kent in Nederland een wettelijke grondslag. Er bestaat een 
basisbedrag voor alle pleegouders met een toeslag mogelijkheid voor bijzondere gevallen. 
Er bestaat een wettelijke basis voor informatievoorzieningen die pleegouders nodig 
hebben ter verzorging van het pleegkind. Pleegouders hebben ook een instemmingsrecht 
voor wat betreft hun rol in het hulpverleningsproces. Er is een klachtrechtprocedure voor 
pleegouders ten aanzien van gedragingen van jeugdhulpaanbieders, de gecertificeerde 
instelling of een voor hen werkzame persoon. In Nederland dient de gecertificeerde 
instelling een onafhankelijke vertrouwenspersoon in te stellen waarop jeugdigen, hun 
ouders en pleegouders kunnen terugvallen als zij problemen hebben met één van de 
instanties belast met jeugdhulp en jeugdzorg. Als laatste stelt een pleegzorgaanbieder een 
pleegouderraad in die de gemeenschappelijk belangen van de pleegouders behartigt.  
Welke punten precies nu een oplossing of uitkomst kunnen bieden voor de Arubaanse 
situatie wordt verder in § 7.4. in de vorm van aanbevelingen gegeven. 

 
7.3. Beantwoording van de centrale onderzoeksvraag 
De centrale vraagstelling van deze scriptie luidde: “Biedt de bestaande regelgeving op het 
gebied van pleegzorg voldoende bescherming van de belangen van de pleegouders op 
Aruba?” Uit het bovenstaande moet geconcludeerd worden dat de in de wet vastgestelde 
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rechten nauwelijks waarborgen bieden voor de bescherming van de belangen van 
pleegouders op Aruba. Zoals boven aangegeven zit het probleem voornamelijk in het feit 
dat pleegouders geen beslissingsbevoegdheid hebben ten aanzien van het kind en ook 
procesrechtelijk geen steun hebben. Naargelang de plaatsing voortduurt, zal dit de 
mogelijkheid van de pleegouders om vorm te geven aan de opvoeding beperken. 
Pleegouders lopen ook tegen enkele knelpunten aan voor wat betreft het blokkaderecht in 
het geval van OTS, het ‘recht’ op omgang, het ‘recht’ om als belanghebbende te worden 
opgemerkt. Zij hebben geen recht terwijl krachtens art. 8 EVRM tussen pleegouders en 
kind family life kan zijn ontstaan, waardoor zij de bescherming van art. 8 EVRM genieten 
met als gevolg dat geen ongeoorloofde inmenging in de pleeggezinsituatie mag 
plaatsvinden. Ook is er geen wettelijke basis voor regels omtrent de uitoefening van het 
pleegouderschap, het pleegcontract, het klachtrecht en de pleegvergoeding. Voor wat 
betreft het laatste punt heeft de overheid krachtens art. 3 jo. 20 VRK een zorgplicht om 
voorzieningen te treffen waardoor pleegkinderen adequate zorg kunnen krijgen en 
pleegouders in de gelegenheid worden gesteld die te bieden. 
 

7.4. Aanbevelingen 
Nu uit het onderzoek blijkt dat de bestaande wetgeving onvoldoende bescherming biedt 
voor de belangen van de pleegouders, is het absoluut noodzakelijk in het belang van de 
pleegkinderen dat pleegouders een versterking krijgen in hun rechtspositie. Het belang 
van het kind rechtvaardigt de versterking van de rechtspositie van de pleegouders. De 
Nederlandse ontwikkelingen bieden een goede aanknoping voor de Arubaanse situatie, 
doch er bestaat verschil in maatschappij, cultuur en samenleving waardoor niet gezegd 
kan worden dat alle bepalingen uit de Nederlandse wetgeving in Aruba onverkort zouden 
moeten gelden. Rekening houdend hiermee worden er hieronder per punt enkele 
aanbevelingen gedaan. 
 
