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Herziening van het kinderstrafrecht en het 
k inderstrafprocesrech t 

Vaststelling van een nieuwe Beginselenwet voor de 
kinderbescherming en daarmede verband houdende 

wijziging in het Burgerlijk Wetboek. 

NADER VERSLAG 

Nr. 24 

(De vroegere stukken zijn gedrukt in de 
zittingen 1955—1956, 1956—1957, 1957—1958 

en 1959—1960) 
Nadat de vaste Commissie voor Justitie, in welker handen 

de beide onderhavige ontwerpen waren gesteld, daaromtrent 
dato 3 november 1959 haar verslag had uitgebracht, heeft 
zij in verband met een reeks van adressen, welke door orga-
nisaties, werkzaam op het gebied van kinderbescherming en 
kinderrechtspraak, alsnog tot haar werden gericht, aanleiding 
gevonden, de onderwerpelijke materie andermaal in overwe-
ging te nemen. Zij heeft het daarbij nuttig geoordeeld, enige 
vraagpunten met de bewindsman van Justitie mondeling te 
bespreken. Dit mondeling overleg met de Minister heeft op 
22 juni 1960 plaatsgehad. De Minister was daarbij vergezeld 
van de heren mr. O. W. van Ewijk, raadadviseur bij het 
Ministerie van Justitie, mr. J. H. J. Schouten, hoofd Directie 
Kinderbescherming, en mr. G. Delfos, referendaris bij het 
Ministerie van Justitie. 

De commissie heeft bij dit overleg de navolgende vraag-
punten te berde gebracht: 

a. In de kringen van hen, wier taak bij de onderwerpe-
lijke materie nauw betrokken is, wordt van tijd tot tijd de 
gedachte geuit, dat de ontwerpen in feite reeds nu als ver-
ouderd zouden moeten worden beschouwd. Men vraagt zich 
daarbij dan af, of het wel zinvol kan zijn, deze ontwerpen 
tot wet te verheffen. 

In de kring der commissie is naar aanleiding hiervan op-
gemerkt, dat het niet verwonderlijk is, dat de wetgever de 
snelle evolutie op dit gebied niet kan bijhouden. Op zich zelf 
is dit naar haar gevoelen geen reden om het goede, dat in 
de ontwerpen ten opzichte van het huidige recht wordt ge-
boden, niet dankbaar te aanvaarden. 

b. Bijzondere aandacht heeft getrokken de wijziging, welke 
bij de derde nota van wijzigingen (stuk nr. 21) is gebracht 
in artikel 4 van het ontwerp voor een nieuwe Beginselenwet. 
Blijkens de toelichting wil deze wijziging slechts een verdui-
delijking zijn. Een aantal leden der commissie betreurde het 
met sommige van de eerderbedoelde adressen, dat het ont-
werp als gevolg van de wijziging geen enkele bepaling bevat, 
welke betrekking heeft op het voornaamste werk van de in 
artikel 4 aangeduide instellingen, die zich — zoals het ont-
werp zegt — het verlenen van leiding en bijstand aan gezins-
voogden en patroons ten doel stellen. De hierbedoelde leden 
der commissie zouden het toejuichen, indien aan deze taak 
in de wet fundering zou worden verschaft. 

c. Het heeft de aandacht van de commissie getrokken, dat 
in een van de eerderbedoelde adressen de suggestie werd 
gedaan, dat de rechtspositie der gezinsvoogdij-instellingen zo-
danig wordt geregeld, dat zij als zodanig met het toezicht 
worden belast. Door een aantal leden der commissie werd 
deze suggestie prematuur geacht, doch niettemin is de zaak 
van genoegzaam gewicht om haar in het overleg met de be-
windsman aan de orde te stellen. 

Tot zover een korte weergave van de vraagpunten. 
Ad a. De Minister wees er vooreerst op, dat middeler-

wijl negen jaren zijn verstreken sedert het tijdstip, waarop de 
z.g. commissie-Overwater, die tot taak had van advies te 
dienen omtrent de richting, waarin het Rijkstucht" en Op-
voedingswezen en in verband daarmede het kinderstrafrecht 
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zich zouden moeien bewegen, haar rapport uitbracht. Inder-
daad heeft de ontwikkeling gedurende die negen jaren niet 
stilgestaan. De bewindsman was echter van oordeel, dat niet 
juist is de opvatting, als zouden door de voortgeschreden 
evolutie de onderhavige wetsontwerpen zonder meer als ver-
ouderd mogen worden betiteld. 

