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I 

Algemeen 
1. Met voldoening nam de ondergetekende kennis van de 

instemming die de Commissie uitsprak met de door wijlen 
Minister Donker in de Memorie van Toelichting gegeven uit-
eenzetting betreffende de taakverdeling tussen overheid en par-
ticulier initiatief op het terrein van de kinderbescherming. Een 
aantal leden, dat zich overigens verheugde over het feit, dat 
op zo duidelijke wijze het door haar verdedigde standpunt onder 
woorden is gebracht, zou er nochtans de voorkeur aan geven in 
plaats van over het toezicht te spreken over de supervisie van 
de overheid op de werkzaamheden van het particulier initiatief. 
De ondergetekende moge opmerken, dat over het begrip toe-
zicht indertijd uitgebreid van gedachten is gewisseld bij de be-
handeling van het wetsontwerp tot reorganisatie van de voogdij-
raden. Na de uiteenzettingen van wijlen Minister Donker bij 
gelegenheid van de behandeling van genoemd wetsontwerp, 
speciaal die op bladzijde 14, 4e volle alinea, in de Memorie 
van Toelichting en in de Memorie van Antwoord op blad-
zijde 3, eerste kolom, meent de ondergetekende, die zich gaarne 
bij deze uiteenzetting aansluit, dat het niet raadzaam is deze 
term, welke, indien zij met betrekking tot de overheidstaak ge-
bruikt wordt, thans algemeen verstaan wordt in de zin van uit-
eindelijk toezicht of oppertoezicht, te vervangen door het be-
grip supervisie. Dit begrip heeft in de laatste jaren trouwens 
een eigen betekenis gekregen; in die zin is het bijvoorbeeld ge-
bruikt in de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp, 
bladzijde 6, rechter kolom, waar, naar aanleiding van de ver-
houding van de instellingen en haar leden-gezinsvoogden, wordt 
gesproken van dagelijkse leiding, advies en supervisie. De 
ondergetekende stelt zich, evenals zijn toenmalige ambtsvoor-
ganger op het standpunt, dat de overheid als uitvoerende macht 
een eigen taak heeft: zij zal datgene moeten doen wat nodig is 
ter waarborging van een naar de omstandigheden verantwoor-
de verzorging en opvoeding van het verwaarloosde kind. Daar-
naast heeft de overheid een subsidiaire taak om zelf te voorzien 
in de verzorging en opvoeding, namelijk voor zover het parti-
culier initiatief hierin niet kan voorzien. Uit het een en ander 
vloeit voort dat de overheid niet kan volstaan met het nemen 
van maatregelen in de financiële sfeer. 

Het is de ondergetekende niet geheel duidelijk wat de andere 
leden bedoelen met het feit, dat er ook thans reeds vele instel-
lingen zijn, die wel subsidie genieten, hoewel zij niet zijn er-
kend, omdat zij niet aan de gestelde voorwaarden voldoen; die 
leden namen aan, dat bedoelde instellingen na de invoering van 
de nieuwe kinderbeginselenwet niet tot het uitvoeren van een 
op de wet steunende taak zullen worden aangewezen. Mochten 
met deze instellingen bedoeld zijn de voogdij-instellingen die 
vóór de inwerkingtreding van het nieuwe kinderrecht in 1948 
met voogdijen waren belast en nadien niet als zodanig zijn aan-
vaard, dan kan de ondergetekende instemmen met de mening 
van deze leden. Uiteraard zullen deze instellingen belast blijven 
met de voogdijen welke zij thans reeds hebben; daar echter 
geen nieuwe voogdijen worden opgedragen, zal deze categorie 
voogdij-instellingen vanzelf verdwijnen. Mochten de genoemde 
leden evenwel het oog hebben op de plaatsing van voogdij-
pupillen door een voogdijvoerende instelling in vanwege het 
departement van de ondergetekende niet goedgekeurde inrich-
tingen, dan kan hij de mening van deze leden niet delen. Er 
kunnen zich omstandigheden voordoen, waarin (tijdelijke) op-
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name in een niet door de Minister van Justitie goedgekeurde 
inrichting noodzakelijk is; het zou naar de mening van onder-
getekende te ver gaan in die gevallen geen subsidie toe te ken-
nen. Hij zou overigens willen opmerken, dat subsidie niet ver-
strekt wordt aan de inrichting, doch aan de voogdijvoerende 
instelling. 