Verplichting rechterlijke toetsing bij beëindiging UHP door een andere rechter 
Zoals nu het geval is, is de rechter belast met de beëindiging van een UHP. Echter uit de 
wet volgt niet of dit door een andere rechter wordt getoetst of door dezelfde rechter die de 
beslissing tot de OTS heeft genomen. Er wordt aanbevolen de verplichte rechterlijke toets 
bij thuisplaatsing in het kader van een OTS door een andere rechter te laten toetsen dan de 
rechter die de beslissing tot OTS (en UHP) heeft genomen. Door de toets aan een andere 
rechter over te laten bij elke terugplaatsing of overplaatsing van een kind zullen de 
rechten van art. 6 EVRM betreffende toegang tot een onpartijdige en onafhankelijke 
rechter gewaarborgd zijn. De rechter zal dan een onpartijdige afweging kunnen maken 
tussen het gezinsleven van het kind met zijn ouders en het gezinsleven dat het kind heeft 
opgebouwd met zijn of haar pleegouders. Ook kan dan rekening worden gehouden met het 
recht dat een kind heeft op continuïteit en stabiliteit in zijn of haar opvoeding tegenover 
het recht van de ouders op hereniging met het kind.  
 
Verzoek pleegouders om af te zien van een over- of thuisplaatsing 
De Nederlandse wet kent de mogelijkheid voor pleegouders om een verzoek in te dienen 
bij de rechter om af te zien van een thuis- of overplaatsing. Er wordt aanbevolen om een 
soortgelijke regeling te introduceren in Aruba. Pleegouders die de meeste tijd met het kind 
doorbrengen kunnen daadwerkelijk signalen ontvangen dat thuis- of overplaatsing niet in 
het belang van het kind is. Zij moeten ten minste de kans krijgen dit te kunnen voorleggen 
aan een onpartijdige rechter. Er wordt aanbevolen om met het oog op art. 6 EVRM deze 
beoordeling door een andere rechter te laten toetsen dan de rechter die de beslissing tot 
beëindiging van het UHP heeft genomen.  
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Invoering van een blokkaderecht in het kader van een OTS met UHP 
Er wordt voorgesteld om een blokkaderecht in het geval van OTS met UHP te 
introduceren. Een blokkaderecht zal een versterking van de positie van pleegouders met 
zich meebrengen, voor gevallen waar tussen het kind en de pleegouders family life is 
ontstaan. Pleegouders die meer dan één jaar een kind als behorend tot hun gezin 
verzorgen en opvoeden in het kader van een OTS, kunnen dan het weghalen van het kind 
blokkeren totdat de rechter een oordeel heeft gegeven over wat het meest in het belang 
van het kind is. Zoals uit het onderzoek naar voren is gekomen blijkt uit de rechtspraak en 
literatuur dat na ten minste één jaar voor het kind te hebben gezorgd er sprake kan zijn 
van family life tussen pleegouders en het kind. Een wettelijk geregelde bepaling om ook 
een terug- of overplaatsing in het kader van een OTS te kunnen blokkeren zou meer 
zekerheid voor de pleegouders en het kind bieden. Dit zal ook een bijdrage zijn aan het 
recht van het pleegkind op continuïteit en stabiliteit in de opvoeding en verzorging. De 
rechter die dit verzoek moet toetsen, moet gelet op art. 6 EVRM een andere rechter zijn 
dan de rechter die over de kinderbeschermingsmaatregel een oordeel heeft gegeven en 
uitgevoerd.  
 