Van de huidige voorstellen kan worden gezegd, dat zij aan 
de tegenwoordige eisen van de kinderbescherming zijn aan-
gepast, terwijl daardoor voorts een verdere ontwikkeling geens-
zins wordt uitgesloten. Het niet tot wet verheffen van de 
ontwerpen zen ten gevolge hebben, dat de herziening van 
het kinderstrafrecht nog verder naar de toekomst werd ver-
schoven. Met het uitbrengen van een rapport door een nieuw 
in te stellen commissie en het opstellen van nieuwe wetsont-
werpen op grondslag van dat rapport zouden wederom enke-
le jaren zijn gemoeid, jaren, waarin de ontwikkeling uiter-
aard evenmin stil zou staan. Zolang trouwens niet concreet 
wordt aangegeven, in welke richting verder gaande vernicu-
wing zou moeten worden toegepast, kan de wenselijkheid 
daarvan bezwaarlijk worden beoordeeld. De bewindsman gaf 
er verre de voorkeur aan, dat de aanhangige wetsvoorstel-
len in veilige haven worden geloodst. Daarna kan men dan 
verder zien. De commissie deelt dit gevoelen. 

Ad b. Aan de wens van een aantal leden der commissie, 
dat aan de voornaamste taak van de in artikel 4 van het 
ontwerp voor een nieuwe Beginselenwet voor de kinderbe-
scherming bedoelde instellingen in de wet fundering zou wor-
den gegeven, wilde de Minister gaarne tegemoet komen. De 
bewindsman achtte het echter gewenst, deze wettelijke basis 
niet in het genoemde artikel 4 op te nemen, doch in artikel 
366 van het Burgerlijk Wetboek, alwaar de benoeming van 
de gezinsvoogd en de leiding op zijn toezicht regeling vinden. 
De Minister verklaarde dit doel te willen bereiken door het 
voorstellen van een nieuw derde lid van genoemd artikel 366 
van deze strekking: 

„In de regel wint de kinderrechter, alvorens tot deze be-
noeming over te gaan, het gevoelen in van een in het arron-
dissement gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende vereni-
ging, stichting of instelling van weldadigheid, die aan daartoe 
bij de Beginselenwet voor de kinderbescherming gestelde eisen 
voldoet. Hij roept zoveel mogelijk de medewerking van zo-
danige instelling in, bij het uitoefenen van de leiding van dit 
toezicht.". 

De bewindsman merkte verder op. dat. indien artikel 366 
Burgerlijk Wetboek op deze wijze wordt aangevuld, artikel 4 
van het ontwerp voor de nieuwe Beginselenwet weer in zijn 
oude redaciie. te weten de redactie van vóór de derde nota 
van wijzigingen, kan worden hersteld, omdat de woorden ,.een 
opdracht daartoe" dan terecht terugslaan op het verlenen van 
leiding en bijstand aan gezinsvoogden. 

Derhalve zal de vierde nota van wijzigingen voor genoemd 
artikel 4 de navolgende tekst voorstellen: 

, ,1 . Aan een in Nederland gevestigde, rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereniging, stichting of instelling van weldadigheid, 
welke zich het verlenen van leiding en bijstand aan patroons 
en gezinsvoogden, het verlenen van hulp en steun aan voor-
vvaardelijk veroordeelde, invrijheidgestelde of ontslagen min-

en de nazorg ten doel stelt, kan op haar verzoek 
of na haar bereidverklaring een opdracht daartoe worden ge-
geven, indien zij zich hlijkens schriftelijke, door Onze Minister 
aanvaarde, verklaring van haar bestuur onderwerpt aan bij 
algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden. 

2. Deze voorwaarden betreffen het aan de instelling ver-
bonden personeel, de wijze van leiding, bijstand en toezicht, 
alsmede de inrichting van de administratie. 

3. Het toezicht op de naleving der voorwaarden berust bij 
Onze Minister, die daarin word! bijgestaan door de raden voor 
de kinderbescherming.". 

De commissie kan zich over het algemeen met de strek-
king van het betoog van de bewindsman verenigen. 

Ad c. Hen wijziging van de positie der gezinsvoogdij-instel-
lingcn in dier voege, dat zij wettelijk met de uitvoering der 
gezinsvoogdijen zouden worden belast, zou neerkomen op een 
fundamentele wijziging van het instituut der ondertoezicht-
stelling. De Minister wees erop, dat het Burgerlijk Wetboek 
ervan uitgaat, dat een natuurlijk persoon tot gezinsvoogd wordt 
benoemd en de leiding van het toezicht berust bij de kindcr-
rechter, Dit principe ligt aan een aantal bepalingen ten grond-
slag. Vervanging van bedoeld beginsel zou de noodzaak van 
wijziging van een gehele reeks bepalingen met zich voeren. 
Het leek de Minister niet juist, zulk een ingrijpende wijziging 
van het in het Burgerlijk Wetboek geregelde instituut van de 
ondertoezichtstelling in het kader van een herziening van het 
kinderstrafrecht tot stand te brengen. 