2. Het wetsontwerp stelt voor de uitwerking van de voor-
waarden, waaraan instellingen, bedoeld in de artikelen 3 en 4 
en inrichtingen of tehuizen, bedoeld in titel III moeten voldoen, 
aan een algemene maatregel van bestuur over te laten. Men 
mag hierin niet zonder meer een handhaving van de bestaande 
toestand zien. Niet alleen zal voortaan elke regeling op de wet 
gebaseerd moeten zijn, maar de wet geeft ook een opsomming 
van de onderwerpen, waarop de voorwaarden betrekking zullen 
hebben. De ondergetekende acht het praktisch niet mogelijk en 
ook overigens niet wenselijk een verdergaande regeling in de 
wet op te nemen. Met het Bestuur van de Nationale Federatie 
— in zijn in de Memorie van Toelichting aangehaalde brief — 
meent hij dat een regeling in de wet van detailpunten ernstige 
bezwaren meebrengt. Het opnemen van details zou de wet 
vrijwel onleesbaar maken. Zou men zich tot hoofdpunten willen 
bepalen, dan kan het niet anders dat men genoegen zou moeten 
nemen met vage formuleringen, waardoor de wet aan over-
zichtelijkheid zou moeten inboeten, zonder dat de zaak zelf er 
mee gediend zou zijn. Daar komt bij, dat het er vooral om 
gaat, dat de uitwerking gelijke tred kan houden met de eisen 
van de praktijk. Het vastleggen van details in de wet werkt 
verstarrend; het — ook door de ondergetekende wenselijk 
geachte — nauwgezet overleg met de Nationale Federatie zal 
aan mogelijkheden verliezen, indien elke nodige aanpassing aan 
nieuwe omstandigheden slechts door wetswijziging haar beslag 
zou kunnen krijgen. Tenslotte moge de ondergetekende er aan 
herinneren, dat, zoals in de Memorie van Toelichting is opge-
merkt, wat de inhoud van de maatregelen betreft, zal worden 
voortgebouwd op de bestaande voorschriften, zodat de Staten-
Gencraal zich in dit stadium reeds aan de hand daarvan een 
oordeel kunnen vormen over de algemene strekking. 

Het stemt tot voldoening, dat de leden die in het Voorlopig 
Verslag het eerst het woord voerden, waardering hadden voor 
de bepaling, dat de aan particuliere instellingen, inrichtingen 
en tehuizen te stellen voorwaarden de geestelijke grondslag 
onverlet laten. Naar aanleiding van de opmerking van deze 
leden, dat zich tal van ingrijpende bemoeiingen kunnen voor-
doen, zonder dat van een aantasting van de geestelijke grond-
slag kan worden gesproken, moge de ondergetekende er op 
wijzen, dat in de in de Memorie van Toelichting gegeven uiteen-
zetting betreffende de taakverdeling tussen overheid en particu-
lier initiatief op het terrein van de kinderbescherming besloten 
ligt, dat de overheid zich juist van ingrijpende bemoeiing ont-
houdt. Dit neemt niet weg dat de overheid uit hoofde van haar 
eigen taak en de daarmede gepaard gaande verantwoordelijk-
heid tot behoorlijk toezicht in staat moet zijn. Om onzekerheid 
over de aard van dat toezicht en de wijze van uitoefening te 
voorkomen, zijn enigermate gedetailleerde regelingen onmis-
baar; met enkel globale — en dan noodzakelijk vaag geformu-
leerdc — bepalingen schept men onnodig gevaar voor het ont-
staan van wrijvingen. 

3. De mededeling in de Memorie van Toelichting van de 
toenmalige ambtsvoorganger van de ondergetekende, dat het in 
de bedoeling ligt, de in artikel 31 van het ontwerp bedoelde 
algemene maatregel van bestuur te doen voortbouwen op het 
historisch gegroeide, heeft een aantal leden de hoop doen uit-
spreken, dat die mededeling niet aldus moet worden verstaan, 
dat aansluiting zal worden gezocht bij bepalingen als vervat in 
het Koninklijk besluit van 31 oktober 1950, Stb. K 468. 

De ondergetekende moge allereerst opmerken, dat het voor 
de hand ligt voort te bouwen op het historisch gegroeide, indien 
dat gegroeide in de praktijk op bevredigende wijze heeft ge-
werkt. Met betrekking tot het door genoemde leden bedoelde 
besluit moge hij er op wijzen, dat omtrent de toepassing daar-
van nimmer moeilijkheden zijn gerezen, die niet door onder-
ling overleg tot oplossing zijn gebracht. De hier aan het woord 

zijnde leden gewagen trouwens zelf van de tamelijk soepele 
wijze waarop die bepalingen werden en worden gehanteerd. 
De ondergetekende is overigens, zoals reeds werd opgemerkt, 
voornemens het advies van de Nationale Federatie in te winnen 
over een nieuwe regeling; hij zal uiteraard, mede met inacht-
neming van dat advies, de formulering van de diverse bepa-
lingen nader bezien en hij zal, waar nodig, verbetering be-
vorderen. 

Naar aanleiding van de vraag van deze leden of na de tot-
standkoming van de in artikel 31 van het ontwerp bedoelde 
algemene maatregel van bestuur de voogdij-instellingen zal wor-
den gevraagd of zij zich aan de daarin gestelde voorwaarden 
wensen te onderwerpen, moge de ondergetekende mededelen, 
dat zulks niet in zijn voornemen ligt. De thans bestaande 
mogelijkheid van opzegging van de bereidverklaring door de 
voogdij-instelling zal in de nieuwe algemene maatregel van 
bestuur worden gehandhaafd. Op die manier kan een voogdij-
vereniging voorkomen, dat zij tegen haar wil aan bepaalde 
voorwaarden blijft onderworpen. De voorgenomen wijze van 
werken acht de ondergetekende — gelet op het feit, dat de te 
stellen voorwaarden niet van verder strekkende aard zullen 
zijn dan de thans bestaande — praktisch en minder omslachtig 
dan dat alle voogdij-instellingen voor de noodzaak zouden wor-
den gesteld opnieuw een bereidverklaring af te leggen. 

