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Inleiding 
 

Na het volgen van meerdere familie- en jeugdrecht vakken en tweeënhalf jaar werkzaam te zijn geweest 

bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Amsterdam ontkom ik niet aan het refereren aan het 

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: IVRK). Inmiddels is de term IVRK als 

juridisch jargon doorgesijpeld naar mijn dagelijkse vocabulaire en heb ik het te pas en te onpas over het 

IVRK – ik begrijp dat dit een beroepskwaal is voor juristen. Na de publicatie van de KidsRights index 

in 2016, waarin Nederland op de 13e plek is gerangschikt, is het IVRK als onderwerp voor mijn 

masterscriptie mij gaan interesseren. Zoals ik al eerder noemde, ik refereer graag aan het IVRK. Sterker 

nog, tijdens mijn stage bij een advocatenkantoor is mij tijdens het schrijven van verzoekschriften en 

andere stukken medegedeeld om vooral gebruik te maken van het IVRK en dit waar mogelijk ook te 

noemen. “Artikel 3 IVRK, in het belang van het kind” is dan ook een zin die ik mezelf eigen heb 

gemaakt. Maar wat voor nut heeft het om telkens een beroep op het IVRK te doen? Is het niet reeds 

voldoende om een beroep te doen op het Nederlands recht? Of bestaat voor de verdragsbepalingen van 

het IVRK geen equivalent in het Nederlands recht? Komt dit doordat Nederland het IVRK niet volledig 

heeft geratificeerd? Wordt het IVRK in de rechtspraktijk wel toegepast? Kortom, welke rol speelt het 

IVRK in de Nederlandse rechtspraak? 

 
Er is reeds in drie jurisprudentieonderzoeken onderzoek gedaan naar de doorwerking van het IVRK in 

de Nederlandse rechtspraak.1 Elk onderzoek betreft een bepaalde periode na de inwerktreding van het 

IVRK in Nederland. Ruitenberg deed onderzoek naar de periode 1995 – 2002. Het eerste onderzoek van 

De Graaf e.a. betrof de periode 1 januari 2002 – 1 september 2011 en het tweede onderzoek van De 

Graaf e.a. betrof de periode 1 september 2011 – 1 september 2014. Door de eerdere onderzoekers is 

aangestipt dat het een goede zaak zou zijn dat opvolgende jurisprudentieonderzoeken plaatsvinden, 

zodat de ontwikkeling van de doorwerking van het IVRK steeds in kaart kan worden gebracht. Dit is de 

aanleiding voor mij geweest om dit jurisprudentieonderzoek te doen en vast te leggen in een scriptie. Ik 

hoop met deze scriptie het stokje wat betreft de periode 1 januari 2014 – 1 januari 2019 over te nemen. 

Het doel van deze scriptie is, zoals ook in de eerdere jurisprudentie onderzoeken naar het IVRK is 

aangegeven, om een jurisprudentieoverzicht op te stellen dat inzicht geeft in de stand van zaken met 

betrekking tot de toepassing van het IVRK in Nederland.2 Aan de hand van dit overzicht kan vervolgens 

de ontwikkeling van de doorwerking van het IVRK vergeleken worden met de resultaten van de 

voorgaande onderzoeken.  

 

Mijn onderzoeksvraag luidt als volgt: “Op welke wijze werkt het IVRK door in de Nederlandse 

rechtspraak in de periode van 1 september 2014 tot 1 januari 2019?  

Deze periode sluit aan bij de datum waarop het laatste jurisprudentie onderzoek is geëindigd. Verder 

heb ik gekozen voor de einddatum van 1 januari 2019 omdat dit in het tijdpad van het schrijven van 

mijn scriptie een logisch eindpunt was. Deze scriptie begint met een algemeen hoofdstuk over het IVRK. 

Hoe is dit verdrag ontstaan en wat is het doel geweest van dit verdrag? In hoofdstuk 2 bespreek ik de 

onderzoeksresultaten van de drie voorgaande jurisprudentieonderzoeken uit 2003, 2012 en 2015, 

hiervoor houd ik een artikelsgewijze volgorde aan. In hoofdstuk 3 zal ik mijn eigen 

jurisprudentieonderzoek (2019) bespreken, eveneens in een artikelsgewijze volgorde. Tenslotte 

vergelijk ik in hoofdstuk 4 de onderzoeksresultaten van de drie voorgaande onderzoeken en mijn eigen 

onderzoek. Ook bespreek ik in het laatste hoofdstuk een aantal bevindingen uit de literatuur. Ik sluit 

mijn scriptie af met een conclusie. Bij het schrijven van deze scriptie heb ik, naast de eerdere 

jurisprudentieonderzoeken, alsmede mijn eigen jurisprudentieonderzoek, mij ook gebaseerd op de 

literatuur en de parlementaire geschiedenis van het IVRK.  

 
1
 Ruitenberg 2003; De Graaf e.a. 2012; De Graaf e.a. 2015.  

2 De Graaf 2015, p. IX.  
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Hoofdstuk 1 – Het internationaal verdrag inzake de rechten van het 
kind 
 
Het IVRK is inmiddels een begrip in het familie- en jeugdrecht, maar dit is niet altijd zo geweest. In het 

verleden heeft men zich weleens afgevraagd wat de toegevoegde waarde is van dit verdrag. Een van de 

belangrijkste redenen is dat dit verdrag allesomvattend is en alle rechten van kinderen bundelt. Het gaat 

dan niet alleen om de burgerlijke en politieke rechten, maar ook om de economische, sociale en culturele 

rechten.3 Daarnaast is het verdrag een uitdrukking van de visie op kinderen inhoudende dat kinderen 

mensen zijn, mensen op weg naar volwassenheid. Dit is een optimistisch kind- en mensbeeld en zet 

daarmee ook de toon van het verdrag, het verdrag reikt namelijk verder dan alleen de bescherming van 

kinderen.4 Het IVRK is te beschouwen als een minimumvoorziening en heeft inmiddels in 196 landen 

werking.5  

 

In dit hoofdstuk zal ik de ontstaansgeschiedenis van het IVRK bespreken. Tevens komen ook de 

Facultatieve Protocollen en het Comité inzake de Rechten van het Kind ter sprake. Daarnaast wordt ook 

de rol van het IVRK in Nederland besproken. 

 

1.1 Ontstaansgeschiedenis IVRK 

1.1.1 Verklaring van Genève  
Na de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog werd in 1924 de Verklaring van de rechten van het 

kind door de Assemblée van de Volkenbond tijdens haar vijfde zitting aangenomen. 6  De verklaring 

was het initiatief van de organisatie Save the Children Fund, in 1919 opgericht door Eglantye Jebb.7 De 

verklaring, ook bekend als de Verklaring van Genève, kende vijf artikelen:  

- Recht op normale ontwikkeling; 

- Recht op voedsel, gezondheidszorg en zorg; 

- Recht als eerste op hulp; 

- Bescherming tegen uitbuiting; 

- Opvoeding tot dienstverlening aan anderen.  

Met deze verklaring wilde men het meest noodzakelijke voor kinderen kunnen garanderen.8 In die tijd 

had men een optimistische houding ten aanzien van het internationale recht. Het idee was dat het 

internationale recht een positieve invloed zou hebben op internationale samenwerking, het bevorderen 

van de vrede en de toepassing van mensenrechten.9 De Verklaring van Geneve is gebaseerd op de 

volgende boodschap: “mankind owes the child the best it has to give”. In deze boodschap is de na-

oorlogse mentaliteit goed te herkennen. Op deze boodschap wordt ook in latere verdragen 

voortgeborduurd.10  

 

1.1.2 Verklaring inzake de Rechten van het Kind 
Na de Tweede Wereldoorlog werd in 1946 door de Verenigde Naties (hierna: VN) het United Nations 

Children’s Emergency Fund opgericht. In hetzelfde jaar werden ook de voorbereidingen voor een 

nieuwe Verklaring inzake de Rechten van het Kind door de commissie Sociale Aangelegenheden van 

de VN gestart. Twee jaar later, in 1948, kwam de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

(hierna: UVRM) tot stand. De UVRM wordt gezien als een reactie op het fascisme, nationaal-socialisme 

en racisme van de Tweede Wereldoorlog. De verklaring is van toepassing op alle mensen, waaronder 

 
3 Bruning e.a. 2016, p. 28.  
4 Blaak e.a. 2013, p. 33. 
5 http://indicators.ohchr.org/ (laatstelijke geraadpleegd op 27 augustus 2019) 
6 Kaime 2011, p. 13. / Kamerstukken II 1992/93, 22 855 (R1451), nr. 3, p. 1. 
7 Blaak e.a. 2013, p. 33. 
8 Kamerstukken II 1992/93, 22 855 (R1451), nr. 3, p. 1.  
9 Blaak e.a. 2013, p. 33. 
10 Kaime 2011, p. 13.  

http://indicators.ohchr.org/
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dus ook kinderen, maar het was niet mogelijk om op deze rechten voor een rechter beroep te doen.11 

Daarnaast was de verklaring, hoewel van toepassing op kinderen, niet specifiek geschreven vanuit hun 

beste positie.12  

 

De verklaring van Genève was volgens de Commissie voor Sociale Aangelegenheden een belangrijk 

uitgangspunt voor de Verklaring Inzake de Rechten van het Kind, maar de verklaring van Genève 

vertegenwoordigde niet meer de huidige opvattingen met betrekking tot de bescherming van kinderen.13 

De Verklaring Inzake de Rechten van het Kind werd op 20 november 1959 unaniem aangenomen door 

de Veertiende Algemene Vergadering van de VN.14 Deze verklaring bestond uit tien algemene 

beginselen:  

- Non-discriminatie; 

- Bijzondere bescherming om zich te kunnen ontwikkelen; 

- Recht op naam en nationaliteit;  

- Recht op sociale zekerheid en gezondheidszorg (inclusief pre- en postnatale zorg voor de 

moeder); 

- Bijzondere zorg voor gehandicapte kinderen; 

- Recht op liefde, begrip en ouderlijke zorg; 

- Recht op onderwijs; 

- Recht om als eerste hulp te krijgen; 

- Bescherming tegen mishandeling, uitbuiting en kinderarbeid; 

- Opvoeding tot begrip en verdraagzaamheid, tot vrede en vriendschap.  

Een primeur voor deze verklaring was dat het de eerste verklaring is waarin de zogenaamde klassieke 

vrijheidsrechten in verband met kinderen werd gebracht. In deze verklaring werd namelijk het recht op 

naam en nationaliteit erkend.15 Daarnaast zijn in de tien algemene beginselen niet alleen de materiële 

behoeften van het kind opgenomen, maar ook de behoefte aan liefde en begrip en andere immateriële 

aangelegenheden.16  

 

1.1.3 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
Na verloop van tijd vond men dat een bij resolutie aangenomen verklaring niet meer voldoende was 

voor de waarborging van de rechten van kinderen. Een verdrag zou de werking van de rechten 

aanzienlijk versterken. Derhalve heeft de regering van Polen op 7 februari 1978 een voorstel ingediend 

om van de Verklaring inzake de Rechten van het Kind een verdrag te maken.17 Dit voorstel werd echter 

afgewezen, omdat men vond dat het een hele categorie rechten oversloeg. In dit voorstel werden 

opgenomen de sociale, culturele en economische rechten en kwam grotendeels overeen met de 

Verklaring van 1959. De Algemene Vergadering besloot dat een nieuwe tekst moest worden opgesteld 

onder toezicht van de Mensenrechtencommissie. Het idee van de Algemene Vergadering was dat de 

nieuwe tekst al in 1979, het door de VN uitgeroepen Internationale Jaar van het Kind, af zou zijn. 