Bepaling voor gedeeltelijke gezagsoverheveling of vervangende toestemming in het kader 
van een OTS 
Een gedeeltelijke gezagsoverheveling, zoals naar een gezinsvoogdijinstelling, brengt ook 
een verandering in de positie van pleegouders. Dan hoeven ze niet voor beslissingen over 
schoolkeuze, medische handelingen en verblijfsvergunning voor een pleegkind niet naar 
de ouders te stappen, maar naar de gezinsvoogdijinstelling. De gezinsvoogdijinstelling kan 
de pleegouders machtigen om deze handelingen te verrichten ten aanzien van het kind. 
Gezien de ingrijpende gevolgen die de gedeeltelijke gezagsuitoefening in het gezinsleven 
van de ouders raken ben ik, net als Forder, van mening dat er goede motivering dient te 
worden gegeven waarom in een bepaald geval een gezagsoverheveling specifiek voor de 
belangen van het kind noodzakelijk is. Als ouders principiële bezwaren hebben zou een 
algemene ontheffing van een gedeelte van hun beslissingsbevoegdheid disproportioneel 
zijn. Een andere mogelijkheid is de Nederlandse regeling ten aanzien van een medisch 
handeling over te nemen, waar aan de rechter vervangende toestemming wordt gevraagd. 
Mijn inziens kan een soortgelijke regeling ook geïntroduceerd worden wat betreft 
schoolkeuze indien de ouders of voogd weigeren hun toestemming te geven voor 
verkeerde redenen. De rechter zal dan een oordeel geven over wat in dat geval het meest 
in het belang van het kind is. Welke oplossing mogelijk of het beste is, of als een 
combinatie van de twee moet worden toegepast, moet na nader onderzoek door de 
wetgever vastgesteld worden. 
 
Pleegouders als belanghebbenden aanmerken 
Er wordt een aanbeveling gedaan om in de wetgeving vast te leggen dat pleegouders als 
belanghebbende worden aangemerkt nadat zij een jaar voor het kind hebben gezorgd. Na 
één jaar het pleegkind te hebben verzorgd kan namelijk family life tussen de pleegouders 
en het pleegkind zijn ontstaan. Pleegouders brengen de meeste tijd door met het kind en 
het wordt tijd om de pleegouders de mogelijkheid te geven hun mening kenbaar te maken. 
Dit hoeft niet op verzoek van de pleegouders plaats te vinden. Of het gewoon aan het 
huidige art. 798 RvA moet worden toegevoegd of als een aparte bepaling moet worden 
opgenomen, laat ik over aan de wetgever.  

 
Mogelijkheid voor gezamenlijke voogdijuitoefening  
Er wordt aanbevolen om een regeling te introduceren waar het uitoefenen van 
gezamenlijke voogdij door natuurlijke personen mogelijk wordt. In een gezin oefenen 
normaal beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over hun kind. De mogelijkheid 
van gezamenlijke voogdijuitoefening zorgt voor voortzetting van het gezag en is tevens 
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een middel om de uitoefening van het gezinsleven vorm te kunnen blijven geven. In een 
pleeggezin, waarin het pleegkind ‘zo gewoon mogelijk’ dient te worden verzorgd en 
opgevoed, is het wenselijk dat de pleegouders zoveel mogelijk gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor de beslissingen die ten aanzien van het pleegkind genomen 
dienen te worden.264Indien alleen één pleegouder de voogdij over het kind krijgt wordt er 
ten aanzien van de andere pleegouder een inbreuk gemaakt op het gezinsleven. De 
gezamenlijke voogdij zal ook een verwezenlijking zijn van de gelijkwaardige rol die beide 
pleegouders vervullen bij de verzorging en opvoeding van het kind. 