4. Dezelfde leden opperden vervolgens de vraag of de 
groeiende bemoeienis met en de zorg voor kinderen, die in 
handen van de rechter zijn geweest, departementaal thuis be-
horen bij, althans op den duur behoren te blijven onder het 
Ministerie van Justitie. Deze leden kwamen tot deze vraag 
omdat zij van mening waren, dat de kinderen, die in aanraking 
zijn geweest met de kinderrechter, zo spoedig mogelijk vanuit 
de justitiële sfeer worden teruggeleid naar de normale samen-
leving. Het doel van de zorg voor het kind en het gezin, waar-
toe het behoort is, merkten deze leden op, hun rehabilitatie in 
deze samenleving. Een volledige rehabilitatie zou belemmerd 
kunnen worden door de voor betrokkenen remmende justitiële 
sfeer. 

Een aantal kwesties, die naar het oordeel van de ondergete-
kende wel van elkaar onderscheiden moeten worden, zijn hier 
aan de orde. Vooreerst is sprake van de zorg voor het kind en 
voor het gezin, waartoe het behoort. Hierbij moet onderschei-
den worden naar gelang primair een maatregel tegen het kind 
of tegen de ouders (voogden) noodzakelijk was. Wordt een 
maatregel tegen het kind genomen, dan zal het soms nodig zijn 
ook tegen de ouders of voogden maatregelen te nemen, soms 
echter moet de zorg er op gericht zijn de ouders of voogden 
actief te betrekken in de opvoeding en moet het nemen van 
maatregelen juist achterwege blijven. Tussen deze uitersten is 
er nog een scala van andere mogelijkheden. Is het ingrijpen 
primair op de ouders of voogden gericht dan zal er evenmin 
een uniforme wijze van aanpak kunnen worden aangewezen. 
Hoewel het gevaar van niet op elkaar aangepaste bemoeiingen 
met kind en ouders of voogden niet denkbeeldig is, blijft het 
onvermijdelijk dat de zorg voor het verwaarloosde kind en 
voor niet voor hun taak berekende ouders maatregelen vraagt 
van de justitie naast eventuele maatregelen van andere organi-
saties. Zo kan het voorkomen, dat de zorg begint bij een organi-
satie of orgaan van sociale bijstand, dat vervolgens een medisch-
paedagogisch bureau te hulp wordt geroepen en dat daarna het 
openbaar ministerie of de raad voor de kinderbescherming de 
rechter moet verzoeken in te grijpen tegen bepaalde personen 
uit het gezin. Het kan dan nuttig zijn dat met de nieuwe con-
tacten toch ook de oude blijven bestaan. Bij dit alles dient nog 
bedacht dat verschillende leden van het gezin nog weer een 
afzonderlijke benadering vragen. De ondergetekende heeft een 
open oog voor de complicaties die het gevolg kunnen zijn van 
deze gedifferentieerde benadering; de oplossing ligt echter, naar 
hij meent, niet in een terugdringen van de justitiële sfeer — 
wat hieronder ook moge worden verstaan — doch in een goede 
samenwerking tussen de vanuit verschillende verantwoordelijk-
heid werkende organen en organisaties. 

In de tweede plaats is sprake van de rehabilitatie van het 
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kind en het gezin in de normale samenleving. De ondergete-
kende zou het woord rehabilitatie dat in het strafrecht een 
speciale betekenis heeft, in dit verband liever niet gebruiken. 
Bedoeld zal zijn: weder aanpassing aan de normale samen-
leving. De ondergetekende wil gaarne onderschrijven dat daarin 
het uiteindelijk doel van de justitiële maatregelen is gelegen. 
Dit impliceert echter tevens, dat men niet ontijdig de justitiële 
maatregel moet beëindigen. Wel zal het voor de wcderaanpas-
sing nodig zijn dat zij zich zoveel mogelijk in de normale samen-
leving afspeelt. De ondergetekende ziet daarin echter geen 
tegenstelling tussen de justitiële sfeer en de normale samen-
leving. Integendeel: het welslagen van de justitiële maatregelen 
hangt vaak af van de omstandigheden in de normale samen-
leving. Komt er een ogenblik, waarop het blijven voortduren 
van justitiële maatregelen remmend werkt, dan is dit een aan-
wijzing dat zij beëindigd moeten worden. Ook wat dit punt 
betreft, kan de ondergetekende niet inzien dat taken bij elkaar 
gevoegd zouden kunnen worden, die thans gescheiden zijn. 
Hoc alle taken van zorg en bijstand, die zijn opgesomd op blad-
zijde 6, rechter kolom van de Memorie van Toelichting, buiten 
het verband van de justitiële maatregelen verricht zouden kun-
nen worden, is de ondergetekende niet duidelijk. 

Naar aanleiding van de opmerking van dezelfde leden, dat 
een nadere bezinning bovendien nodig zou zijn om een cor-
rectie te kunnen aanbrengen op de aard en de functie van de 
kinderrechter, diene dat ook de ondergetekende oog heeft voor 
de nadelen van een verbinding van twee taken, nl. de recht-
sprekende en de uitvoerende bij de kinderrechter. Hij meent, 
dat het echter minder juist is hier van een denatureren onder de 
druk van de huidige ontwikkeling van de functie van de kinder-
rechter te spreken, omdat de leiding van de gezinsvoogdij in-
dertijd bewust in handen van de kinderrechter is gelegd. Toe-
gegeven moet echter worden, dat de nadelen van bovenbe-
doelde verbinding vooral de laatste jaren in een scherper licht 
zijn komen te staan. Dit is één van de motieven van ondergete-
kende's toenmalige ambtsvoorganger geweest de totstandkoming 
van de wet van 20 juli 1955, Stb. 323, houdende wijziging van 
enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende de onder-
toezichtstelling van kinderen, te bevorderen. Zoals bekend mag 
worden verondersteld zijn bij deze wet strengere maatstaven 
gesteld zowel wat betreft de plaatsing buitenshuis alsook de 
duur daarvan. De ondergetekende heeft het vertrouwen, dat 
bedoelde nadelen, mede tengevolge van het onderhavige wets-
ontwerp, op den duur voor een belangrijk deel zullen worden 
ondervangen; doch veel hangt hier nog af van de toekomstige 
ontwikkeling van het werk der gezinsvoogdijverenigingen, dat 
uiteraard nog in zijn aanvangsfase verkeert: de ondergetekende 
zal dit werk met kracht bevorderen. 