Uiteindelijk heeft het tien jaar geduurd voordat het proces van onderhandelingen was afgerond. Voor 

het proces van onderhandelingen werd een speciale Open-ended Working Group gevormd. In deze groep 

werden de landen vertegenwoordigd door regeringsvertegenwoordigers. Zij kwamen elke week bijeen 

om een aantal onderdelen van het ontwerpverdrag te bespreken. Bij dit proces zijn ook een aantal 

internationale non-gouvernementele organisaties (hierna: ngo’s) betrokken. Zij waren verenigd in een 

ngo-werkgroep waarbij Defence for Children het voorzitterschap bekleedde. Een belangrijk kritiek punt 

dat door zowel de Staten als de verschillende organisaties naar voren werd gebracht was de vorm van 

de artikelen. De artikelen in de Verklaring van 1959 waren op zodanige wijze geformuleerd dat zij zich 

niet leenden voor directe toepasbaarheid in het nationale recht.18 Dit wilde men anders aanpakken in het 

 
11 Kamerstukken II 1992/93, 22 855 (R1451), nr. 3, p. 1.  
12 Kamerstukken II 1992/93, 22 855 (R1451), nr. 3, p. 1.  
13 Kamerstukken II 1992/93, 22 855 (R1451), nr. 3, p. 2. 
14 Kamerstukken II 1992/93, 22 855 (R1451), nr. 3, p. 2. 
15 Blaak e.a. 2013, p. 34. 
16 Kamerstukken II 1992/93, 22 855 (R1451), nr. 3, p. 2.  
17 Kamerstukken II 1992/93, 22 855 (R1451), nr. 3, p. 2. 
18 Kamerstukken II 1992/93, 22 855 (R1451), nr. 3, p. 2. 
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verdrag. De totstandkoming van dit verdrag heeft lang geduurd en de reden hiervoor was dat er op basis 

van consensus werd gewerkt. Men wilde dat de acceptatiegraad van dit verdrag zo groot mogelijk was 

en koos er daarom voor om op basis van consensus te werken. Dit brengt met zich mee dat het lastiger 

is om tot overeenstemming te komen gezien de verschillen in cultuur, religie, rechtssystemen en 

politieke en economische omstandigheden tussen de lidstaten. De artikelen in het verdrag zijn derhalve 

de uitkomst van compromissen.19 Het ontwerpverdrag werd op 23 februari 1989 bij de 

Mensenrechtencommissie ingediend. Het verdrag en het voorstel van Polen verschillen in zoverre dat in 

het verdrag ook participatierechten voor kinderen zijn toegevoegd. Het gaat dan om de rechten: vrijheid 

van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en vrijheid van vereniging en vergadering. De Algemene 

Vergadering van de VN aanvaardde het verdrag unaniem op 20 november 1989. Op 26 januari 1990 

hebben zestig landen in het gebouw van de VN in New York gezamenlijk en tegelijkertijd het verdrag 

ondertekend. Op 2 september 1990 werd het verdrag door de twintigste staat geratificeerd, waardoor het 

verdrag in werking trad.20 

 

Het IVRK is een uniek verdrag. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de VN dat zoveel staten 

bij elkaar kwamen om samen en tegelijkertijd een verdrag te ondertekenen. Ook het feit dat het verdrag 

binnen enkele maanden na aanvaarding al in werking trad, was nog niet eerder voorgekomen. Daarnaast 

is het IVRK ook uniek omdat dit verdrag door bijna alle staten op de wereld geratificeerd is.21 Van de 

196 staten die het verdrag hebben ondertekend, heeft alleen de Verenigde Staten het IVRK (nog) niet 

geratificeerd.22 Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind heeft sinds 8 maart 1995 

werking in Nederland.23 Opmerkelijk is ook dat het IVRK een normatief karakter heeft. Dit blijkt uit de 

formulering van de verdragsbepalingen, deze zijn namelijk niet specifiek uitgewerkt. Het IVRK is een 

minimumvoorziening en een internationale standaard waarover men het op regeringsniveau eens is 

geworden. Dit maakt dat het IVRK een toetsingskader is ten behoeve van nationale wetgeving. Dit wordt 

gezien als de kracht van het IVRK.24  

 

1.1.4 Facultatieve Protocollen 
Het verdrag is op 25 mei 2000 uitgebreid met twee facultatieve protocollen. Deze protocollen zijn door 

de Algemene Vergadering van de VN aangenomen ter bescherming van kinderen in gewapende 

conflicten en kinderen die verhandeld en geëxploiteerd worden. Het eerste facultatieve protocol over de 

betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten is op 12 februari 2002 in werking getreden. 

Nederland heeft dit protocol op 24 september 2009 geratificeerd en op 24 oktober 2009 is het protocol 

in werking getreden. Het tweede facultatieve protocol over de handel van kinderen, prostitutie en 

pornografie is op 18 januari 2002 in werking getreden. Nederland heeft dit protocol op 23 augustus 2005 

geratificeerd en op 23 september 2005 is het protocol in werking getreden.25  

 

Op 19 december 2011 is een derde Facultatief Protocol bijgekomen. Dit protocol roept een 

kennisgevingsprocedure over het IVRK bij het Comité voor de Rechten van het Kind in het leven. Het 

initiatief van dit derde Facultatief Protocol is afkomstig van een groep kinderrechtenorganisaties. In 

maart 2008 heeft deze groep bij de Algemene Vergadering van de VN een verzoek gedaan tot oprichting 

van een werkgroep. In juni 2009 heeft de Human Rights Council bij resolutie een open-ended-werkgroep 

opgesteld. De werkgroep heeft de haalbaarheid van een klachtenprocedure bij het IVRK onderzocht, 

daarbij maakte zij gebruik van verschillende bijdragen van diverse kinderrechtenexpersts, ngo’s en de 

voorzitter en vicevoorzitter van het Comité. De Human Rights Council heeft bij resolutie van 24 maart 

2010 de werkgroep gemandateerd een concepttekst op te stellen voor een nieuw Facultatief Protocol.26 

 
19 Kaime 2011, p. 3.  
20 Blaak e.a. 2013, p. 35.  
21 Kaime 2011, p. 3. 
22 Bruning e.a 2016, p. 27-28.  
23 Bruning e.a 2016, p. 27. 
24 Blaak e.a. 2013, p. 47. 
25 Blaak e.a. 2013, p. 35. 
26 Philips 2012, p. 2.  
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Drie maanden na de ratificatie door de tiende Staat is het derde Facultatieve Protocol op 14 april 2014 

in werking getreden. Nederland heeft dit Protocol echter nog niet geratificeerd.  

 

1.1.5 Het Comité inzake de Rechten van het Kind  
Het Comité inzake de Rechten van het Kind is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van 

het IVRK. Het Comité is bij het IVRK ingesteld en zou uit tien deskundigen moeten bestaan (zie artikel 

43 lid 2 IVRK). Op dit moment bestaat het Comité uit achttien onafhankelijke deskundigen.27 De 

uitbreiding van het Comité vond plaats bij amendement en was nodig omdat de werkdruk van het Comité 

te hoog werd. Verder vond men ook dat tien leden geen goede weerspiegeling waren van het aantal 

lidstaten.28 De deskundigen worden gekozen door de lidstaten. Het Comité komt drie keer per jaar bij 

elkaar om te vergaderen en deze vergadering duurt vier weken. Hun vergaderplaats is Genève.29  

 

Op grond van artikel 44 lid 1 IVRK moeten verdragsstaten twee jaar nadat zij het verdrag geratificeerd 

hebben hun eerste rapport indienen bij het Comité. In dit rapport moet worden opgenomen welke 

maatregelen de Staat heeft genomen om de verdragsbepalingen te realiseren en ook wat de 

ontwikkelingen van deze maatregelen zijn. Ook moet in dit rapport een overzicht van wettelijke 

regelingen met betrekking tot minderjarigen in de verdragsstaat worden opgenomen. Na dit eerste 

rapport moeten de verdragsstaten elke vijf jaar opnieuw een rapport indienen bij het Comité.30 Om de 

rapportageverplichting van de lidstaten te verlichten zijn de core-documents in het leven geroepen. De 

richtlijnen van de verschillende verdragsorganen van de VN zijn in een document gecomprimeerd en 

aan de lidstaten rondgestuurd. Aan de lidstaten werd de opdracht gegeven om met behulp van het 

gecomprimeerde document van richtlijnen een core-document op te stellen en aan de Secretaris-

Generaal toe te sturen. Het core-document wordt vervolgens tezamen met het inhoudelijk deel van het 

rapport aan de verschillende verdragsorganen doorgestuurd.31 De richtlijnen voor het IVRK groeperen 

het verdrag in acht secties: algemene implementatiemaatregelen, definitie van het begrip van het kind, 

algemene beginselen, burgerrechten- en vrijheden, familie, omgeving en alternatieve zorg, 

gezondheidszorg en welzijn, onderwijs, ontspanning en culturele activiteiten, speciale 

beschermingsmaatregelen. Naast de bespreking van deze onderwerpen moet het rapport de belangrijkste 

wetteksten en andere nationale wetten, gedetailleerde statistische gegevens en indicatoren op het gebied 

van jeugdstafrechtsvoorschriften bevatten.32  

 

Het Comité dient elke twee jaar een rapport in bij de Algemene Vergadering van de VN via de 

Economische en Sociale Raad. Het Comité heeft verder geen bevoegdheden om sancties op te leggen. 

Op grond van artikel 45 IVRK bestaat een verdragsrechtelijke verplichting om de landenrapporten 

openbaar te maken. Deze bepaling dient de daadwerkelijke toepassing van het IVRK te bevorderen. De 

openbaarmaking maakt ook de betrokkenheid van ngo’s mogelijk. De ngo’s en andere internationale 

organisaties kunnen hun bevindingen aan het Comité rapporteren. De rapporten die door de ngo’s en 

andere internationale organisaties worden ingediend, worden in bijeenkomsten van de Pre-sessional 

Working Group van het Comité besproken. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de vierde week van 

een sessie van het Comité en daaropvolgend wordt in een volgende sessie het rapport dat door een Staat 

is ingediend besproken. De bespreking van het rapport van een Staat vindt in het openbaar plaats en 

wordt afgesloten met het oordeel van het Comité, dit wordt vervolgens vastgelegd in de concluding 

observations. Elke Staat krijgt afzonderlijke concluding observations en hierin is terug te lezen wat de 

vooruitgang is van de Staat, van welke problemen en tekortkomingen in de implementatie van het 

verdrag sprake is en ook geeft het Comité concrete aanbevelingen voor acties ter verbetering van de 

implementatie.33 Volgens Doek heeft dit proces van rapportage en beoordeling een positieve invloed op 

de naleving van recht uit het IVRK door de Staten. Bij de Staten wordt op zijn minst bewustwording 

 
27 Blaak e.a. 2013, p. 47. 
28 Doek 2007, p. 2-3.  
29 Doek 2007, p. 2.  
30 Blaak e.a. 2013, p. 47. 
31 Mijnarends 2000, p. 83. 
32 Mijnarends 2000, p. 83.  
33 Doek 2007, p. 3.  
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gecreëerd waarbij de Staten kunnen reflecteren op de verplichtingen uit het Verdrag. Als gevolg hiervan 

leidt dit ook vaak tot een versnelling in de ontwikkeling en implementatie van nieuwe wetgeving.34  

 

Het Comité is ook verantwoordelijk voor de rapportage van de implementatie van de Facultatieve 

Protocollen. De Staten moeten bij de Facultatieve Protocollen ook twee jaar na ratificatie een rapport 

indienen bij het Comité over de implementatie hiervan. Na deze eerste rapportage, wordt de rapportage 

van de facultatieve protocollen meegenomen in de vijfjarige landenrapportage.35 Met de inwerktreding 

van het derde Facultatieve Protocol heeft het Comité een taak erbij gekregen. Het derde Facultatief 

Protocol maakt het mogelijk voor individuen en groepen individuen om een klacht in te dienen bij het 

Comité. Dit klachtrecht staat ook open voor mensenrechteninstituten, de (Kinder)ombudsman en ngo’s 

die namens een individu of groep individuen optreedt. Verder mogen ook Staten die het protocol 

geratificeerd hebben een klacht indienen tegen een andere Staat die ook het protocol geratificeerd heeft. 

De werkwijze bij een ingekomen klacht is als volgt. Het Comité probeert eerst tot een schikking te 

komen. In het geval dit niet lukt zal het Comité de klacht behandelen en onderzoek doen naar grove of 

stelselmatige schendingen van het Verdrag. Bij de behandeling van de klachten zal het belang van het 

kind leidend zijn. Het Comité kan geen bindende uitspraken doen, maar zij krijgt wel de bevoegdheid 

om tijdelijke maatregelen te treffen om mogelijke nadelige gevolgen van het indienen van een klacht 

voor het slachtoffer te voorkomen. Ondanks het feit dat het Comité geen bindende uitspraken kan doen, 

gaat men ervan uit dat er wel een corrigerende werking uit gaat van de uitspraken en aanbevelingen van 

het Comité.  