Een meer voorzichtige benadering van de materie is het 
voorstel, naar aanleiding van vraagpunt h geopperd, een voor-
stel, dat aan een nieuwe ontwikkeling mogelijkheden biedt 
zonder aanstonds dwingend een bepaalde oplossing voor te 
schrijven. 

De commissie kan zich met het door de Minister voorge-
stane beleid: dit punt niet in het kader van de onderhavige 
wetsontwerpen aan de orde te stellen, verenigen. Een aantal 
leden was nochtans van oordeel, dat de ontwikkeling zeer wel 
in de richting zou kunnen gaan van een overnemen van de 
taak, welke thans nog primair door de kinderrechters wordt 
vervuld, door de op dit gebied werkzame verenigingen. Het 
ging hier naar hun oordeel wezenlijk om beleidswerk, niet om 
rechterlijk werk. Deze leden wensten evenwel vooralsnog het 
primaat te laten bij de kinderrechter, al moest er naar hun 
gevoelen voor worden zorg gedragen, dat men een stuk ver-
antwoordelijkheid doet berusten bij de gezinsvoogdij-vereni-
gingen; alleen zo kan men verwachten, dat deze hun taak bij 
de ondertoezichtstelling met geestdrift zullen blijven vervullen. 

Fn dit verband achtten zij het van belang, dat de kinder-
rechter niet dan in geval van uiterste noodzaak de vereniging 
of de aangestelde gezinsvoogd passeert bij het nemen van be-
leidsbeslissingen ten aanzien van het kind. Voor een ruime taak 
van de gezinsvoogdijverenigingen is trouwens zeker plaats, ge-
zien de geringe outillage, waarover kinderrechters plegen te 
kunnen beschikken. 

Andere leden, die evenzeer voor de huidige situatie het 
primaat van de kinderrechter aanvaardbaar achtten, zagen het 
niet als geheel bevredigend, dat enerzijds de kinderrechter door 
zijn primaat in zekere zin boven de gezinsvoogdijverenigingen 
staat, hij echter anderzijds in belangrijke mate van deze ver-
cnigingen afhankelijk is. Ook deze leden waren van mening, 
dat de kinderrechters over een te geringe outillage plegen te 
beschikken, doch naar hun oordeel moest een verbetering 
van de huidige situatie niet langs een andere weg worden 
gezocht, maar door aan de kinderrechters die outillage ter 
beschikking te stellen, welke zij behoeven voor hun taak. 

De Minister merkte ten antwoord op. dat er een aanmerkelijk 
verschil is tussen enerzijds de gewone voogdij, die wel aan een 
voogdijvereniging wordt opgedragen, anderzijds de gezins-
voogdij. Het gaat bij de gezinsvoogdij om een ingrijpen in de 
ouderlijke macht, die op zich zelf in stand wordt gelaten. De 
kinderrechter, die tot de gezinsvoogdij besluit, behoort te weten, 
wie zal optreden als gezinsvoogd. Deze beslissing behoort niet 
te worden overgelaten aan het bestuur ener vereniging. De 
verhouding tussen de kinderrechter en de vereniging is als die 
van kapitein en loods. Terwijl de loods zijn taak vervult, zal 
de kapitein toch steeds kunnen ingrijpen, hij blijft verantwoor-
delijk. De bewindsman was van mening, dat de omstandigheid, 
dat van tijd tot tijd de kinderrechter vereniging of gezinsvoogd 
passeert, in de praktijk niet van veel betekenis is en in elk 
geval geen grond oplevert om het primaat aan de kinderrechter 
te ontnemen. 

De bewindsman merkte ten slotte nog op, dat door een 
kinderrechter gewezen is op de wenselijkheid van toevoeging 
van een raadsman, indien een minderjarige voor de rechter 
moet verschijnen in verband met een vordering tot tenuitvoer-
legging van een voorwaardelijk opgelegde straf. 
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Daar een dergelijke toevoeging inderdaad wenselijk moet 

worden geacht, kon de Minister ervoor gevoelen, bij de vierde 
nota van wijzigingen ook op dit punt een voorziening in te 
lassen. 

Ook zei de Minister nog enkele kleine wijzigingen van zuiver 
redactionele aard te willen aanbrengen. 

De commissie heeft het van belang geoordeeld, het boven-
staande ter aanvulling van de reeds uitgebrachte eindverslagen 
ter kennis van de Kamer te brengen. 

Aldus vastgesteld 17 oktober 1960. 

OUD 
WTTEWAALL VAN STOETWEGEN 
VAN DEN HEUVEL 
VAN RIJCKEVORSEL 
VAN DOORN 
VAN DEN TEMPEL 
VERSTEEG 
MEULINK 
BERKHOUWER 
VROLIJK 
BAETEN 
SCHILTHU1S 
KRANENBURG. 