Of de gehele jeugdbemoeienis t.z.t. bij een afzonderlijk 
Departement behoort te worden ondergebracht — welke moge-
lijkheid door andere leden werd genoemd — moge hier thans 
buiten bespreking blijven. De ondergetekende zou wat dit punt 
betreft willen volstaan met verwijzing naar hetgeen hij dien-
aangaande bij de Memorie van Antwoord op het ontwerp tot 
herziening van het kinderstrafrecht en het kinderstrafproces-
recht heeft opgemerkt. De ondergetekende heeft goede nota 
genomen van de opmerkingen van weer andere leden. Uit het 
bovenstaande moge blijken, dat het hanteren van het begrip 
, justitiële sfeer" in tegenstelling tot de gezonde samenleving 
ook hem niet gelukkig voorkomt. 

5. Met de door verscheidene leden met klem uitgesproken 
wens, dat de rijkssubsidieregeling voor de particuliere instel-
lingen en inrichtingen voldoende zal worden om deze instel-
lingen en inrichtingen in staat te stellen op verantwoorde wijze 
hun gewichtige taak te vervullen, stemt de ondergetekende 
gaarne in. Inderdaad is zijn beleid erop gericht, dat de instel-
lingen en inrichtingen van Rijkswege de middelen worden ge-
geven ter aanvulling van wat uit particuliere bron verschaft kan 
en ook behoort te worden. In dit verband moge hij opmerken, 
dat na de verschijning van het Voorlopig Verslag bij Konink-
lijk besluit van 22 augustus 1957, Stb. 334, de subsidiemaxima 

van 1 januari 1957 af reeds aanzienlijk zijn verhoogd. De 
ondergetekende blijft intussen terzake diligent. 

Met de in het Voorlopig Verslag aan het woord zijnde leden 
is de ondergetekende van mening, dat inderdaad zekerheid 
dient te bestaan dat de particuliere instellingen, zowel wat hun 
inrichting als wat hun personeelsbezetting betreft, geschikt zijn 
voor de vervulling van de belangrijke taak die het ontwerp 
hun opdraagt. Daaraan zou hij echter niet de conclusie willen 
verbinden, dat het pas verantwoord is de wetten in te voeren, 
indien zekerheid bestaat, dat een voldoend aantal geschikte in-
richtingen beschikbaar is. Is het niet eerder zo dat de invoering 
van de wetten de oprichting van geschikte inrichtingen juist met 
kracht zal bevorderen? Overigens dient wel te worden bedacht, 
dat de taak, welke het ontwerp de particuliere instellingen op-
draagt, voor het grootste gedeelte een reeds voor die instel-
lingen bestaande taak is, zodat niet te vrezen valt, dat de in-
voering van de wet extra moeilijkheden zal veroorzaken. 

Dat ook de ondergetekende het systeem om in incidentele 
gevallen uitkeringen te verstrekken ter dekking van tekorten 
niet gelukkig acht, moge blijken uit de bovenvermelde maat-
regelen ter verhoging der dagvergoedingen te rekenen van 1 
januari 1957, welke mede is ingegeven door de gedachte dat 
de inrichtingen zoveel mogelijk in staat moeten zijn van te-
voren hun financiële beleid te bepalen. 

6. Naar aanleiding van de opmerking van verscheidene 
leden betreffende de moeilijkheid geschikte plaatsruimte te 
vinden voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen, moge 
de ondergetekende vooropstellen, dat, in beginsel, door de 
rechter opgelegde vrijheidsstraffen in rijksinrichtingen behoren 
te worden ten uitvoer gelegd. Het ontwerp bevat een afwijking 
van dit beginsel; het opent de mogelijkheid de nieuw voorge-
stelde straf van arrest ook in particuliere inrichtingen te execu-
teren. 