 

Het Comité is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van zogenoemde general comments bij de 

artikelen van het IVRK. Dit zijn gezaghebbende leidraden voor de interpretatie van de artikelen uit het 

IVRK voor de lidstaten.36 In deze documenten worden de opvattingen van het Comité over de 

interpretatie van de verdragsbepalingen verwerkt. De Staten verkrijgen hiermee substantiële informatie 

over de verplichtingen die zij onder het Verdrag zijn aangegaan.37 Op dit moment zijn er 23 General 

Comments gepubliceerd. De eerste General Comment werd in 2001 gepubliceerd en had als onderwerp 

de ‘De doelstellingen van onderwijs’. In een General Comment wordt naast een algemene beschouwing 

over de mogelijke interpretatie of betekenis van de artikelen in het IVRK ook de samenhang tussen de 

verschillende artikelen besproken. Dit wordt ook wel een holistic approach genoemd.38  

 

1.2 Het IVRK en Nederland  

1.2.1 Nederland tijdens de voorbereidingsfase 
Tijdens de voorbereidingsfase van het IVRK heeft Nederland een actieve rol gespeeld. Nederland was 

van mening dat het verdrag meer moest zijn dan een herhaling en een hergroepering van rechten uit 

andere verdragen. Het IVRK moest derhalve volgens Nederland ook “bestaan uit ‘bij-de-tijdse’ en 

concrete beginselen, voorzien van praktische voorschriften voor toepassing”.39 Nederland was 

aanwezig bij de gezamenlijke ondertekening in New York van het IVRK op 26 januari 1990 en heeft 

het verdrag tezamen met ruim zestig andere landen getekend.  

 

1.2.2 Ratificatie  
Op 2 oktober 1992 werd het ontwerp van een Goedkeuringswet met betrekking tot het IVRK door de 

regering aan de Tweede Kamer aangeboden. In 1994 heeft de Tweede Kamer het verdrag plenair 

behandeld en de behandeling van het wetsvoorstel vond plaats in de zomer van hetzelfde jaar. Op 24 

november 1994 is het Verdrag bij Rijkswet goedgekeurd. De goedkeuring van het Verdrag leidde in 

Nederland niet tot ingrijpende wetswijzigingen.40 Na ratificatie is het IVRK juridisch bindend voor de 

 
34 Doek 2007, p. 3.  
35 Doek 2007, p. 2.  
36 Bruning e.a 2016, p. 308. 
37 Doek 2007, p. 8. 
38 Doek 2007, p. 8.  
39 Philips 2012, p. 2.  
40 Bruning e.a 2016, p. 304.  
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verdragsstaten. Dat betekent dat ieder kind dat zich in deze Staten bevindt het recht heeft op vervulling 

van zijn of haar rechten uit het IVRK. De regeringen hebben de internationale verplichting het Verdrag 

uit te voeren. Op 8 maart 1995 trad het IVRK, zoals eerdergenoemd, voor Nederland in werking.41  

 

1.2.3 Voorbehouden 
Het is mogelijk voor Staten om bij toetreding tot het IVRK voorbehouden en interpretatieve verklaringen 

ten aanzien van bepaalde artikelen te maken, mits deze niet in strijd zijn met het doel en strekking van 

het Verdrag (artikel 51 IVRK). In de Goedkeuringswet heeft Nederland drie voorbehouden gemaakt. 

Het gaat hierbij om de artikelen 26 (sociale zekerheid), 37 (het recht op bescherming tegen foltering en 

wrede, onmenselijke of vernederende behandeling en bestraffing), 40 (jeugdstrafrecht) IVRK.42  

 

1.2.4 Rechtstreekse werking IVRK 
Om de werking van verdragen te kunnen bepalen moet worden gekeken naar artikel 93 en 94 van de 

Grondwet. In deze bepalingen is neergelegd dat bepalingen van verdragen die “naar haar inhoud een 

ieder kunnen verbinden”, verbindende kracht hebben nadat zij zijn bekendgemaakt. De toepassing van 

deze bepalingen moet zodanig plaatsvinden dat de binnen het Koninkrijk geldende wettelijke 

voorschriften geen toepassing vinden, indien deze toepassing daarvan niet verenigbaar is met een ieder 

verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Met andere 

woorden betekent dit dat een verdragsbepaling dat onder de reikwijdte van artikel 93 en 94 Grondwet 

valt, door burgers kunnen worden ingeroepen bij de rechter. Of een bepaling een ieder verbindend is en 

daarmee rechtstreekse werking heeft, moet per bepaling in elk afzonderlijk geval bepaald worden.43 

Degene die dit beoordeeld is de rechter. De Hoge Raad heeft de volgende criteria opgesteld voor de 

beoordeling van rechtstreekse werking van verdragsbepalingen: de aard, de inhoud en de strekking van 

de bepaling, alsmede de formulering (de bewoordingen) daarvan. Ook kunnen de bedoeling van de 

nationale wetgever bij de totstandkoming van de goedkeuringswetgeving van het desbetreffende verdrag 

een richtsnoer zijn. Ook zijn de bedoelingen van de opstellers van het desbetreffende verdrag een 

richtsnoer. Tevens kan uitvoeringswetgeving indicatie zijn voor de rechtstreekse werking van een 

verdrag. Uiteraard zal beoordeeld moeten worden of een bepaling wel rechtstreeks toegepast kan worden 

binnen het nationaalrechtelijk bestel van de lidstaat.44  

 

Bij het IVRK is de rechtstreekse werking tijdens het onderhandelingsproces niet besproken. Op basis 

van de aard, inhoud en formulering van de meeste verdragsbepalingen blijkt dat de uitvoering en de 

naleving van de meeste materiele verdragsbepalingen een taak opdragen aan de wetgever en de 

besturende overheden.45 Een aantal van de bepalingen uit het IVRK komen overeen met bepalingen uit 

andere verdragen – waarvan de rechtstreekse werking al is bepaald of mogelijk moet worden geacht. Dit 

zou er logischerwijs op moeten wijzen dat ook aan deze bepalingen in het IVRK rechtstreekse werking 

toekomt. De volgende artikelen waren destijds volgens de regering rechtstreeks toepasbaar: 

- Artikel 7 lid 1, recht op naam, registratie bij geboorte en op het kennen van de ouders voor zover 

mogelijk; 

- Artikel 8, recht op behoud van identiteit; 

- Artikel 9 lid 2 en 3, recht op deelname aan gerechtelijke procedures en recht op onderhouden 

van direct contact met beide ouders;  

- Artikel 12, het recht om een mening kenbaar te maken en gehoord te worden in juridische en 

administratieve procedures;  

- Artikel 13, het recht op vrijheid van meningsuiting;  

- Artikel 14, het recht op vrijheid van godsdienst(keuze); 

- Artikel 16, het recht op privacy.46  

 
41 Blaak e.a. 2013, p. 46. 
42 Blaak e.a. 2013, p. 48. 
43 Kamerstukken II 1992/93, 22 855 (R1451), nr. 3, p. 8.   
44 Kamerstukken II 1992/93, 22 855 (R1451), nr. 3, p. 7.   
45 Kamerstukken II 1992/93, 22 855 (R1451), nr. 3, p. 9. 
46 Kamerstukken II 1992/93, 22 855 (R1451), nr. 3, p. 7.  
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Naast de rechtstreekse werking van een verdrag, kunnen verdragsbepalingen ook horizontale werking 

hebben. Burgers krijgen dan in hun onderlinge relaties verplichtingen opgelegd. In de context van het 

IVRK kan het gaan om verplichtingen van bijvoorbeeld de ouders jegens hun kinderen. Samenhangend 

hiermee kan ook sprake zijn van beperkingen op de rechten van het kind. De bepalingen in het IVRK 

zijn niet absoluut.47 Het kan voorkomen dat de uitoefening van een recht uit het IVRK inbreuk maakt 

op een ander verdragsrecht. Denk hierbij aan conflicterende belangen bij een echtscheiding tussen de 

twee (ex-)partners en hun kinderen. In zulke gevallen moet men van geval tot geval door middel van 

een zorgvuldige belangenafweging beoordelen welk recht dient te prevaleren.48 Naast deze botsende 

rechten, kan ook sprake zijn van andere algemene beperkingen, zoals bij bedreiging van de openbare 

orde, gezondheid en de veiligheid van de Staat.49  

 

 

 

  

 

  

 
47 Blaak e.a. 2013, p. 36.  
48 Kamerstukken II 1992/93, 22 855 (R1451), nr. 3, p. 10. 
49 Blaak e.a. 2013, p. 36. 
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Hoofdstuk 2 – Onderzoeken betreffende de toepassing van het IVRK in 
de rechtspraak  
 

2.1 Inleiding 
Sinds de inwerkingtreding van het IVRK op 8 maart 1995 hebben drie jurisprudentieonderzoeken naar 

de toepassing van het IVRK in de rechtspraak plaatsgevonden. Het eerste onderzoek werd gedaan door 

Ruitenberg. Dit onderzoek werd in 2003 gepubliceerd en betrof de periode van 1995 tot 2002 (hierna: 

Onderzoek 2003.50 In 2012 publiceerde het Centre for Children’s Rights of Amsterdam (CCRA) het 

tweede onderzoek.51 Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van 

Volksgezondheid en vormde de basis voor de rapportageverplichting aan het Comité.52 De 

onderzoeksperiode betrof 1 januari 2002 tot 1 september 2011 (hierna: Onderzoek 2012). In 2015 

verscheen het derde onderzoek wederom van het CCRA en betrof de periode van 1 september 2011 tot 

1 september 2014 (hierna: Onderzoek 2015).53 Dit onderzoek werd eveneens in opdracht van het 

Ministerie van Volksgezondheid uitgevoerd.54  

 

In alle drie onderzoeken betrof het onderzoek alle rechtsgebieden waar het IVRK in de rechtspraak 

voorkwam. In dit hoofdstuk bespreek ik de resultaten van deze onderzoeken. Gezien de scope van mijn 

scriptie richt ik mij enkel op het familie- en jeugdrecht.  

 

2.1.1 Onderzoeksvragen 
In het onderzoek van 2003 waren de onderzoeksvragen als volgt:  

a. Welke verdragsbepalingen zijn tot nu toe voor de rechter ingeroepen of ambtshalve door de 

rechter toegepast en met welke uitkomsten? 

b. Zijn alle ‘rechtstreeks werkende’ verdragsbepalingen die genoemd zijn in de memorie van 

toelichting van de Goedkeuringswet tot nu toe ook daadwerkelijk ingeroepen voor de rechter en 

rechtstreeks toegepast? 

c. Wat voor conclusies kunnen hieruit worden getrokken met betrekking tot de vraag hoe 

verdragsbepalingen rechtstreeks door de rechter zouden kunnen worden toegepast in de 

toekomst? 55 

 

In de onderzoeken van 2012 en 2015 was het doel van het onderzoek om te achterhalen welke effecten 

het IVRK heeft gehad op de Nederlandse rechtspraak. De onderzoeksvraag luidde als volgt: “Op welke 

wijze past de Nederlandse rechter het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) 

toe in de Nederlandse rechtspraak in de periode 1 januari 2002 tot 1 september 2011 resp. 1 september 

2011 tot 1 september 2014?”.  

 

2.1.2 Verantwoording onderzoeksmethode  
In alle drie onderzoeken werden uitspraken verzameld. In Onderzoek 2003 betrof het zowel 

gepubliceerde als ongepubliceerde uitspraken.56 In Onderzoek 2012 was het uitgangspunt een lijst van 

Defence for Children International waarop zij de uitspraken waarin het IVRK genoemd werd bijhielden. 

Deze lijsten zijn vervolgens gecontroleerd en gecompleteerd. Bij dit proces is voornamelijk gebruik 

gemaakt van de databank van rechtspraak.nl omdat deze databank voor het grote publiek vrij 

toegankelijk is. De onderzoekers constateerden dat het IVRK in de rechtspraak verschillende 

benamingen had, waardoor de zoektermen als volgt waren: IVRK, IRVK, Kinderrechtenverdrag, 

Kinderverdrag, (Internationaal) Verdrag inzake de Rechten van het Kind en (Internationaal) Verdrag 

 
50 Ruitenberg 2003. 
51 De Graaf e.a. 2012. 
52 De Graaf e.a. 2012, p. XI.  
53 De Graaf e.a. 2015. 
54 De Graaf e.a. 2015, p. IX. 
55 Ruitenberg 2003, p. 9. 
56 Ruitenberg 2003, p. 9. 



