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Een nota over de rechtspositie
van mindeijarigen door de 0'66
S.W.B.-werkgroep rechtspositie
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"Het is moeilijk om begrip te kweken bij
wie bereidheid ontbreekt en nog moeilijker
om bereidheid te kweken bij wie begrip
ontbreekt, want zij zijn horende doof en
ziende blind."
Baltasar

Graciàn

Inleiding
Jeugdrecht terecht. Twee woorden voor tenminste drie betekenissen.
Een eerste betekenis wijst op de noodzaak van het jeugdrecht als
deel van het nederlands recht. Erkent men die noodzaak - wat wij
doen - dan heeft dit tot gevolg dat de jeugdige inwoners van dit
land bepaalde rechten en verplichtingen worden toegekend. Normen
die te maken hebben met hun minderjarigheid.
Een tweede betekenis van de titel van deze nota laat zien dat het
tijd wordt dat die rechten en plichten van jeugdigen in z'n geheel
eindelijk eens in het geschreven recht moeten worden opgenomen.
De praktijk vertalen in rechtsregels omschreven in een wetboek.
Een derde betekenis tenslotte kan verwijzen naar de D'66 visie
over jeugdrecht. Een rechtspositie van minderjarigen zoals wij
die graag omschreven zien in het wetboek. Maar vooral ook een
aanzet tot een mentaliteitsverandering voor jeugdigen en ouderen.
Daarbij geven wij in deze nota gedetailleerd aan op welke gebieden
een mentaliteitsverandering èn wettelijke waarborgen tot stand moeten komen.
We gaan daarbij uit van de mondige, zelfbepalende mens. Vrouw of
man, oud of jong, gehandicapt of niet, uit Schilderswijk of
Bloemendaal, zwart of blank. Mensen zijn voor D'66 gelijkwaardig.
Dit houdt voor ons in dat zij in beginsel allemaal dezelfde rechten
en plichten bezitten. Alleen de uitoefening kan wel eens verschillen
al naar gelang de omstandigheden en behoeften.
Beperken we ons hier tot het verschil tussen minderjarigen en
meerderjarigen, dan geldt ook hier die fundamentele gelijkwaardigheid. Men kan hierover meer lezen in het eerste hoofdstuk. Wij
realiseren ons - zoals gezegd - dat aan die uitoefening beperkingen
zijn verbonden. Die beperkingen hangen voor ons minder samen met
de leeftijd van de betrokkene. Liever zien wij het aankunnen van
bepaalde verantwoordelijkheden al·s toetssteen. Dit vermijdt fiktieve
en absolute grenzen. Wel is het ten behoeve van de duidelijkheid
en rechtszekerheid onvermijdelijk om hier en daar leeftijden te
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noemen (zie vooral hoofdstuk II),
Deze nota behelst opvattingen van D'66 over uiteenlopende onderwerpen. Zij hebben gemeen dat ze alle de rechtspositie van minderjarigen raken, Dit gemeenschappelijke kan niet genoeg benadrukt
worden, want een overkoepelende regeling van de rechtspositie is
broodnodig, Wij laten dat zien in het begin van de nota, waarin
we een nieuwe omschrijving geven van de ouderlijke macht (wij
noemen het ouderlijke verantwoordelijkheid). Ook enkele welomschreven concrete rechten voor minderjarigen zijn
verbonden,

hierme~·

nauw

Maar ook enkele meer zelfstandige onderwerpen passeren de revue,
We noemen hier al de minderjarige die te maken krijgt met scheiding
van zijn ouders, die in aanraking komt met het strafrecht of jeugdbescherm'ing, Ook typisch juridische vraagstukken als de onrechtmatige daad en de handelingsbekwaamheid komen ter sprake, Tenslotte treft de lezer - naast een aantal kleinere onderwerpen een beschouwing aan over de financiële positie van minderjarigen,
We hebben zeker niet de pretentie van volledigheid. Wel een pretentie
van betrokkenheid en een tikkeltje idealisme. De lezer zal z'n
conclusie wel trekken na de laatste pagina, maar het zou ons al
mooi zijn als hij of zij het gestelde als aanzet tot verdere overpeinzing en discussie zou willen beschouwen. D'66 houdt immers
niet zo van blauwdrukken, Ook al gaat het om zoiets evidente als
de materie van de rechtspositie van minderjarigen.
De taal eigen is niet zelden vaktaal, jargon zo men wil.
Hier en daar is 't nodig geweest de dingen wat "juridisch" te
stellen. Waar mogelijk hebben wij echter geprobeerd onze gedachten
zo begrijpelijk mogelijk te noteren. Een aparte folder maakt 't mogelijk dat ook de wat jongeren uit de "doelgroep" van onze opvattingen
kennis kunnen nemen. Want die verdere discussie wordt natuurlijk
gevoerd door jongeren èn ouderen. Juist dit is de sfeer waarin wij
die rechtspositie - en de discussie erover - willen zien. Niet dat
ouderen het doen en laten van minderjarigen bepalen, maar dat minderjarigen hun positie zelf vorm en inhoud geven. De randvoorwaarden
worden dan - na dit brede maatschappelijke overleg - neergelegd in
de wet, De mentaliteitsverandering vindt tegelijkertijd plaats.
Vandaar deze nota,.
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De landelijke D'66-werkgroep Rechtspositie Minderjarigen
bestaat uit de volgende leden.
Bert Hermans
Jos Koeleman
Pex Langenberg
Martin Maassen
Emilie Schols-van Oppen
Yvonne Stokvis
Bas van Vliet
Elk lid van de werkgroep heeft voor één of meerdere hoofdstukken
en paragrafen een bijdrage geleverd. De eindredaktie berustte bij
de coördinator van de werkgroep, Pex Langenberg.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud is voor de werkgroep als
geheel.
Verscheidene anderen, niet (meer) leden van de werkgroep, al of
niet leden van D'66, droegen hun eigen steentje bij aan de discussie
in de werkgroep. We danken hen allen zeer hartelijk.
Een groot woord van dank is gericht aan Sonja van 't Verlaat die
vele type- en plakwerkzaamheden voor de werkgroep heeft verricht.
De tekst van deze nota werd afgesloten op 15 november 1982
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SAMENVATTING
Achtergronden en uitgangspunten
Het begin van de jaren '80 zal de geschiedenis ingaan als de jaren
van het stapje-terugdoen, Economische groei ontbreekt, werkloosheid
stijgt, opgebouwde voorzieningen staan op de tocht. Deze feiten
treffen jongeren extra zwaar,
In cultureel opzicht blijkt de emancipatie van de jaren '60 soms wat
te ver doorgeschoten. Vaste zekerheden zijn in een hoog tempo overboord gegooid.
Samen met de economische crisis hebben deze ontwikkelingen er toe bijgedragen, dat jongeren een identiteit en houvast zoeken.
Op micro-niveau zijn de omgangsvormen veranderd, Vroege~'droegen
jongeren al vroeg verantwoordelijkheden in hun werk. Die maatschappelijke verantwoordelijkheden zijn de minderjarigen in de loop van
decennia afgenomen.
D'66 pleit ervoor dat de maatregelen die worden genomen in het kader
van een goed jeugdbeleid voorzien in een optimale individuele ontplooiing van minderjarigen. Maar niet opnieuw ontplooien in een
vacuüm. Daarom luidt het tweede uitgangspunt: gericht op het geven
van die verantwoor.delijkheden die de minderjarige aan kan. Een broodnodig perspectief bieden, het erkennen van de eigen identiteit, het
voldoende autonoom toerusten van de minderjarige, daar gaat het om.
Een optimaal omschreven rechtspositie is een bescheiden, maar onmisbaar hulpmiddel.
Een rechtspositie voor minderjaren
ouderlijke verantwoordelijkheid en rechten
Al lang wordt geschreven en gediscussieerd over de rechtspositie van
minderjarigen. Tot op heden nog te veel door wetenschappers en te
weinig door politici. Het wetgevingsresultaat hiervan is dan ook
mager: enkele losse deel-onderwerpen staan op stapel. Een inte9rerend
kader - waaronder een nieuwe omschrijving van de ouderlijke macht ontbreekt nog.
De D'66 visie op de rechtspositie van minderjarigen gaat uit van de
zelfstandige, mondige mens, Hij streeft naar optimale individuele
ontplooiing in wisselwerking met de omgeving; In het begin van zijn
leven is er behoefte aan het begeleiden van deze ontwikkeling d~oor
de "opvoeders", Het gaat om het scheppen van randvoorwaarden. Binnen
die voorwaarden gaat de minderjarige steeds al die verantwoordelijkheden dragen, waarvan hij de gevolgen kan overzien.
Voor het neerleggen van de D'66 visie op de rechtspositie van minderjarigen kiezen we voor het in de wet opnemen van een combinatie van
een algemene omschrijving, waarin de ouderlijke verantwoordelijkheid
wordt aangegeven en het opnemen van enkele concrete rechten als aanvulling. De huidige omschrijving van de ouderlijke macht verdwijnt.
Uit de basisnorm van de ouderlijke verantwoordelijkheid blijkt dat
de positie van de minderjarige sterker wordt naarmate hij meer verantwoordelijkheid aankan, De minderjarige heeft recht op vrije keuze
van vervolgonderwijs en beroep op het moment dat deze keuze aktueel
wordt; de minderjarige van 14 kiest zijn eigen relatie; die van 16
zijn eigen verblijfplaats.
Bij een eventueel conflict tussen minderjarigen en "opvoeders" kan
- uitsluitend als zorgvuldig overleg is mislukt - het meningsverschil
worden voorgelegd aan de jeugdrechter
9

Afstamrnfngsrecht
Voor het afstammingsrecht geldt het uitgangspunt dat
geen vormen van welke discriminatie dan ook, behouden
blijven.
Ons voorstel luidt dan ook dat kinderen moeten toestemmen in de keuze
van de persoon van de erkenner. Erkenning moet niet meer alleen kunnen
geschieden door een man en een vrouw. Er mag in het afstammingsrecht
niet meer worden uitgegaan van de hetro ,-moraal. Terminologische. discriminatie dient te verdwijnen.
De minderjarige en zijn naam

Maatschappelijke veranderingen en gewijzigde opvattingen over het
gezin rechtvaardigen veranderingen in het naamrecht. Ouders en minderjarigen moeten zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben.
'Toorstellen ten aanzien van de geslachtsnaam {achternaam):
Bij de geboorte krijgt het kind - naar keuze van de ouders - de
achternaam van de vader of van de moeder.
Vanaf 14 jaar heeft de minderjarige het recht naamsverandering te
vragen, tenzij zwaarwichtige redenen zich daartegen verzetten.
De minderjarige kan kiezen: de naam van een der ouders of van de
.vader die het kind erkend heeft, of de naam van ieder persoon waarmee de minderjarige een duurzame hechte band heeft.
Naamswijziging van de minderjarige jonger dan 14 jaar kan alleen
worden verzocht door diens wettelijk vertegenwoordiger.
ne voornaam:
Bij de voornaam behoeven de Wl)Z1g1ngen slechts klein te zijn. De
leeftijd waarop een verzoek tot wijziging mag worden gedaan moet
evenals bij de geslachtsnaam 14 jaar zijn. De voornaam van de minderjarige jonger dan 14 jaar kan worden gewijzigd op verzoek van diens
wettelijk vertegenwoordiger.
Minderjarige en sexualiteit
Uitgangspunt ïs hier het recht van de minderjarige op een eigen
sexualiteitsbeleving en op een vrije keuze inzake het aangaan van
relaties.
De wettelijke belemmeringen ten aanzien van de sexualiteitsbeleving
van minderjarigen {met name voor de minderjarige tot en met. 16 jaar)
druist lijnrecht in tegen dit uitgangspunt.
Niet de leeftijd moet het doorslaggevende criterium zijn bij het·
{wettelijk) sanctioneren van relaties tussen mensen, maar "het scha-.
delijkheidscriterium". De wetgever heeft naar onze mening taak mensen,
ongeacht hun leeftijd te beschermen tegen {sexuele) dwang, geweld
en belemmering in hun keuzevrijheid.
Formeel vertaald pleiten wij voor afschaffing van de artikelen 244,
245, 247 en 249 Sr. Wettelijke bescherming tegen niet gewenste
{sexuele) contacten moet geboden worden onder de titel "Misdrijven
tegen de persoonlijke vrijheid" {art. 284, lid 1 Sr).
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De weggelopen minderjarige
In de huidige praktijk is de hulp aan de weggelopen minderjarige mits die zorgvUldig is - niet strafbaar. Dat is terecht, want weglopen is een noodkreet en het toch laten gelden van ouderlijk gezag
kan vaak geen oplossing brengen. In die praktijk willen wij het
volgende veranderen:
1. melding van de verblijfplaats alleen kan nooit voldoende zijn;
geheimhouding is geboden
2. binnen 10 à 14 dagen dient de hulpverlening (zo zij niet afgerond
is) nader te worden bezien, door de instantie waaraan gemeld is
3. de raad voor de Kinderbescherming is niet de meest geschikte
instantie om te melden, daar deze raad in een dubbelrol geplaatst
wordt
·4. wel geschikte rneldingsinstantie zou zijn de jeugdraad,·of de
figuur van de regionale ombudsman.
Minderjarigen bij scheiding
Uitgegaan wordt van de eigen verantwoordelijkheid van de minderjarige
bij. beslissingen die moeten worden genomen bij scheiding. De minderjarige moet zoveel mogelijk invloed hebben op zijn eigen positie.
Regelingen in het kader van echtscheiding zijn ook van toepassing bij
minderjarigen betrokken bij een breuk in een alternatieve samenlevingsvorm.
Bij toewijzing moet de rechter alvorens te beslissen de minderjarige
·vanaf 12 jaar in de gelegenheid stellen zijn mening kenbaar te maken.
Datzelfde mag de rechter doen bij de minderjarige jonger dan 12 jaar.
Vanaf 16 jaar heeft de minderjarige een beslissende stern in de toewijzing door de rechter.
Voor de ouder-verzorger bestaat er een informatie-plicht over de opvoeding van het kind tegenover de ouder niet-verzorger. De rechter
heeft de mogelijkheid tot het benoemen van een vertrouwenspersoon.
Het omgangsrecht is een recht van kind en ouder, de regeling kan evenwel geweigerd worden wanneer als gevolg daarvan de geestelijke en
lichamelijke belangen van het kind geschaad zouden kunnen worden.
Ditzelfde geldt ook wanneer· de minderjarige van 12 jaar en ouder te
kennen heeft gegeven ernstige bezwaren tegen de regeling te hebben.
In geval van niet-nakomen van de regeling kan de vertrouwenspersoon
hulp bieden, en kunnen de ouders de rechter verzoeken een opdracht
tot hulpverlening te geven. De omgangsregeling moet ook getroffen
kunnen worden ten behoeve van de minderjarige en andere familieleden
of vrienden met wie een bepaalde band bestaat;
Handelingsbekwaamheid en Onrechtmatige daad
Het beginsel van de eigen verantwoordelijkheid van de minderjarige
die de gevolgen van zijn daden kan overzien, staat hier voorop.
Met betrekking tot de handelingsbekwaamheid doen wij het volgende
voorstel:
1. minderjarigen zijn, voor zover de wet niet ander bepaalt, bekwaam
tot het verrichten van rechtshandelingen;
2. minderjarigen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt,
zijn slechts bekwaam tot het verrichten van de rechtshandelingen
waartoe zij van hun wettelijke vertegenwoordiger toestemming
hebben gekregen;

IJ
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minderjarigen, die de leeftijd van 12 jaar doch nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, zijn slechts onbekwaam die rechtshandelingen te verrichten die naar maatschappelijk gebruik gewoonlijk niet door hen worden verricht1
minderjarigen, die ouder zijn dan 16 jaar mogen slechts die rechtshandelingen niet verrichten, die expliciet in de wet omschreven staan.

Ook minderjarigen die onrechtmatige daden plegen zijn daarvoor in beginsel
verantwoordelijk, als uitvloeisel van een juiste opvatting omtrent hun
rechtspositie. Ons voorstel luidt dan als volgt:
Tot 14 jaar geldt de risico-aansprakelijkheid bij de ouders/voogden
zoals hierboven is besproken.
Voor minderjarigen van 14 tot 16 jaar stellen wij een schuld aanprakelijkheid voor van de ouders voor de onrechtmatige daden van de minderjarige
met de mogelijkheid dat ouders bewijzen geen schuld te hebben aan het
begaan van de onrechtmatige daden.
Minderjarigen van 16 jaar en ouder zijn zelf verantwoordelijk voor hun
onrechtmatige daden
Minderjarigen die voldoende inzicht hebben in de gevolgen van het afsluiten
van een W.A.-verzekering, moeten daartoe in de gelegenheid worden gesteld.
Tot 14 jaar sluiten de ouders voor de minderjarige een dergelijke verzekering af.
Beroepsrecht van de minderjarige op.de jeugdrechter
Als zich - met een goed omschreven rechtspositie voor minderjarigen in
de hand - onverhoopt toch een ernstig meningsverschil tussen minderjarigen
en zijn ouders voordoet, moet de minderjarige van 14 jaar en ouder een
beroepsrecht hebben op de jeugdrechter.
Een bemiddelingspoging door een vertrouwenspersoon gaat hieraan vooraf.
Pas als zeer duidelijk is dat in het geschil niet door bemiddeling
een oplossing is gevonden, kan de jeugdrechter ingeroepen worden om
de knoop door te hakken.
De minderjarige moet zich op eenvoudige wijze van kostenloze rechtsbijstand ku·nnen voorzien. Voor het inzetten van rechtsmiddelen als
hoger beroep zal de raadsman voor de minderjarige optreden. De procesgang, de positie van de jeugdrechter, het verloop van de procedure
moet eenvoudig, vriendelijk en geruststellend zijn,
De minderjarige en het strafrecht
In het jeugdstrafrecht en -strafprocesrecht is sinds de zestiger jaren
de aandacht voor de zelfstandigheid van jongeren gegroeid. Tevens
is daarbij nog extra het accent op de persoon va·n de dader gelegd,
In de visie van D'66 behoort deze aandacht voor dader (en ook slachtoffer) te worden voortgezet in het volwassenen strafrecht, zodat op
den duur een apart jeugdstrafrecht overbodig wordt.
Het jeugdstrafproces behoort te worden gekenmerkt door de centrale
plaats die de eigen verantwoordelijkheid van jeugdigen voor hun daden
inneemt. Een openbaar strafproces moet regel zijn in plaats van uitzondering, Wel zullen nog meer jongeren dan nu buiten justitiële
afdoening van de strafzaak gelaten moeten worden. Diversie staat hierbij
voorop. De waarborgen in het strafproces zullen ook voor jongeren
moeten worden aangescherpt. Plaatsing van slecht over het land gespreide en verouderde opvanghuizen moet worden tegengegaan. In plaats
daarvan pleiten voor de opvang van jeugdigen in meer regionaal gespreide kleinere opvanghuizen, waarbij hulpverleners uit de omgeving
van de jongeren direct toegang zouden moeten krijgen.
12

Tenslotte behoort in onze visie de centrale rol die de kinderrechter
in hèt strafproces inneemt te worden teruggedrongen,
Alternatieve sancties van jeugdigen dienen gericht te zijn op gedragsveranderingen, Als nieuwe sanctiP. moet de dienstverlening in de wet
worden opgenomen.
Meer samenwerking met bestuurlijke autoriteiten is noodzakelijk
om te trachten de oorzaken van de jeugdcriminaliteit te bestrijden,
Jongeren moeten daarbij ook zelf worden ingeschakeld,

Naar een nieuwe jeugdhulpverlening
Jeugdbescherming moet een onderdeel vormen van een samenhángend ~
welzijnsbeleid, Dit betekent kleinschalige, decentrale, gevarieerde
voorzieninge~ met een goede toegankelijkheid.
De justitiêle tak van dit jeugdbeleid blijft voorlopig bestaan als
ultimum remedium. Een stelsel van regionale jeugdraden wordt daartoe
opgezet, die goede contacten onderhouden met hulpverleningsinstellingen,
Allereerst wordt hulpverlening in dat kader gezocht. Blijkt een jeugdbeschermingamaatregel onontkoombaar dan kan deze alsnog aan de jeugdrechter worden gevraagd. De jeugdraad toetst de maatregel dan onafhankelijk van de hulpverleners. Een allang geuite wens kan in vervulling
gaan: scheiding van hulp' en recht.
De hulpverlening is gericht op de rechtspositie van minderjarigen.
Tenslotte - als meest vertrekkende maatregel - bestaat de mogelijkheid
de ouderlijke verantwoordelijkheid over te hevelen, Ook hier is het
voldoen aan stringente voorwaarden vereist.

Het maatregelenpakket wordt drastisch herzien. De jeugdrechter na elke betrokkene in de gelegenheid gesteld te hebben zijn mening
kenbaar te maken - beslist uiteindelijk aan wie een hulpverleningsopdracht wordt gegeven. De hulpverleningsopdracht kan thuis zijn
beslag krijgen of in het kader van de vrijwillige uithuisplaatsing.
Daarnaast kan ook na gerechtelijke tussenkomst besloten worden tót
uithuisplaatsing onder bepaalde voorwaarden.
Tenslotte - als meest verstrekkende maatregel - bestaat de mogelijkheid de ouderlijke verantwoordelijkheid over te hevelen, Ook hier is
het voldoen aan stringente voorwaarden vereist,
Financiële positie van jeugdigen
De rechtspositie voor minderjarigen heeft alleen betekenis als ook
in een zelfstandige financiële positie van minderjarigen wordt voorzien,
De minderjarige van 12 jaar en ouder heeft recht op zakgeld, Ouders
dragen bij naar draagkracht en naar wat een optimale rechtspositie
met zich meebrengt,
De werkende jongere moet zijn verdiende loon zelf kunnen behouden,
ongeacht of hij wel of niet thuis woont, Zolang de minderjarige
echter nog thuis woont, dient hij een redelijk bedrag af te dragen
aan de ouders ter dekking van kosten van verzorging en opvoeding,
Voor die jongeren die een opleiding volgen - en dus niet zichzelf
kunnen bedruipen - dient aansluiting te worden gezocht bij een studiefinancieringsselsel voor allen die een opleiding volgen, Onafhankelijkheid van de ouders is daarbij een randvoorwaarde,
13

EEN RECHTSPOSITIE VOOR MINDERJARIGEN
De voorstellen

1.1 Inleiding
Pleiten voor een rechtspositie voor minderjarigen is geen novum. Al vanaf 1970 wordt in Nederland met grote regelmaat in

publicatie~

onderkend

dat tussen wet en praktijk een gapende kloof bestaat. In de ons omringende
landen, Duitsland, Zweden, is men al een eind gevorderd met een wat progressiever jeugdrecht. Hier te lande bleef de discussie tot nu toe te veel
steken in gevechten tussen ivoren torens van wetenschappers. In de uitwerking van de rechten voor minderjarigen, hoe gevoelig ook, hebben politieke partijen gefaald. Belangrijk hoogtepunt in de discussie, ongetwijfeld
gestimuleerd onder druk van de "ideologie van de zestiger jaren", is het in

1971 verschenen rapport Wiarda, dat op een breed terrein van het jeugd(beschermings)recht voorstellen heeft gelanceerd. Daarop verschenen vele
publicaties, waaronder niet onbelangrijk voor de meningsvorming, die der
"zeven jeugdrechtspecialisten" in het Nederlands Juristenblad in 1975.
De wetgever had naar veler opvatting, ook naar de onze, op al deze ontwikkelingen al veel eerder moeten inspelen.