De arreststraf kan voor ten minste 4 uren en voor ten 
hoogste 14 dagen worden opgelegd; tevens wordt de rechter de 
mogelijkheid gegeven te bepalen, dat het arrest in gedeelten 
zal worden ondergaan. Wil deze straf van korte duur reële be-
tekenis hebben, dan is, zoals ook reeds in de Memorie van 
Toelichting werd opgemerkt niet alleen een snelle berechting 
nodig, maar behoort ook de plaats van executie van de straf 
in de nabijheid van de woonplaats van de veroordeelde te lig-
gen. Daar het uiteraard onuitvoerbaar is verspreid over het 
gehele land rijksinrichtingen voor het ondergaan van arrest-
straffen te stichten, zou men — vasthoudende aan het boven-
genoemde beginsel — uitsluitend op de bestaande rijksinrich-
tingen zijn aangewezen, met als gevolg transporten over lange 
afstanden. Daar dit voor straffen van korte duur — variërende 
van enkele uren tot enkele dagen, onoverkomelijke bezwaren 
met zich brengt, zou, bij handhaving van het meergenoemde 
beginsel, de arreststraf het grootste deel van zijn waarde ver-
liezen. Op deze praktische grond is de ondergetekende van 
mening, dat afwijking van het beginsel dat straffen slechts in 
rijksinrichtingen ten uitvoer behoren te worden gelegd, aan-
vaardbaar is. In elk geval acht hij het bezwaar minder groot 
dan het anders niet te vermijden bezwaar, dat deze nuttige 
straf in vele gevallen niet zou kunnen worden gebruikt. De 
straf van plaatsing in een inrichting voor bijzondere tucht heeft 
een geheel ander karakter en duurt ten minste één maand. De 
redenen, die hebben geleid tot afwijking van genoemd beginsel 
met betrekking tot de straf van arrest, gelden niet voor de 
straf van plaatsing in een inrichting voor bijzondere tucht. 
Daarom acht de ondergetekende het niet juist ook voor de 
executie van deze laatste straf particuliere inrichtingen te be-
nutten, enkel op grond van het feit, dat voor de straf van arrest 
een, om praktische redenen noodzakelijke uitzondering, als 
zoeven vermeld, wordt gemaakt. 

Artikelen 
Artikel I 

Artikel 3. Ten vervolge van het gestelde in de Memorie van 
Antwoord op het Voorlopig Verslag over de titels 11—18 van 
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het ontwerp tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe Burger-
lijk Wetboek over de samenhang van artikel 1.15.1 (artikel 
396 B.W.) met artikel 3 van het onderhavige ontwerp, moge 
de ondergetekende mededelen, dat hij na nadere bestudering 
van deze aangelegenheid, bereid is de door de commissie in 
genoemd Voorlopig Verslag gedane suggestie over te nemen. 
Aangezien de aan de instellingen te stellen eisen niet alleen 
zullen gelden wanneer het gaat om een opdracht tot voogdij, 
maar ook wanneer het gaat om andere in de Kindcrbeginselen-
wet voorziene taken — men vergelijke in dit verband artikel 26 
van het ontwerp — komt het de ondergetekende inderdaad 
juister voor die vereisten geheel in de Kinderbeginselenwet te 
enumereren. Het door de Commissie gedane redactievoorstel 
voor het eerste lid van artikel 396 van het Burgerlijk Wetboek 
heeft de ondergetekende evenwel niet ongewijzigd overgeno-
men. Kan zijns inziens enerzijds het vereiste van in Nederland 
gevestigd zijn van de rechtspersoon eveneens zonder bezwaar 
naar de Kinderbeginselenwet worden overgebracht, anderzijds 
geeft hij er de voorkeur aan het zo belangrijke principe welke 
soorten rechtspersonen als voogd in aanmerking komen, reeds 
in het Burgerlijk Wetboek tot uitdrukking te brengen. 

In overeensteming met het bovenstaande is bij Nota van 
Wijzigingen de redactie van het eerste lid van artikel 396 van 
het Burgerlijk Wetboek en van artikel 3 van het onderhavige 
ontwerp geheel herzien. 

Artikel 4. Van de ten aanzien van het eerste lid van dit 
artikel door een aantal leden uitgesproken verheugenis nam 
ondergetekende met genoegen kennis. Bij Nota van Wijzigingen 
zijn in het eerste lid van dit artikel een aantal veranderingen 
aangebracht, welke hierop neerkomen, dat — evenals zulks in 
artikel 3 is geschied — ook hier de soorten rechtspersonen met 
name worden genoemd en dat vereist wordt, dat de bereid-
verklaring schriftelijk geschiedt. 

Artikel 5. Door de maatregel, bedoeld onder 2 sub a van 
artikel 77/i van het ontwerp tot herziening van het kinder-
strafrecht en het kinderstrafprocesrecht is genaamd „plaatsing 
in een inrichting voor afwijkende minderjarigen", acht de 
ondergetekende het juister in overeensteming met deze termino-
logie in het ontwerp Kinderbeginselenwet te spreken van „in-
richtingen voor afwijkende minderjarigen" in plaats van „in-
richtingen voor afwijkenden". In verband daarmede is bij 
Nota van Wijzigingen het eerste lid van dit artikel dienover-
eenkomstig gewijzigd. In het tweede lid van dit artikel is bij 
Nota van Wijzigingen alsnog ingevoegd de bepaling, dat de 
bereidverklaring schriftelijk moet worden afgelegd. 

Artikel 5, lid 3. Met betrekking tot het in dit lid bepaalde 
vroeg een aantal leden zich af, of het wel juist is de goedkeu-
ring van een inrichting afhankelijk te stellen van het inzicht 
van de Minister van Justitie betreffende het benodigde aantal 
plaatsen in een bepaalde categorie van tehuizen. De onder-
getekende is van mening — een mening welke klaarblijkelijk 
door bedoelde leden wordt gedeeld — dat uit een oogpunt van 
efficiency en niet in de laatste plaats van doelmatige besteding 
van overheidsgelden, aan een eventuele overmatige uitbreiding 
van tehuizen in een bepaalde categorie een zekere beperking 
moet kunnen worden gesteld. De ondergetekende wil tevens 
opmerken, dat het reeds jarenlang praktijk is het advies van 
de betreffende groepsfederatie in te winnen, zodat de goed-
keuring niet uitsluitend afhankelijk is van het inzicht van de 
Minister van Justitie. Deze praktijk heeft nimmer tot moeilijk-
heden aanleiding gegeven. 