 14 

voor de Rechten van het Kind.57 In Onderzoek 2015 werd dezelfde onderzoeksmethode gebruikt als in 

Onderzoek 2012.58  

 

2.1.3 Aantal uitspraken 
In Onderzoek 2003 werden 75 uitspraken gevonden.59 In Onderzoek 2012 werden in totaal 1115 

uitspraken gevonden, dit aantal betrof het kader van alle rechtsgebieden.60 Uit sommige uitspraken bleek 

dat het IVRK uiteindelijk toch niet benoemd werd of dat de rol van het IVRK minimaal was. Deze 

uitspraken zijn buiten beschouwing gelaten waardoor in totaal 1028 uitspraken overbleven. Voor het 

rechtsgebied familie- en jeugdrecht betrof dit 324 uitspraken.61 Een eerste voorzichtige constatering is 

dat in de periode 2002-2011 in vergelijking met de periode 1995-2002 relatief gezien vaker naar het 

IVRK werd verwezen. Onderzoek 2015 werd op dezelfde wijze uitgevoerd en wordt derhalve ook 

aangemerkt als Deel II van het onderzoek van 2012. In deze onderzoeksperiode van drie jaar werden in 

totaal meer dan 650 uitspraken gevonden.62 Ook in dit onderzoek gaat het om een forse stijging van 

uitspraken ten opzichte van het vorige onderzoek wat een veel langere onderzoeksperiode betrof. 

Wederom nam het familie- en jeugdrecht met 190 uitspraken een tweede plaats in wat betreft het aantal 

gevonden uitspraken.  

 

In Onderzoek 2012 en 2015 werd bij de bespreking van de onderzoeksresultaten een artikelsgewijze 

volgorde aangehouden. Waarbij bij elk verdragsartikel drie verschillende categorieën besproken werd, 

namelijk: Rechtstreekse werking, Verdragsconforme uitleg en Overig.63 In de categorie ‘Rechtstreekse 

werking’ werden de uitspraken besproken waarin de rechtstreekse werking ter sprake kwam. Dit kan 

gaan om een expliciete overweging van de rechter alsmede de situatie waarin het oordeel van de rechter 

omtrent de rechtstreekse werking uit de uitspraak valt af te leiden. Bij de categorie ‘Verdragsconforme 

uitleg en toepassing’ gaat het om de uitspraken waarin de rechter rekening houdt met het IVRK. Bij de 

categorie ‘Overig’ worden alle overige uitspraken besproken, bijvoorbeeld ook de uitspraken waarin de 

rechter het beroep op het IVRK onbesproken laat. In Onderzoek 2015 werd aangegeven dat in deze 

onderzoeksperiode van de rechters een voorkeur uitging naar de verdragsconforme uitleg en 

toepassing.64 Deze constatering werd ook al in Onderzoek 2012 aangekaart en de gegeven reden was dat 

‘de rechter hiermee niet het primaat van de wetgever zou aantasten’.65 In Onderzoek 2015 heeft deze 

ontwikkeling zich voortgezet. Ook werd aangegeven dat het onderscheid tussen de rechtstreekse 

werking en de verdragsconforme uitleg en toepassing vaak niet te maken was in de uitspraken.66 Volgens 

de onderzoekers was sprake van een continuüm waarbij in een uitspraak de doorwerking van het IVRK 

zich meer links dan wel rechts bevond afhankelijk van de omstandigheden van de zaak. Het onderscheid 

tussen de rechtstreekse werking en de verdragsconforme uitleg bleek met name in het familierecht lastig 

te maken.67 In de gevallen waarin het onderscheid niet te bepalen was werd de uitspraak onder de 

categorie ‘Overig’ geplaatst.  

 

2.2 Gezamenlijke bespreking Onderzoek 2003, 2012, 2015 
In alle drie de onderzoeken worden de artikelen artikelsgewijs en op chronologische volgorde 

behandeld. Omdat ik in hoofdstuk 4 een vergelijking wil maken met de resultaten uit de voorgaande 

onderzoeken en mijn eigen bevindingen heb ik bewust de keuze gemaakt om dit format aan te houden. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de drie onderzoeken besproken, waardoor niet elk 

verdragsartikel aan de orde komt. Indien het verdragsartikel niet wordt besproken, betekent dit dat deze 

 
57 De Graaf e.a. 2012, p. 3. 
58 De Graaf e.a. 2015, p. 2. 
59 Ruitenberg 2003, p 147. 
60 De Graaf e.a. 2012, p. 3. 
61 De Graaf e.a. 2012, p. 4. 
62 De Graaf e.a. 2015, p. 3. 
63 De Graaf e.a. 2012, p. 3. 
64 De Graaf e.a. 2015, p. 60. 
65 De Graaf e.a. 2012, p. 79. 
66 De Graaf e.a. 2015, p. 61. 
67 De Graaf e.a. 2015, p. 1. 
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in geen van de drie onderzoeken aan bod kwam. Verder heb ik de uitspraken uit de onderzoeken 2003, 

2012 en 2015 niet zelf bestudeerd. Ik baseer mij volledig op de onderzoeksverslagen van de 

onderzoekers.  

 

2.2.1 Artikel 1 IVRK – Definitie van het kind  
Artikel 1 IVRK wordt alleen in het onderzoek van 2012 besproken. In de onderzoeken van 2003 en 2015 

werd artikel 1 IVRK kennelijk in geen enkele uitspraak genoemd. De zeven uitspraken van Onderzoek 

2012 zien nagenoeg geheel op de vrijheidsbeneming van meerderjarigen in het kader van gesloten 

jeugdzorg.68 Bij de toepassing van artikel 29a lid 1 van de Wet op de Jeugdzorg (hierna: Wjz) worden 

meerderjarigen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, maar wel ouder zijn dan 18 jaar, 

behandeld als minderjarigen. Zij kunnen krachtens artikel 29a lid 1 Wjz gesloten worden geplaatst. 

Artikel 29a lid 1 Wjz lijkt hiermee op gespannen voet te staan met artikel 5 EVRM. Artikel 5 lid 1 sub 

e EVRM staat detentie van een minderjarige alleen toe als de vrijheidsbeneming op de opvoeding ziet. 

De vraag die bij deze uitspraken speelde was: “Hoe verdraagt de toepassing van artikel 29a lid 1 Wjz 

zich met het verbod op vrijheidsbeneming in de zin van artikel 5 EVRM?”. Uit de arresten volgt een 

consequent ontkennend antwoord: artikel 29a lid 1 Wjz moet buiten toepassing worden gelaten voor 

zover het op meerderjarigen ziet.  

 

Aangezien het EVRM geen definitie geeft voor het begrip minderjarige, heeft de rechter in vier zaken 

artikel 1 IVRK toegepast om te kunnen bepalen wie als minderjarige kwalificeert.69 Voor de overige 

drie uitspraken geldt bij één uitspraak dat de rechter niet aan de bespreking van het beroep op artikel 1 

IVRK toekwam.70 Bij de andere twee gevallen wordt artikel 1 IVRK wel besproken, maar wordt het 

artikel gebruikt om het beroep op andere bepalingen van het IVRK af te wijzen.  

 

In een uitspraak van rechtbank Den Bosch overwoog de rechter dat de Staat op grond van het IVRK de 

plicht heeft om erop toe te zien dat het recht op bescherming, verzorging en opvoeding van kinderen 

wordt geëffectueerd.71 Indien nodig dient de Staat derhalve handelend op te treden. Bij de rechtbank 

Rotterdam werd artikel 1 IVRK in ondersteunende zin toegepast.72 In deze uitspraak werd de verwijzing 

naar het IVRK namelijk niet nader gespecificeerd, maar op basis van het argument welke aan het IVRK 

is ontleend valt te herleiden dat het om artikel 1 IVRK gaat. In beide uitspraken kwam de rechter tot het 

besluit dat de nationale wetgever de meerderjarigheidsgrens wel naar beneden, maar niet naar boven 

mag bijstellen. De rechtbank Amsterdam besprak als enige het beroep op artikel 1 IVRK niet.73 Zij was 

van mening dat er geen belang was bij de bespreking van het beroep nu de rechtbank op andere gronden 

tot het oordeel kwam dat artikel 29a lid 1 Wjz onverbindend verklaard diende te worden.  

 

In de laatste uitspraak besliste de rechter dat het beroep op het IVRK verzoekster niet kon baten.74 Het 

ging hier om een verzoek tot vernietiging van de erkenning door de man omdat hij niet de biologische 

vader van verzoekster zou zijn. Een dergelijk verzoek dient binnen drie jaar nadat het kind 

meerderjarigheid bereikt te worden verzocht. Verzoekster in casu was echter al meer dan tien jaar 

meerderjarig.  

 

2.2.2 Artikel 2 IVRK – Non-discriminatie 
Artikel 2 IVRK komt in de drie onderzoeken 17 keer voor.  

 

Onderzoek 2003 

 
68 Ruitenberg 2003, p. 6. 
69 Rechtbank Rotterdam 19 februari 2009, LJN BH5398; Rechtbank Den Bosch 27 februari 2009, LJN BH4397; 

Rechtbank Roermond 8 april 2009, LJN BI0864; Hof Den Haag 8 oktober 2009, LJN BK2806. 
70 Rechtbank Amsterdam 23 januari 2009, LJN BH0778 
71 Rechtbank Den Bosch 27 februari 2009, LJN BH4397 
72 Rechtbank Rotterdam 19 februari 2009, LJN BH5398. 
73 Rechtbank Amsterdam 23 januari 2009, LJN BH0778. 
74 Ruitenberg 2003, p. 7 en Hof Den Haag 30 augustus 2006, LJN AY7454.  
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In het onderzoek van 2003 worden drie uitspraken besproken. Uit deze uitspraken volgt dat een beroep 

op artikel 2 IVRK met een beroep op andere internationaal rechterlijke bepalingen samengaat. Zo wordt 

artikel 2 IVRK ingeroepen in een zaak waarin de aanvraag voor kinderbijslag is afgewezen omdat de 

kinderen niet als ‘eigen kinderen’ kwalificeren in de zin van de Algemene Kinderbijslag Wet.75 De 

rechtbank Amsterdam oordeelde ter zake dat artikel 2 lid 1 IVRK niet op aanspraken van ouders op 

kinderbijslag ziet, maar op de in het Verdrag genoemde rechten. Ook in een uitspraak van rechtbank 

Den Haag mocht het beroep op artikel 2 IVRK niet baten. De rechtbank oordeelde als volgt: 

 “(…) Artikel 2 IVRK geen verderstrekkende rechten bevat dan artikel 8 EVRM, zodat er niet op grond 

van artikel 2 IVRK een positieve verplichting voor de overheid bestaat om een verblijfstitel te 

verstrekken om uitoefening van gezinsleven in Nederland mogelijk te maken.” 76 

In de derde uitspraak wordt in zijn geheel niet op het beroep op artikel 2 IVRK ingegaan.77 Het beroep 

was gericht op het verzoek om te onderzoeken of het in het gezinsbeleid gemaakte onderscheid tussen 

verschillende kinderen gerechtvaardigd was.  

 

Onderzoek 2012 

In dit onderzoek werd in elf zaken artikel 2 IVRK genoemd.78 In negen van deze zaken ging het om de 

vraag of een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap mogelijk is indien het kind al door de man is 

erkend. Het belang van deze vraag was dat op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap erkenning 

en gerechtelijke vaststelling van het vaderschap verschillende nationaliteitsrechtelijke gevolgen hebben. 