Op het eerste gezicht lijkt het pleit dus reeds gewonnen, maar dat is maar
schijn; Alleen al de lange duur waarop onderdelen van de voorstellen van de
Commissie Wiarda bij de wetgever doorsijpelen, toont aan dat nog vele
barrieres overwonnen moeten worden. Slechts de verlaging van de meerder-

jarigheidsgrens, het horen van de minderjarige vanaf 12 jaar, een klachtrecht in de rijksinrichtingen voor de jeugdbescherming is op dit moment
aanhangig bij het parlement. De discussie over een geïntegreerd kader
waarin de rechtspositie van minderjarigen gegoten dient te worden, vindt
niet dáár plaats. Bovendien geldt dat lang geen overeenstemming bestaat
over de mate waarin en de wijze waarop de rechtspositie zijn beslag moet
krijgen. De voorstellen die wij hier verderop formuleren, staan niet los
van deze discussie uit de jaren zeventig. Wél is getracht, ten behoeve
van de meningsvorming in de partij en als handleiding voor de fracties
in de verschillende parlementen, redenerend vanuit de D'66-uitgangs-
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punten een zo compleet mogelijk beeld te geven, waaruit een samenhangende
rechtspositie voor minderjarigen naar onze ideeën zou moeten bestaan.
Volledigheid

is niet nagestreefd; wat ons uit de discussie van afgelopen

jaren aansprak, hebben we overgenomen, maar dan wél in een eigen kader
gezet.
1.2. Ouderlijke verantwoordelijkheid en rechten van minderjarigen
1.2.1. Huidige regeling en situatie van de ••rechtspositie''

Het voert te ver om te spreken over het bestaan van een rechtspositie voor
'
minderjarigen in het huidige recht. De wettelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek zijn sterk verouderd en werken in het dagelijks leven
verstarrend of geheel niet: Ouders worden geacht hun minderjarige kinderen
te verzorgen en op te voeden, daartoe zijn zij wettelijk verplicht. Daar
tegenover - meri zou kunnen zeggen als compensatie - krijgen ouders het
recht toebedeeld de beslissingsmacht uit te oefenen over "alle aangelegenheden die de minderjarige betreffen". Daarmee is de ouderlijke macht - onbegrensd en onvoorwaardelijk omschreven - geboren.
Daarbij zijn minderjarigen in het algemeen onbekwaam om zelfstandig onaantastbare rechtshandelingen te verrichten, hij is immers handelingsonbekwaam.
Bij protesten of conflicten zijn geen mechanismen voorhanden die de minderjarige (en ouders) een houvast kunnen bieden. Hoogstens rest weglopen of
dé kinderbescherming als uitvlucht. Maar de weggelopen minderjarige heeft
geen garantie dat hij (en zijn probleem) een redelijke aandacht krijgen met
afweging van alle belangen. Aan het verblijf in een inrichting van kinderbescherming, zoals later zal blijken, kleven nog zeer veel haken en ogen,
nog afgezien van het feit dat deze maatregel met zijn algemene strekking
wel een zeer drastisch karakter draagt, als het gaat om oplossing van een
zich op één punt toespitsend conflict tussen ouders en kind.
1.2.2. D'66-uitgangspunten voor het voorstel
Het is duidelijk dat de in de wet neergelegde regeling niet meer overeenkomt met de samenleving van vandaag, waarin jongeren een veel zelfstandiger
positie innemen. De regeling doet geen recht aan de verandere opvattingen
omtrent het gezag. Aan de gezagsuitoefening zijn immers nu veel minder
elementen van beschermende, beslissende en machtsuitoefenende aard verbonden. Meer staat de zich verantwoordelijk voelende zijde van het gezag
centraal.
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De wettelijke regeling houdt eveneens onvoldoende rekening met de geestelijke veranderingen die zich voordoen in de ontwikkeling van ieder individu.
Naarmate men ouder wordt is men immers vaak in staat meer verantwoordelijkheden te dragen.
We moeten dus af van een regeling die uitgaat van vaste rolpatronen, een
opleggen van gedrag, onmondigheid, machtsuitoefening. Het gezag dat wij
voor ogen hebben, is niet statisch doch normatief-dynamisch naar twee zijden:
voortdurend evenwicht zoeken tussen normen van de ene en van de andere kant.
Twee ficties van het huidige ouderlijke gezag kunnen dan ook gevoegelijk verdwijnen:
1. niet alleen bij de ouders berust een volledig en onaantastbaar gezag, zo
wil de eerste fictie, maar dit is in feite verbrokkeld tussen die ouders
en onderwijs, gezondheidszorg, etë.
2. niet alleen verticaal gezag bestaat, zoals de wet fictief aangeeft, maar
het gezag dient verder te worden gehorizontaliseerd in de vorm van
inspraak en overleg.
We moeten voorkomen, dat de jongere niet méér is dan het object van het
object van het (grond-?)recht van de ouders om hun minderjarige kinderen te
verzorgen en op te voeden. Een jongere heeft immers evenzeer als ieder ander:
- recht op vrijheid en onschendbaarheid van persoon,
- recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst,
- recht op vrijheid van vereniging en vergadering,
- recht op vrije keuze van beroep,
zoals omschr·even in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
(art. 3, 18, 20, 23).
Naar onze mening dienen we uit te gaan van een zelfstandige, mondige, zelfbepalende mens, die zoveel mogelijk zelf zijn weg zoekt in het leven en
streeft naar optimale individuele ontplooiing in wisselwerking met zijn
omgeving.
Ouders en kinderen streven ernaar uit te gaan van gelijkwaardigheid. Een
situatie waarin ouders en jeugdigen als juridisch gelijkberechtigden naast
elkaar zullen en willen staan, vloeit dáár dan automatisch uit voort.
In de eerste fase van zijn leven is de volmaaktheid van het beeld nog niet
aanwezig, doch is er sprake van een geleidelijke ontwikkeling van deze
eigenschappen. In dit stadium is er behoefte aan een begeleiding van deze
ontwikkeling, een scheppen van voorwaarden waaronder de individuele ontplooiing optimaal kan plaatsvinden. Hier, maar ook alléén hier, ligt de
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taak van de ouders/opvoeders: begeleidend, voorwaarden scheppend, zoveel
mogelijk tegemoet komend aan de mening en wensen van de minderjarige.
Ook bij contacten buiten het gezin - de handelingsbekwaamheid en de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad - staat de individuele ontplooiing
en het effectueren van dè zelfstandige rechtspositie zodra men de verantwoordelijkheden kan dragen, centraal.
De individuele ontplooiing mag uitdrukkelijk niet in een vacuüm geschieden.
Het afwegingsproces, met de rechtspositie van de minderjarige in het achterho8fd, is gericht op het geven van dié verantwoordelijkheden waarvan de
gevolgen te overzien zijn. Het geven van welomschreven rechten en de daaraan
verbonden eigen verantwoordelijkheden brengt met zich mee dat het oponthoud
van jeugdigen in, wat men zou kunnen noemen, de

11

sociale wachtkamer" ver-

licht en verbeterd kan worden.
We gaan bij onze voorstellen uit van de differentiële verantwoordelijkheid
van mensen, dit in aansluiting op de jeugdrechtspecialist G.P. Hoefnagels:
het verschilt per individu vanaf welk moment hij/zij bepaalde verantwoordelijkheden kan gaan dragen. Het stijgen van de leeftijd gaat niet altijd
samen met de mogelijkheden tot het dragen van verantwoordelijkheid.
Redenerend vanuit deze grondslag en de sfeer van onze voorstellen zijn wij
van mening dat de inhoud van de ouderlijke-macht-nieuwe-stijl beter wordt
uitgedrukt met de term: ouderlijke verantwoordelijkheid.
Voor het neerleggen van de rechtspositie van minderjarigen kiezen we voor
het in het Burgerlijk Wetboek opnemen van de combinatie van een algemene
omschrijving, waarin de ouderlijke verantwoordelijkheid wordt aangegeven
- de basisnorm - en het opnemen van enkele concrete rechten als aanvulling.
In de algemene formulering van de ouderlijke verantwoordelijkheid wordt
tot uitdrukking gebracht dat de positie van de minderjarige in het algemeen
sterker wordt (zijn bevoegdheden toenemen) naarmate hij ouder wordt.
De bereikte leeftijd is daarbij van geringe beslissende betekenis. Meer
zal de groei van de persoonlijkheid van doorslaggevend belang zijn.
Aangezien de bijzondere bevoegdheden (de concrete rechten) nooit zo volledig kunnen zijn dat elk interactiepatroon (en eventueel iedere conflictsituatie) kan worden bestreken, moet altijd eerst naar de basisnorm worden
gekeken. Die geldt altijd, ook al is een concreet recht van toepassing.
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Wij realiseren ons de voor- en nadelen die verbonden zijn aan de basisnorm en het opnemen van rechten voor minderjarigen. De algemene omschrijving van de ouderlijke verantwoordelijkheid biedt als voordeel dat zij
recht doet aan de differentiële verantwoordelijkheid van mensen en derhalve meer aansluiting zoekt bij de persoonlijke geaardheid. Het nadeel
die de toch vage basisnorm met zich meebrengt - minder rechtszekerheid en
eventueel onduidelijkheid - hebben wij voor enkele onderwerpen willen tegengaan_ door het opnemen van enkele rechten.

Bedacht dient te worden, dat de regeling in de praktijk vooral bedoeld is
in dié situaties waarin zich conflicten in de verhouding jeugdige-ouder
zullen voordoen. Voor deze gevallen is het juist noodzakelijk geen onduidelijkheden te laten bestaan over posities van beiden. Gebruikelijk zal immers
zijn dat de ontwikkeling naar meer verantwoordelijkheid-dragen min of meer
geruisloos verloopt en dat de feitelijke rechtspos i tie ·zich daarbij aanpast,
door een goed anticiperen van de ouders hierop. De basisnorm als rechtsnoer
voor een soepel overleg-model tussen ouders en hun minderjarige kinderen.
Daar zal het meer gaan om een mentaliteitsverandering dan een eventueel
"staan op zijn rechten" als in een meer "extreme•• situatie.

Tot slot twee opmerkingen:
l. wij gaan bij de formulering van al onze voorstellen er van uit dat de
meerderjarigheidsgrens bij 18 jaar ligt. Ook een financiële onafhankelijkheid van 18- tot 21-jarigen hoort hierbij. In hoofds.tuk 6 gaan we
nader in op de financiële gevolgen van een rechtspositie voor minderjarigen.
2. overal waar de woorden gezin en ouders vermeld staan, moeten tevens
meer alternatieve samenlevingsverbanden en

11

Dpvoeders" worden gelezen.

1.2.3. Voorstel van wet
In het personen- en familierecht worden opgenomen a) een omschrijving
van de ouderlijke verantwoordelijkheid en b) enkele concrete rechten.

a) de ouderlijke verantwoordelijkheid
Zoals hierboven ·reeds aangegeven, gaan wij uit van een ouderlijk
"gezag" dat alleen te rechtvaardigen valt indien het beoogt jeugdigen
zelf mondig en gelijkwaardig te maken (de voorwaarden-schepping), aanvaardbaar is, door de betrokkenen zelf in beginsel aanvaard wordt en
principieel begrensd en aflopend is.
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Ter vervanging van de huidige bepalingen m.b.t. de ouderlijke macht,
luidt de omschrijving van de ouderlijke verantwoordelijkheid:
Ouders zijn verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding
van hun minderjarige kinderen. De uitoefening van deze verantwoordelijkheid dient gericht te zijn op de optimale individuele
ontplooiing van de jeugdige.
Naarmate de minderjarige in staat is zélf verantwoordelijkheden
te_ dragen, dienen door de ouders en omgeving van de minderjarige
mogelijkheden te worden geschapen opdat de minderjarige zich ook
/

daadwerkelijk naar eigen inzicht kan ontplooiien. Dit geldt met
name voor keuzes op het gebied van onderwijs, beroep, verblijfplaats, levensbeschouwing, vereniging, medische- en andere hulpverlening. Bij dit handelen naar eigen inzicht moet rekening gehouden worden met de wensen van de ouders en de overige gezinsleden. In geval van conflict zal reëel pverleg een vereiste zijn,
daarbij uitdrukkelijk de rechten van de minderjarige erkennend,
maar in afweging van alle belangen. Als uiteindelijk zorgvuldig
overleg - ook met behulp van derden - niet tot een bevredigend
resultaat leidt, bestaat de mogelijkheid voor de minderjarige van
14 jaar en ouder en de ouders het geschil voor te leggen aan de
jeugdrechter. ''

b) rechten voor minderjarigen
Ter camplementering van de rechtspositie en aanvulling van de nieuwe
omschrijving van de ouderlijke verantwoordelijkheid, dienen de volgende
rechten in de wet te worden opgenomen:
1 a. Een minderjarige heeft het recht op vrije keuze van vervolgonderwijs op het moment dat de keuze actueel wordt (thans
bij het beëindigen van het basisonderwijs);
b. Indien na overleg tussen ouders, minderjarige en eventuele
derden in geval van een verschil van mening geen overeenstemming

is bereikt,.hebben de ouders het recht in dit uiterste geval de
keuze van de minderjarige te laten toetsen door de rechter.
2 a. Een minderjarige heeft het recht op vrije keuze van beroep/betrekking op het moment dat deze keuze actueel wordt (thans bij het
beëindigen van de leerplichtige leeftijd);
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b. Indien na overleg tussen ouders, minderjarige en eventuele
derden in geval van een verschil van mening geen overeenstemming
is bereikt, hebben de ouders het recht in dit uiterste geval de
keuze van de minderjarige te laten toetsen door de rechter.
3

Een minderjarige van 16 jaar en ouder heeft het recht een eigen
verblijfplaats te kiezen.

4.

Een minderjarige van 14 jaar en ouder heeft het recht naar eigen
keuze een relatie aan te gaan.

5 a. Een minderjarige heeft het recht zich tot een hulpverlener te
wenden. De hulpverlener heeft de plicht te zorgen voor een zorgvuldige hulpverlening, waarbij de individuele ontplooiing en de
eigen verantwoordelijkheid van de minderjarige voorop gesteld
moet worden. Ook zal in de relatie van de hulpverlener tot de
minderjarige de nadruk moeten liggen op de gelijkwaardigheid
en het realiseren van de rechtspositie;
b. Een minderjarige heeft het recht zich tot een medische hulpverlener
te wenden en door deze te worden behandeld. Voor ingrijpende
medische behandeling is voor de minderjarige van nog geen 14 jaar
toestemming vereist van de ouders.
De minderjarige van 14 jaar en ouder heeft het recht - ook zonder
toestemming van zijn ouders - een ingrijpende medische behandeling
te ondergaan. De ouders kunnen, in geval van een ingrijpende
medische behandeling, de beslissing van de minderjarige van nog
geen 16 jaar vooraf laten toetsen door de jeugdrechter.
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~.3

l_ .3.1

Afstammingsrecht

Inleiding
In deze paragraaf over het afstammingsrecht zal nader worden ingegaan op de problematiek met betrekking tot wettige en onwettige
kinderen. Deze problematiek is eens te meer actueel geworden na
de publicatie door de Minister van Justitie van een voorontwerp
"Herziening van het afstammingsrecht". In dat voorontwerp wordt
onder meer gepleit voor het laten vervallen van het onderscheid
tussen

11

wettig" en "onwettig 11 •

Na een korte schets van de bestaande situatie inzake oAtkenning
c.q. erkenning van kinderen door "moeders en/of vaders" zal de
D'66-visie op het afstammingsrecht uiteengezet worden. De erfrechtelijke kant valt, alleen al om praktische redenen, buiten
het bestek van deze nota.

1.3.2

De bestaande situatie
Wettigheid kan binnen ons burgerlijk recht ontstaan door drie
rechtsfeiten:
1. door geboorte (van een kind) uit een gehuwde- of tot voor kort
gehuwde- vrouw
2. door wettiging
3. door adoptie
Op het onder punt drie genoerr:de, de adoptie, _zullen wij hier niet
ingaan, omdat het buiten het kader van deze nota valt.
Indien een kind geboren wordt gedurende een

huwelijk, dan

wordt aangenomen dat de echtgenoot van de moeder, de vader is.
Wordt een kind geboren vóór de 307-de dag na de ontbinding van
het huwelijk dan is, indien de moeder niet hertrouwd is, de vroegere echtgenoot de vader van het kind. Is de moeder wel hertrouwd,
dan wordt de tweede echtgenoot als vader "aangemerkt".
Dit alles behoudens de mogelijkheden voor de man en (in mindere
mate) voor de vrouw,

de wettigheid van het kind te ontkennen.

De manheeft hier een zgn. algemene ontkenningsbevoegdheid, terwijl
de vrouw, binnen één jaar na de geboorte van het kind, de wettigheid kan ontkennen, maar dan moet tegelijkertijd een andere man
het kind erkennen. Verklaring en erkenning hebben slechts gevolg,
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indien de moeder en de man die het kind erkent, binnen. één jaar
na de geboorte van het kind met elkaar in het huwelijk treden.
Een onwettig kind heeft de staat van "natuurlijk" kind van zijn
moeder. Een onwettig kind verkrijgt de staat van "natuurlijk"
kind van de vader wanneer deze het kind erkent. Met andere
woorden, het tijdstip van het ontstaan van familierechtelijke
betrekkingen tussen een onwettig kind en de moeder, verschilt
van dat tussen een onwettig kind en de vader. Ten aanzien van
de moeder is dit dus het tijdstip van de geboorte, ten aanzien
van de vader is dat het tijdstip van de door deze gedane erkenning. In tegenstelling tot andere landen, heeft in Nederland de
erkenning het karakter van een rechtshandeling die ook door een
niet-verwekker kan worden verricht.

1.3. 3

Het voorontwerp "Herziening van het afstammingsrecht 11

Een van de belangrijkste punten uit het voorontwerp van wet,
dat de Minister van Justitie in 1981 heeft gepubliceerd, is het
vervallen van het onderscheid tuss'en

11

Wettig" en

11

0nw~ttig". Een

ander punt uit het voorontwerp is een regeling die in het geval
dat de ouders niet met elkaar gehuwd zijn, voor hen gezamenlijk
gezag over hun kind mogelijk maakt. Volgens de regeling die het
voorontwerp bevat zal dit gezamenlijk gezag buiten het huwelijk
kunnen ontstaan als de ouders van het kind het beiden wensen.
Dat zal kunnen gebeuren doordat op gezamenlijk verzoek van de
vader en moeder van het kind in het voogdijregister wordt aangetekend dat zij voornemens zijn het ouderlijk gezag gezamenlijk
uit te oefenen. Dit gezag zal volgens het voorontwerp altijd
"ouderlijk gezag" zijn. Dit betekent dat de zgn. "voogdij" van
een ouder niet meer zal bestaan.
Zoals gezegd, blijft de erkenning in ons land het karakter van
een rechtshandeling houden die ook door de niet-verwekker kan
worden verricht. Hij hoeft niet de biologische vader te zijn.
Door de erkenning wordt hij de vader van het kind in juridische
zin; er wordt voor de wet een familierechtelijke betrekking tussen
de man en het kind geschapen. Ook het voorontwerp gaat uit van
deze in het Nederlands recht ingeburgerde gedachte dat de erkenning
niet behoeft te berusten op biologisch vaderschap.
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l. 3. 4

0'66-visie
Het formuleren van een eigen visie met betrekking tot de geschetste
zijde van het afstammingsrecht is voorwaar niet een van de eenvoudigste zaken. Temeer daar ons afstammingsrecht op vele punten
gunstig afsteekt bij die van andere (buur)landen. Het verdientons in•
ziensdan ook zeker geen aanbeveling om het streven naar (WestEuropese) eenvormigheid in het afstammingsrecht, op welke wijze
·dan ook ten koste te laten gaan van de Nederlandse "hervormingsdrift" op dit gebied.
Veeleer dient in ons afstammingsrecht gestreefd te worden naar

II volledige

gelijkstelling van alle kinderen. In de wet mogen geen

vormen van discriminatie behouden blijven. In dit licht gezien,
is een afschaffing van het onderscheid tussen "wettige" en

"onwettige" kinderen een stap op de goede weg.
Behalve het uit de wegruimen van terminologische discriminatie,
men denke aan begrippen als "onwettig", "bloedschennig", "over-

spelig11, en "natuurlijk 11 , waarmee bepaalde kinderen worden aangeduid, moet er meer gebeuren.

Geen overbodige luxe zou ons inziens de (wettelijke) toevoeging
zijn van het vereiste dat kinderen (bijv. van 12 jaar en ouder)
moeten toestemm.en in de keuze van de persoon van de erkenner.

Het verder gestalte geven van een verdere gelijkstelling van
''binnen- en buitenhuwelijkse kinderen•• kan zeker nooit

~olledig

geschieden, wanneer het idee van een traditionele huwelijksmoraal
niet wordt verlaten. Sterker nog, het duidelijk laten doorklinken
van het geloof in de trits "man-vrouw-kind" heeft altijd een
discriminatoire uitwerking, omdat geen rekening gehouden wordt
met homofiele ouderparen en evenmin met zogenaamde éénouderparen.

Het simpele feit dat erkenning slechts kan geschieden door een
man èn een vrouw en niet door twee vrouwen of twee mannen, laat

staan door een man alleen (denk aan Bewust Ongehuwde Vaders) ,
biedt nog vele mogelijkheden voor hervormers, als wij zijn, om
ons afstammingsrecht te verbeteren.
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1.4 De mindeijarige en zijn naam
f.4.l

Inleiding
In deze nota is ook een plaats ingeruimd voor het naamrecht. Hoewel
het naamrecht van de minderjarige niet zo'n brandende kwestie is
die in de publieke en politieke belangstelling staat en de huidige
naamwetgeving van nog (relatief) vrij recente datum is, vinden wij
ingrijpende verandering toch nodig. Deze wijzigingen liggen voornamelijk op het gebied van de geslachtsnaam. Dat is begrijpelijk,
want ten aanzien van de geslachtsnaam is vrij veel vastgelegd,
terwijl bij de voornaam veel is vrijgelaten.