Artikel 6. In de Memorie van Toelichting is gewezen op de 
bestaande behoefte minderjarigen, wier bestemming nog niet 
is bepaald, onmiddellijk tijdelijk in een verantwoord milieu 
te kunnen opnemen. De taak van het opvangtehuis gaat niet 
verder dan de naam aangeeft; observatie of opvoeding is geen 
doel. De verblijfsduur in het opvangtehuis is vastgesteld op 
ten hoogste een maand; de mogelijkheid van pedagogische be-
invloeding gedurende deze tijd, die een maximum is, lijkt 
gering. 

Omtrent de wenselijkheid zo mogelijk in elk arrondissement 
een — niet op levensbeschouwelijke grondslag gebaseerd — 
opvangtehuis ter beschikking te hebben, bestond in de Natio-
nale Federatie overeenstemming, zij het dat toen nog werd 
gedacht aan een opnameduur van ten hoogste 14 dagen. Het 
College van Advies voor de Kinderbescherming, bij welk 
College het probleem van de oprichting van opvangtehuizen 
overigens nog in behandeling is, kan in beginsel instemmen met 
de oprichting van opvangtehuizen niet op levensbeschouwelijke 
grondslag, zulks gezien de voorziene maximum verblijfsduur 
van één maand. 

Artikel 9. Bij Nota van Wijzigingen is in het eerste lid van 
dit artikel dezelfde wijziging aangebracht als in het eerste lid 
van artikel 5. 

Artikel 10, lid 1. In het Voorlopig Verslag is opgemerkt, 
dat deze bepaling, gelijkluidend aan artikel 15 van de geldende 
wet, de situatie handhaaft dat in vele gevallen een voogdij-
vereniging geen subsidie kan verkrijgen, al.: 

1. wanneer de vereniging de voogdij op zich neemt na ont-
slag van een andere voogd; 

2. wanneer er buiten ontheffing of ontzetting een voorzie-
ziening in de voogdij moet plaats hebben en de kinderen niet 
tevoren aan de raad voor de kinderbescherming zijn toever-
trouwd; 

3. wanneer het betreft een voorziening in de voogdij over 
wezen, ook al heeft voorlopige toevertrouwing plaats gehad. 

De leden, hier aan het woord, spraken de wens uit dat ten 
minste de onder 1 en 2 bedoelde beperkingen zouden komen 
te vervallen. 

Zoals de toenmalige ambtsvoorganger van de ondergetekende 
bij de behandeling van het ontwerp dat tot de wet van 21 
januari 1954, Stb. 29, heeft geleid, in een nota heeft uiteen-
gezet (Zitting 1953—1954 — 3084 no. 5), zijn de in het 
geldende artikel 15 gestelde criteria opgenomen ter benadering 
van de gevallen van ,verwaarloosde jeugd" en ter onderschei-
ding van gevallen, waarin krachtens de Armenwet moet wor-
den voorzien. Dit stelsel heeft over het algemeen voldaan. In 
vele der in het voorlopig verslag onder 1°. genoemde gevalen 
kan de vereniging volgens die criteria wel degelijk voor subsidie 
in aanmerking komen, nl. wanneer zij benoemd wordt in de 
plaats van een uit de voogdij ontslagen vereniging of natuur-
lijke persoon, die i '•dertijd na ontheffing of ontzetting van een 
ouder of ontzetti. .; van een voogd was benoemd. En wat het 
daar onder 2°. vermelde betreft: wanneer, buiten ontheffing 
en ontzetting, een kind van een in leven zijnde ouder in aan-
merking komt om onder voogdij van een vereniging te worden 
gesteld, is dat in de regel juist omdat noch de ouder, noch 
diens omgeving geschikt is om het kind op te voeden en er is 
dan ook reden om het kind, in afwachting van de voogdij-
opdracht aan een vereniging, voorlopig aan de raad voor 
de kinderbescherming toe te vertrouwen. Dit neemt niet weg, 
dat ook na de verbetering, die genoemde wet van 21 januari 
1954 bracht, er in de onder 1 en 2 genoemde categorieën nog 
gevallen kunnen zijn, waarin de regels van het geldende arti-
kel 15 niet voorzien en waarin de subsidiëring mogelijk moet 
zijn. Zo dient de mogelijkheid van subsidiëring steeds verze-
kerd te zijn, wanneer de vereniging een ontslagen rechtspersoon-
voogd opvolgt, die voor subsidiëring in aanmerking kwam. 

De ondergetekende heeft hiertoe bij Nota van Wijzigingen de 
in artikel 10, lid 1, gestelde criteria herzien. De nieuwe redactie 
bestrijkt onder a alle gevallen, waarin de vereniging tot voogdes 
is benoemd tijdens het leven van beide of althans één der 
ouders. Is zij na het overlijden der ouders tot voogdes benoemd, 
dan kan zij voor subsidie in aanmerking komen, hetzij krach-
tens regel b, omdat reeds tijdens het leven van beide of één der 
ouders een derde — vereniging of natuurlijk persoon — tot 
voogd is benoemd of met een voorlopige toevertrouwing is in-
gegrepen en de gezagsuitoefening daarna niet meer in ouder-
lijke handen is gekomen, hetzij krachtens regel c, omdat de na 
het overlijden der ouders benoemde voogd is ontzet moeten 
worden. 
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Artikel 15. De bij Nota van Wijzigingen in het eerste lid 
van dit artikel aangebrachte wijziging komt overeen met die 
van artikel 5, eerste lid, en artikel 9, eerste lid. 