Een kind dat na de geboorte erkend wordt verkrijgt namelijk pas na enkele jaren de Nederlandse 

nationaliteit, terwijl een kind dat voor de geboorte is erkend of waarvan het vaderschap gerechtelijke 

wordt vastgesteld direct de nationaliteit verkrijgt. Gesteld werd dat dit verschil discriminerend werkt in 

de zin van artikel 2 IVRK. Deze stelling wordt in de uitspraken verschillend behandeld. In drie zaken 

werd strijd met de artikelen 2 en 3 IVRK bevonden.79 Terwijl in twee zaken werd geoordeeld dat geen 

sprake was van strijdigheid en in nog vier andere zaken faalde het beroep op artikel 2 IVRK. In de 

overige twee zaken werd het beroep op artikel 2 IVRK in zijn geheel niet door de rechter besproken.80  

 

Uit drie beschikkingen van het hof Arnhem en het hof Leeuwarden is af te leiden dat de rechters aan 

artikel 2 IVRK rechtstreekse werking toekennen.81 Bij de beoordeling van het hierboven geschetste 

onderscheid tussen de voor de geboorte erkende dan wel bij gerechtelijke vaststelling vastgestelde 

kinderen en de na de geboorte erkende kinderen, oordeelden beide hoven dat er strijd was met de 

artikelen 2 en 3 IVRK. Uit twee andere uitspraken volgt dat de rechtbanken Amsterdam en Utrecht hier 

anders over dachten, het beroep op artikel 2 IVRK faalde in deze zaken.82 Volgens de rechtbank 

Amsterdam en Utrecht moesten de geschillen die de discussie over de Nederlandse nationaliteit van 

personen in verband met de gestelde strijdigheid met artikel 2 IVRK betrof in een andere procedure 

aanhangig gemaakt worden. In nog twee andere zaken werd het beroep op artikel 2 IVRK niet expliciet 

behandeld. Wel werd in beide uitspraken de inhoud van het beroep, dat sprake is van een discriminatoir 

onderscheid, besproken. De Haagse rechtbank achtte het onderscheid niet discriminatoir.83 Terwijl het 

Bossche hof wel uitging van strijdigheid met artikel 8 EVRM.84  

 

In de laatste uitspraak, afkomstig van het hof Den Haag, werd de gerechtelijke vaststelling van het 

vaderschap verzocht.85 Het gaat echter om een kind dat in het buitenland woonde welke ook nog niet 

 
75 Ruitenberg 2003, p. 34 en Rechtbank Amsterdam 15 december 1995, PS 1996, 345.  
76 Rechtbank Den Haag zp Amsterdam 1 september 1995, RV 1995, 30.  
77 Rechtbank Den Haag 2 oktober 2001, AWB 00/3563.  
78 De Graaf e.a. 2012, p. 8.  
79 De Graaf e.a. 2012, p. 8. 
80 De Graaf e.a. 2012, p. 8. 
81 Hof Arnhem 13 juni 2006, LJN AY5575; Hof Arnhem 8 mei 2007, LJN BA4885; Hof Leeuwarden 2 juli 

2008, LJN BD6294. 
82 Rechtbank Amsterdam 14 september 2005, LJN AU4369; Rechtbank Amsterdam 14 september 2005, LJN 

AU4370. Vgl. Rechtbank Utrecht 15 maart 2006, LJN AW2071 
83 Rechtbank Den Haag 7 februari 2008, LJN BG4404. 
84 Hof Den Bosch 27 november 2008, LJN BG6114. 
85 Hof Den Haag 3 oktober 2007, LJN BB8333 
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was erkend door de Nederlandse vader. Volgens het hof miste het beroep een concreet en toetsbaar 

belang van de minderjarige welke het beroep op het IVRK kon rechtvaardigen, het beroep op artikel 2 

en 3 kon derhalve niet slagen.  

 

Onderzoek 2015 

In dit onderzoek werd in drie uitspraken een beroep op artikel 2 IVRK gedaan. In geen van deze 

uitspraken werd artikel 2 rechtstreeks toegepast.86 Wel werd het beroep op artikel 2 IVRK in één zaak 

inhoudelijk besproken.87 De rechter oordeelde dat het onderscheid in de Rijkswet op het 

Nederlanderschap tussen enerzijds minderjarigen die bij de geboorte reeds in een familierechtelijke 

betrekking tot de man staan en anderzijds de minderjarigen die nog niet in familierechtelijke betrekking 

staan, niet discriminerend is. De rechtbank hield hiermee dezelfde lijn aan zoals in haar eerdere uitspraak 

van 2008.88 De rechtbank overwoog dat de bepaling in de Rijkswet in de wet is opgenomen om 

schijnerkenningen tegen te gaan. De bepaling is niet in strijd met artikel 26 IVBPR en artikel 2 IVRK.  

 

De andere twee zaken zijn afkomstig van de Hoge Raad.89 De Advocaat-Generaal in beide zaken 

concludeerde dat het beroep op het IVRK moest worden afgewezen. Volgens de Advocaat-Generaal is 

in één van de uitspraken het uitgangspunt onjuist en in de andere zaak voldeed het beroep niet aan de 

eisen van artikel 426a lid 2 Rv. De Hoge Raad deed beide zaken af met een verwijzing naar artikel 81 

Wet op de Rechterlijke Organisatie, waarbij geen nadere motivering behoefde te worden gegeven.  

 

2.2.3 Artikel 3 IVRK – Belang van het kind 
Het meest bekende artikel uit het IVRK moet haast wel artikel 3 zijn: het artikel dat de belangen van het 

kind vooropstelt door te bepalen dat de belangen van het kind de eerste overweging moeten vormen bij 

alle maatregelen die betreffende kinderen worden genomen. Een regeling zoals artikel 3 IVRK komt 

niet voor in andere mensenrechtenverdragen.90 Aan artikel 3 IVRK wordt door het Comité in haar 

General Comments dan ook een fundamenteel belang toegekend.  

 

Gezien de ruime toepassing van artikel 3 IVRK heeft dit artikel dan ook een grote relevantie. Het is een 

van de artikelen die het vaakst wordt ingeroepen. Het belang van het kind is zoals artikel 3 IVRK uitdrukt 

een belangrijk belang naast andere belangen, maar het heeft geen absolute prioriteit boven andere 

belangen. De Nederlandse regering heeft echter aangegeven dat in geval van conflict van belangen, het 

belang van het kind doorslaggevend behoort te zijn.  

 

In alle drie onderzoeken kwam artikel 3 IVRK van alle artikelen uit het verdrag het meest voor in de 

rechtspraak.91 In het onderzoek van 2003 ging het om 19 uitspraken, waarvan 8 uitspraken het 

Vreemdelingenrecht betreffen welke niet onder de scope van deze scriptie vallen.92 In het onderzoek 

van 2012 waren het 176 uitspraken.93 En in het onderzoek van 2015 waren dit er 111.94 Zoals te zien is 

het aantal uitspraken exponentieel gestegen. Artikel 3 IVRK wordt vaak in combinatie met andere 

artikelen genoemd. In het onderzoek van 2012 is dat bijvoorbeeld bij 96 van de 176 zaken het geval.95  

 

Onderzoek 2003 

In het onderzoek van 2003 is in één uitspraak de rechtstreekse werking van artikel 3 IVRK expliciet 

toegekend. 96  Dit is opvallend omdat de vraag naar de rechtstreekse werking van artikel 3 IVRK in de 

 
86 De Graaf e.a. 2015, p. 5. 
87 Rechtbank Den Haag 8 juni 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX1747. 
88 Rechtbank Den Haag 7 februari 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BG4404. 
89 Parket bij de Hoge Raad 8 juli 2011, ECLI:NL:PHR:2011:BR3062; Parket bij de Hoge Raad 14 

oktober 2011, ECLI:NL:PHR:2011:BT8935. 
90 Ruitenberg 2003, p. 37. 
91 De Graaf e.a. 2012, p. 11. 
92 Ruitenberg 2003, p. 122. 
93 De Graaf e.a. 2012, p. 11.  
94 De Graaf e.a. 2015, p. 6. 
95 De Graaf e.a. 2012, p. 11. 
96 Ruitenberg 2003, p. 122 en Rechtbank Utrecht 26 maart 1997, NJ 1999, 462. 
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uitspraken van dit onderzoek in het algemeen onbesproken werden gelaten. Dit betekent evenwel dat de 

rechtstreekse werking van artikel 3 IVRK in geen enkele uitspraak werd betwist. Volgens Ruitenberg 

was deze uitspraak van de rechtbank Utrecht opmerkelijk omdat de regering artikel 3 IVRK niet heeft 

aangemerkt als een bepaling waaraan mogelijk rechtstreekse werking kon worden toegekend. Tevens is 

bij negen zaken artikel 3 IVRK ambtshalve door de rechter in overweging genomen.97  

 

Onderzoek 2012 

In het onderzoek van 2012 komt naar voren dat aan artikel 3 IVRK rechtstreekse werking toekomt, dit 

is zowel uitdrukkelijk als niet uitdrukkelijk benoemd.98 De rechtstreekse werking van artikel 3 IVRK is 

dan ook vaak ter sprake gesteld. In de zaken waarin artikel 3 IVRK wordt toegepast wordt met 

verwijzing naar artikel 3 IVRK een nationale bepaling terzijde geschoven. In zeven zaken kwam het 

toestemmingsvereiste van een minderjarige en degene die het gezag over hem heeft in het kader van het 

Wjz ter sprake.99 Op grond van het Wjz kon een machtiging tot uithuisplaatsing toch ten uitvoer worden 

gelegd - indien er geen plaats was in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg - in een justitiële 

jeugdinrichting. De rechtbank Amsterdam heeft ten aanzien van deze zaken een standaard wijze waarin 

artikel 3 IVRK wordt betrokken: 

“Of in een gegeven situatie strikte toepassing van de Wjz niet in het belang van het kind is, is afhankelijk 

van de feiten en omstandigheden van het geval. Hierbij wordt onder meer de persoon van de 

minderjarige, zijn problematiek en de benodigde begeleiding en behandeling in overweging 

genomen.”100 

 

In twee andere zaken stellen de rechtbank Haarlem en Den Haag dat ‘telkens wanneer het belang van 

de minderjarige in het gedrang komt er geen sprake kan zijn van oneigenlijk gebruik van het 

(proces)recht’.101 Deze stelling houdt rekening met artikel 3 IVRK en had als resultaat dat de Raad voor 

de Kinderbescherming ontvankelijk was in zijn verzoeken tot voorlopige ondertoezichtstelling en 

machtiging uithuisplaatsing. De advocaat van de moeder voerde het verweer dat de Raad misbruik 

maakte van het procesrecht en oneigenlijk gebruik maakte van het rechtsmiddel door de verzoeken in te 

dienen terwijl de zaak al reeds inhoudelijk is behandeld in een andere procedure. Naast de vele 

(uitdrukkelijke) rechtstreekse toepassingen van artikel 3 IVRK zijn er ook rechters die zich op het 

standpunt stellen dat aan artikel 3 IVRK geen rechtstreekse werking toekomt. Zo oordeelde rechtbank 

Haarlem dat artikel 3 IVRK gezien de formulering geen norm bevat die zonder nadere uitwerking in 

nationale wet- en regelgeving door de rechter direct toepasbaar is.102  

 

Advocaat-Generaal Langemeijer heeft in zijn conclusie in een zaak waarin familierechtelijke conflicten 

op grond van artikel 1:253a BW moest worden beslecht, geoordeeld dat artikel 3 IVRK toegepast kan 

worden ‘als bron van uitleg van het begrip ‘belang van het kind’, de rechtstreekse werking van artikel 3 

laat hij verder onbesproken.103 In de uiteindelijke beslissing van de Hoge Raad wordt het IVRK niet in 

de beoordeling betrokken, wel wordt het volgende overwogen: 

“(…) de rechter dient bij zijn beslissing rekening te houden met alle omstandigheden van het geval ‘wat 

er in voorkomend geval ook toe kan leiden dat andere belangen zwaarder wegen dan het belang van het 

kind, hoezeer ook dat belang een overweging van de eerste orde dient te zijn bij de te verrichten afweging 

van belangen’.”  