I .4. 2

De geslachtsnaam
Het recht betreffende de geslachtsnaam is deels vastgelegd in de
le titel van Boek I van het Burgelijk Wetboek en deels middels
pseudo-wetgeving: in ministeriële richtlijnen. Zoals in de inleiding
al werd opgemerkt is deze wetgeving van vrij recente datum; boek I
B.W. uit 1971 en de richtlijnen uit 1976, Toch is in deze regelingen
weinig te merken van de gewijzigde maatschappelijke opvattingen uit
de zestiger jaren.

Art. 83 lid 2 en art. 246 lid 2.
verwoorden de gedachte dat de vader hoofd van het gezin is,
en dat deze bij gebrek aan overeenstemming of verschil van inzicht
met de vrouw/moeder, de beslissingen neemt. Dergelijke bepalingen
dienen uit de wetgeving te verdwijnen.
Bij het naamrecht is dit eigenlijk nog krasser, want daar vàlt
eigenlijk niets te beslissen. Volgens art. 5 lid 1 krijgt het wettige kind gewoon de naam van de vader.
Met een "what's in a name" mag deze kwestie niet worden afgedaan.

Juist maatschappelijke veranderingen en gewijzigde opvattingen over
de plaats van het gezin in de samenleving rechtvaardigen wijziging
van het geslachtsnaam-recht. Het toenemend aantal scheidingen bijvoorbeeld doet bij veel ouders en minderjarigen steeds vaker de behoefte ontstaan de naam te wijzigen.

Het doel van de geslachtsnaam - het door middel van onderscheidend
vermogen individualiseren van de drager ervan - staat een andere

regeling niet in de weg. Een regeling blijft noodzakelijk.
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Alles vrij laten zou chaotische toestanden scheppen, waarin mensen
onvindbaar en onaanspreekbaar zouden worden. Er zi'n echter tal van
andere oplossingen mogelijk.
Eén van de mogelijkheden, die niemand schade lijkt te doen, is die
waarin de minderjarige de geslachtsnaam van zowel de moeder als de
vader krijgt (Iberisch stelsel). Voordeel hiervan is vooral dat geen
der ouders het jammer hoeft te vinden dat het kind .zijn of haar naam
niet draagt en dat er geen gevaar voor uitsterven van de naam bestaat.
Nadeel is echter, dat er dan weer problemen kunnen rijzen,bver de
vraag welke naam voorop gevoerd moet worden. Hier zijn dan wel weer
oplossingen voor te verzinnen, die zouden echter het naamrecht in
theorie, maar vooral in praktijk veel te gecompliceerd maken.
Het beste leek ons een regeling die tegelijk de betrokkenen (ouders
èn minderjarigen) zoveel mogelijk vrij laat in hun keuze, en die
eenvoudig is.

1 .4.3

Het voorstel met betrekking tot de geslachtsnaam
De regeling is gedeeltelijk afgeleid van het systeem dat in 1979
in Noorwegen is ingevoerd en is inderdaad een compromis tussen vrijheid, eenvoudigheid en zekerheid. Zij is als volgt:
l. Bij de geboorte geven

de~

(er is geen verschil meer tussen

wettige en onwettige kinderen) het kind hetzij de geslachtsnaam
van de vader hetzij die van de moeder. Wordt er om wat voor reden
dan ook geen keuze gemaakt, dan kiest de ambtenaar van de burgelijke stand er een. Is geen vader bekend, dan krijgt het kind
de geslachtsnaam van de moeder.
2. Vanaf 14 jaar heeft de minderjarige

het~

naamsverandering

te vragen, tenzij zwaarwichtige redenen zich daartegen verzetten.
Deze zwaarwichtige redenen zouden mogen worden aangevoerd door:
-de ouder wiens naam de minderjarige door de verandering verliest
(de vader of moeder dus) ;
degene van wie de nieuwe naam direct is afgeleid.
De er i ter ia voor de '1 zwaarwichtige redenen 11 zouden moeten worden

vastgelegd in een ministeriële richtlijn. Deze richtlijn zou in
ieder geval de bepaling moeten bevatten dat op het verzoek van de
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minderjarige tot wijziging, alle verdere betrokkenen worden gehoord,
onder wie altijd de ouders. Dus als de minderjarige niet de naam
van een der ouders kiest, wordt gehoord degene wiens naam de minderjarige wel kiest.
3. Welke geslachtsnaam kan de minderjarige kiezen?
- de naam van een der ouders, of van de vader die het kind erkend
heeft;
- de naam van ieder persoon waarmee de minderjarige een duurzame,

hechte band heeft. Hierbij wordt gedacht aan de naam<'van een
grootouder, ander familielid of de naam van de nieuwe vriend(in)/
echtgeno(o)t(e) van de ouder aan wie het kind is toegewezen;
4. Op het verzoek tot naamswijziging beslist de Minister van Justitie.
Beroep is mogelijk bij de Raad van State.
5. Naamswijziging van de minderjarige jonger van 14 jaar kan alleen
worden verzocht door diens wettelijke vertegenwoordiger. De
rechter heeft de plicht de minderjarige van 12 jaar en ouder in
de gelegenheid te stellen zijn mening kenbaar te maken en de
bevoegdheid dat te doen bij de minderjarige jonger dan 12 jaar.
6. Als de minderjarige door-de naamswijziging de naam heeft gekregen
van iemand waarmee hij niet in familierechtelijke betrekking staat,
dan heeft dit geen erfrechtelijke consequenties. Dus in tegenstelling tot naamswijziging bij adoptie verkrijgt de minderjarige
noch actief noch passief erfrecht
Het is duidelijk dat om administratieve en maatschappelijke verwarring
te voorkomen ten aanzien van de naamswijzigingen een restrictief
beleid gevoerd moet worden. Het mag bijvoorbeeld geen gewoonte worden
dat, nadat eenmaal een naamswijziging is toegestaan, een paar jaar
later weer een verzoek wordt ingediend. Dit zou een schimmenspel opleveren waarbij niemand gebaat is. Daarom zal een wijziging slechts
eenmaal zijn toegestaan.
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1.4.4

De,voornaam
zoals in de inleiding al werd opgemerkt, is verandering van het recht
op de voornaam niet zo ingrijpend. Bij de invoering van

bo~k

I B.W.

werd al toegestaan fantasienamen te geven, mits deze maar niet ongepast zijn of overeenkomen met bestaande geslachtsnamen (art. 4 lid 2).
Wat wel veranderd moet worden is de leeftijd waarop een verzoek tot
wijziging van de voornaam mag worden gedaan. Deze moet net zo als
bij de geslachtsnaam 14 jaar zijn. Bovendien moeten ook hier weer_
de betrokkenen worden gehoord. De voornaam van de minderjé~ige jonger
dan 14 jaar kan worden gewijzigd op verzoek van diens wettelijke
vertegenwoordiger.
Ook hier mag de verlaging van de leeftijd waarop een verzoek tot
wijziging mag worden gedaan niet leiden tot het méér dan een maal
wijzigen van de voornaam. Het is weliswaar waardevol dat de minderjarige tijdens zijn minderjarigheid de mogelijkheid heeft zijn naam
te wijzigen, bijvoorbeeld met het oog op pesterijen op school. De
gronden waarop iemand meent zijn voornaam te moeten wijzigen dienen,

evenals bij de geslachtsnaam, zwaarwegend te zijn. Niettemin stellen
wij ons voor dat met betrekking tot de voornaam een wat soepeler
beleid inzake de wijzigingsmogelijkheden wordt gevoerd. De jurisprudentie
zal uiteindelijk de randvoorwaarden aangeven op welke gronden wijziging van de naam aanvaardbaar is.
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1.5 Minderjarige en sexualiteit
Inleiding
1.5.1

Wanneer wij ons richten op de minderjarige en zijn (on}mogelijkheden
met betrekking tot zijn

~~xualiteitsbelevinn,

dan vallen ons een aan-

tal zaken OF· Zonder te pretenderen uitputtend te zijn, betreft dat
tet volgende.
l)e minderjarige worèt èoor èe huidige

\·.·etge''Î!1~

belemmer(! in z.:ijn urij-

teid, zijn eigen sexualiteit te !!'D(_'en bpleven. Dit

grotere mate •Jcor de jonge
12,

!.3 jaar. 1\rguynent

i~

l"in<'er~<>rige,

Onn

Dit behoeft volgens ons niet

r1~t

alti~O

meest?} :in

het kind in de leeftijd tot

~~h~rl,:::.li;k

rHt-

~JE>lrlt

7nn

'7i;n

~rnrw

ht:ot- kind.

zo te zijn.

Het is met name de sociale omgeving (ouders, familie, school,
kerk, etc.} die als grootste belemmerende factor optreedt.
Voor zover de minderjarige de vrijheid krijgt zijn sexualiteit
wel, in bepaalde mate, te mogen beleven, dient deze sexualiteit
volgens de omgeving ingegeven te zijn door de "hetero-norm"
(in gèwone taal: alles goed en wel, als het maar om meisjejongetje of jongetje-meisje gaat}. Andere vormen lijken nog volstrekt taboe
Het Wetboek van Strafrecht kent een aantal verboden op he.t gebied
van de sexualiteitsbeleving door minderjarigen, die het, met name
de minderjarige onder de zestien jaar, formeel verbiedt zijn
sexualiteit in relatie tot andere mensen (jong en oud} te mogen
beleven.
Voor de minderjarige van 16 tot en met 21 jaar geldt "slechts een verbod voor de "ontucht" met hem of haar, tot wie de minderjarige
in een afhankelijkheidsrelatie staat, bijvoorbeeld ouders, groepsleiders in een tehuis, leraren en leraressen etc. Het verbod geldt
de ouderen in dit geval.
Aangezien deze nota gaat om de rechtspositie van minderjarigen
beperken wij ons tot

de wettelijke belemme-

ringen inzake de sexualiteitsbeleving van en door minderjarigen.
Zoals gezegd zal het hierbij voornamelijk gaan om de minderjarige
tot en met vijftien jaar. De wetsartikelen 244, 245, 247 en 249
uit het Wetboek van

S~tafrecht

betreffen het in deze paragraaf

aangevoerde onderwerp.\
1.5.2

Wijzigingsvoorstellen commissie-Melai
Een indertijd door de Minister van Justitie ingestelde commissie,
I

die o.a. wijzigingsvoorstellen moest opstellen met betrekking tot
de gememoreerde artikelen, is in 1980 met haar advies gekomen.
De commissie, naar haar voorzitter commissie-Melai genoemd, stelt
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dat, ondanks het feit dat erkend wordt dat jeugdigen sexuele gevoelens bezitten, "rechtsgenoten met een gebrekkige of nog onvoldoende wil, beschermd moeten worden". Toegegeven moet worden
dat de commissie de strafwetgever een taak geeft met betrekking
tot het waarborgen voor de jeugdige van "het recht op een eigen
beleving van hun gevoelens". Zij vult nog aan dat bij het uitoefenen van die taak het vrijheidebeginsel en het beschermingsbeginsel in elkaars verlengde liggen.
Toch lijkt de commissie in de uitwerking van haar voorstellen,
duidelijk te kiezen voor het beschermingsbeginsel. Sexuéle
"handelingen" van en/of met een persoon beneden de twaalf jaar
moeten volgens de commissie ten allen tijde strafbaar blijven.
"Deze handelingen" zullen door personen in de leeftijd van 12 tot en
met

16 jaar niet meer strafbaar zijn, indien deze geschieden

op initiatief van de jongere.
Met betrekking tot artikel 249 van de oude strafwet, stelt de
commissie voor "sexuele handelingen met een persoon onder de 16
jaar in een afhankelijkheidspositie" strafbaar te houden.
In de voorstellen van de commissie zijn enkele lichtpuntjes te
ontdekken.
Zo gebruikt de commissie enkele terminologische
archaïsmen als ontucht, verleiding niet meer. Daar staat evenwel
tegenover dat de commissie nog steeds niet nalaat van een "dader"
en "slachtoffer" te spreken.
Verder wil de commissie de mogelijkheid voor 12 tot en met 16 jarigen
openlaten om hun gevoelens in relatie tot (oudere) medemensen
wel te mogen beleven. Mits deze jongeren maar het initiatief
nemen en niet worden "bewogen tot het plegen of dulden van sexuele
handelingen".
Personen beneden de twaalf jaar moeten wachten met hun sexualiteitsbeleving - althans voor zover het sexualiteitsbeleving betreft in relatie tot andere mensen - tot zij twaalf jaar zijn.
De verlaging van

de leeftijdsgrens van art. 249

is niet meer dan logisch, gezien in het licht van de verlaging
van de meerderjarigheidegrens tot 18 jaar.
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Het voorstel

1.5.3

In de visie van D'66 dient het recht van de jeugdige op een eigen
sexualiteitsbeleving voorop te staan.
Met welk recht bepalen "anderen" èf (en zo ja, hoe) kinderen/

I

jeugaigen hun

s~xuele

gevoelens

~ogen

uiten?

Naar onze mening dient het "bescherrningsbeginsel" te worden gerela-

teerd enerzijds aan de vraag of de jongere in vrijheid heeft kunnen

1!

kiezen. Mensen behoeven niet speciaal vanwege hun (jonge) leeftijd
te worden beschermd tegen het uiten van hun sexualiteit.
Anderzijds moeten mensen, ongeacht hun leeftijd, wel

wo~den

be-

schermd tegen (sexuele) dwang, geweld en belemmering in hun keuzevrijheid.
Een aparte zedelijkheidswetgeving die dit onderwerp regelt is niet
noc ig.

Wettelijk zou een adekwate bescherming tegen geweld kunnen worden

I
11
II
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geregeld door een aanpassing van art. 284 lid 1 Sr. onder het kopje
"Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid". Zulks zou in ieder
geval de "oude" artikelen 247 en 249 Sr. overbodig maken.

1.6 De weggelopen minderjarige
De minderjarige heeft een afgeleide woonplaats,_dat wil zeggen
het adres van degene die het gezag over hem uitoefent. Ook de
verblijfplaats pleegt de gezagsdrager vast te stellen. Indien
de minderjarige besluit een andere verblijfplaats te kiezen dan
kan ·degene die het ouderlijk gezag uitoefent, vaak de ouder,
zich tot de politie wenden met een verzoek tot opsporing, aanhouding en teruggeleiding (OAT) van de minderjarige. Dit geschiedt
meestal in die gevallen waarin al sprake is van een onderliggend
conflict tussen gezagsdrager en minderjarige. Weglopen,óij de
ouders is een noodkreet waarbij het gezag van die ouders ter discussie gesteld wordt. Het laten gelden van dat gezag (middels OAT)
op het moment dat het aan kritiek onderhevig is, kan geen oplossing
bieden. Nu is de politie niet gehouden haar medewerking te verlenen
aan de OAT.
Op welke gronden de politie haar medewerking kan onthouden is
echter niet geregeld. Dit betekent dus grote rechtsonzekerheid
voor ouders en voor de minderjarige.

Het zonder meer medewerking verlenen aan OAT door de politie is
evenmin te propageren. In de eerste plaats natuurlijk omdat het
niets oplost. In de tweede plaats omdat het moreel niet aanvaardbaar is als ouders hun kinderen zonder opgaaf van redenen naar
huis terug laten brengen enkel en alleen omdat het "hun" kind is.
Tegen de achtergrond waarop wij de ouderlijke verantwoordelijkheid willen regelen, zo zal de lezer uit hoofdstuk 1 duidelijk
zijn, past dit ook niet.
Toch zal het ook niet zo kunnen zijn dat iedere willekeurige
hulpverlener zijn gang maar gaat. De huidige wet stelt in feite
iedere hulpverlener strafbaar. Als een kind zich aan de ouderlijke
macht onttrokken heeft, is degene die dat kind helpt feitelijk
strafbaar.
In het voorstel van Wet van Haas-Berger/Roethof over de positie
van de weggelopen minderjarige wordt die hulpverlening strafbaar
gesteld, tezij zij zorgvuldig is. Een bestanddeel van die zorgvuldigheid wordt gevormd door de melding van de verblijfplaats
door de hulpverleners aan de Raad voor Kinderbescherming of aan
degene die het gezag uitoefent over de minderjarige.
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Heeft deze melding plaatsgevonden, dan moet de hulpverlening
gewoon haar voortgang hebben. Dat wil zeggen: het feit van de
melding mag de hulpverlening niet doorkruisen. De melder moet
derhalve van geheimhouding verzekerd zijn, geheimhouding ten
aanzien van iedereen.

Dit evenwel zou de raad in een moeilijke dubbelrol plaatsen.
Immers, enerzijds is zij het orgaan bij uitstek dat onderzoeken
doet, anderzijds zou ze dan een orgaan worden dat onderzoeken
tegenwerkt (immers, door de nodige informatie achter te houden) .
Het plaatsen van de raad -in zo'n dubbelrol dient voorkomen te
worden. Bij de nieuw in te stellen regionale jeugdraad, die minder
taken toebedeeld zou krijgen, zou overigens van een dergelijke
dubbelrol geen sprake zijn. Hierover meer in hoofdstuk

5.

Een ander bezwaar, dat aan het voorstel van wet kleeft, is dat
melding alleen door de hulpverlener natuurlijk nooit voldoende
kan zijn. Wil zo'n melding enige zin hebben dan zal de instantie
waaraan gemeld is binnen een redelijke termijn van 10 à 14 dagen
overleg moeten plegen met de hulpverlener over de voortgang van
die hulpverlening. Mocht de hulpverlening nog niet afgerond zijn
dan zou die instantie bij uitstek de figuur moeten zijn om te
beoordelen of de hulpverlener enig respijt gegund moet worden.
Er van uitgaande dat melding alleen weinig zinvol is en er van
uitgaande dat de instantie waar gemeld is ook de instantie behoort
te zijn die in een later stadium zonodig de voortgang van de hulpverlening beoordeelt, moet wederom gesteld worden dat de Raad
voor Kinderbescherming geen gelukkige keus is geweest. De instantie
immers die na 10 tot 14 dagen een oordeel geeft over de voortgang van de hulpverlening, zou in geen geval later partij moeten
kunnen worden in dezelfde zaak (bijvoorbeeld in het geval van
een maatregel). Van belang is de volledige onafhankelijke positie
van de instantie.
In aanmerking zouden in zo'n geval komen de reeds vermeldde nieuw
in te stellen jeugdraad, ook de nieuw in te stellen figuur van
de regionale ombudsman, geënt op het idee van de patienten
ombudsman, is denkbaar. Naast bovengenoemde waarborgen rondom de
zorgvuldigheid van de hulpverlening, zou een verzoek om OAT door
de ouders tot de mogelijkheden moeten behoren, in die zin dat dat
verzoek gedaan kan worden op grond van het feit dat de hulpverlening
niet zorgvuldig is.
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1.7 De minderjarige bij scheiding
1.7.1

Inleiding
Een van de belangrijke onderwerpen met betrekking tot de rechtspositie
van minderjarigen is wel de scheiding. Het gaat hierbij niet alleen
om een verstoorde relatie tussen de (volwassen) partners, maar dikwijls heeft de echtscheidingsperiade ook zijn weerslag op de in het
huwelijk aanwezige kinderen.
Deze periode waarin de relatie tussen man en vrouw verslechtert kan

enkele maanden, maar ook enkele jaren geduurd hebben voordat het tot
de juridische scheiding kwam. Het is duidelijk dat de sçheidingsperikelen grote invloed kunnen hebben op de gevoelenso en de positie
van de minderjarige.
Dat deze problematiek hier aandacht krijgt wordt niet alleen gerechtvaardigd door het feit dat de rechtspositie van de minderjarige in
dit verband nog best voor verbetering vatbaar is, maar ook omdat er
per jaar zo'n 25.000 echt-scheidingen worden uitgesproken waarbij
zo'n 28.000 minderjarigen bestrokken zijn. 1)
Zoals in de hele notitie zal ook

bij deze problematiek de

positie en de eigen verantwoordelijkheid van de minderjarige centraal
staan. Zeker bij de scheiding waarbij toch belangrijke beslissingen
moeten worden genomen, die van grote invloed kunnen zijn op de toe-

komst van de minderjarige dient deze zoveel mogelijk zelf te bepalen
wat er met hem of haar gaat gebeuren. Dat dit vaak niet gemakkelijk
is in een situatie waarin de minderjarige tussen twee ruzieënde

ouders in staat, spreèkt voor zich.
Wij beseffen dat elke regeling met betrekking tot een scheiding onwerkelijk aan doet. Toch is niet zelden, waarin alles vastgelopen
is, een min of meer kunstmatige regeling nodig, vooral met het oog
op de optimale ontplooiing van de minderjarige. Zo'n regeling hebben
wij in deze paragraaf trachten te ontwerpen.
De in deze paragraaf gegeven regelingen horen niet alleen te gelden
bij echtscheiding na huwelijk, maar ook na een breuk in een alternatieve samenlevingsvorm, waarbij minderjarigen betrokken zijn.
Want ook bij niet door het huwelijk bezegelde samenlevingsvormen
kunnen zich na scheiding precies dezelfde problemen voordoen als bij
echtscheiding. Toewijzing en omgang dienen na breuk in de alternatieve
samenlevingsvorm dan ook met dezelfde wettelijke waarborgen te worden
omkleed als bij echtscheiding.
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De toewijzing, problemen en oplossingen

Na ontbinding van het huwelijk eindigt de ouderlijke macht (wat wij
nu noemen ouderlijke verantwoordelijkheid) en ontstaat de voogdij.
De voogd gaat dan, na de echtscheiding, de ouderlijke verantwoordelijkheid over het kind uitoefenen. De "andere., ouder wordt dan mees-

tal toeziend voogd. Deze is dan verder weinig betrokken bij de opvoeding van het· kind.
De vraag wie nu de voogd en wie de toeziend-voogd zal worden kan met
veel moeilijkheden gepaard gaan. Het kan voorkomen dat de ouders een
ware veldslag leveren om wie het kind mag "hebben". Vooral de jongere
minderjarige wordt in de moeilijke situatie gebracht wanneer hij
moet kiezen voor èf de vader èf de moeder. Dit is nu juist een keuze
die het kind vaak niet wil of kan maken.