Artikel 17. In het tweede lid van dit artikel wordt gespro-
ken van „een bevel, bedoeld in artikel 372b van het Burgerlijk 
Wetboek". In verband met het feit, dat sedert de wet van 20 
juli 1955, Stb. 323, het woord „bevelen" niet meer in genoemd 
artikel van het Burgerlijk Wetboek voorkomt, is bij Nota van 
Wijzigingen de redactie van het tweede lid van het onderwer-
pelijke artikel bij die van het Burgerlijk Wetboek aangepast. 

Artikel 18. Met betrekking tot het eerste lid van dit artikel 
geldt hetzelfde als hierboven ten aanzien van het tweede lid 
van artikel 17 is opgemerkt. 

Artikel 19. De bij Nota van Wijzigingen in het eerste lid van 
dit artikel aangebrachte wijziging komt overeen met die van 
het eerste lid van de artikelen 5, 9 en 15. 

Artikel 22. De ondergetekende is gaarne bereid in over-
weging te nemen of en in hoeverre bij de uitwerking van dit 
artikel met betrekking tot de geestelijke verzorging vanwege 
niet kerkelijke genootschappen op geestelijke grondslag voorzie-
ningen kunnen worden getroffen, analoog aan die bij het ge-
vangeniswezen, zij het uiteraard in overeenstemming met de 
aard van de onderhavige materie. 

Artikel 23. Een aantal leden merkte op, dat een bepaling 
omtrent loon en zakgeld in particuliere inrichtingen ontbreekt, 
terwijl zulks wel geregeld is voor minderjarigen, die in een rijks-
inrichting zijn opgenomen. Het kwam deze leden gewenst voor 
ook voor de particuliere inrichtingen een bepaling ter zake in 
de wet op te nemen. 

De ondergetekende kan deze mening niet delen. De hier aan 
het woord zijnde leden hebben op meer dan één plaats in het 
Voorlopig Verslag hun vrees voor te ver gaande bemoeienis 
van de overheid naar voren gebracht. De ondergetekende is van 
oordeel, dat de particuilere inrichtingen ter zake vrijheid moet 
worden gelaten. De betreffende inrichting behoort naar zijn 
mening het zakgeld te bepalen en daarin vrij te zijn. Zulks 
brengt echter niet met zich mede, dat alle verstrekte zakgelden 
als subsidiabele kosten worden aangemerkt. De zakgelden van 
niet-loonverdienende minderjarigen worden naar gelang van 
de leeftijd tot bepaalde maxima als subsidiabele kosten aange-
merkt. Met betrekking tot loonverdienende minderjarigen wordt 
ten hoogste met een vierde gedeelte van het loon als zakgeld 
rekening gehouden, zodat bij de vaststelling van subsidie niet 
het volle loon, doch slechts 75 % ervan in mindering van de 
verpleegkosten wordt gebracht. Uiteraard heeft de instelling 
vrijheid meer zakgeld te geven. Het onderwerpelijke artikel 
heeft uitsluitend betrekking op rijksinrichtingen. Voor die in-
richtingen ligt het voor de hand dat het Rijk voorschriften met 
betrekking tot zakgeld geeft; met betrekking tot de particuliere 
inrichtingen past echter terughoudendheid van de wetgever. 

Artikel 24, lid 1. De mening van de hierboven bedoelde 
leden, die betwijfelden of het juist is, het onthouden van bezoek 
een straf te noemen voor het kind, daar dit meestal de ouders 
het zwaarst treft, kan de ondergetekende delen. Er kunnen zich 
uiteraard gevallen voordoen waarin bezoek, bijvoorbeeld 
wegens ongewenste beïnvloeding, bezwaarlijk kan worden toe-
gestaan. In een dergelijk geval behoort de directeur van de 
inrichting bezoek te kunnen weigeren. Zulks geschiedt dan 
echter juist in het belang van het betreffende kind. Het onthou-
den van bezoek uitsluitend als straf voor het kind, acht de 
ondergetekende inderdaad minder goed verdedigbaar. In ver-
band daarmede heeft hij bij Nota van Wijzigingen het ontwerp 
gewijzigd. 

Artikelen 26, lid 1 en 28, lid 1. In verband met de bij Nota 
van Wijzigingen in het ontwerp tot herziening van het kinder-
strafrecht en het kinderstrafprocesrecht aangebrachte veran-
dering in de wijze van ten uitvoerlegging van de maatregel van 
plaatsing in een inrichting voor afwijkende minderjarigen, welke 

op dezelfde wijze zal geschieden als de terbeschikkingstelling 
van de Regering, behoren ook ten aanzien van de tenuitvoer-
legging van eerstgenoemde maatregel bepalingen in het ont-
werp Kinderbeginselenwet te worden opgenomen. Zulks kan, 
naar de mening van de ondergetekende, het eenvoudigst ge-
schieden door in de bepalingen die betrekking hebben op de 
terbeschikkingstelling van de Regering ook de maatregel van 
plaatsing in een inrichting voor afwijkende minderjarigen te 
regelen. Zulks is geschied bij Nota van Wijzigingen, waarbij 
tevens het opschrift van Titel VI een wijziging onderging. 