 
Wettelijke regeling voor een aantal bepalingen met betrekking tot pleegzorg 
Een Jeugdwet met zeer gedetailleerde regels zoals in Nederland kan, naar mijn mening, 
niet als zodanig voor Aruba gelden. Een dergelijke bureaucratie zou meer vertraging in het 
proces veroorzaken, waardoor een kind langer in een onzekere positie zal blijven. Het zou 
niet in het belang van het kind zijn. Er wordt wel aanbevolen om een paar specifieke 
punten formeel in een wet te regelen. Er dient een wettelijk vastgestelde regeling te 
komen voor wat betreft voorwaarden voor pleegouderschap, het pleegcontract en het 
klachtrecht van pleegouders. Door het formeel in een wet te regelen wordt, mijn inziens, 
meer zekerheid gebracht voor alle betrokkenen. Er zullen dan eenduidig regels zijn waar 
alle betrokkenen zich aan moeten houden. Indien, zoals in Nederland, het pleegcontract 
een basis vormt of zal vormen voor een pleegvergoeding lijkt het mij verstandig dat in 
geval een rechter beslist dat een kind in een pleeggezin moet blijven dezelfde rechter ook 
een oordeel moet geven over het pleegcontract. Daarnaast lijkt mij ook logisch om een 
regeling te introduceren waarin de nodige informatie aan de pleegouders kan worden 
verschaft, ingeval de ouders weigeren informatie over het kind te verstrekken. Het moet 
wel gaan over noodzakelijke gegevens voor de opvoeding en verzorging van het kind. Of 
meerdere regels zoals vermeld in de Nederlandse Jeugdwet overgenomen dienen te 
worden zal, mijn inziens, na nader onderzoek naar de behoefte of noodzaak daarvan een 
antwoord daarop gegeven kunnen worden. 
 
Wettelijke grondslag voor een pleegoudervergoeding 
Er wordt ook aanbevolen om de financiële vergoeding voor pleegouders en 
pleegoudervoogden in een wettelijk bepaling op te nemen. Pleegkinderen zijn kwetsbare 
kinderen en het zorgen voor die kinderen kost veel geld. Pleegouders zijn niet 
onderhoudsplichtige en kosten ten aanzien van het kind hoeven niet door hun te worden 
betaald. Het is de overheid die krachten art. 3 jo. 20 VRK zorg moet dragen dat er 
voldoende middelen beschikbaar zijn voor adequate verzorging van deze kinderen. 
 
Geschillenregeling bij verschil van mening  
Er wordt aanbevolen om een geschillenregeling bij verschil van mening tussen 
pleegouders en ouders of voogden te introduceren. Dit zou ook moeten gelden bij verschil 
van mening tussen de pleegouders en de gezinsvoogd, bijvoorbeeld bij een door de 
gezinsvoogd vastgestelde omgangsregeling tussen de ouders en het kind tijdens een OTS. 
Bij verschil van mening omtrent de verzorging en opvoeding dienen de pleegouders de 
mogelijkheid te krijgen hun mening aan de rechter te kunnen voorleggen. Zij hebben niet 
het ouderlijk gezag maar zij nemen de facto de verzorging en opvoeding van het kind voor 
hun rekening en aan hun mening moet ook gewicht worden toegekend.  
 
Regeling in het ontwerp ter aanvulling van het BWA 
Tenslotte kan worden opgemerkt dat het wetsontwerp BWA een gedeeltelijke versterking 
brengt voor de rechtspositie van pleegouders op bepaalde onderwerpen. Zo krijgen 
pleegouders een voorkeursrecht bij voogdijbenoeming indien zij het kind, als behorend tot 

                                                             
264 Punselie 2006a, p. 234. 
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hun gezin, ten minste één jaar hebben verzorgd en opgevoed. Ook krijgen zij een recht op 
omgang dat alleen afgewezen kan worden op de gronden opgenomen in art 1:377a lid 3 
BWA. De inwerkingtreding van dit deel van het ontwerp dat betrekking heeft op 
versterking van de rechtspositie van pleegouders is zeker toe te juichen. Niettemin, gelet 
op bovengenoemde aanbevelingen is deze versterking niet voldoende. Nu er een ontwerp 
tot herziening van het Burgerlijk Wetboek van Aruba bij de Staten is ingediend, is het aan 
te bevelen de hierboven genoemde aanbevelingen zo spoedig mogelijk in de wetswijziging 
te verwerken opdat de gewenste versterking van de positie van pleegouders, maar ook 
van de pleegkinderen, zal worden bereikt.  
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