Bij de toewijzing dient er voor de minderjarige een inspreekrecht

II

bij de rechter te zijn. De rechter zal dan ook alvorens te beslissen
de minderjarige vanaf 12 jaar in de gelegenheid moeten hebben gesteld
zijn mening kenbaar te maken. Daarnaast heeft de rechter de bevoegdheid de minderjarige jonger dan 12 jaar in de gelegenheid te stellen
zijn mening kenbaar te maken. Een beslissing nemen zonder die gelegenheid te hebben gegeven zal de rechter alleen dan kunnen als het horen
in ernstige mate de geestelijke of lichamelijke toestand van de minderjarige zou bedreigen, of wanneer de minderjarige in het buitenland
verblij ft.
De rechter zal steeds zeer zorgvuldig moeten nagaan of de minderjarige
in onafhankelijkheid tot zijn opvatting is gekomen.
Bij onze ideeën tengrondslagliggend aan de

trapsgewijze rechtsver-

krijging past het als de mening van de minderjarige zwaarder weegt
in het oordeel van de rechter naarmate de leeftijd van het kind
vordert. Het lijkt ons niet denkbaar dat de rechter snel tot een
ander oordeel komt dan de mening die de minderjarige tussen de 12
en de 16 al heeft vertolkt.
Elders in deze notitie pleiten wij voor het recht van de minderjarige
vanaf 16 jaar de eigen verblijfplaats te kiezen. Dit impliceert ten
aanzien van de toewijzing dat de minderjarige vanaf 16 jaar een beslissende stern heeft ten aanzien van de toewijzing. De mogelijkheid
bestaat dus ook dat de minderjarige niet bij een der ouders gaat wonen.
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De voogdij
De ouder-kindrelatie houdt in beginsel niet op bij de ontbinding
van het huwelijk.
Natuurlijk is de kans groot dat tussen de gescheiden ouders geschillen ontstaan omtrent de opvoeding van hun kind. In dat geval
zou de ouder die het kind verzorgt een doorslaggevende stem moeten
hebben. De "andere" ouder heeft dan wel het recht tegen deze beslissing in beroep te gaan bij de rechter.
De voortlevende ouderlijke verantwoordelijkheid na het huwelijk
brengt ook met zich mee dat de ouder die het kind niet verzorgt op
de hoogte gehouden moet worden omtrent de ontwikkeling en opvoeding
van het kind. Gedacht kan hierbij worden aan resultaten op school,
schoolkeuze, geloof, lidmaatschappen etc. Wil de ouder niet-verzorger
zijn ouderlijke verantwoordelijkheid naar behoren uitoefenen dan
brengt dit dus een informatie-plicht met zich mee voor de ouderverzorger. Ook zonder een voortlevende ouderlijke verantwoordelijkheid na huwelijk is een dergelijke informatieplicht wenselijk.
Bij het stelstelmatig niet nakomen van de informatieplicht, terwijl
de ouder niet-verzorger te kennen heeft gegeven wel prijs te stellen
op informatie over zijn kind, moet de rechter de mogelijkheid hebben
een vertrouwenspersoon te verzoeken de informatie taak op zich te
nemen.

De vertrouwenspersoon

De mogelijkheid zou geschapen moeten worden, een soort vertrouwenspersoon te benoemen. Deze persoon zou het vertrouwen moeten bezitten
van zowel het kind als beide ouders. De vertrouwenspersoon zou dan
kunnen fungeren als bemiddelaar bij totstandkoming en uitvoering van
omgangsregeling en informatieplicht. Bovendien zou de vertrouwenspersoon een rol kunnen vervullen als "praatpaal" van kind en ouders

bij eventuele conflicten.

De situatie rondom een scheiding is natuurlijk nooit plezierig, en
ook de hierboven gegeven opzet is niet ideaal. Conflicten zullen
ook hier niet uitblijven. Maar ook tussen niet gescheiden ouders
bestaan conflicten over de opvoeding van hun kinderen. Deze opzet
waarborgt in ieder geval dat er een overlegsituatie rond de opvoeding
van het kind gaat ontstaan. Dit is alleszins te prevaleren boven
de huidige situatie, waarbij het nog maar al te vaak voorkomt dat

35

de niet met de voogdij belaste ouder geheel verstoken blijft van
informatie en/of omgang met het kind. Dit is een situatie die meestal
voor kind noch ouder bevredigend is.
De

omgangsregeling~noodzakelijk

kwaad?

De omgangsregeling schrijft voor of, en zo ja, hoe vaak en waar de
"andere" ouder het kind mag ontmoeten. Ook de vaststelling van de
omgangsregeling gaat vaak met moeilijkheden gepaard. Vaak worden
de twisten van de partners over het hoofd van het kind uitgevochten.
Ook in de regeling van de ouderlijke verantwoordelijkheid zoals wij
die voorstaan zal het noodzakelijk zijn dat er een omgangsregeling
wordt getroffen. Want ook dan immers zal het kind bij één der ouders
verblijven, al oefenen de ouders gezamenlijk de ouderlijke verantwoordelijkheid uit. Zo'n omgangsregeling wordt dan zelfs nàg belangrijker omdat het elkaar regelmatig zien en het zich op de hoogte
stellen van de toestand van het kind dan een absolute noodzakelijkheid is
voor het uitoefenen van de ouderlijke verantwoordelijkheid.
Er zullen helaas ook dan voorzieningen nodig zijn die nakoming van
de regeling door beide ouders garanderen. Niet nakoming kan de belangen van het kind schaden. Belangrijk is het om in geval van niet
nakoming door een der ouders pas in het uiterste geval de rechter
te betrekken. Inmenging door de rechter zal in veel gevallen alleen
maar polariserend werken. Eerst zou daarom de vertrouwenspersoon
moeten proberen de omgangsregeling weer nieuw leven in te blazen.
Ook zou de rechter op verzoek van beide ouders een opdracht tot
hulpverlening kunnen geven. De hulpverlener (natuurlijke- of rechtspersoon) zou gedurende een door de rechter te bepalen termijn de
ouders hulp en steun moeten verlenen bij de uitvoering van de regeling, Als deze hulpverlening niet helpt de omgangsregeling naar
behoren te laten functioneren dan zou de rechter kunnen besluiten
tot speciale omgangs-ondertoezichtstelling (mini-ondertoezichtstelling), voogdijwijziging of intrekking van de regeling. Bij
deze mini-ondertoezichtstelling kan de gezinsvoogd aanwijzingen
geven aan de ouder aan wie het kind is toegewezen voor wat betreft
de omgangsregeling.
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Natuurlijk dient de minderjarige in de totstandkoming van de regeling een belangrijke stem te hebben. Zijn mening is meer doorslaggevend naarmate zijn leeftijd stijgt.
De rechter moet de regeling in bepaalde gevallen kunnen weigeren.
In die gevallen namelijk waarin als gevolg van de omgangsregeling
de geestelijke of lichamelijke belangen van de minderjarige ernstig
nadeel zouden ondervinden. Of als de ouder ten behoeve van wie de
omgangsregeling is vastgesteld ongeschikt of niet in staat is de
bevoegdheid tot omgang uit te oefenen.
Wanneer de minderjarige van 12 jaar of ouder de rechter heeft medegedeeld ernstige bezwaren tegen de omgangsregeling te hebben, moet
de rechter de regeling weigeren. De rechter dient zich er dan wel
van overtuigd te hebben dat deze bezwaren bij de minderjarige op
onafhankelijke wijze tot stand zijn gekomen. De bezwaren mogen
bijvoorbeeld niet zijn ontstaan als gevolg van beïnvloeding door
de ouders.
Tenslotte merken we hier nog op dat het mogelijk moet zijn dat de
minderjarige bepaalde personen met wie hij een band heeft ook na
de scheiding kan blijven ontmoeten. Te denken valt aan vrienden,
grootouders, oom en tantes. Ook daarvoor kan dan een omgangsregeling
worden getroffen.

1) Gegevens ontleend aan: C.B.S. statistisch zakboek 1981
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2 VERMOGENSRECHTELIJKE ASPECTENVAN DE MINDERJARIGHEID

2.1

Inleid~

Het huidige Burgerlijk Wetboek laat weinig ruimte open voor de eigen
verantwoordelijkheid van minderjarigen. Er wordt in gesproken over
ouderlijke macht en de plicht van ouders om voor hun minderjarige
kinderen te zorgen en ze op te voeden.
Hieruit wordt veelal de conclusie getrokken, dat

d~

ouders vrijwel

onbegrensde bevoegdheden hebben om te beslissen voor en over de persoon en zijn "vermogen". Deze regelingen z.ijn destijds geformuleerd
in overeenstemming met de gedachte, dat ze in het belang van de
jeugdige zijn. Zij geven echter geen garanties voor de optimale ontplooiing van de jeugdige. Daarbij vormen ze een inbreuk op de bevoegdheden van het minderjarige rechtssubject als persoon met een
eigen verantwoordelijkheid, met eigen rechten en plichten.
Het uitgangspunt dient dan ook de eigen verantwoordelijkheid te
zijn.
Bev?egdheden en verplichtingen van ouders en voogden zijn te beschouwen als uitzonderingen op het beginsel en dienen dan ook zo
min mogelijk voor te komen.
Als het gaat om het geldelijke verkeer van de minderjarige met derden,
dan zijn twee belangrijke vermogensrechtelijke aspecten van de rechtspositie van de minderjarige in het geding: de handelingsbekwaamheid
en de onrechtmatige daad. Over beide CJaat dit hoofdstuk.
2 .2

Handelingsbekwaamheid
Beneden de leeftijd van 21 jaar missen de minderjarigen volgens de
huidige wetgeving de bekwaamheid de meeste van de hun toekomende
rechten zelfstandig uit te oefenen. De huidige wetsbepalingen maken
het niet mogelijk dat (oudere) minderjarigen onaantastbare rechtshandelingen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van een koopovereenkomst,
verrichten. Zij worden vertegenwoordigd en beschermd.
Er· zijn echter een aantal uitzonderingen op die handelingsonbekwaamheid in het familierecht en in het vermogensrecht. Volgens artikel
234 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is de minderjarige die met
"het oordeel des onderscheids handelt", bekwaam rechtshandelingen
te verrichten met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.
Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken.
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In de laatste jaren is als gevolg van de maatschappelijk gegroeide
mondigheid van minderjarigen in het denken over de handelingsonbekwaamheid van minderjarigen een kentering gekomen. De rechtspraak
heeft als eerste pogingen ondernomen om het starre stelsel van de
handelingsonbekwaamheid te doorbreken.
Daarnaast kwam het eerder genoemde rapport van de Commissie Wiarda
met een gefaseerde opbouw van toenemende handelingsbekwaamheid bij
het stijgen van de leeftijd van de minderjarige.
Het huidige criterium van "het oordeel des onderscheids" moet volgens
de commissie worden

verv~ngen

door een nieuw criterium

11

in

het rnaat-

schappelijk verkeer gebruikelijk". Dit laatste zou bij derden grotere
rechtszekerheid bieden, omdat het meer zou aansluiten bij,hetgeen
in het maatschappelijk leven gebeurt.
Volgens artikel 3.2.1 Nieuw Burgerlijk Wetboek (wat echter nog geen
gelding heeft) is iedere natuurlijke persoon bekwaam tot het verrichten van rechtshandelingen voor zover de wet niet het tegendeel
bepaalt. Dit laatste geldt dan met name voor onder curatele gestelden en minderjarigen.
Hieruit blijkt wel dat de minderjarige ook van de visie waar het
Nieuw Burgerlijk Wetboek van uitgaat, niet veel hoeft te verwachten.
Er blijkt althans nog te weinig uit dat de (oudere) minderjarigen
zeer goed op zelfstandige en verantwoordelijke wijze kunnen handelen.
Indien de minderjarige een overeenkomst sluit zonder van te voren
toestemming te vragen aan zijn ouders blijft het mogelijk - volgens"
het NBW- dat deze overeenkomst wordt vernietigd.

Het zal - gezien de achtergrond waartegen wij al onze voorstellen
willen plaatsen - duidelijk zijn dat naar onze mening de wet uitdrukkelijk het beginsel zou moeten erkennen dat jeugdigen het recht hebben
zelf over hun persoonlijke en zakelijke belangen te beslissen.
Uit onderzoek is gebleken dat zeer veel jeugdigen voldoende verantwoordelijkheidsgevoel hebben om zelfstandig rechtshandelingen te
verrichten. Is de wetgever daar misschien tot op heden nog niet zo
van overtuigd, de commercie zekerwel. We denken dan bijvoorbeeld
aan de aktieve reclame campagnes van bank-en giroinstellingen die
adverteren met rekeningen voor jongeren. Over de handelingsbekwaam-
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heid wordt niet gerept. Ontelbare malen worden dagelijks handelingen
verricht waar nooit een haan naar kraait. Er gaat wel eens wat fout,
maar dat geldt voor meerderjarigen evenzeer.

In ieder geval is het geen reden om de absolute termen

waarin de

wet is gesteld te handhaven.
Het blijft immers mogelijk dat ouders ingrijpen terwijl dit niet
noodzakelijk was. Op dat moment is de rechtspositie van de minderjarige in het geding.
Indien de minderjarige in voldoende mate de gevolg.en van zijn handelen kan overzien moet hij naar ons inzicht en standpunt handelingsbekwaam worden geacht. Dat betekent dat zijn rechtshandeling
achteraf niet meer ongedaan kan worden gemaakt, doch dat

~ijzelf

in beginsel voor de eventuele lasten van zijn eerdere beslissing
verantwoordelijk is.

Als wij nu - als afsluiting van deze paragraaf- bovengenoemde
uitgangspunten in concrete bewoordingen uit de doeken doen, dan
levert dat het volgende beeld op.
1. Minderjarigen zijn, voor zover de wet niet anders bepaalt, bekwaam
tot het verrichten van rechtshandelingen;
2. Minderjarigen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt,
zijn slechts bekwaam tot het verrichten van de rechtshandelingen
waartoe zij van hun wettelijke vertegenwoordiger toestemming
hebben gekregen;
3. Minderjarigen, die de leeftijd van 12 jaar doch nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, zijn slechts onbekwaam die rechtshandelingen te verrichten die naar maatschappelijk gebruik gewoonlijk niet door hen worden verricht;
4. Minderjarigen, die ouder zijn dan 16 jaar mogen slechts die
rechtshandelingen niet verrichten, die expliciet in de wet omschreven staan.

Duidelijk blijkt het principële punt waaruit wij vertrekken: de
handelingsbekwaamheid van alle minderjarigen.
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Het meest eigenlijke criterium om beperkingen te stellen aan dit
principe is steeds uit te gaan van de verantwoordelijkheid die de
betrokken minderjarige kan dragen. Het verschilt van persoon tot
persoon in hoeverre hij in staat is de gevolgen van zijn rechtshandeling te overzien.
De opmerkzame lezer zal de hierboven gehanteerde leeftijdsgrenzen
met de vorige passage in strijd achten. Daarin heeft hij dan volledig
gelijk. Zoals wij echter al in hoofdstuk 2 naar voren brachten sta
je bij het vertalen van je uitgangspunten in concrete en heldere regelingen voor een_afweging. Aan de ene kant staat die differentiële
verantwoordelijkheid van mensen; aan de andere kant moet ]e steeds
blijven letten op de duidelijkheid voor de "gebruikers" van de regeling en de rechtszekerheid.
Juist bij een onderwerp als de handelingsbekwaamheid van minderjarigen
mogen zo weinig mogelijk misverstanden blijven bestaan over de
verschillende posities van bijvoorbeeld minderjarige (koper), de
verkoper en de eventuele ouders. Vandaar dat wij hier de weegschaal
ten gunste van de rechtszekerheid hebben laten overslaan en gekozen hebben
voor het hanteren van leeftijdsgrenzen. Een zeker compromis, het
zij toegegeven. Voor betrokkenen is er evenwel naar onze verwachting
wat meer duidelijkheid geboden. Ook voor de rechter is daarmee een
bruikbaar handvat voor de toetsing gekomen.
Voorop staat de minderjarige. Die is principieel door ons al handelingsbekwaam beschouwd. De praktijk zal - zo is onze stellige verwachting - niet teleur stellen.

41

2.3

Onrechtmatige daad
Ons uitgangspunt, dat jongeren naarmate zij ouder worden ook meer
in staat zijn verantwoordelijkheden te dragen, moet ook opgaan bij
de door hen gepleegde onrechtmatige daad.
De onrechtmatige daad berust op het principe dat degene die zich
schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatig handelen of nalaten
verplicht is de ontstane schade te vergoeden. Door introductie van
de zorgvuldigheidsnorm in 1919 kon ook als schending van ongeschreven
normen leiden tot onrechtmatigheid.
In de huidige regeling is vereist dat degene die een onrechtmatige
daad pleegt ook schuld heeft. Schuld heeft hier de betekenis van
verwijtbaarheid. Bij zeer jonge kinderen is geen sprake van schuld
in de zin van verwijtbaarheid. -De gedachte van de schuldaansprakelijkheid is ook te vinden in het huidige art. 1403 lid 2. Volgens deze
bepaling zijn öuders en voogden aansprakelijk voor de schade die is
veroorzaakt door de onrechtmatige .daad van de bij hen inwonende
kinderen. De jurisprudentie gaat uit van een vermoeden van schuld
van de ouders aan de onrechtmatige gedraging van hun kinderen, omdat
zij niet voldoende zorg in acht genomen hebben om deze gedraging te
voorkomen. Wanneer zij echter

kunne~

bewijzen dat zij de onrechtmatige

daad van het kind niet konden beletten, kunnen zij niet aansprakelijk
worden gesteld.
Omdat wij uitgaan van de eigen persoonlijke verantwoordelijkheid
van de minderjarige zou de jeugdige leeftijd waarop de onrechtmatige
daad werd gepleegd op zichzelf geen reden mogen zijn de persoon niet
aansprakelijk te stellen voor zijn eigen fouten. Ook jongeren moeten
aansprakelijk kunnen zijn voor de gevolgen van hun onrechtmatige daden.
Dit is dan ons uitgangspunt voor de regeling van de onrechtmatige daad.
Minderjarigen zijn echter vaak financieel afhankelijk van anderen.
Deze financiële afhankelijkheid levert problemen op bij het laten
dragen van verantwoordelijkheden van heel jonge minderjarigen.
Derden/benadeelden zouden immers de schade die hen door jeugdigen is
toegebracht zelf moeten vergoeden.
Aan de andere kant - zoals gezegd - moet het zo zijn dat de minderjarige
zelf ook aansprakelijk moet kunnen worden gesteld voor de fouten die
hij heeft gemaakt wanneer hijzelf daarvoor ook de verantwoordelijkheid
kan dragen.
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~n

navolging van het Nieuw Burgerlijk Wetboek kiezen ook wij hier voor

de leeftijd van 14 jaar, waaronder jeugdigen voor hun handelingen niet
aansprakelijk zijn. Deze niet-aansprakelijkheid van minderjarigen tot
14 jaar moet worden gekoppeld aan een risico-aansprakelijkheid van de
ouders. Dit houdt kortheidshalve in dat de ouders altijd aansprakelijk zijn voor de daden van hun jonge minderjarigen. Door een dergelijk stelsel wordt een eenvoudige oplossing gegeven. Het is niet
nodig zich in lastige bewijskwesties te begeven of de ouder of voogd
al dan niet

voldoende maatregelen ter voorkoming van schade heeft

getroffen.
Hoezeer wij ook pleitbezorgers zijn voor sneller treden naar volwassenheid kunnen wij ook niet ontkennen dat in de alledaagse maatschappelijke praktijk veel kinderen tot 14 jaar zonder opzet of grove
schuld handelen. Het is vaak de hun nog niet vertrouwde wereld van
verkeer, van "aantrekkelijke" technische apparatuur die bijvoorbeeld
in de wegenbouw wordt gebruikt en in het weekend onbeheerd achterblijft,
die een aantrekkingskracht op de jeugd uitoefent. Nog maar te zwijgen
van nooit helemaal goed afgesloten bouwterreinen. Wanneer kinderen
onder de 14 jaar niet aansprakelijk zijn en de ouders een risicoaansprakelijkheid dragen betekent dit dat de belangen van derden
die door de jeugdigen werden geschaad veilig worden gesteld en de
ouders niet met· lastige bewijsprocedures worden geconfronteerd.
Rechtszekerheid en duidelijkheid is hier dus een belangrijk element.
Evenals bij de handelingsbekwaamheid het geval is, menen wij dat
ook hier een trapsgewijs stelsel gehanteerd moet worden. Wij kiezen
hier vóor omdat ouders en verzorgers in afnemende mate

11

toezicht 11

hebben en ook moeten hebben bij het ouder worden van de jeugdige.
Voorop staat dat de minderjarige verantwoordelijkheid draagt voor
eigen gedragingen.
Vanuit deze uitgangspunten komen tot het volgende voorstel dat de
onrechtmatige daad moet regelen.
Tot 14 jaar geldt de risico-aansprakelijkheid bij de ouders/voogden
zoals hierboven is besproken.
Voor minderjarigen van 14 tot 16 jaar stellen wij een schuld aansprakelijkheid voor van de ouders voor de onrechtmatige daden van de
minderjarige met de mogelijkheid dat ouders bewijzen geen schuld
te hebben aan het begaan van de onrechtmatige daden.
Minderjarigen van 16 jaar en ouder zijn zelf verantwoordelijk voor
hun onrechtmatige daden.
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Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering
Voor 14 jarigen en jonger zijn het de ouders die het beste een w.a.verzekering kunnen afsluiten. Wanneer een minderjarige beneden de
14 jaar vóór het bereiken v·an de 14 jarige leeftijd aansprakelijk
zou zijn, dan zou hij deze aansprakelijkheid maar zelden merken.
In verreweg de meeste gevallen plegen ouders hun kinderen al tegen
W.A. te verzekeren. Minderjarigen zijn in die leeftijd financieel
van hun ouders afhankelijk. Wel zouden zij zelf een w·.A.-verzekering
moeten kunnen afsluiten wanneer zij over voldoende inzicht in de
draagwijdte van die transactie beschikken.
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3 HET BEROEPSRECHT VAN DE MINDERJARIGE OP DE JEUGDRECHTER

3.1. Inleiding
De filosofie die in deze nota ligt opgesloten zal de lezer - als hij
tot hiertoe onze voorstellen heeft gevolgd - wel duidelijk zijn.
Jeugdigen zijn in het algemeen naarmate zij ouder worden in staat meer
verantwoordelijkheden ·te dragen.
Redenerend vanuit dit uitgangspunt hebben we in hoofdstuk II