Artikel 29. Het kwam een aantal leden noodzakelijk voor 
de rechter voor te schrijven bij zijn beslissing over de tenuit-
voerlegging van de straf van arrest rekening te houden met 
de godsdienst van de betrokkene. Het is de ondergetekende niet 
geheel duidelijk of deze leden het oog hebben op het ondergaan 
van arrest op bepaalde dagen (b.v. de zondag), dan wel dat het 
arrest behoort te worden ondergaan in een inrichting van 
dezelfde godsdienst of levensbeschouwing als de betrokkene. 
Hij is echter van mening, dat een voorschrift als door die leden 
bedoeld, in de wet geen aanbeveling verdient. Het zal, gezien 
het bijzondere karakter van de arreststraf en de wenselijkheid 
tenuitvoerlegging er van in gedeelten mogelijk te houden, niet 
uitvoerbaar zijn een voor alle gevallen geschreven deugdelijke 
oplossing te vinden. Om dan toch de meest aanvaardbare oplos-
sing voor elk bepaald geval te verkrijgen, zal de wet de nodige 
soepelheid moeten laten. De ondergetekende is er daarbij van 
overtuigd, dat de rechter attent zal zijn op de godsdienst of de 
levensbeschouwing van de pupil en zijn beslissing omtrent de 
inrichting daarop zoveel mogelijk zal afstemmen. 

Artikel III 
1. In verband met de bij Nota van Wijzigingen in het ont-

werp tot herziening van het kinderstrafrecht en het kinderstraf-
procesrecht aangebrachte verandering in de wijze van tenuit-
voerlegging van de maatregel van plaatsing in een inrichting 
voor afwijkende minderjarigen, welke op dezelfde wijze zal ge-
schieden als de terbeschikkingstelling van de Regering, komt 
het de ondergetekende raadzaam voor deze parallel eveneens te 
trekken met betrekking tot het voorschrift van artikel 98 van 
het Burgerlijk Wetboek. Bij Nota van Wijzigingen is de redactie 
van artikel 98 voornoemd gewijzigd, waardoor ook voor het 
huwelijk van een in een inrichting voor afwijkende minder-
jarigen geplaatste, toestemming van de Minister van Justitie 
nodig is. 

2. Gezien de hierboven besproken wijziging van artikel 98 
van het Burgerlijk Wetboek en het in artikeil 119 van dat wet-
boek bepaalde, bestaat aan de in het ontwerp voorgestelde 
wijziging van het tweede lid van artikel 120 geen behoefte 
meer. 

Volgens artikel 77w van het ontwerp tot herziening van het 
kinderstrafrecht en het kinderstrafprocesrecht is het mogelijk de 
straffen van plaatsing in een inrichting voor bijzondere tucht, 
arrest en geldboete en de maatregelen van terbeschikkingstelling 
van de Regering en plaatsing in een inrichting voor afwijkende 
minderjarigen voorwaardelijk op te leggen, terwijl, ingevolge 
artikel 77y, de mogelijkheid van voorwaardelijke invrijheidstel-
ling van beide eerstgenoemde straffen bestaat. In al deze ge-
vallen wordt een proeftijd van ten hoogste twee jaren opge-
legd, die van rechtswege bij meerderjarig worden eindigt (art. 
77z ontwerp). De minderjarige heeft het derhalve in de hand 
door huwelijk een einde aan de proeftijd te maken, en daarmede 
de mogelijkheid van een last tot tenuitvoerlegging of tot herroe-
ping van de voorwaardelijke invrijheidstelling illusoir te maken. 
Behoeft met betrekking tot genoemde straffen niet voor mis-
bruik terzake te worden gevreesd, bij voorwaardelijke ter-
beschikkingstelling van de Regering en voorwaardelijke plaat-
sing in een inrichting voor afwijkende minderjarigen is zulks 
zeer wel denkbaar. Daarom is bij Nota van Wijzigingen in plaats 
van de oorspronkelijk voorgestelde, een andere volzin aan het 
tweede lid van artikel 120 van het Burgerlijk Wetboek toege-
voegd, waardoor het openbaar ministerie de bevoegdheid krijgt 
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tot stuiting van het huwelijk van een minderjarige, aan wie 
voorwaardelijk de maatregel van terbeschikkingstelling van 
de Regering of van plaatsing in een inrichting voor afwijkende 
minderjarigen is opgelegd, zolang de proeftijd loopt. In ver-
band daarmede is eveneens een aanvulling van artikel 110, 
tweede zin, van het Burgerlijk Wetboek noodzakelijk. 

3 en 4. In verband met de ingevoegde wijziging van artikel 
110 van het Burgerlijk Wetboek, zijn de onder deze punten 
voorgestelde wijzigingen van dat wetboek vernummerd tot 
respectievelijk 4 en 5. 

6. De onder dit punt aan artikel III toegevoegde wijziging 
van het eerste lid van artikel 396 van het Burgerlijk Wetboek, 
is hierboven (bij artikel 3 van het ontwerp) reeds besproken. 

Tengevolge van het vervallen van artikel IV van het oor-
spronkelijk ontwerp — men zie de op 27 februari 1956 inge-
zonden Nota van Wijzigingen — is de wijziging van enige 
andere wetten, waarover de considerans spreekt, thans beperkt 
tot het Burgerlijk Wetboek. In verband daarmede is bij de bij 
deze Memorie gaande Nota van Wijzigingen de considerans op 
dit punt verbeterd. 

De Minister van Justitie. 
S AM KALDEN. 