 

 
97 Ruitenberg 2003, p. 123. 
98 De Graaf e.a. 2012, p. 11. 
99 De Graaf e.a. 2012, p. 14 en Rechtbank Amsterdam 28 januari 2008, LJN BD1954; Rechtbank Amsterdam 28 

januari 2008, LJN BD4545; Rechtbank Amsterdam 28 januari 2008, LJN BD4576; Rechtbank Amsterdam 28 

januari 2008, LJN BD4611; Rechtbank Utrecht (vzr.) 4 februari 2008, LJN BC3397; Rechtbank Maastricht 21 

februari 2008, LJN BC6106; Rechtbank Zutphen (vzr.) 7 maart 2008, LJN BC6654. Vgl. Rechtbank Arnhem 4 

maart 2008, LJN BC8028. 
100 De Graaf e.a. 2012, p. 15. 
101 Rechtbank Haarlem 28 maart 2007, LJN BA8329; Rechtbank Den Haag 15 juni 2011, LJN BQ9963 
102 Rechtbank Haarlem 28 maart 2007, LJN BA8329. 
103 HR 25 april 2008, LJN BC5901 (concl. A-G F.F. Langemeijer) 
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Ondanks het aantal zaken waarin de rechtstreekse werking uitdrukkelijk of niet uitdrukkelijk ter sprake 

komt, komt het nog vaker voor dat de rechter artikel 3 IVRK door middel van verdragsconforme uitleg 

toepast. De verdragsconforme uitleg en toepassing komt zowel uitdrukkelijk als niet uitdrukkelijk 

verwoord voor.104 Zo werd in een uitspraak van de rechtbank Maastricht een verzoek tot verlenging van 

de ondertoezichtstelling gedaan. De kinderrechter wees het verzoek toe en besprak in zijn uitspraak de 

werking en het bereik van het IVRK en liet het IVRK ook meewegen in zijn beoordeling.105  

 

Onderzoek 2015 

In het onderzoek van 2015 werd geconstateerd dat de vraag naar de rechtstreekse werking van artikel 3 

IVRK steeds minder ter sprake kwam.106 Van de twaalf zaken die onder het kopje ‘Rechtstreekse 

werking’ geplaatst konden worden werd slechts in één uitspraak de rechtstreekse werking van artikel 3 

IVRK uitdrukkelijk besproken.107 In de andere uitspraken kan wel afgeleid worden dat artikel 3 IVRK 

rechtstreeks werd toegepast. In twee zaken moest worden geoordeeld of de rechter vervangende 

toestemming voor een medische behandeling van een minderjarige, jonger dan 12 jaar zou verlenen.108 

Een kinderrechter kan op basis van artikel 1:264 BW vervangende toestemming verlenen indien een 

medische behandeling noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de gezondheid van de minderjarige te 

voorkomen. Bij de bespreking van dit verzoek is de vraag gerezen of de kinderrechter indien hij zou 

oordelen dat geen sprake was van noodzaak, alsnog vervangende toestemming diende te verlenen op 

grond van artikel 3 IVRK. De rechtbank Noord-Holland kwam tot het oordeel dat bij de toetsing aan 

artikel 1:264 BW het belang van het kind impliciet al wordt meegewogen, maar een rechtstreekse 

toepassing van artikel 3 IVRK zou ertoe kunnen leiden dat ook indien geen sprake is van noodzaak 

inbreuk op het gezagsrecht van de ouders gemaakt kan worden door alsnog op grond van artikel 3 IVRK 

vervangende toestemming te verlenen.109 De rechter verleende de vervangende toestemming.  

Ook in een zaak bij het gerechtshof Den Haag werd om vervangende toestemming verzocht. De 

minderjarige van veertien jaar verzocht de rechter hem vervangende toestemming te verlenen voor het 

aanvragen van een paspoort.110 De minderjarige (en zijn niet gezagsdragende vader) was echter niet 

bevoegd om de rechter om vervangende toestemming te verzoeken voor de aanvraag van een paspoort. 

Het hof achtte deze onbevoegdheid in strijd met het IVRK. Volgens het hof ging het om een bijzondere 

situatie waarin de wet niet voorziet, waardoor het oordeelde dat een bijzondere curator moest worden 

benoemd zodat de minderjarige in en buiten rechte kon worden vertegenwoordigd.  

 

In twee uitspraken van de rechtbank Dordrecht kwam het blokkaderecht van pleegouders ter sprake. Dit 

recht kwam destijds alleen aan de pleegouders toe in het kader van een vrijwillige plaatsing.111 Indien 

het om een plaatsing in het kader van een ondertoezichtstelling ging had dit recht geen werking. Volgens 

de rechtbank was hierdoor een lacune in de wet ontstaan met betrekking tot het blokkaderecht. Deze 

lacune zou strijd kunnen opleveren met de artikelen 6 en 8 EVRM alsmede artikel 3 IVRK. De rechtbank 

oordeelde dat de pleegouders het blokkaderecht konden inroepen, maar ging verder niet in op de 

rechtstreekse werking van artikel 3 IVRK. Met dit oordeel anticipeerde de rechtbank op de 

wetswijziging waarmee het blokkaderecht ook ging gelden voor plaatsingen in het kader van een 

ondertoezichtstelling. Het hof Den Haag zag dit anders en oordeelde in het hoger beroep van een van 

deze zaken dat de pleegmoeder de mogelijkheid had om op grond van artikel 1:259 BW de wijziging 

van de verblijfplaats van de minderjarige door de rechter te laten toetsen. 112 Door hiervan geen gebruik 

te maken was geen sprake van een lacune in de wet welke in strijd zou zijn met het IVRK. Het hof 

verklaarde de pleegmoeder alsnog niet-ontvankelijk in haar verzoek.  

 
104 De Graaf e.a. 2012, p. 18 en 19. 
105 Rechtbank Maastricht 8 februari 2002, LJN AE1345. 
106 De Graaf e.a. 2015, p. 6. 
107 De Graaf e.a. 2015, p. 7. 
108 Rechtbank Noord-Holland 7 november 2013, ECLI:RBNHO:2013:11252; Rechtbank Breda 14 mei 2012, 

ECLI:NL:RBBRE:2012:BW6286. 
109 Rechtbank Noord-Holland 7 november 2013, ECLI:RBNHO:2013:11252 
110 Gerechtshof Den Haag 2 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2727. 
111 Rechtbank Dordrecht 16 november 2011, ECLI:NL:RBDOR:2011:BU4954; Rechtbank Dordrecht 16 mei 

2012, ECLI:NL:RBDOR:2012:BX2413 
112 Hof Den Haag 23 mei 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1715. 
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Van ongeveer veertig zaken in het onderzoek van 2015 valt uit de uitspraak niet af te leiden of artikel 3 

IVRK rechtstreekse werking heeft.113 Dit illustreert zich door verwerping van het beroep op artikel 3 

IVRK zonder dat dit inhoudelijk uiteen werd gezet. Hiernaast zijn er nog eens veertien zaken waarin de 

rechter het beroep op artikel 3 IVRK niet expliciet behandelt.114  

 

2.2.4 Artikel 4 IVRK – Realiseren van kinderrechten  
In totaal komt artikel 4 IVRK veertien keer voor in de rechtspraak. In geen van deze zaken wordt 

rechtstreekse werking aan artikel 4 IVRK toegekend.  

 

Onderzoek 2003 en 2012 

In het onderzoek van 2003 wordt artikel 4 IVRK in twee uitspraken behandeld.115 In het onderzoek van 

2012 ging het om drie uitspraken, waarbij in twee uitspraken de rechter oordeelde dat artikel 4 IVRK 

geen rechtstreekse werking heeft.116  

 

Onderzoek 2015 

In het onderzoek van 2015 komt artikel 4 IVRK negen keer voor.117 Van de negen uitspraken zijn er 

twee afkomstig van de Hoge Raad.118 Helaas komt de Hoge Raad in beide zaken niet toe aan de 

inhoudelijke beoordeling van de zaak en wordt het beroep op artikel 4 IVRK in cassatie onbesproken 

gelaten. In de andere zeven zaken is het opvallend dat het steeds Bureau Jeugdzorg is die een beroep 

doet op artikel 4 IVRK in combinatie met artikel 3 IVRK en in zes gevallen daarmee samenhangend 

ook een beroep op artikel 20 IVRK. In vier zaken was Bureau Jeugdzorg de wederpartij en in drie zaken 

de belanghebbende. In alle zeven zaken wordt het beroep op het IVRK niet besproken. De rechters 

baseren zich enkel op het nationale recht en gaan niet in op het IVRK.119  

 

2.2.5 Artikel 5 IVRK – De rol van de ouders 
In totaal komt artikel 5 IVRK in vijftien uitspraken voor. In geen van de uitspraken wordt rechtstreekse 

werking aan artikel 5 IVRK verleend. Opmerkelijk hieraan is dat de regering artikel 5 IVRK heeft 

aangewezen als een van de artikelen waaraan rechtstreekse werking kan worden toegekend. Artikel 5 

IVRK speelt namelijk een rol in de uitleg van het gehele verdrag.120 De rechtstreekse werking van artikel 

5 IVRK is wel door Advocaat-Generaal Rank-Berenschot besproken in haar conclusie bij een arrest van 

de Hoge Raad.121 Het ging in die zaak om een verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling tussen 

de vader en zijn kinderen, waarbij een beroep op de artikelen 3, 5, 7, 8 en 18 IVRK werd gedaan.  

Volgens de Advocaat-Generaal kon het beroep niet tot cassatie leiden omdat niet werd voldaan aan 

artikel 426a lid 2 Rv (cassatiemiddelen in een verzoekschrift). Verder merkte de Advocaat-Generaal 

ook op dat zelfs indien sprake is van rechtstreekse werking dit niet per definitie een verplichting tot 

ambtshalve aanvulling van rechtsgronden inhoudt. De Hoge Raad verwierp het gehele cassatieberoep 

met verwijzing naar artikel 81 Wet RO.  

 

Onderzoek 2003 

In Onderzoek 2003 werd in twee zaken een beroep gedaan op artikel 5 IVRK welke op het verblijfsrecht 

van vreemdelingenkinderen zag. Het beroep op het IVRK leidde niet tot toelating van de vreemdeling 

in Nederland.122  

 
113 De Graaf e.a. 2015, p. 14. 
114 De Graaf e.a. 2015, p. 15. 
115 Ruitenberg 2003, p. 54 en 55. 
116 De Graaf e.a. 2012, p. 22. 
117 De Graaf e.a. 2015, p. 17. 
118 HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT8935; HR 27 april 2012, 

ECLI:NL:HR:2012:BV9432. 
119 De Graaf e.a. 2015, p. 17 en 18.  
120 Ruitenberg 2003, p. 127. 
121 De Graaf e.a. 2012, p. 24. 
122 Ruitenberg 2003, p. 56. 
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Onderzoek 2012 

In het onderzoek van 2012 komt artikel 5 IVRK in acht zaken voor.123 In twee uitspraken kan een 

verdragsconforme uitleg en toepassing worden afgeleid. Artikel 5 IVRK werd onder andere gebruikt om 

artikel 1:247 BW te ondersteunen. De rechter stelde namelijk vast dat artikel 1:247 BW binnen de kaders 

van artikel 5 IVRK en artikel 8 EVRM past. In twee uitspraken van de rechtbank Zwolle-Lelystad 

besprak de rechter artikel 5 en 19 IVRK om aan te geven dat de vrijheid van ouders in de invulling van 

de verzorging en opvoeding van hun kinderen begrenst wordt door deze bepalingen.124 Er werd 

verwezen naar het in artikel 5 IVRK opgenomen ‘leiden en begeleiden bij de uitoefening door het kind 

van de in het IVRK erkende rechten, waarbij zij rekening dienen te houden met de zich ontwikkelende 

vermogens van die kinderen’.125 In de drie overige zaken faalde het beroep op artikel 5 IVRK.126 

 

Onderzoek 2015 

In het onderzoek van 2015 werden vijf zaken gevonden welke betrekking hadden op artikel 5 IVRK.127 

De rechtbank Den Haag betrok in een zaak, naar het lijkt uit eigen beweging, de artikelen 3 en 5 IVRK 

bij de beoordeling van het verzoek tot verlenging van de ondertoezichtstelling en de machtiging 

uithuisplaatsing.128 De zaak betrof de verlenging van de ondertoezichtstelling en de machtiging 

uithuisplaatsing welke, indien deze werd toegewezen, als gevolg zou hebben dat de kinderen bij hun 

pleeggezinnen zouden blijven terwijl hun ouders naar Polen zouden terugkeren. Het afwijzen van het 

verzoek zou leiden tot een verhuizing van de kinderen naar Polen, dit baarde de rechtbank zorgen omdat 

de ontwikkeling van de kinderen dan in gevaar zouden komen. Toch wees de rechtbank het verzoek na 

zorgvuldige overweging op basis van artikel 3 en 5 IVRK en artikel 8 EVRM af.  

 

In vier zaken werd het beroep op artikel 5 IVRK gemotiveerd verworpen.129 De rechters oordeelden dat 

het belang van de minderjarige zwaarder woog en dat er geen strijd was met artikel 5 IVRK en de andere 

artikelen van het IVRK.  