~en

andere inhoud gegeven aan het begrip 'ouderlijk gezag' en willen we
de minderjarigen toerusten met een aantal concreet omschreven rechten.
Zo bepaalt bijvoorbeeld de minderjarige van 16 jaar en ouder zelf zijn
verblijfplaats en vanaf 14 jaar kiest hij zijn eigen relatie uit.
Bij een goede opvatting van wat onder de ouderlijke verantwoordelijkheid
moet worden verstaan, zal de door ons voorgestelde regeling weinig problemen opleveren. De ouders 'begeleiden' hun minderjarige kinderen en
scheppen de voorwaarden voor de optimale ontplooiing. Minderjarigen op
hun beurt

zullen bij de uitoefening van hun concrete rechten en het

samenleven volgens de basisnorm rekening houden met de mogelijkheden
binnen dat samenlevingsverband. Zo zal de daadwerkelijke uitoefening van
de rechten van minderjarigen soepel verlopen. Het zal een anticiperen

van

alle betrokkenen betekenen.
Als onmisbaar sluitstuk van de rechtspositie voor minderjarigen zal
evenwel een regeling moeten worden ontworpen die voorziet in een beroep
op de jeugdrechter in het geval dat zich onverhoopt toch een meningsverschil voordoet.
Met een regeling van de financiële positie van de minderjarige zouden we
het beroepsrecht op de jeugdrechter de achilleshiel van de rechtspositieregeling willen noemen.
In de hiernavolgende paragrafen gaan we in op dat beroepsrecht, op de
positie van de minderjarige als procespartij en de rol van de jeugdrechter hierin. Ook wijden we enkele woorden aan de rechtsbijstand van
minderjarigen.
3.2. Beroepsrecht en jeugdrechter
Het huidige recht laat over een recht op beroep van de minderjarige op
de jeugdrechter geen onduidelijkheden bestaan. Het is er eenvoudigweg
niet.
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Een meningsverschil tussen ouders en minderjarigen komt in de beste
families voor. De werkende jongere wil zelfstandig gaan wonen, maar
de ouders zijn daar falikant tegen.
Vaak zal in de loop van de tijd een meningsverschil vanzelf wel oplossen of 't 'verjaart'. Maar ook kan zo'n meningsverschil uit de

hand lopen en ontaarden in een regelrecht conflict. De uiterste mogelijkheid om uit deze patstelling te komen loopt in het huidig recht via
een rechterlijke inbreuk op de ouderlijke macht (vooral langs de maatregelen vna ondertoezichtstelling).
Alleen op deze wijze komt de minderjarige dan meer toe aan enige zelfstandige ontplooiing. In de huidige situatie is dit dan ook nog niet
zo'n erg slechte oplossing. Oneigenlijk, onvoldoende en onbevredigend
is die 'oplossing' wel. Ouders voelen zich gekrenkt want hun optreden is
op pijnlijke wijze doorkruist. Een maatregel van jeugdbescherming zien
wij boveniden als ultimum remedium en niet als eerste middel om meningsverschillen uit de weg te helpen.
De huidige mogelijkheden staan dus haaks op de wijze waarop naar de geest

van deze nota ouders en minderjarigen met elkaar omgaan.
Wat dan wel ?
Het beste voorstel is natuurlijk een voorstel, waardoor tussen minderj·arigen en ouders nooit meer meningsverschillen en conflicten ontstaan.
Hoe overtuigd wij ook zijn van een goede omschrijving van het met elkaar
omgaan van ouders en minderjarigen zoals wij in hoofdstuk II hebben gegeven, het zou een illusie zijn te menen dat zich dan nooit meer geschillen voordoen. Niettemin zijn we ervan overtuigd dat wanneer de rechten en
plichten van minderjarigen en ouders goed zijn geformuleerd, het aantal
meningsverschillen ook kan verminderen.
Zowel de omschrijving van de ouderlijke verantwoordelijkheid als de verschillende rechten geven een duidelijke leidraad in de omgang. Alle betrokkenen zullen hierop anticiperen. Het gaat, zoals al eerder is gesteld, om
een mentaliteitsverandering.
Maar ook dan zijn geschillen niet uitgesloten. Juist om de rechtspositie
van minderjarigen effectief te laten zijn willen we de minderjarige van .
14 jaar en ouder het recht geven uiteindelijk de jeugdrechter in te roepen om de knoop in een geschil door te hakken. Ook aan ouders komt dit
recht toe .. De ouderlijke verantwoordelijkheid blijft op deze wijze zolang mogelijk instand. Op selectieve wijze kan in die verantwoordelijkheid
door de jeugdrechter worden ingegrepen. Maatregelen van jeugdbescherming_
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blijven zo slechts sporadisch van toepassing, omdat de jeugdrechter
nu zijn mening geeft en tenslotte aan de hand van de rechtspositieregeling beslist.
Terecht kan men grote afkeer hebben om de jeugdrechter zo maar te laten
ingrijpen in de relatie ouder-minderjarige.,Bezwaren dat een dergelijke
regeling polariseert, eeuwig ruzies oplevert, escalerend werkt, zijn
zeker niet aktijd uit de lucht gegrepen.
Toch zijn deze bezwaren niet altijd terecht of is er aan tegemoet te
komen. Te verwachten valt immers dat bij een welomschreven rechtspositie
de jeugdrechter zekden in aktie hoeft te komen, zo stelden we hiervoor al.

Minstens zo belangrijk achten wij de bemiddelingspoging die vooraf gaat
aan de gang naar de jeugdrechter. Meningsverschillen moeten eerst worden
uitgepraat tussen ouders en minderjarigen op basis van gelijkwaardigheid.
Het kan dan voorkomen dat men er niet uitkomt. Wij zien een rol weggelegd
voor de vertrouwenspersoon. Bij het hoofdstuk minderjarige

en scheiding

kwam deze figuur al even ter sprake. Hij bemiddelt en tracht een oplossing
voor de gerezen problemen te bewerkstelligen. Het is dan ook belangrijk
dat deze persoon een redelijk vertrouwen bezit bij de minderjarige en zijn
ouders. Wie daarbij de meest aangewezen figuur is, hangt natuurlijk af van
de situatie. De ene keer is dat een bevriende buurman, de andere keer een
oom, huisarts of docent. De vertrouwenspersoon inventariseert de problemen,
praat met alle betrokkenen en doet tenslotte een voorstel. Het zoeken van
een andere hulpverlener kan hiertoe ook behoren.
Wij verwachten dat een goed functioneren van deze 'praatpaal' en conflictoplosser de gang naar de rechter vaak overbodig zal maken.
Denkbaar is dat het conflict zo ernstig is dat de bemiddelingsfase uiteindelijk zonder resultaat eindigt. Het huidig recht maakt dan alleen een
gezagsbeperkende maatregel van jeugdbescherming mogelijk. In deze nota
bepleiten wij dat de

~echter

in dit uiterste geval het conflict ter

beslechting krijgt voorgelegd.
Rechterlijke conflictbeslechting als onmisbare schakel in het

neerleggen

van~de groeiende mondigheid van minderjarigen in hun rechtspositie.
De jeugdrechter zal bij zijn werk nog even moeten toetsen of alle
mogelijkheden tot bemiddeling zijn gebruikt. Als hij van mening
is dat dit niet het geval is, kan hij terugverwijzen naar een hulpverlenera
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In alle andere gevallen gaat hij niet zelf meer bemiddelen maar is
zijn taak uiteindelijk de knoop door te hakken in het geschil dat hem
is voorgelegd. Hij neemt een beslissing op basis van de omschrijving
van de ouderlijke verantwoordelijkheid aangevuld met de - indien van
toepassing - concrete rechten. Hij houdt rekening met de opvatting van
de ouders en de andere gezinsleden. Hij beoordeelt of de minderjarige
voldoende inzicht heeft om de gevolgen van zijn besluit te overzien en
de verantwoordelijkheid te dragen. Naarmate de minderjarige meer in
staat is zelfstandig verantwoordelijkheden te dragen, zal de rechter
terughoudender zijn in het hem ontnemen van de vrijheid van keuze.
Steeds zal de jeugdrechter zich ervan vergewissen dat het gesthil niet
een symptoom is van dieperliggende problemen. Ook dan is een gedifferentieerd hulpverleningsaanbod waarover de rechter kan beschikken van groot
belang.
Wij verwachten dat op den duur zowel bij de minderjarige als bij de ouder
de inschakeling van de jeugdrechter als de minst slechte oplossing zal
worden beschouwd. De minderjarige zal het gevoel hebben dat hij als rechtssubject 'voor vol is aangezien'. Zijn rechten en plichten zijn besproken
en uiteindelijk door een onpartijdig persoon beoordeeld. De ouders moet
het een goed ding zijn dat hun minderjarige geen 'eigenrichting' heeft
gepleegd door van huis weg te lopen om op deze wijze een beslissing te
forceren. Ze hebben gezien dat de minderjarige door inschakeling van de
jeugdrechter heeft getoond zich aan diens beslissing te willen onderwerpen, ook als die beslissing niet overeenkomt met zijn eigen (aanvankelijke} standpunt.
Niet alleen minderjarigen van 14 jaar en ouder komt het recht toe zich
tot de jeugdrechter te wenden. Ook ouders moeten e:n geschil kunnen voorleggen aan een onpartijdige beslisser. Ook hier is bemiddeling van belang.
Daarnaast mag zeker niet verhinderd worden dat ouders en minderjarige
samen zich tot de jeugdrechter wenden. Tenslotte is het evident - en overbodig - vast te stellen dat ook aan minderjarigen op wie een maatregel
van jeugdbescherming van toepassing is onder de door ons voorgestelde
regeling vallen. Dit beroepsrecht geldt immers voor alle minderjarigen
van 14 jaar en ouder. Dan zal het echter gaan om een meningsverschil met
de jeugdbeschermingsinstelling. Hoger beroep staat eveneens
open.
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voor allen

De regeling van het beroepsrecht krijgt alleen inhoud wanneer ook
voorzien is in een sanctiemogelijkheid op nakoming van de beslissing
van de jeugdrechter. Overigens zal een sanctie vaak overbodig zijn.
Als de rechter de beslissing van de minderjarige om zijn verblijfplaats te bepalen heeft bekrachtigd, dan kunnen de ouders de minderjarige
niet meer via de jeugdpolitie terughalen. In andere gevallen kan het
moeilijker zijn. Bij niet-nakoming is misschien een vorm van hulpverlening een mogelijkheid of noodzaak. In het uiterste geval is een
maatregel van jeugdbescherming niet uit te sluiten (zie ook hoofdstuk 6).
Tenslotte willen wij benadrukken dat spoed vaak geboden zal iijn. Spoed
mag evenwel niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Met name het
zwaartepunt van deze regeling van de conflict-oplossing, de zo belangrijke bemiddelingsfase, heeft de tijd nodig. Is vastgesteld dat bemiddeling heeft gefaald, dan moet op de kortst mogelijke termijn de jeugdrechter een beslissing nemen.
3.3. De minderjarige als procespartij en rechtsbijstand aan minderjarigen.
Het huidige recht gaat uit van de situatie dat de minderjarige onbekwaam
is tot het verrichten van processuele handelingen. Wat de familierechtelijke procedure betreft is hiervoor al gesteld dat de minderjarige van
14 jaar en ouder een zelfstandig beroep op de jeugdrechter moet toekomen.
Voor de overige procedures, waarbij het bekang van de jeugdige is betrokken, sluiten wij ons aan bij de recent door het parlement aangenomen wet
over het horen van minderjarigen in de hen betreffende burgerrechtelijke
zaken. Daarbij, in de paragraaf minderjarige en scheiding is hier verder
op ingegaan, is de (jeugd) rechter verplicht de minderjarige van 12 jaar en
ouder in de gelegenheid te stellen zijn mening kenbaar te maken. Voor minder
jarigen jonger dan 12 jaar bestaat geen verplichting doch een bevoegdheid van de rechter deze minderjarigen te horen. Naarmate de minderjarige
meer betrokken is bij de beslissing en naarmate hij daar meer inzicht in

kan hebben zal zijn mening zwaarder moeten wegen.
De rechten van de minderjarige in de strafprocedure zijn in het algemeen
niet zeer afwijkend van die van de meerderjarige. Niettemin zijn ook in
het strafproces nog wel enkele verbeteringen aan te brengen. Meer hierover
in het hoofdstuk minderjarige en strafrecht, waar tevens ook nader wordt
ingegaan op de positie van de jeugdrechter in deze procedures.
Nu in het strafrecht de minderjarige rechtsmiddelen (hoger beroep en
verzet) kan instellen, mag ook de minderjarige op civielrechtelijk terrein
deze bekwaamheden niet meer worden onthouden. Immers, dezelfde motieven
gelden hier.
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Als men de minderjarige in staat acht voor zijn voor de jeugdrechter
te verschijnen (minderjarigen vanaf 12 jaar kunnen strafrechtelijk
vervolgd worden) dan kan de minderjarige ook beoordelen of de door
de jeugdrechter over hem genomen beslissingen juist en rechtvaardige
zijn. Zo behoort, behalve de ouders, tevens de minderjarige in hoger
beroep te kunnen gaan. Deze regeling geldt met name voor procedures
waarbij een maatregel van jeugdbescherming in het geding is, maar ook
indien dit niet het geval is, moeten rechtsmiddelen open staan.

De minderjarige die zelf als zelfstandige procespartij optreedt, moet
zich op eenvoudige wijze van kosteloze rechtsbijstand kunnen voorzien.

Daarover nu meer.

Het optreden van de vertrouwenspersoon hoeft zeker niet beperkt te blijven tot de bemiddelingsfase. Juist hij kan ook tijdens de gerechtelijke
procedure voor een inbreng zorgen. Hij kan voor enige rust zorgen en op
meer onbevooroordeelde wijze de situatie schilderen.
Maar tevens is er een belangrijke taak weggelegd voor de rechtshulpverlener. Van de advocaat mag· immers worden verwacht dat hij op de hoogte
is van de processuele gang van zaken en de relevante argumenten op
juiste wijze naar voren brengen. Daarom is het inschakelen van een in

zekere mate gespecialiseerde rechtshulpverlener van belang.
Betrokkenheid en deskundigheid door ervaring is onmisbaar. Hij moet ook
goed op de hoogte zijn van de hulpverleningsmogelijkheden in de omgeving.
Juist voor het aanwenden van de rechtsmiddelen is hij de juiste figuur.
De minderjarige van 14 jaar en ouder geeft dan ook zijn recht om rechtsmiddelen te stellen aan de raadsman. De raadsman onderzoekt of hoger
beroep en verzet zinvol is. Opnieuw is dit een belangrijke fase, want alle
gevolgen van een dergelijk rechtsmiddel zijn te overwegen: verdere escalatie ?, onrust ?, niet liever hulpverlening ? Naarmate de minderjarige meer

verantwoordelijkheden kan dragen zal de raadsman meer de opvatting van de
minderjar.ige hierover moeten volgen.

3.4. De positie van de jeugdrechter
Op de jeugdrechter rust een grote verantwoordelijkheid en taak.
Immers in het door ons voorgestelde komt de jeugdrechter in zelfstandige
civiele procedures alleen 'aan bod' als de bemiddeling heeft gefaald.
Aan hem is het doorhakken van knopen overgelaten. Hij zal dus een uitvoerig onderzoek moeten doen naar de merites van het geschil. Van belang
is dat hij alle betrokkenen hoort en hen het gevoel geeft tot hun recht
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te komen. Hij wint tevens adviezen in van een vertrouwenspersoon en even-

tueel de jeugdraad indien van toepassing (zie hoofdstuk 5) .

De jurisprudentie zal zich na verloop van tijd ontwikkelen en ·daarbij
een aantal normen toevoegen aan de rechtspositie van minderjarigen.

Het bezwaar van de vaagheid van de omschrijving van de ouderlijke
verantwoordelijkheid zal dus met de tijd minder opgaan. Naar verwachting zal de jeugdrechter bij een goed functioneren een groot
gezag opbouwen. Hij vormt daarmee een belangrijke steunpilaar in de
rechtspositie van minderjarigen.
De sfeer tenslotte waarin de procedure zich afspeelt, zal bepalend
zijn voor het succes. We verwachten niet dat een goed opgezette
beroepsregeling van de minderjarige op de jeugdrechter zal -resulteren
in een 'run op de rechter om je gelijk te halen'. Dit geldt voor
minderjarigen en ouders. Vrijwel alle miningsverschillen zullen een
rustige oplossing vinden in het samenlevingsverband. Is desondanks een
raadplegen van €en onafhankelijke derde, die daarbij bindend voor betrokkenen kan optreden, nodig, dan zal deze gang een vanzelfsprekendheid moeten worden. Goede voorlichting over mogelijkheden en gevolgen is het
halve werk.
De procedure is vriendelijk, niet op een 'ingebrekestelling' gericht
maar een logische wijze van conflictoplossing. De jeugdrechter stelt alle
betrokkenen gerust en houdt zoveel afstand als voor de gezaghebbende
werking nodig. Steeds zal moeten worden beoordeeld op welke wijze hier
recht wordt gesproken. Experimenten in het begin met de juiste procesgang zijn van niet te onderschatten belang. Ronde tafel met alle betrokkenen of afstand zonder of met verhoging. De praktijk zal het uitwijzen.
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4 DE MINDERJARIGE EN HET STRAFRECHT

4 .1. Inleiding
Het speciale jeugdstrafrecht, dat in principe van toepassing is
op jongeren die tijdens het begaan van een strafbaar feit tussen
de 12 en 18 jaar oud zijn, dateert van 1901. In 1905 werden de
eerste kinderstrafwet en civiele kinderwet ingevoerd. Zij waren
bedoeld als een samenhangend pakket van straffen en maatregelen
om kinderen tegen het harde volwassenstrafrecht en tegen misbruik
van ouderlijke machtsuitoefening te beschermen.
De kinderstrafwet bracht verbeteringen in de procesgang die strafrechtelijk minderjarigen moesten doorlopen en verbeteringen in
het sanctiepakKet. Wat dat laatste betreft werden de straffen van
plaatsing in een tuchtschool (duurt nu maximaal 6 maanden) , geldboete (is nu maximaalf 150,--) en berisping door de rechter ingevoerd. Van de in die tijd ingevoerde maatregelen is alleen nog de
als heropvoeding bedoelde terbeschikkingstelling van de regering
overgebleven. In 1922 en 1965 kwamen er respectievelijk de ondertoezichtstelling en de plaatsing

in een inrichting voor buiten-

gewone behandeling bij. Tevens werd in 1965 de arreststraf ingevoerd.
Met deze sancties beoogde men een individuele benadering van de
verdachte tot stand te brengen. De rechter had bij de straftoemeting een zeer grote vrijheid.
De kinderwetten van 1901 kwamen tot stand in een tijd die zich
nog kenmerkte door patriarchale structuren en een onwankelbaar
vertrouwen in leiders. Het kind was voor de ouders vooral een
object van zorg en bescherming. In de loop van

d~

jaren'60 ver-

anderde de opvatting over de machts- en gezagsstructuren in de
maatschappij. In die tijd kwam de zogenaamde alternatieve hulpverlening voor jongeren tot stand die zich afzette tegen traditionele bolwerken als de justitiële kinderbescherming. Als gevolg
van deze stroming en in de maatschappij waren de traditionele
ideeën over ouderlijk gezag ook fundamenteel aangetast. Dat leidde
tot het weglopen van minderjarigen en de daarmee verband houdende
Sosjale Joenitarresten. Ook op het hoogste rechterlijke niveau werd
daarmee bevestigd dat het ouderlijk gezag niet langer onaantastbaar
was. De bescherming maakt steeds meer plaats voor ontplooiing
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en zelfstandigheid van jongeren. De verticale relatie tussen ouders
en kind maakt plaats voor een meer horizontale met ruimte voor de
eigen inbreng van het kind. Ook in het kinderstrafproces en tijdens
de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen in de inrichtingen
werkt dit door. Dat vraagt dan ook om een vertaling van dit mensbeeld in de wetgeving. De rechtspositie van de jeugdige in het
kinderstrafprocesrecht staat daarbij centraal.
4~

Visie op jeugdcriminaliteit.
In het begin van deze eeuw werd door de kinderwetten een kunstmatige
scheiding aangebracht tussen de volwassenenwereld en oe beschermde
kinderwereld. Wanneer jeugdigen door hun ouders in deze beschermde
sfeer werden bedreigd, moesten er civielrechtelijke maatregele'n
worden getroffen omdat de overheid de plicht had zich de zorg van
deze kinderen aan te trekken. Datzelfde gold ook voor de dreiging
die jongeren ondergingen door het plegen van strafbare feiten. Ook
dan was de overheid gerechtigd in het belang van de jeugdige in te
grijpen en zijn afwijkend gedrag te corrigeren. Gelukkig is de opvatting over wat als strafwaardig gedrag te boek staat ingrijpend
gewijzigd. Dat komt mede door het feit dat wat als zodanig door
politie en justitie wordt gewaardeerd steeds onderhevig is geweest
aan maatschappelijke invloeden. Zeker de invoering van gespecialiseerde afdelingen jeugd- en zedenpolitie heeft ertoe bijgedragen
dat de tolerantie van datgene dat jongeren aan normoverschrijdend
gedrag vertonen nog is toegenomen. Deze mogen dan ook bij reorganisatie van de politie niet teloor gaan.
Uitgangspunt van het huidige strafrecht is dat het pas wordt toegepast wanneer andere middelen falen. Al lang heeft men zich beziggehouden met de vraag naar het doel en de rechtvaardiging van de
straf. Daarbij is van verschillende kanten naar voren gebracht dat
strafoplegging als opzettelijke leedtoevoeging van de overheid
nooit te rechtvaardigen valt. Daartegenover staan theorieën die
ervan uitgaan dat straf en strafrecht noodzakelijke voorwaarden
zijn voor de handhaving van de rechtsorde.
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In de visie van D'66 moet meer aandacht worden besteed aan de

II

preventie van criminaliteit. Dat geldt in het bijzonder voor de
jeugdcriminaliteit. Het karakter van het huidige jeugdstrafrecht
kenmerkt zich doordat er meer aandacht is voor de dader dan voor
de daad. Deze extra aandacht die de dader (en ook het slachtoffer)
nodig heeft moet worden voortgezet in het volwassenstrafrecht,

II zodat op den

duur een apart jeugdstrafrecht overbcdig wordt. Ont-

wikkelingen in die richting zien wij al en D'66 juicht met name
de toepassing van alternatieve sancties zowel voor jeugdigen als
voor volwassenen toe.
In het navolgende zal eerst aandacht worden besteed aan de bijzondere
plaats van het strafproces voor jongeren. Daarbij zullen suggesties
ter verbetering worden gedaan die passen in het licht van de hierbeven genoemde ontwikkelingen. Vervolgens komen nog de jeugdsancties
ter sprake en zal in het bijzonJer worden ingegaan op de taak die de
overheid hierin dient te spelen. Daarbij wordt als uitgangspunt
de gereorganiseerde jeugdwelzijnszorg gehanteerd.
~

Strafproces voor jeugdigen.
Het strafproces is de vorm waarin het strafrecht word gerealiseerd.
De grondgedachte van het strafproces voor beneden 18-jarigen was
dat dit proces eenvoudig en voor de betrokkenen (minderjarigen en
hun ouders) begrijpelijk zou moeten zijn. Centraal stond dat men
moest zoeken naar de meest geschikte opvoedingsmaatregel. De goede
intensie stond daarbij voorop. Tegen deze goede bedoeling behoefde
de minderjarige niet dezelfde procesregels als die voor volwassenen
gelden, zo was de redenering. Men brak al direct in 1901 met het
openbaarheidsbeginsel van de strafrechtpleging. Kinderstrafzittingen
vinden nog steeds achter gesloten deuren plaats. Deze uitzondering
op de algemene regel dat terechtzittingen openbaar moesten zijn
(art. 175 GW) beargumenteerde men met de stelling dat het belang
van de individuele minderjarige zwaarder moest wegen dan de maatschappelijke betekenis van het openbare-strafproces. Ook zouden er
vaak bijzonderheden ter sprake kunnen komen over het privéleven van
de ouders en andere bij het proces betrokkenen. Een beroep op de
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niet-openbaarheid wordt altijd gestaafd met het argument dat het
voor de persoonlijke levenssfeer van de minderjarige gewenst is dat
zijn proces achter gesloten deuren wordt behandeld. Daarbij gaat
men er gemakshalve van uit dat de jeugdige beschermd moet worden.
De inhoud van deze bescherming wordt door anderen bepaald die in
dit concrete geval zijn belang interpreteren.
Zoals al in het eerste hoofdstuk is beschreven, streven wij er in

onze voorstellen naar de minderjarige zijn verantwoordelijkheden terug
te geven. Daarbij moet hij ook het recht hebben op een openbaar strafproces dat aan publieke controle onderhevig is. Tevens rust ook op
de minderjarige de plicht zich in het openbaar te verantwoprden voor
de feiten die hij heeft gepleegd. Dat plaatst de jeugdige dan niet
langer in een bijzonder positie ten opzichte van de meerderjarige.
Om te voorkomen dat vertrouwelijke zaken over de jeugdige

of zijn

ouders in het publiek ter sprake komen zou de huidige regel van
het volwassenstraperces ook hier met mate kunnen worden gehanteerd:

de rechter kan bevel geven tot sluiting der deuren (art. 273 Wetboek van Strafvordering) . Daarbij moet worden bedacht dat het in de
toekomst nog meer dan nu gewenst is de minderjarige buiten de justi-

tiële afdoening van de strafzaak te laten. Dat zal dan betekenen dat
in nog minder zaken alleen oudere minderjarigen nog voor de rechter
zullen moeten verschijnen in relatief zware zaken. In deze zaken zal
er sprake moeten zijn van een zeer zorgvuldige strafprocessuele be-

handeling. Publieke controle kan daarbij met het oog op de rechtspo~itie

van de minderjarige niet worden gemist.