 

2.2.6 Artikel 6 IVRK – Recht op leven en ontwikkeling 
Artikel 6 IVRK komt in totaal achttien keer voor in de jurisprudentie.  

 

Onderzoek 2003 

Artikel 6 IVRK wordt in drie zaken gevonden.130 Hoewel de regering artikel 6 IVRK niet heeft 

aangemerkt als een bepaling die zich voor rechtstreekse werking leent, oordeelde de rechtbank Assen 

dat artikel 6 IVRK onder omstandigheden een ieder verbindend kan zijn. Ook de President van rechtbank 

Den Haag heeft in een zaak overwogen dat het IVRK rechtstreekse werking heeft.131 In deze zaak werd 

een beroep gedaan op de artikelen 6 lid 2 en artikel 3 lid 2 IVRK.  

 

Onderzoek 2012 

In het onderzoek van 2012 komt artikel 6 IVRK negen keer voor in de jurisprudentie.132 In zes zaken 

komt de rechtstreekse werking van artikel 6 IVRK aan de orde, maar alleen de voorzieningenrechter van 

de rechtbank Haarlem doet inzake de rechtstreekse werking een expliciete uitspraak.133 De 

voorzieningenrechter heeft in twee zaken geoordeeld dat de verdragsbepalingen ‘geen normen bevatten 

die zonder nadere uitwerkingen in nationale wet- en regelgeving door de rechter direct toepasbaar zijn.’ 

 
123 De Graaf e.a. 2012, p. 23. 
124 Rechtbank Arnhem 10 november 2008, LJN BG3849 en Rechtbank Assen 29 september 2010, LJN BP1644. 
125 De Graaf e.a. 2012, p. 25. 
126 De Graaf e.a. 2012, p. 25. 
127 De Graaf e.a. 2015, p. 18. 
128 Rechtbank Den Haag 17 april 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BW6152. 
129 De Graaf e.a. 2015, p. 19. 
130 Ruitenberg 2003, p. 128. 
131 President Rechtbank Den Haag 11 november 1998, JV 1999, S22.  
132 De Graaf e.a. 2012, p. 26. 
133 Rechtbank Haarlem (vzr.) 9 november 2006, LJN AZ1904; Rechtbank Haarlem (vzr.) 7 december 2007, LJN 

BB9628 
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In vier andere zaken is wel af te leiden dat de rechter rechtstreekse werking aan artikel 6 IVRK 

toekent.134  

 

In twee uitspraken kan worden afgeleid dat de rechter rekening hield met artikel 6 IVRK.135 De rechter 

paste in één uitspraak artikel 6 lid 2 toe om invulling te geven aan de samenlevingseis van drie jaren ex 

artikel 1:227 lid 2 BW.136 In deze zaak hebben de adoptieouders de rechtbank verzocht om uitspraak te 

doen van adoptie. Volgens de rechtbank ziet de samenlevingseis op de bescherming van de te adopteren 

kinderen, belangrijk hierbij is dat de minderjarigen de gelegenheid krijgen om zich zodanig te 

ontwikkelen tot volwaardige en evenwichtige volwassenen die zich in de huidige samenleving staande 

weten te houden. De hechtingsprocedure waar de samenlevingseis op ziet maakt dit mogelijk voor de 

minderjarigen. Ondanks dat er niet is voldaan aan de drie jaren van de samenlevingseis oordeelde de 

rechtbank dat wel is voldaan aan de hechtingsprocedure en wees het verzoek daarom toe.  

 

De andere zaak betrof een procedure over de ondertoezichtstelling van zeven minderjarigen en een 

ongeboren kind alsmede een verzoek tot machtiging uithuisplaatsing.137 De rechtbank overwoog dat de 

ouders primair verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen, maar dat de 

kinderen op grond van artikel 6 IVRK recht hebben op het inherente leven en dat in dit kader de overheid 

de mogelijkheden tot het overleven en tot de ontwikkeling van het kind moet waarborgen. De rechtbank 

lijkt hiermee te overwegen dat het recht van ouders om voor hun kinderen te zorgen beperkt kan worden 

door het recht van het kind op inherente leven zoals bedoeld in artikel 6 IVRK. In slechts één zaak werd 

het beroep op artikel 6 lid 2 IVRK onbesproken gelaten.138  

 

Onderzoek 2015 

In het onderzoek van 2015 werden zes uitspraken gevonden.139 De rechtstreekse werking komt in deze 

uitspraken niet aan de orde.  

 

Onder het kopje ‘Verdragsconforme interpretatie en toepassing’ kwam de volgende zaak van de 

rechtbank Amsterdam ter sprake: of een minderjarige vreemdeling - wie op basis van het 

vreemdelingenrecht geen recht op verblijf meer had - onder toezicht moest worden gesteld.140 De 

rechtbank ging in haar beschikking uitgebreid in op de rol van het IVRK en wees de 

ondertoezichtstelling toe. Volgens de rechtbank kan op grond van artikel 6 lid 2 IVRK en het jeugdrecht 

alsnog een recht op verblijf worden gegenereerd. Het recht op overleven en ontwikkeling van de 

minderjarige ziet ook op een vreemdeling dat door de Staat wordt uitgezet. Indien het recht tot overleven 

en de ontwikkeling van het kind in het land waar het kind naar wordt uitgezet niet kan worden 

gewaarborgd kan de Staat niet tot uitzetting overgaan. Het kind dient dan op het eigen grondgebied te 

blijven en het recht tot overleven en ontwikkeling moet op het eigen grondgebied worden gewaarborgd.  

 

Verder werden vier zaken in de categorie ‘Overig’ geplaatst, waarbij in twee zaken het beroep op artikel 

6 IVRK gemotiveerd werd verworpen.141 In beide zaken toetste de rechter aan de omstandigheden van 

het geval waarbij gezien deze omstandigheden geen sprake was van strijd met het IVRK.  

 

 
134 Rechtbank Groningen 27 november 2009, LJN BK6065; Rechtbank Groningen 1 december 2009, LJN 

BK5332; Rechtbank Groningen 8 december 2009, LJN BK7247; Rechtbank Groningen 16 december 2009, LJN 

BK7254. 
135 De Graaf e.a. 2012, p. 27 en Rechtbank Alkmaar 16 januari 2002, LJN AD9522; Rechtbank Zwolle-Lelystad 

17 mei 2010, LJN BM5559. 
136 Rechtbank Alkmaar 16 januari 2002, LJN AD9522 
137 Rechtbank Zwolle-Lelystad 17 mei 2010, LJN BM5559. 
138 Rechtbank Groningen 13 juni 2007, LJN BA7500. 
139 De Graaf e.a. 2015, p. 20. 
140 Rechtbank Amsterdam 18 december 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:9530. 
141 De Graaf e.a. 2015, p. 20. 
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2.2.7 Artikel 7 IVRK – Recht op naam en nationaliteit 
In totaal komt artikel 7 IVRK in 77 uitspraken ter sprake. De rechtstreekse werking speelt in negen 

uitspraken een rol, allen uit het onderzoek van 2012.142 In de uitspraken van het onderzoek van 2003 

wordt de rechtstreekse werking van artikel 7 IVRK niet uitdrukkelijk toegekend, maar uit de uitspraken 

valt af te leiden dat de rechtstreekse werking wel wordt aangenomen omdat de beroepen op artikel 7 

IVRK meermalen werden geaccepteerd.143 In de 46 uitspraken uit het onderzoek van 2012 faalde het 

beroep op artikel 7 IVRK in de helft van de zaken.144 Ook in het onderzoek van 2015 faalde het beroep 

op artikel 7 IVRK in de meerderheid van de uitspraken.145   

 

Onderzoek 2003 

De Hoge Raad oordeelde in een uitspraak dat op grond van artikel 7 IVRK een minderjarig 

buitenechtelijk kind het recht heeft om bij de instelling die de gegevens omtrent de vermoedelijke vader 

van het kind houdt, deze gegevens in te zien.146 Ook in het geval dat de moeder toestemming voor 

verstrekking van de gegevens weigert. Dit recht is echter niet absoluut en zal moeten wijken voor rechten 

en vrijheden van anderen indien deze zwaarder wegen. Hiermee samenhangend is in een andere 

uitspraak geoordeeld dat artikel 7 IVRK meer omvat dan enkel het recht om de naam van de ouders te 

mogen vernemen.147 Daarentegen is artikel 7 IVRK niet bedoeld om in een situatie waarin het kind wel 

persoonlijk contact met zijn biologische vader wil, maar de vader dit niet wil, de omgang op grond van 

artikel 7 IVRK aan de vader op te dwingen.148  

 

Onderzoek 2012  

Van de 46 zaken uit het onderzoek van 2012 wordt de rechtstreekse werking slechts in één zaak 

uitdrukkelijk besproken.149 De rechtbank verwees ambtshalve naar artikel 7 IVRK en verklaarde artikel 

1:207 lid 2 onder a BW betreffende de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap buiten toepassing. 

In vijf zaken werd ondanks dat de rechtstreekse werking van artikel 7 IVRK niet ter sprake kwam, het 

artikel toegepast althans er werd rekening gehouden met artikel 7 IVRK waardoor de rechtstreekse 

werking uit de uitspraken valt af te leiden.150 Daarnaast werd in drie zaken de rechtstreekse werking van 

artikel 7 IVRK in het midden gelaten.151  

 

Vijftien van de 46 zaken worden gecategoriseerd onder ‘Verdragsconforme uitleg en toepassing’.152 In 

meerdere uitspraken werd naar het artikel verwezen om kracht bij te zetten bij het oordeel van de rechter. 

Artikel 7 IVRK heeft in dat kader een ondersteunende rol.  

 

In 21 zaken wordt het beroep op artikel 7 IVRK onbesproken gelaten.153 In twaalf van de 21 zaken faalt 

het beroep op artikel 7 IVRK. De noemenswaardige uitspraken zijn de volgende:  

Rechtbank Den Haag stelde dat ‘tegenover het recht van de minderjarige om zijn (biologische) ouders 

te kennen geen recht van de ouders op omgang met de minderjarige staat’. Met deze overweging 

verwierp de rechtbank het verzoek van de biologische ouders. Verder overwoog de rechtbank Zwolle-

 
142 De Graaf e.a. 2012, p. 28. 
143 Ruitenberg 2003, p.128 en 129. 
144 De Graaf e.a. 2012, p. 28. 
145 De Graaf e.a. 2015, p. 22. 
146 HR 15 april 1994, NJ 1994, 608. 
147 HR 22 december 1995, NJ 1996, 419.  
148 HR 22 december 1995, NJ 1996 419 
149 Rechtbank Zutphen 13 maart 2008, LJN BC8019. 
150 Hof Den Bosch 23 juni 2005, LJN AV6603; Rechtbank Rotterdam 8 februari 2007, LJN BA0238; Rechtbank 

Den Haag 26 juli 2010, LJN BN2775; Rechtbank Maastricht 24 november 2010, LJN BO4992; Rechtbank 

Groningen 2 augustus 2011, LJN BS7594 
151 Hof Den Haag 16 februari 2005, LJN AS6769.HR 14 april 2006, LJN AU9239, Hof Den Haag 22 september 

2010, LJN BN8164. Vgl. HR 17 juni 2011, LJN BQ2810 (concl. A-G E.B. Rank-Berenschot, sub 2.23). 
152 De Graaf e.a. 2012, p. 30.  
153 De Graaf e.a. 2012, p. 31. 
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Lelystad in haar uitspraak dat het recht van de minderjarige om zijn of haar ouders te kennen geen 

absoluut recht is.154  

 

Onderzoek 2015 

In het onderzoek van 2015 werden 23 uitspraken gevonden waarin artikel 7 IVRK werd genoemd.155 In 

drie van deze uitspraken kan uit de uitspraak afgeleid worden dat artikel 7 IVRK rechtstreeks werd 

toegepast.156 Een interessante zaak is die voor de rechtbank Arnhem.157 Eiser hoorde van moeder op haar 

sterfbed dat haar man niet zijn biologische vader was, maar dat de broer van de man zijn biologische 

vader zou zijn. Na de dood van de juridische vader, een paar jaar na de dood van de moeder, raakte eiser 

in een depressie. Geconstateerd werd dat het voor het herstel van eiser van groot belang was dat hij 

duidelijkheid kreeg over de vraag of zijn juridische vader ook zijn biologische vader was. Eiser wil 

derhalve een DNA onderzoek laten doen met weefsel van de juridische vader welke vlak voor zijn 

overlijden bij hem is afgenomen in het ziekenhuis. Het ziekenhuis wees dit verzoek van eiser af, waarna 

eiser zich tot de rechter wende. De rechtbank Arnhem betrok ambtshalve artikel 7 IVRK in haar oordeel 

en benoemde het recht van eiser om te weten van wie hij afstamt, maar stelde ook dat dit recht niet 

absoluut is en dat er een belangenafweging diende te volgen. De vordering werd door de rechtbank 

toegewezen. Het was overigens niet duidelijk of eiser nog minderjarig was ten tijde van zijn verzoek.  