Nog voordat de jeugdige op de zitting verschijnt heeft hij in het
huidige strafproces contact met een aantal personen en instellingen.

Het eerste contact met het gerechtelijke apparaat loopt via de politie.
Beneden 12-jarigen kunnen niet in verzekering worden gesteld. Zij
kunnen echter wel voor een verhoor op een politiebu·reau worden vast-

gehouden voor maximaal 6 uur, waarbij de tijd tussen middernacht en

9.00 uur 's morgens niet meetelt. Het moet voor beneden 12-jarigen
verboden zijn ze gedurende l nacht voor verhoor in deze voor jeugdigen

toch al ongeschikte ruimtes vast te houden. Tevens dient wettelijk te
worden uitgesloten dat tegen deze minderjarigen rapport wordt opgemaakt of zogenaamde inlichtingenstaten worden gemaakt die vervolgens
jaren op de politiebureau's worden bewaard.

Wel kan een
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directe verwijzing naar hulpverleningsinstellingen gewenst zijn.

Van verhoor van minderjarigen die ouder zijn dan 12 jaar zou spaarzaam gebruik moeten worden gemaakt. Een informeel contact met een
politiefunctionaris .die een herkenbare figuur is in de straat of de
wijk is veel meer aan te bevelen. Deze politieagent(e) zal bekend
dienen te zijn met de specifieke problemen van de wijk, de buurt
of het dorp waarin de jongeren wonen. Voor een belangrijk deel komen
strafbare feiten juist voort uit de sociale omstandigheden. Wanneer
de politie daarop adequaat wil kunnen inspelen dient de organisatie
van de politie te zijn opgezet in de vorm van wijkteams. Met dergelijke wijkteams is al in verschillende plaatsen in Nederland geexperimenteerd naar Amerikaans model (Epe/Vaassen).
Mocht conflictoplossing bij buurtruzies, afdoening van eenvoudige
schades

aan openbare voorzieningen en privé-goederen etc. niet

helpen, dan kan proces-verbaal worden opgemaakt. Er is op het ogenblik veel rechtsongelijkheid tussen jongeren die wel of geen procesverbaal krijgen. Strikte richtlijnen voor een meer uniform verbaliseringsbeleid zijn van belang. In deze richtlijnen zou tot uiting
moeten komen dat de jeugdige die een strafbaar feit gepleegd heeft,
dat ter kennis van de politie is gekomen, eerst voor diversie
(rechtsomlegging) in aanmerking zou moeten komen. De justitiële
afdoening van een strafzaak geschiedt dan nog slechts zeer marginaal.
Onder diversie wordt verstaan : het verrichten van activiteiten om

jeugdigen die van een strafbaar feit verdacht worden en gevaar lopen
met de justitie in aanraking te komen of er mee in aanraking zijn

gekomen, op een niet-justitiële wijze op te vangen en hun zaak af te
doen.

Hulpverleningsinstellingen dienen zo spoedig mogelijk overal in den
lande diversie-projecten op te zetten. De coördinerende taak hiervoor dient bij de nieuwe jeugdraad te komen liggen.
Daarbij staat vrijwillige hulpverlening voorop. Maatregelhulp kan
pas ter sprake komen wanneer verzorgers/minderjarigen en hulpverleningsinstellingen niet tot een voor ieder acceptabel hulpverleningsplan kunnen komen. Zoals ook in hoofdstuk 6 wordt gesteld kan de
jeugdraad het verzoek tot de maatregel dat door de verzorgers/jeugdige of hulpverleningsinstelling is gedaan, toetsen en een eigen
rapport ter beoordeling aan de jeugdrechter uitbrengen. Deze kan dan
de los van elkaar staande adviezen beoordelen en onafhankelijk een
beslissing nemen.
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In verband met een goede rechtspositieregeling van de jeugdige
die in het kader van de diversie door de politie naar een hulpverleningsinstelling is verwezen, is het van belang dat de jeugdige te allen tijde voor bemiddeling een beroep kan doen op de
jeugdraad. Deze zal dan werkelijk toezicht moeten houden op de
jeugdbeschermingsinstellingen en eerst door conflictoplossing
trachten de gerezen problemen tussen jeugdigen en hulpverleningsinstellingen te elimineren. Pas wanneer zij er in onderling overleg niet uitkomen dient de jeugdrechter een beslissing te nemen
(hulpverleningsopdracht).
Aan het doorsturen van het proces-verbaal aan de Officier van
Justitie kan een periode van inverzekeringstelling voorafgaan.
~s

plaats is daarvoor, evenals bij de voorlopige hechtenis, de

woning van de ouder of voogd aangewezen of een andere daartoe
geschikte plaats. De mogelijkheid tot inverzekeringstelling is
beperkt doordat deze gebonden is aan de gronden van de voorlopige
hechtenis. Deze laatste zijn bij de wet van 26 oktober 1973
stringenter geworden. Bij dezelfde wet is ook de rechtshulp en
"reclasseringscontact" tijdens de inverzekeringstelling mogelijk
gemaakt. In een aantal gevallen is het toelaten van een raadsman
bij de inverzekeringstelling te laat. Het zou wettelijk moeten
worden geregeld dat hij tijdens ·het verooor de minderjarige al
zou kunnen bezoeken. Bij het zogenaamde reclasseringscantact tijdens
de inverzekeringstelling waren de minderjarigen aanvankelijk vergeten. Op 12 mei 1976 werd daarop art. 490 a

ingevoerd dat be-

paalt dat de secretaris van de raad voor de kinderbescherming
onverwijld van het bevel tot inverzkeringstelling in kennis moet
worden gesteld. Op dit artikel is .de zogenaamde vroeghulp aan
minderjarigen gebaseerd. Deze vroeghulp heeft twee elementen in
zich: hulpverlening aan inverzekeringgestelde minderjarigen en
voorlichting over deze jeugdigen aan de Officier van Justitie.
Aangezien voorlichting en hulpverlening bij de reorganisatie van
de voogdijraden en raden voor de kinderbescherming in 1956 van
elkaar werden gescheiden, zijn het steeds twee soorten instanties
geweest die elkaar de vroeghulp op het dak schoven met als gevolg
dat er nog weinig van terecht gekomen is. Aangezien het in onze
visie zo is dat de bestaande jeugdbeschermings-instellingen hun
blikveld dienen te verruimen (zie Hoofdstuk 5

~

Bij het toe-

delen van de taak van de vroeghulp aan de jeugdbeschermings-in57

stellinge;~et element van voorlichting door hen worden meegenomen.
Het voordeel van de keuze voor een jeugdbeschermings-instelling is
dat wanneer in een latere fase alsnog voor al dan niet opgedrongen
.hulpverlening wordt gekozen, reeds de instelling

h~t

eerste hulp-

verleningscantact met de betrokken jeugdige in het kader van de
vroeghulp contact heeft gehad. De raad is nu eenmaal voor langdurige hulpverlening niet toegerust.
Naast de vroeghulp verrichten op het ogenblik veel raden voor de
kinderbescherming de zogenaamde enquete in kinderstrafzaken.
Deze dient als voorlichting aan de officier

en de kinderrechter

en wordt door iemand namens de raad (geen maatschappelijk werker)
verricht. Het zou veel eenvoudiger en gezien de rol van de toe-·
komstige jeugdraad ook juister zijn deze enquetes door de verbalisanten te laten invullen. Zij beschikken al over de meeste gegevens.
De beslissing omtrent het al dan niet vervolgen van een minderjarige wordt genomen op het zogenaamde driehoeksoverleg. Daarbij
worden alle processen-verbaal besproken. Dat de kinderrechter in
dit driehoekoverleg zitting heeft is niet juist. In feite behoort
de officier van justitie alleen de beslissing te nemen en komen
de jeugdraad, hulpverleningsinstelling en politie deze slechts
informeren. Tegen een

inforn.~tief

vierkantsoverleg tussen deze

instanties dat zich ook met beleidsaspecten rond de vervolging mag
bemoeien, bestaat geen bezwaar. Wel zouden daarbij in de toekomst
de mogelijke hulpverleningsaspacten een hoofdrol dienen te spelen
en zal de officier van justitie zijn beslissing alsnog verder te
vervolgen uitvoerig dienen te motiveren.
OOk zou in het jeugdstrafprocesrecht de kennisgeving van verdere vervolging moeten worden ingevoerd. De minderjarige {met

~aadsman),

de jeugdraad en de hulp-

verleningsinstelling zouden de mogelijkheid moeten krijgen hiertegen in beroep te gaan. Ook in beroep behoren de hulpverleningsaspacten centraal te staan. Wanneer tot seponeren wordt besloten
zou wettelijk geregeld moeten worden dat de verdachte en de ouders
daarvan ook bericht krijgen. Er blijft anders een te grote onzekerheid bestaan over de afloop van de strafzaak, die belemmerend kan
werken op de verdere hulpverlening.
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De rechtswaarborgen rond de voorlopige hechtenis zijn ook voor
strafrechtelijk minderjarigen van uitzonderlijk belang. De ver-schillende fasen komen zeker voor hen soms onbegrijpelijk over.
Naast de mondelinge toelichting door de raadsman kan een schriftelijke toelichting in eenvoudige taal zeér gewenst zijn. Het
"rekken" van de voorlopige hechtenis omdat er in de betreffende
inrichting na de afsluiting van de strafzaak nog geen

~laats

is,

dient te worden voorkomen.
Wat betreft de plaats van de voorlopige hechtenis is in het
Wetboek van Strafvordering geregeld dat dit de woning van ouders
of voogd kan zijn of een andere daartoe geschikte plaats. Aangezien de woning meestal niet wordt gekozen blijft een andere
"geschikte" plaats over. Als geschikte plaatsen gelden de bestaande opvangtehuizen. De capaciteit van deze inrichtingen is
verre van voldoende. Daardoor komt het nog steeds voor dat minderjarigen in huizen van bewaring worden geplaatst. De oplossing voor
dit probleem moet niet worden gezocht in de uitbreiding van de
capaciteit van de bestaande opvangtehuizen. Het is daarentegen
beter deze inrichtingen, gezien ook hun slechte spreiding over
het land en hun grootschaligheid te sluiten (nog afgezien van het
feit dat het zwaar verouderde gebouwen zijn met isoleercellen).
Daarvoor in de plaats zouden regionaal gespreid meer kleinere op-

11

vang huizen moeten komen. De

jett9~rechter

en de officier van

justitie willen deze jongeren ook vaak bij de hand hebben en
lange bezoekafstanden worden daarmee ook voorkomen. In de grotere
steden zouden deze huizen (liefst gewone woonhuizen in de directe
woonomgeving van de jongeren die met de politie in aanraking zijn
gekomen) moeten liggen. Hierbij zou ook een zekere differentiatie
gewenst zijn. De categorie jongeren die nu in de bestaande opvanghuizen en huizen van bewaring terecht komt zou in eerste instantie
in diverse projecten moeten worden ondergebracht. Is in dit vrijwillige kader- niets te bereiken of tijdelijk een meer gesloten
opvang gewenst, dan kan dat beter geschieden in kleinschalige
wooneenheden, waarbij ook de hulpverlening direct toegang tot deze
groep jongeren zou moeten krijgen.
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Veel verschillen tussen het strafrecht voor meerderjarigen en het
kinderstrafrecht hangen samen met de centrale rol van de jeugdrechter in het proces. Hij beheerst het strafproces van het gerechtelijk vooronderzoek tot en met het eindvonnis. Hij treedt op
als rechter-commisaris, fungeert als raadkamer en de rechter voor
wie in beginsel rechtsgedingen jegens minderjarigen worden vervolgd.
Tenslotte is de jeugdrechter ook op diverse wijzen bij de tenuitvoerlegging van de door hem opgelegde straffen of maatreg~len betrokken. Er bestaat derhalve vrijwel geen scheiding tussen vooronderzoek en behandeling ter zitting. Dezelfde persoon (de jeugdrechter) is steeds met deze activiteiten belast. Een te zware opgave die bovendien in strijd is met de scheiding van de rechtsprekende en uitvoerende macht. In het hoofdstuk over de minderjarige en zijn beroepsrecht bij de jeugdrechter wordt hier nader
op ingegaan.
Kortom, de centrale rol van de jeugdrechter zou moeten worden teruggedrongen.
Een aantal taken met name op het terrein van de uitvoering kan beter
door de centrale overheid (departement) geschieden of door het particulier initiatief. (Kleinschalige opvangtehuizen in de steden).
In de relatief zware taken die nog bij de rechter terecht komen
zou in die gevallen waarin ingrijpende straffen en maatregelen te
verwachten zijn er een meervoudige kamer aan te pas moeten komen.
De jeugdige moet verder het recht hebben zijn eigen processtukken
in te zien. Tevens dient zijn raadsman deze stukken met hem te bespreken, opdat hij de inhoud ervan ook zoveel mogelijk begrijpt.
In tegenstelling tot de huidige praktijk bij veel kinderstrafzittingen
dient de nieuwe jeugdraad op alle strafzittingen tegen minderjarigen
aanwezig te zijn. Tevens moet deze contact gelegd hebben met de
jeugdbeschermingsinstellingen. Het is wenselijk ook de vertegenwoordigers van deze instellingen bij de zittingen toe te laten en
hen om advies te vragen. In de huidige wettelijke regeling heeft
de verdachte die de 16-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt niet
het recht om zelfstandig in hoger beroep te gaan. Dit recht komt
uitsluitend toe aan zijn raadsman. Aangezien minderjarigen zelfstandig genoeg geacht kunnen worden hierover te beslissen, moet
ook hen het recht worden toegekend. Het huidige artikel 504 Sv moet
hiervoor worden uitgebreid.
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4.4.

Sancties
In 1977 werd door een werkgroep uit de afdeling familie- en jeugdrechtspraak van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak onder
voorzitterschap van Mr.

s. Slagter een rapport opgesteld. Uit dit

rapport bleek dat de sanctiemogelijkheden in het minderjarigenstrafrecht te beperkt zijn en dat behoefte bestaat aan het invoeren
van nieuwe straffen en maatregelen die appelleren aan de eigen verantwoordelijkheid van de dader.
Op 21 juni 1979 werd door de Minister van Justitie een Commissie
Herziening Strafrecht voor jeugdigen ingesteld (Commissie Anneveldt) ,
die in juli 1981 een interim-advies uitbracht getiteld: alternatieve
sancties voor strafrechtelijke minderjarigen. Uit een enquete was de
commissie gebleken dat in enkele arrondissementen wel eens ten behoeve
van het slachtoffer werkzaamheden door de daders werden verricht of
werkzaamheden die een zekere relatie hadden met het gepleegde feit.
In gevallen van ernstig vandalisme kan aan dergelijke alternatieve
sancties worden gedacht in plaats van een op te leggen vrijheidsstraf.
Het opleggen van geldelijke verplichtingen aaan minderjarigen lijkt
niet aan te bevelen aangezien verreweg de meeste jeugdige verdachten
geen voldoende eigen inkomen of vermogen hebben.
Het moet juist de bedoeling van de alternatieve sancties zijn om bij
de betrokken jeugdigen een gedragsverandering voor de toekomst te
bewerkstelligen. Het confronteren van jongeren met de gevolgen van hun
daden kan ertoe leiden dat zij meer bewust worden van de nadelige
effecten ervan op de samenleving en andere individuen.
Als alternatieve sancties die een uitgesproken educatief karakter
hebben kunnen worden genoemd: het volgen van trainingen, cursussen of
activiteiten die gericht zijn op het vergroten van de sociale vaardigheid of weerbaarheid van de jeugdige. Bij dit laatste kan worden verwezen naar de succesvolle ervaringen met ambulante gedragstherapie
door het Paedologisch Instituut van de Vrije Instituut te Amsterdam.
Als bijzondere nieuwe sanctie dient ook de dienstverlening in de
wet te worden opgenomen. Per regio moeten hiervoor afspraken komen
tussen de hulpverleningsinstellingen, het Openbaar Ministerie en
de dienstverleningsinstellingen.

61

Het scala van alternatieve sancties dient echter veel breder te zijn
dan de dienstverlening alleen. Bovendien is een intensieve begeleiding
in het kader van de alternatieve sanctie gewenst. Daarbij kan worden
gedacht aan personen uit de werk/woonomgeving van de minderjarige,
maar ook aan gemeentelijke instellingen en diensten. De coördinatie
van de alternatieve sancties dient door de regionale jeugdraad
te geschieden. Deze moet contact opnemen met de hulpverleningsinstellingen en gemeentelijke instellingen en diensten. Daarbij
kunnen ook gemeentelijke jeugdraden (commissies ex art. 61/63
Gemeentewet) voorwaardenscheppend werk verrichten. Ook dient de
jeugdráad ervoor te waken dat de personen en instellingen die
hieraan hun medewerking geven tijdig over de voortgang en het
verloop van de toepassing van de alternatieve sanctie verslag
uitbrengen aan het Openbaar Ministerie of de jeugdrechter.
Gezien het gevaar van aanzuigende werking _zijn alternatieve
sancties vooral bedoeld als sanctie in die geval·len waar in sprake
is van vrij ernstige delicten. Voor lichtere gevallen moet speciaal
naar diversie worden gekeken. De alternatieve sanctie dient ook zo
veel mogelijk in.de vrije tijd te worden verricht en moet binnen
een periode van 6 maanden zijn afgerond.
Door de invoering van een uitgebreid scala aan alternatieve sancties
worden de vrijheidsstraffen als tuchtschoolstraf en arrest overbodig.
Wel kan het zinvol zijn in bepaalde gevallen toch een geldboete op
te leggen. Daarbij moet erop worden toegezien dat deze niet door de
ouders/verzorgers wordt betaald. Ook de berisping door de kinderre_chter kan verdwijnen. De berisping ten parkette (parketstandje)
dient een wettelijke basis te krijgen. Tenslotte

~an

in een aantal

gevallen van een voorwaardelijke veroordeling gebruik worden gemaakt.
Daarbij dient de jeugdraad het oppertoezicht op de nakoming van de
voorwaarden te houden, maar dit ook feitelijk. te gaan uitoefenen.
Een aantal particuliere hulpverleningsinstellingen zou zich zeer
uitdrukkelijk met jongerenreclassering moeten gaan bezighouden. Wel-

Il licht
4 .5

is hier ook een taak weggelegd voor de volwassenreclassering.

Samenwerking met bestuurlijke autoriteiten.
Samenwerking met bestuurlijke autoriteiten is van het grootste belang
om tot een goede aanpak van de jeugdcriminaliteit te komen. Daarbij
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moeten ook de leerkrachten van scholen worden betrokken (schooladviesdiensten). De educatie van jongeren zou speciaal ook gericht
moeten zijn op de waarde van zogenaamd publieke goederen (speelterreinen, openbaar groen, openbaar vervoer etc.). Bij de

aan~

-kleding van wijken zou ook veel meer geluisterd moeten worden
naar wat jongeren hierover te vertellen hebben. Voor de inrichting
van eigen ruimtes zouden deze jeugdigen meer gelegenheid moeten
krijgen. Zij moeten het gevoel krijgen volledig maatschappelijk
mee te kunnen draaien en pas dan kunnen zij voor hun daden ook
verantwoordelijk worden gesteld. Op lokaal niveau moet regelmatig
overleg worden gevoerd tussen politie, gemeentebestuur en schoolbesturen over de preventie van criminaliteit. Wat betreft schoolbesturen gaan wij ervan uit dat deze volledig gedemocratiseerd
zijn {vertegenwoordigers van de jongeren als gebruikers, oudergroeperingen, personeelsvertegenwoordigers).
Coördinatie van het belei.d inzake de preventie van jeugdcriminaliteit op regionaal niveau dient bij de nieuwe jeugdraden te komen
liggen. Door een democratische samenstelling van de colleges van
deze nieuwe raden zal het contact met de maatschappelijke basis
waar zich de jeugdcriminaliteit voordoet, kunnen verbreden.
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5 NAAR EEN NIEUWE JEUGDHULPVERLENING
S-1 Inleiding
Een onderdeel van het familie- en jeugdrecht waar de rechtspositie
van minderjarigen wel zeer in het geding is, wordt gevormd door
- wat tot nu toe heet - de Kinderbescherming. Immers hier gaat het
vooral om minderjarigen uit de laatste inkomensgroepen. Immers
hier zijn zeer ondoorzichtige machtsstructuren aanwezig. Immers
hier zijn de laatste jaren bepaalde ontwikkelingen aan de gang
die grote gevolgen zullen hebben voor de hulpverleninq'van de
minderjarigen in de jaren '80 en '90.
Kortom, de bekende vlag in de kinderbescherming - in het belang
van het kind -dekt een gevaarlijk schuivende lading. Het wordt
met andere woorden tijd om in te grijpen in die veranderingsprocessen. Daartoe tracht dit hoofdstuk een handvat te bieden.
Allereerst echter twee opmerkingen vooraf. Zoals ook uit de hieropvolgende paragraaf zal blijken is tot nu toe de kinderbescherming teveel in een isolement geraakt, gezien en besproken. Zij
is in isolement geraakt niet alleen door het justitiële etiket
wat haar in de loop der jaren - in negatieve zin - is opgedrukt,
maar juist ook door de kritiek die zij te verduren kreeg. Daarmee wordt de kinderbescherming in een geisoleerde positie gezien.
Maar - en dat is nog belangrijker - ook in haar isolement besproken. Talrijk zijn de discussies over de positie van de Raden
voor de Kinderbescherming. Veel strijd is en wordt geleverd.

onze mening is daarbij teveel gelet op pure organisaNaar
torische belangen en te weinig op het ruimere kader, waarin de
zo broodnodige reorganisatie zijn beslag dient te krijgen. Met
dat ruimere kader duiden we hierbij op een reeks van elementen:
de rechtspositie van minderjarigen in het algemeen en die van
de jongere, getroffen door een justitiële maatregel in het bijzonder; de positie van de jeugdrechter; de herziening van het
maatregelenpakket; de alternatieve hulpverlener enz. Dit zijn
elementen die alle zijn terug te vinden in deze nota en die juist
in een hoofdstuk over de jeugdbescherming centraal moeten staan.
Een geïntegreerde benadering dus.
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Ten tweede lijkt het wenselijk om de begrippen te herzien. Al
eerder in deze nota kwam de lezer de begrippen jeugdige, jeugdrecht- en jeugdrechter tegen. Vandaar dat wij hier ook pleiten
voor de term jeugdbescherming. Wie onze voorstellen over de andere invulling van het begrip ouderlijke macht bekijkt, zal direct ook een ander woord verwachten voor het woorddeel "bescher-

ming". Tot op heden hebben we niet echt iets beters kunnen vinden.
In dit hoofdstuk zal de meer algemene problematiek van de organisatie van de jeugdhulpverlening aan de orde komen (5-. 2) en de
herziening van het maatregelenpakket zoals wij dat voo_rstaan (5, 3).

5 .2 De organisatie
5. 2 .l

Problemen in een achteruitkijkspiegel
Op 1 december 1980 bestonden de kinderwetten, basis van de huidige
regelingen, 75 jaar.
De jeugdbescherming mag worden beschouwd als één van de oudste
vormen van welzijnswerk. De armenzorg, de voorloper van het wel-

zijnswerk van nu, was vroeger grotendeels in kerkelijke handen
en vormde het begin van het, nu nbg veelal confessioneel gekleurde, particulier initiatief.
Het falen van de armenzorg noopte tot wetgeving. Met de invloed
van het particulier initiatief bleek het niet gedaan, doch werd
juist middels subsidie versterkt. Het particulier gebeuren "verstatelijkt": het gaat steeds meer semi- staatsfuncties vervullen.
Deze verschuiving is mogelijk dankzij schaalvergroting en ontzuiling.
Verschijnselen als ontzuiling en deconfessionalisering in de
kinderbescherming hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld dezelfde ontwikkelingen in het maatschappelijk en cultureel werk,
uitsluitend betrekking op de organisaties van de overkoepelende
organisatie. De aangesloten instellingen en tehuizen hebben immers
hun confessionele kleur doorgaans behouden, hoewel zij thans
vrijwel volledig ten laste van de staatskas komen. Tengevolge van
professionalisering en identiteitsverlies is er echter binnen de

instellingen sprake van - wat wel wordt genoemd - een zekere levens-

65

beschouwelijke desintegratie, Het steeds opnieuw introduceren
van nieuwe visies en methodieken, een terugloop van de bezetting
en het aantal instellingen veroorzaken mede de huidige spanningen.
Dat dit over de ruggen van de jeugdigen gaat behoeft geen toelichting, laat staan dat er gesproken kan worden van jeugdbescherming "in het belang van het kind",
Wat is nu het beeld van de jeugdbescherming na al deze ontwikkelingen? De kinderbescherming vertoont zich, zo blijkt nu, niet
alleen als een complex van min of meer permanente organisaties
en als aktiviteit van hulp en zorg, maar ook als een g,especia-

'

liseerd instituut dat mensen afzondert van elkaar. Het wordt,
wellicht onbedoeld, een instrument van sociale beheersing. Zij
maakt vreemdelingen van eigen maatschappij. Het oppakken van een
kind dat door gedrag uit de toon valt - omdat het voor de rnaatschappij moeilijkheden oplevert - biedt misschien op het eerste
gezicht een oplossing voor de omgeving (maatschappij?). Maar of
het ook wordt geholpen in eigen nood, is maar de vraag, De verschillende maatregelen van jeugdbescherming zijn georganiseerd
langs een doolhof van instanties en instellingen die een kind
opvangen, vaak niet in een organisatievorm van hulp volgens een
model dat is ontleend aan een leefgemeenschap als bijvoorbeeld
het gezin, maar volgens een patroon dat in een geheel andere
opvoedings- en opgroeisituatie resulteert; weggestopt in een
apart wereldje. Zonder voldoende rekenschap te geven van de
schadelijke nevengevolgen, Meer concreet kreeg de ontwikkeling
van de jeugdbescherming door de

gerechteH"i~e

tussenkomst sterk

het karakter van een ingebrekestelling van de ouders: zij doen
het fout en de rechter spreekt zich tegen hen uit,
Binnen de maatregel van ondertoezichtstelling worden dan de ouders
weliswaar niet uitgeschakeld, maar zelfs een uithuisplaatsing van
het kind bleek mogelijk, Ouders en kind ervaren die ingreep
veelal als een veroordeling, Zij voelen zich gestigmatiseerd.
De hulpverlening "in het belang van het kind" begint dus al met
een situatie van wantrouwen,
Behalve deze drie grote problemen van het isolement van de jeugdbescherming, de (ongecontroleerde) rnachtsstructuren en het
stigmatiserende karakter doet zich de laatste jaren een steeds
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duidelijker -vierde-

hoofdprobleem gelden: een toenemend aan-

tal jongeren dreigt tussen wal en schip te geraken. we hebben
al gewezen op het feit dat het veelal ouders en kinderen uit
de lagere sociale klassen zijn, die je terug vindt in de jeugdbescherming. Daarbij komt trouwens een sterk toenemend aantal
kinderen van buitenlandse werknemers, die ook zo hun eigen
problematiek meebrengen.
De bestaande, zeer gedifferentieerde onoverzichtelijke voorzieningen- maatschappelijke dienstverlening, geestelijke
gezondheidszorg, ambulant, residentieel, eerste tot derdelijns
enz. enz.-lijken, misschien paradoxaal,onvoldoende toegerust
en/of bereid, hun inspanningen (ook) op deze groepen te richten.
Dat is vaak ook niet makkelijk. In de hulpverlening ligt veel
nadruk op het verbale en is een initiatiefnemende en vasthoudende hulpverlening nodig om ook hen te bereiken. Het gevolg is dat opvoedingsproblemen latent "voortsudderen" totdat
het geheel escaleert. In dat stadium wordt dan de jeugdbescherming ingeschakeld. Zo nu en dan komt er een "vrijwillige"
hulpverlening in zicht,

maar die constateert vervolgens snel dat

men met ''ongemotiveerde''

cli~nt~n

niets kan doen. Een justitiêle

maatregel blijft over! En de bevestiging van een isolement
daarbij eveneens.
Ondanks de activiteiten van de alternatieve hulpverleners blijft
passender hulpverlening op deze wijze uit. Ook komt het wel
voor dat jeugdbeschermingsmaatregelen geheel zijn uitgebleven
vanwege de stigmatisering en het geringe vertrouwen in de resultaten ervan, terwijl géén vrijwillige hulp in de plaats daarvan beschikbaar kwam.

5 .2.2

Een blik vooruit naar nieuwe vormen

De hiervoorgaande vrij uitvoerige schets van verleden en heden
was nodig als aanzet tot de nieuwe vormen.

Allereerst de plaats van de jeugdbescherming. Het civiele jeugdrecht wordt door ons niet beschouwd als een afzonderlijke eenheid in het recht, maar als een onlosmakelijk onderdeel van
een nieuw personen- en familierecht. Jeugdbescherming vormt
daarbij een deel van dit jeugdrecht.
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Maar tegelijkertijd - nog belangrijker - moet de jeugdbescherming
gezien worden als onderdeel van het totaal van maatschaprel·ijk
welzijn. Specifieker: een breed samenhangend jeugdwelzijnsbeleid.
Zoals we hebben gezien neemt de jeugdbescherming in het veld van
de hulpverlening een historisch gegroeide aparte plaats in.
Er ontstond een categorale aanpak voor kinderen en ouders ten
aanzien van wie een maatregel was getroffen en zo "ontstonden"

de kinderbeschermingskinderen.
Met dat hier - opnieuw - gepropageerde geïntegreerde jeugdwelzijnsbeleid moeten we wel oppassen. D'66 wil mensen

ni~t

in

categoriën zetten, dus ook jongeren niet. Een goed jeugdwelzijnsbeleid betekent dus enerzijds jongeren zo min mogelijk
apart zetten ten opzichte van ouderen, anderzijds echter erkenning van specifieke behoeften.
Daarbij zullen we ons moeten realiseren dat beleid voor de jeugd
werkt binnen een kader waarbij de oorzaken van de problemen
waarvoor men hulp zoekt vaak elders liggen. We doelen dan op
jeugdwerkloosheid, woningnood onder jongeren, maar ook de meer
algemene problemen van onze geïndustrialiseerde samenleving.
Algemene voorwaarden voor jeugdwelzijn, zoals werkgelegenheid,
huisvesting, onderwijs zijn natuurlijk kernpunten die primair
de aandacht verdienen. Het zal echter niet verbazen dat oplossingen hiervoor buiten het bestek van de nota omgaan.
De plaats van de jeugdbescherming nieuwe stijl binnen de algemene hulpverlening krijgt dan - aansluitend bij de bekende
rapporten over deze materie uit de afgelopen jaren - het volgende aanzien.

Tussen alle jeugdzorginstellingen en tehuizen moeten in het
kader van de geïntegreerde sociale hulpverlening een goede
samenwerking en afstemming komen. Overbodig historisch gegroeide
muren tussen gezondheidszorg, maa-tschappelijke dienstverlening
en jeugdbescherming moeten verdwijnen. Daarvoor in de plaats
is niet alleen een zekere decentralisatie van de rijksoverheid
naar provincie en gemeente noodzakelijk, maar dient vooral ook
een samenhangend geheel van voorzieningen per regio of provincie
men spreekt wel van netwerkvorming - te ontstaan. De hulpverlening
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(in de ruimste zin) moet goed toegankelijk zijn; tegemoet komen
aan de behoefte aan zelf-ontplooiing van de jeugdige gericht
op het dragen van grotere verantwoordelijkheden. Recht doen
aan de gevarieerde behoefte aan hulp, zoals die kan komen van
jongeren van uiteenlopende leeftijd, milieu, culturele (buitenlande) achtergrond. Voor iedereen moet, ongeacht zijn woonplaats, de beschikbaarheid van een basispakket van hulpverlening op langere termijn wettelijk gegarandeerd zijn.
Tot zover het algemene karakter. Binnen de algemene opzet zal
een deel bestaan uit wat nu de jeugdbescherming heet. Echter
dan wel met een ander gezicht, een menselijk gezicht.'Doch
daarover dadelijk. Eerst zullen hervormingen nodig zijn.
Hervormingen die flink zullen ingrijpen in traditionele structuren en bolwerken. De hervormingen in de jeugdbescherming
moeten dan ook in samenwerking en medewerking geschieden van
degenen om wie het gaat. Dat betekent niet van bovenaf via
blauwdrukken een structuur opleggen, maar juist ruimte scheppen
voor initiatieven van betrokkenen zèlf (medewerkers, pupillen,
ouders, etc.). Dat houdt in het afvlakken van piramidestructuren
waarlangs binnen de organisatorische opzet van de huidige jeugdbescherming de zaken worden gedaan. Op deze wijze behoeft het
niet meer zo te zijn dat de jeugdbeschermingsorganen afgesloten
zijn van de mensen voor wie zij zich inzetten.

5 • 2. 3

De regionale jeugdraad
Nauwkeuriger uitgedrukt betekent één en ander een reorganisatie
van de raden voor de kinderbescherming zoals ze tot op heden
aangeduid worden.
In de loop der jaren zijn de taken van de raad voor de kinderbescherming aanzienlijk verzwaard. Men moest zich niet alleen
op meer terreinen van jeugdbescherming bezig houden door de
groei van het aantal taken, maar vooral de moeilijkheid van de
te behandelen zaken nam toe. Ook kwam er meer kritiek - vaak
terecht - op het functioneren van de raad. De knelpunten bij
de raad vloeien voor een groot deel voort uit taken die niet
bij de raden thuishoren of uit taken die wegens tijdgebrek
niet goed meer door de raden worden uitgevoerd.
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Het belangrijkste knelpunt wordt echter veroorzaakt door de
destijds gedwongen scheiding tussen voorlichting en hulpverlening.
Althans, zo luidde de oorspronkelijke opzet. In de loop van de
jaren heeft zich bij de Raden een sluimerend proces van samengaan van
zowel de hulpverlening en voorlichting voorgedaan. Juist dit
in elkaar overlopen van de voorlichtende en hulpverlenende

•

taak heeft veel bezwaren en knelpunten opgeleverd. Dat vinden
we in de Raden voor de Kinderbescherming. Dat wordt niet alleen
pijnlijk zichtbaar bij de adviserende taak van de raad (bijvoorbeeld door nog steeds stijgende aantallen echtscheidingen) ,
maar ook bij de requestrerende taak. Uit onderzoek naar de
jaarverslagen van de raden blijkt dat bijvoorbeeld het aantal
verzoeken tot ondertoezichtstelling weer een stijgende tendens
vertoont. Ook de toezichthoudende taak schiet tekort.
Samenvattend, de afstand tussen raad en publiek is afgelopen
jaren groter geworden door personeeltekorten, het teveel aan
taken en een toenemende moeilijkheidsgraad van de zaken. Hoog
tijd voor een ingrijpende reorganisatie.
We denken daarbij aan het opnieuw invoeren van een stelsel
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regionale jeugdraden, die dank zij z'n gedecentraliseerde

opzet goede contacten kan onderhouden met de in de regio
werkzame hulpverleningsinstellingen.
De nieuwe jeugdraad kan met minder taken volstaan. Een aantal
adviserende taken, waarbij de scheiding tussen voorlichting en
hulpverlening is vervaagd of verdwenen, kan naar de nietjustitiële hulpverlening worden overgebracht. De winstpunten
zijn aldus groot: onderzoeken naar aanleiding van klachten
over de opvoeding door ouders of voogden resulteren niet meer
zo gemakkelijk in een kinderbeschermingsmaatregel (de zogenaamde
fuik in de jeugdbescherming); tijdwinst is mogelijk; medewerking
van de cliënt waarschijnlijker.

Continuïteit in de hulpverlening is gewaarborgd als de instelling direct de hulpverlening op vrijwillige basis kan starten.
Blijkt een maatregel toch onontkoombaar te zijn, dan kan deze
via de raad alsnog aan de rechter

worden~gevraagd.

De jeugdraad

toetst de maatregel dan onafhankelijk van de hulpverleningsinstelling en wijst ouders en minderjarigen op de konsekwenties
van de maatregel. Zijn hulpverleningsinstanties en jeugdraad
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het onderling niet eens over de noodzaak of het karakter van
de maatregel dan kan de jeugdrechter de overweginge.n van beide
instellingen tegen elkaar afwegen. Daarmee is nog een winstpunt geboekt: de rechter is niet meer volledig van de adviezen
van de raad afhankelijk.
Terzijde zij opgemerkt dat de jeugdraad tevens kan optreden
als onafhankelijke klachteninstantie over het optreden van
een medewerker van de hulpverleningsinstelling, Een voorwaarde
is dan wel dat het college democratisch - dat wil zeggen
zonder coöptatie en met· belangenbehartigers van minderjarigen zal zijn samengesteld,
Langs deze lijnen wordt uiteindelijk een stelsel van jeugdraden opgezet waarbij de voorlichting en hulpverlening in één
hand komen (namelijk in die van de hulpvérleningsinstellingen),
terwijl daarnaast bij de

rade~

·het accent op de juridische

kant van de jeugdhulpverlening ligt, Zo krijgt ook de belangrijke wens tot scheiding van hulp en recht concreet gestalte,
5 • 2. 4

Hulpverlening
Het is wellicht goed alvorens een pleidooi volgt voor "de andere
hulpverlening" even kort stil te staan bij een verschijnsel
dat wel kenmerkend wordt genoemd voor de hele welzijnssector.
we doelen dan op hetgeen Achterhuis de "markt van welzijn en
geluk" noemt. Hij wijst op het werken via interne wetmatigheden,
de autónomie van de deskundige (hulpverleners), de zorg om de
zorg, het eigen voortbestaan daarbij voorop stellend. Op deze
wijze worden individuen tot willoze slaven, "objecten van zorg",
Het zal niet verbazen dat we hier beslist niet heen willen.
Zulks vloeit ook voort uit eerdere hoofdstukken van deze nota,
waarin we de eigen verantwoordelijkheid vooropstellen, Dit betekent voor de jeugdhulpverlening dat we niet blindelings die
pleidooien kunnen ondersteunen die sterke nadruk leggen op
vergroting van de zgn. outreaching (initiatiefnemende en
vasthoudende) hulp. Maar tegelijkertijd moeten we de al hiervoor gesignaleerde groep jongeren goed in het achterhoofd houden,
die door de huidige hulpverleningsstructuur tussen wal en
schip geraakt. zijn, Beide punten in ogenschouw nemend moeten
we concluderen dat steeds opnieuw een afweging tussen eigen
verantwoordelijkheid en op te lossen nood vereist is. ook hier
zal een blauwdruk misstaan.
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Terug naar de hulpverlening. Voorop stond de inbedding van
hulpverlening in een geïntegreerd jeugdwelzijnsbeleid. De
hulpverlening-nieuwe-stijl zal allereerst gericht dienen te
zijn op het opheffen van de lacunes die er thans liggen. De
overheid zal in haar beleid

(subsidie)regels moeten

stellen zodanig dat de hulpverleningsinstellingen ook daadwerkelijk hulp kunnen.bieden aan moeilijker (kansarme) gezinssituaties. Bestaande jeugdbeschermingsinstellingen houden daarbij vooralsnog hun plaats, maar zullen bereid moeten zijn mee
te veranderen. Ze zullen hun blikveld moeten verruimen. Instellingen die zich uitsluitend bezig houden met "jeugdbeschermingskinderen" zullen daarbij verdwijnen. Immers, de
hulpverlening die ons voor ogen staat zal niet alleen door
deze instellingen worden gegeven. Verhoging van kwaliteit en
bereikbaarheid van de hulpverlening zijn middelen om tot een
verder terugdringen van de noodzaak van een gerechtelijk ingrijpen te komen. Alle aandacht is daarbij gericht op het
propageren van die vormen die een bijdrage leveren aan het
voorkomen van ingrijpen door de rechter. Dat kan met behulp
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een gericht subsidiebeleid. Als een "maatregel.van jeugd-

bescherming" nodig is - en dat zal ook in de toekomst in een
hopelijk gering aantal gevallen nodig blijven (als ultimum
remedium) - dan mag dat niet betekenen dat degene die het betreft wordt uitgesloten van de voor anderen wèl beschikbare
vormen van maatschappelijke dienstverlening.

5.2.5

Residentiële vormen.
Omtrent de grootte en het karakter van de jeugdbeschermingsinrichtingen is altijd veel discussie gevoerd. Vaak is gewezen
op de voordelen van een groot gesticht: minder afhankelijk van
de kwaliteit van de leider, meer mogelijkheden t.a.v. onderwijs,
vakopleiding en interne differentiatie.
Op zich belangrijke waarden als rationalisering, verhoging
doelmatigheid en centralisatie hebben geleid tot schaalvergroting. Bijna 75% van de Nederlandse inrichtingscapaciteit bevindt
zich in tehuizen met meer dan 50 inwoners. Bedrijfseconomisch

gezien hebben de kleinere huizen het vaak moeilijk. Daar komt
bij dat de laatste tien jaar veel tehuizen zijn verdwenen omdat het aantal jongeren ("de vraag") kleiner werd.

Het zijn vaak de plaatsingsinstanties geweest die in feite
uitmaakten welke tehuizen jongeren toegeschoven kregen. En
konden dus blijven bestaan.
Op deze wijze zijn er een aantal kleine, vriendelijke huizen
verdwenen, terwijl de grote behandelingsinstituten bleven bestaan. Een funeste ontwikkeling naar onze mening.
Overigens heeft de residentiële hulpverlening op zich reeds een
aantal nadelen, die er toe zou moeten leiden, deze vorm van

hulpverlening slechts in uitzonderlijke gevallen toe te passen. De minderjarige heeft te mak.en met een onoverzichtelijke
hoeveelheid personen en organisatiepatronen (wisselende diensten,
veranderingen in groepsleiding, overplaatsingen). Niet voor
elke inrichting gelden deze bezwaren, maar evenzeer reden voldoende voor een pleiten in de richting pleeggezin of oplossing
van het conflict in het gezin zelf, al dan niet met behulp
van min of meer permanente hulp. Voorlopig zal echter de residentiële vorm van hulpverlening nog een grote plaats blijven

innemen.
De afslankingsku-ur die deze vorm van jeugdbescherming heden
_ten dage ten gevolge van de structurele onderbezetting doormaakt, zou echter van een ander karakter kunnen zijn. In plaats
van de grootschaligheid zou de jeugdbescherming juist veel meer
gebaat zijn bij een organisatieopzet waarin de "klant" centraal
staat. Dat betekent recht doen aan karakterologische verschillen,
variërende behoeften aan aard en soort hulpverlening. Kortom,
in het kader van het hiervoor bepleite geïntegreerde jeugdwelzijnsbeleid zal de jeugdbescherming zijn plaats vinden in een
vorm die meer uitgaat van decentralisatie en individualisering.
Om met Schumacher te spreken: "Small is beautiful". Concreter
betekent dit - en onmiskenbaar hebben zich sinds de zestiger
jaren ontwikkelingen in die richting voorgedaan - het scheppen
van voorzieningen die zich kenmerken door kleinschaligheid,
normale huisvesting ("een gewoon huis in een gewone straat"),
zelfstandigheid in het voeren van de huishouding, persoonlijke
relaties en eenvoudige, overzichtelijke, vaak informele structuren. Het uitbouwen van gedachten of experimenten als de zgn.
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"therapeutische gemeenschap" en het Browndale-model ligt dan
ook op deze weg. Behalve sanering door onderbezetting wordt
de jeugdbescherming tevens getroffen door bezuinigingen t.t.v.
economische teruggang. De vermindering van geldstromen - als

gevolg van deze beide factoren - zal echter gericht moeten
zijn op een beleid dat prioriteit geeft aan een organisatie
langs menselijke maat en recht doet aan differentiatie van
aanbod. Bij eventuele sluiting van tehuizen mag geld niet
het enige belissende criterium vormen.

Tenslotte, zal de huidige subsidieregeling gewijzigd moeten
worden. Niet geld als beloning voor een bezet bed, má~r een
jaarbegroting per tehuis, gebaseerd op kwalitatieve eisen en
niet alleen op het aantal bedden dat in gebruik is.

Op meer langere termijn zijn aldus de volgende punten van belang:
1. Een marketing mentaliteit: consequent denken vanuit de
cliënt en gericht op de toekomst;
2. De ·afstandsverkleining en wel in dubbele zin. Allereerst
in ruimtelijke geografische zin, maar ook in sociaal opzicht:

het dichter bij elkaar brengen van hulpbieder (vaak hogere
opleiding en behorend tot de zgn. nieuwe vrijgestelden), gepaard gaande met een herverdeling van verantwoordelijkheid
en macht (afvlakking van hiërarchische piramidestructuren
en democratisering);
3. De menselijke maat als uitgangspunt voor omgangs- en organisatievormen, de grootte en ligging van tehuizen, de toepassing
van maatregelen enz.;

4. Een menselijk subsidiebeleid: zeker bij het particulier initiatief geldt dat subsidietechnische overwegingen nog vaak
grond zijn voor handhaving confessionele signatuur of zelfs
herzuilingstendensen in de hand werken. Subsidie per begroting;
het particulier initiatief kan blijven mits ongelijkheden
worden weggenomen en wordt voldaan aan eisen van democrati-

sering en differentiatie enz.;

5. Een beleid gericht op marginalisering van de jeugdbescherming,
waarbij de residentiële zorg de prioriteit krijgt in dit
"constructieve afbraakproces

11
•

Dat houdt in: a. het onder-

brengen van taken bij andere hulpverleningsvoorzieningen;
b. alternatieve mogelijkheden: het opzetten van meer kunst-
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matige leefgemeenschapseenheden, zoals gezinstehuizen, Browndale,
"weekend opvang 11 aan probleemgezinnen. De ineenschrompeling

van de jeugdbescherming mag echter alleen plaatsvinden bij
behoud en verbetering van de kwaliteit van de blijvende
vormen;

6. De isoleercellen moeten reeds op korte termijn, ook in de
rijksinrichtingen, verdwijnen.
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5.3 Het maatregelenpakket in de jeugdbescherming
Juist bij de maatregelen van jeugdbescherming laat de jeugdwelzijnszorg haar ware

gezicht zien. Een gezicht dat niet altijd

even vriendelijk is. Het hele systeem van de kinderwetten staat
op de helling. Naar wij hopen zal het niet lang meer duren dat
in het bestaande maatregelenarsenaal diep gesneden gaat worden.
Belangrijk is dan op welke wijze.
In het voorafgaande is daartoe reeds een kader aangegeven. Een
kader immers, dat een maatregelenpakket - op nieuwe leest geschoeid - laat zakken in de bedding van het geintegreerdé
jeugdwel.zijnsbeleid. Bezien in samenhang met een nieuwe organisatie van de raden van jeugdbescherming zal de justitiële jeugdbescherming hoe langer hoe meer een marginale plaats innemen.
Hoewel een goed preventief jeugdbeleid wel op de
opheffing van de justitiële component gericht moet zijn dienen
we de - marginale - rol van de justitiële jeugdbescherming te
accepteren als een noodzakelijk iets.
Bij de broodnodige herziening van de maatregelen is het onvoldoende alleen te kijken naar de maatregel van ondertoezichtstelling. Het gaat juist om het heroverwegen van het totaal aan maatregelen, bezien in het hierboven al aangehaalde kader. Het indienen van een wetsontwerp dat voorstellen doet voor een geheel
nieuw maatregelenpakket ligt dan ook in de rede.
Over de redenen waarom een herziening noodzakelijk is vindt de
lezer al veel in het voorafgaande. Belangrijk zijn twee grote
bezwaren die wij onderkennen aan het huidige maatregelenpakket.
Het eerste bezwaar is het niet zelden stigmatiserende karakter
dat de gerechterlijke tussenkomst met zich meebrengt. De sfeer
van ingebrekestelling van de ouders, hoe noodzakelijk een justitiële maatregel soms ook kan zijn, leidt zo nu en dan tot onaanvaardbare gevolgen. Een tweede bezwaar verbonden aan de samenstelling van het maatregelenpakket is de omstandigheid dat hulpverlening soms uitbleef door het ontbreken van geschikte hulp of
door negatieve bijverschijnselen van een maatregel (stigmatisering
bijvoorbeeld).
Een ander aspect moet bovendien niet uit het oog geraken. Toenemende financieringsproblemen in tijden van economische recessie
mag niet tot gevolg hebben dat oneigenlijk gebruik wordt gemaakt
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van justitiële maatregelen - met name de ondertoezichtstelling om daarmee de financiering van bepaalde hulpverlening veilig te
stellen.
In het kader van het door ons bepleite stelsel van jeugdraden
staat de vrijwillige hulpverlening, uitgevoerd door een pluriform samengesteld voorzieningen-aanbod, voorop. Daarbij zal de
justitiële jeugdbescherming slechts één van de vele hulpverleners
zijn, in aanvullende zin. Immers, gerechtelijke tussenkomst moet
zoveel mogelijk worden vermeden. Daarbij wordt opgemerkt dat wanneer het komt tot consultatie van de rechter dat nog niet automatisch betekent dat gegrepen moet worden naar een justitiële
maatregel. De rechter kan immers in dit stadium ook bemiddelen
op verzoek van één van de betrokkenen (minderjarige, ouders of
instelling) als de hulpverlening vastloopt. Als de bemiddelingsfase zonder resultaat blijft, pas dan kan justitieel, dwingend
optreden geboden zijn. Nogmaals, we moeten bij dit justitiële
optreden de positieve zijde niet vergeten. Juist als geschikte
hulp de minderjarige niet zou bereiken of omdat ouders (of minderjarige) bij herhaling hulp frustreren kan de rechter met geijkte
middelen ingrijpen.
De jeugdrechter geeft een hulpverleningsopdracht aan een instelling.
Daartoe hoort hij de jeugdraad en alle andere betrokkenen. De opdracht wordt gebonden aan een termijn met een maximum van één
jaar. Opnieuw met rechterlijke tussenkomst kan deze termijn eventueel worden verlengd. Wat de gronden betreft waarop de opdracht
kan worden verleend sluiten we ons grotendeels aan bij het WIJN
in de notitie over jeugd(beschermings)recht (april 1981):
Indien de optimale ontplooiing van de minderjarige, gericht
op het geven van eigen verantwoordelijkheden, ernstig wordt
belemmerd of voor die belemmering ernstig moet worden gevreesd, kan de jeugdrechter de daarvoor het meest in aanmerking komende instelling opdragen hulp te verlenen met het
doel de (gevreesde) belemmering op te heffen.
De opdracht is gebaseerd op een globaal hulpverleningsplan, waarbij aan de jeugdraad

op gezette tijden verantwoording wordt

afgelegd van de voortgang van de uitvoering van de opdracht. De
cliënt wordt bij de rapportage betrokken. Een meningsverschil over
de hulpverlening kan door één van de betrokkenen aan de jeugd-
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raad

worden voorgelegd, zoals dat ook kan gelden voor het voor-

leggen van de eigen mening van de cliënt aan de rechter indien
de cliënt het niet eens is met de rapportage van de instelling.
Bij de uitvoering van de hulpverleningsopdracht kan men onderscheid rnaken tussen de ambulante hulpverlening - hulpverlening
veelal in gezinsverband - en de uithuisplaatsing - al of niet
tijdelijk - op basis van vrijwilligheid.
Tegen de achtergrond van het nieuwe maatregelenpakket dat wij
voorstaan zal de uithuisplaatsing uit de taboe-sfeer dienen te
verdwijnen. Immers er kunnen zeer goede gronden aanwezig zijn

om de minderjarige tijdelijk uit een samenlevingsverband te halen.
Gronden die liggen in de problemen die men tegenkomt bij de
juiste uioefening van de ouderlijke verantwoordelijkheid,- M.a.w.
de terechte kritiek die thans de uithuisplaatsing vaak omgeeft
(noodmaatregel; lost probleem niet op doch plaatst het in de
ijskast; isolering en stigmatisering) zal ook zonder de maatregel
op zich overboord te gooien, tegengegaan moeten en kunnen worden.
Indien·alle direct betrokkenen zich met de uithuisplaatsing kunnen
verenigen dient deze gerealiseerd te kunnen worden zonder gerechterlijke tussenkomst. Geld mag nooit een reden zijn voor ingrijpen
van de iechter. Bij elke uithuisplaatsing is exterLe begeleiding
vereist; begeleiding gericht op weg naar de plaats waar de minderjarige zich thuis kan voelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het ouderlijk huis, maar ook een pleeggezin of karnerbewoning.
Wij sluiten echter niet uit dat uithuisplaatsing op basis van
vrijwilligheid niet altijd mogelijk zal zijn, Gerechtelijke
tussenkomst in de vorm van een beschikking van de jeugdrechter
zal in een - hopelijk beperkt - aantal gevallen nodig blijven.
Daarbij gelden dan wel een aantal voorwaarden, in te vullen door
wetgeving en richtlijnen:
1. ernstige belemmering van optimale ontplooiing van de minderjarige
bij voortzetting verblijf in het ouderlijk huis;
2. basis van vrijwilligheid niet mogelijk;
3. zo concreet mogelijk hulpverleningsplan gericht op een verblijf
van één jaar, met mogelijkheid van verlenging met tussenkomst
van de rechter.
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De jeugdrechter kan de beslissing nemen op verzoek van de ouders/
voogd; de minderjarige van 14 jaar en ouder; het openbaar

~inisterie;

de direct betrokken hulpverleningsinstelling en ook de jeugdraad.
Tussen de (vrijwillige) uithuisplaatsing en de volledige ontneming van de ouderlijke verantwoordelijkheid zien wij ruimte
voor

d~

maatregel van schorsing van de ouderlijke verantwoordelijk-

heid. Bij deze maatregel gaat de verantwoordelijkheid voor minderjarigen ten aanzien van bepaalde beslissingen tijdelijk over op
een ander. Daarnaast verstaan wij hieronder ook de volledige ontneming van 'de ouderlijke verantwoordelijkheid, maar dan gekoppeld
aan een van te voren zeer kort gestelde termijn.

Als uiterste vorm van gezagsantneming bestaat in het nieuwe maat-

regelenpakket tenslotte de ontneming van de ouderlijke verantwoordelijkheid. Centraal daarbij staat - opnieuw- de optimale ontplooiing van- de minderjarige die een reden is voor eventuele ver-

antwoordelijkheidsontneming. De jeugdrechter kan dit doen op
verzoek van de ouder zelf, de minderjarige van 14 jaar en ouder,

het openbaar ministerie; de direct betrokken hulpverleningsinstelling

e~

de jeugdraad.

Van groot belang is dat de rechter zich laat voorlichten zowel
over de noodzaak van de ingrijpende maatregel als over de wijze
waarop ontneming is voorbereid. Juist ook hier zal een nieuwe

opzet van jeugdraden zijn vruchten gaan afwerpen,
Wijziging in de verantwoordelijkheidsentneming ("herstel"

bij-

voorbeeld) zal mogelijk moeten zijn op verzoek van de ouder(s)
of minderjarige zelf. Een juiste ontwikkeling van geëigende
termijnen en de gronden waarop een wijziging in toedeling van
verantwoordelijkheid geschiedt, dient aan de invoering van het
nieuwe maatregelenpakket vooraf te gaan. Het ontnemen van verantwoordelijkheid impliceert toedeling ervan aan een natuurlijkof rechtspersoon, waarbij de eerste duidelijk onze voorkeur heeft.
Wat de keuze van de persoon aangaat is de jeugdrechter in beginsel
vrij. Elke erkende hulpverleningsinstelling komt in aanmerking.
Ook is scheiding van de hulpverlener die hulp verleent en de instelling die de verantwoordelijkheid op zich neemt goed denkbaar.
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6 DE FINANCIELE POSITIE VAN DE JEUGDIGEN
6.1 Inleiding
De huidige situatie betreffende de financiële positie van jeugdigen,
zowel minder- als meerderjarigen, kenmerkt zich door een grote afhankelijkheid van de ouders. Alleen de jongeren die een eigen inkomen hebben dat groot genoeg is om hun eigen uitgaven te doen hoeven
niet voor geld bij hun ouders aan te kloppen.
Voor de anderen, studerenden of jeugdigen met onvoldoende inkomen,
is dat wel het geval. Er bestaat dus een fundamentele ongelijkheid
tussen die twee groepen. Als wij van mening zijn dat een minderjarige, naarmate hij/zij ouder wordt, een aantal rechten moet krijgen en dat bovendien de meerderjarigheidsgrens bij 18 jaar moet
komen te liggen, dan rijst de vraag welke financiële konsek<'enties
dat heeft en hoe die moeten worden opgevangen.
De rechtspositie van minderjarigen, zoals wij die voorstaan, is

opgebouwd langs twee peilers. Allereerst is dat de algemene omschrijving van de ouderlijke verantwoordelijkheid.
Ten tweede willen we de minderjarige, zoals uit hoofdstuk 2 blijkt
een aantal concrete rechten toekennen. Het is duidelijk dat aan
het uitoefenen van die rechten financiële konsekwenties verbonden
zijn. Besluit bijvoorbeeld de minderjarige van 16 jaar en ouder
op kamers te gaan wonen, dan kost dat in het algemeen meer geld
dan wanneer hij thuis bij zijn ouders zou blijven.
Kortom, de rechtspositie van minderjarigen kan alleen dan wat betekenen als ook de financiële kant goed wordt bekeken. Wil het
erkennen van zekere verantwoordelijkheden van de minderjarige niet
een lege huls blijven, dan moet worden voorzien in een zekere

financiële zelfstandigheid van de jongeren.
In dit hoofdstuk zullen we een aantal aspecten van deze andere
kant van de medaille - de financiële positie van minderjarigen de revue laten passeren.

6.2

Voorsteilen
Moeten de ouders voor de financiële gevolgen opdraaien als hun
minderjarige kind van een zelfstandig aan hem toekomend recht gebruik wil maken? Wij kunnen ons voorstellen dat de bereidheid van
de ouders tot betalen zal afnemen naarmate zij minder in de aktiviteiten worden gekend.
Verder redenerend vanuit de ouderlijke verantwoordelijkheid - die
een normenstelsel aan de hand wil doen voor het omgaan van ouders
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en minderjarigen - willen wij hier als uitgangspunt stellen dat de

betaling van kosten die voortvloeien uit de opvoeding, " het begeleiden van de optimale individuele ontplooiing" in beginsel voor
rekening van de ouders komen. Indien de kosten de draagkracht van
de ouders te boven gaan, kan door de ouders een beroep worden gedaan op de overheid.
Wij zijn van mening dat het toekennen van beslissingsbevoegdheid
aan de jeugdige zelf niet behoeft te betekenen, dat daarmee de ouders
zijn ontslagen

van hun onderhoudsplicht. Ook als ouders scheiden

geldt ïmmers dat de plicht tot betalen van levensonderhoud niet
ophoudt als .men geen beslissingsbevoegdheid meer heeft ten aanzien
van de minderjarige. Dit is dus al in het recht een gebruikelijke
gang van zaken.
Maar ook overigens is het een kwestie van mentaliteitsverandering.
Staat men achter het standpunt dat naarmate de minderjarige ouder
wordt ook meer zelfstandig verantwoordelijkheden bezit, dan is
daar onlosmakelijk mee verbonden dat hij een eigen "budget" heeft.
Op jeugdige leeftijd worden de uitgaven door de ouders gedaan.
Naarmate de leeftijd stijgt, doet hij 't zelf naar eigen inzichten
en behoeften.
Als we nu wat concreter een regeling gaan voorstellen, dan past
allereerst een opmerking vooraf. Het is niet onze bedoeling voor
elk recht aan te geven hoeveel de ouders moeten bijdragen. We willen
hier wat algemene lijnen aangeven die - n?ar ons idee - zowel recht
doen aan een zekere financiële zekerheid, als de kans op conflicten
zo klein mogelijk maakt.
Daar past in de eerste plaats een wettelijk recht van de minderjarige

II

van 12 jaar en ouder op zakgeld.
De hoogte van het zakgeld is niet in een algemene regel vast te leggen.
Onderling overleg stelt het bedrag vast, waarbij al bekende richtbedragen van allerlei organisaties als richtlijn kunnen dienen. De
hoogte van het bedrag zal toenemen naarmate de minderjarige meer
verantwoordelijkheden kan dragen. Zo zal de minderjarige van 16
jaar en ouder al vaak - zo verwachten wij - alle uitgaven kunnen
doen, die op zijn persoon betrekking hebben. Vandaar dat wij hier
voorstellen dat de kinderbijslag direct wordt uitgekeerd aan de
minderjarige van 16 jaar en ouder voor wie het bestemd is.
Terzijde moet nog worden opgemerkt dat de huidige situatie waarbij
de hoogte van het bedrag van kinderbijslag gekoppeld is aan de
rangorde van de jeugdige in het gezin moet verdwijnen. Doorslaggevend
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moet naar onze mening het criterium van de behoefte zijn. Een aan
de leeftijd gekoppeld bedrag is dan nog niet zo'n slechte oplossing.

Wat nu indien ouders weigerachtig zijn om bij te dragen aan de
uitgaven van de minderjarige. Ook bij een opvatting van de ouderlijke verantwoordelijkheid, zoals wij ons dat voorstellen, kan
zich een meningsverschil voordoen. Goed overleg is dan een eerste
vereiste. Mocht dit niet tot een oplossing ieiden, dan staat
uiteindelijk voor de minderjarige (en de ouders) een beroep open
op de jeugdrechter. De procedure daarvoor hebben we beschreven
in hoofdstuk •••. uiteraard zal niet voor elk bedrag een dergelijke
procedure nodig zijn. De jeugdrechter kan besluiten dat de minderjarige voor. een (aanvullend) bedrag een zelfstandig beroep op de
Algemene Bijstandswet toekomt. De overheid kan vervolgens regres
nemen op de betaalplichtige ouders.
In deze paragraaf behoren ook enkele woorden gewijd te worden aan
de werkende jongere en de oudere minderjarige die niet over een
eigen inkomen beschikt, maar een opleiding volgt.
Wat het inkomen van de werkende jongere betreft, lijkt de situatie
wat gunstiger. Als zij niet meer thuis wonen dan kunnen zij het
door hen verdiende loon naar eigen inzicht besteden. Wonen zij
daarentegen thuis, dan hebben de wettelijke bepalingen van het
vruchtgenot tot gevolg dat zij in beginsel dit loon aan de ouders
moeten afdragen. Bij een goede interpretatie van ons begrip van de
ouderlijke verantwoordelijkheid zal het zo'n vaart niet lopen.
Maar met de huidige wet in de hand kunnen ouders ver gaan en daarmee uitmaken wat minderjarigen als zakgeld van hun verdiende loon
mogen behouden.

Om alle misverstanden te voorkomen willen we naast de ouderlijke
verantwoordelijkheid een wettelijke bepaling zien opgenomen waarin het loon ter beschikking van de minderjarige komt. Ongeacht
hij nu wel of niet thuis woont. Zolang de minderjarige echter nog
thuis woont,dient hij een redelijk bedrag af te dragen aan de
ouders ter dekking van door hen gemaakte kosten van verzorging
en inwoning. Deze regeling zal al vaak aansluiten bij wat in de
praktijk gebruikelijk is, maar het is goed een algemene regel
hierover op te nemen.

82

Met betrekking tot kosten die het volgen van een opleiding tot
gevolg hebben moet aansluiting worden gezocht bij de studiefinancieringsplannen die op het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen worden voorbereid.
Bij de uitgangspunten voor een financiële zelfstandigheid van studerenden, voortvloeiend vanuit de in deze nota neergelegde rechtspositie van minderjarigen denken wij tenminste aan de volgende.
Een studiefinancieringsstelsel moet gelden voor àlle studerenden
van 18 jaar en ouder. Daarbij geldt het principe van de onafhankelijkheid van de ouders. Middels een basisbeurs met daarboven een
rentedragende lening kan in een redelijk inkomen voor all~n worden
voorzien. Voor bepaalde inkomenscategorieën heeft deze regeling
nog behoefte aan een bepaling die voorziet in beperking van de
totale schuld. De schuld en de over de studieleningen te betalen
rente mag immers geen overweging vormen om de opleiding niet te
volgen.
Ook nog een andere mogelijkheid doet zich voor die - al of niet
in combinatie met de vorige regeling- toegepast kan worden.
We doelen hier op het alternatief, waarbij de termijnen van terugbetaling kan variëren aan de hand van het inkomen van de studie.
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