 

Voor de overige zaken zijn er acht zaken die in de categorie ‘Verdragsconforme uitleg en toepassing’ 

vallen.158 De andere en laatste acht uitspraken vallen in de categorie ‘Overig’.159 In de meeste van deze 

acht zaken oordeelde de rechter dat een inbreuk op het IVRK gezien de omstandigheden van het geval 

gerechtvaardigd was of dat er geen strijd was met het IVRK.  

 

2.2.8 Artikel 8 IVRK – Recht op eerbiediging identiteit 
Artikel 8 IVRK komt in de drie onderzoeken gezamenlijk 37 keer voor. In slechts vijf uitspraken komt 

de rechtstreekse werking ter sprake. De rechtstreekse werking van artikel 8 IVRK wordt niet 

uitdrukkelijk toegekend dan wel onthouden. In Onderzoek 2003 kwam artikel 8 IVRK slechts in twee 

uitspraken voor.160  

 

Onderzoek 2012 

In dit onderzoek werden er 26 zaken gevonden waarin naar artikel 8 IVRK werd verwezen.161 Uit enkele 

uitspraken kan worden afgeleid dat aan artikel 8 IVRK rechtstreekse werking toekomt. Zo werd in een 

zaak voor het hof Den Bosch door het hof gesteld dat op grond van artikel 7 en 8 IVRK de opvoedende 

ouder een plicht heeft om de minderjarige vanaf jonge leeftijd voor te lichten over zijn of haar identiteit 

en wanneer zij dit niet doet sprake is van handelen in strijd met het IVRK.162  

 

Verder verklaarde de rechtbank Groningen de biologische vader ontvankelijk in zijn verzoek tot 

ondertoezichtstelling van zijn kind teneinde omgang met het kind tot stand te kunnen brengen.163 De 

moeder van de minderjarige frustreerde namelijk al jaren de omgang tussen de man en zijn kind. 

Aangezien artikel 1:254 lid 4 BW de biologische vader niet de bevoegdheid geeft om een verzoek tot 

ondertoezichtstelling te doen heeft de rechtbank zich gebaseerd op de artikelen 7 en 8 van het IVRK.  

 

De bijzondere curator verzocht in een uitspraak van de rechtbank Assen namens de minderjarige de 

ontkenning van het vaderschap omdat de man niet de biologische vader was van de minderjarige. De 

 
154 Rechtbank Zwolle-Lelystad (vzr.) 23 oktober 2006, LJN AZ9429 
155 De Graaf e.a. 2015, p. 21.  
156 De Graaf e.a. 2015, p. 22. 
157 Rechtbank Arnhem (vzr.) 25 januari 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BV6218. 
158 De Graaf e.a. 2015, p. 23. 
159 De Graaf e.a. 2015, p. 24. 
160 Ruitenberg 2003, p. 130.  
161 De Graaf e.a. 2012, p. 32.  
162 Gerechtshof Den Bosch 23 juni 2005, LJN AV6603. 
163 Rechtbank Groningen 2 augustus 2011, LJN BS7594 
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rechtbank betrok artikel 3 en 8 IVRK in haar beoordeling van dit verzoek. De rechtbank overwoog of 

het belang van de minderjarige met dit verzoek zou worden gediend, ook de mogelijkheid dat de 

minderjarige vervolgens door zijn verwekker kon worden erkend werd daarbij betrokken.164  

 

De rechtbank Den Haag heeft in een uitspraak geoordeeld dat artikel 1:198 BW in Nederland moet 

worden gezien als een fundamentele regel van het familierecht, waardoor het inschrijven van een Franse 

geboorteakte waarin de moeder van de minderjarige niet is vermeld strijdig is met de Nederlandse 

openbare orde.165 De rechtbank verwees in haar beoordeling naar artikel 7 en 8 IVRK. 

 

Onderzoek 2015 

In één zaak oordeelde de rechtbank Haarlem over de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.166 In 

deze zaak was Nigeriaans recht van toepassing, maar de Nigeriaanse wet kent niet de rechtsfiguur van 

de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Hierdoor werd het recht om het vaderschap van de man 

gerechtelijk te laten vaststellen aan de moeder onthouden, dit is volgens de rechtbank in strijd met artikel 

8 EVRM en artikel 8 lid 2 IVRK. De rechtbank paste derhalve het Nederlands recht toe en vond haar 

aanknopingspunt in de gewone verblijfplaats van de moeder en de minderjarige en het feitelijke verblijf 

van de man in Nederland. 

 

De overige zaken vallen in de categorie ‘Overig’.167 In vier conclusies van de Advocaat-Generaal werd 

artikel 8 IVRK genoemd, waarvan in drie gevallen dit slechts een verwijzing zonder inhoudelijke 

bespreking betrof. In de vierde conclusie betrok de Advocaat-Generaal het IVRK wel bij zijn 

overwegingen. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep in alle vier zaken onder verwijzing naar 

artikel 81 Wet RO.  

 

2.2.9 Artikel 9 IVRK – Scheiding kind van de ouders en recht op omgang 
Artikel 9 IVRK komt in 71 uitspraken voor. In slechts vier uitspraken komt de rechtstreekse werking ter 

sprake.168 In het merendeel van de uitspraken slaagde het beroep op artikel 9 IVRK niet. Opvallend is 

dat de regering heeft aangenomen dat artikel 9 lid 2, 3 en 4 IVRK een ieder kan verbinden. Wat betreft 

artikel 9 lid 3 IVRK heeft de Centrale Raad van Beroep dit bevestigd.169  

 

Onderzoek 2003 

Uit de jurisprudentie van Onderzoek 2003 volgt dat artikel 9 lid 3 IVRK rechtstreekse werking heeft. 

Zo werd in een zaak de rechtstreekse werking toegekend maar geoordeeld dat de bescherming van dit 

artikel niet zo ver reikt dat een bijstandsverlenend orgaan het financieel mogelijk moet maken voor de 

minderjarige om zijn recht uit artikel 9 lid 3 IVRK te kunnen uitoefenen.170 Verder volgt uit Onderzoek 

2003 dat artikel 9 IVRK geen verderstrekkende rechten bevat dan artikel 8 EVRM.171 Zo kan een ouder 

aan artikel 9 IVRK bijvoorbeeld geen direct recht tot toelating in Nederland ontlenen. Het begrip 

‘scheiding’ uit artikel 9 IVRK heeft geen betrekking tot het gescheiden houden van een ouder en het 

kind vanwege het weigeren van een verblijfsvergunning. Het begrip ‘scheiding’ ziet enkel op de 

scheiding van het kind met zijn ouders indien het kind door overheidsoptreden uit zijn gezinssituatie 

wordt gehaald. Hier denken sommige juristen anders over. Zo werd gesteld dat scheiding in het kader 

van immigratie onder artikel 9 lid 1 IVRK viel. Volgens de annotator bij de uitspraak van rechtbank 

Den Haag heeft een lidstaat de positieve verplichting om te verzekeren dat ouders en hun kinderen niet 

tegen hun wil worden gescheiden, de enige uitzondering hierop is het geval waarin het belang van het 

kind meebrengt dat het van overheidswege uit zijn gezinssituatie wordt gehaald.172  

 
164 Rechtbank Assen 23 maart 2011, LJN BQ6510 
165 Rechtbank Den Haag 14 september 2009, LJN BK1197 
166 De Graaf e.a. 2015, p. 36 en Rechtbank Haarlem 11 december 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BY6564. 
167 De Graaf e.a. 2015, p. 27. 
168 De Graaf e.a. 2012, p. 35. 
169 Ruitenberg 2003, p. 130.  
170 CRvB 22 juni 1999, JABW 1999, 129; RSV 1999, 235 
171 Ruitenberg 2003, p. 131. 
172 Ruitenberg 2003, p. 131 en President Rechtbank Den Haag zp Amsterdam 23 oktober 1995, RV 1995, 31.  
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Onderzoek 2012 

Rechtbank Groningen oordeelde in twee uitspraken dat aan artikel 9 IVRK rechtstreekse werking 

toekwam.173 De kwestie in beide zaken was dat de minderjarigen in het kader van een uithuisplaatsing, 

eerst 7,5 maanden in een opvangkliniek zijn geplaatst voordat zij bij een behandelplek werden geplaatst. 

De bijzondere curatoren vorderden namens de minderjarigen dat de Nederlandse Staat onrechtmatig 

heeft gehandeld jegens deze minderjarigen. Verder werd in een beschikking van het hof Den Bosch het 

door de minderjarige aangevoerde getoetst aan het IVRK. De minderjarige deed namelijk een beroep op 

artikel 7 en 9 IVRK.174 In sommige uitspraken werd ambtshalve verwezen naar artikel 9 IVRK, zo ook 

in de uitspraak van de rechtbank Groningen, waar de rechtbank naar artikel 9 IVRK verwees bij de 

overweging of het belang van de minderjarige zich tegen de ontheffing van zijn ouder van het ouderlijk 

gezag verzette.175 Zoals eerdergenoemd wordt het beroep op artikel 9 IVRK in het merendeel van de 

zaken verworpen of onbesproken gelaten. In het onderzoek van 2012 ging het om dertien van de dertig 

zaken, waarbij in vijf uitspraken het beroep werd afgewezen.176  

 

Onderzoek 2015 

In tien zaken werd het beroep op artikel 9 IVRK verworpen. In één uitspraak werd het beroep op artikel 

9 IVRK in het geheel onbesproken gelaten.177 De Hoge Raad verwees in zijn arrest expliciet aanvullend 

naar artikel 9 lid 3 IVRK om de beslissing te ondersteunen.178 De Hoge Raad overwoog dat het recht 

van het kind om omgang met zijn ouder te hebben, voor wat het kind aangaat niet alleen in artikel 8 

EVRM wordt gewaarborgd maar dat dit ook door artikel 9 lid 3 IVRK wordt gewaarborgd. Daarnaast 

werden in de conclusies van de Advocaat-Generaal aan artikel 9 IVRK gerefereerd, in de meeste 

gevallen diende artikel 9 IVRK dan ter illustratie van een bepaalde benadering of standpunt.179  

 

2.2.10 Artikel 10 IVRK – Gezinshereniging  
Artikel 10 IVRK komt in totaal in veertien uitspraken voor. Opvallend is dat het overgrote deel (12 

zaken) uit het onderzoek van 2003 afkomstig zijn.180 De rechtstreekse werking wordt in geen van de 

uitspraken expliciet besproken. Wel is artikel 10 IVRK een van de artikelen welke door de regering is 

aangemerkt als een mogelijk rechtstreeks werkend artikel uit het IVRK.181  

 

Onderzoek 2003 

Uit de twaalf uitspraken uit het onderzoek van 2003 volgt onder andere dat wordt aangenomen dat artikel 

10 IVRK geen verderstrekkende rechten bevat dan artikel 8 EVRM.182 De Nederlandse regelgeving 

omtrent gezinshereniging is in overeenstemming met artikel 10 IVRK. Nederland mag derhalve eisen 

stellen aan een verzoek tot toelating.  

 

Onderzoek 2012 

Bij het hof Den Bosch deed een vader een verzoek om het ouderlijk gezag toegewezen te krijgen.183 De 

vader moest Nederland verlaten en diende terug te keren naar Nigeria waardoor de minderjarige 

hoogstwaarschijnlijk zijn vader nooit meer zou zien. Indien het ouderlijk gezag aan vader zou worden 

toegewezen, zou de minderjarige met de vader naar Nigeria terugkeren. Het hof overwoog dat de 

minderjarige ten minste bij een van zijn ouders moest kunnen opgroeien en wees het verzoek van vader 

 
173 De Graaf e.a. 2012, p. 35-36 en Rechtbank Groningen 20 december 2006, LJN AZ5794; Rechtbank 

Groningen 20 december 2006, LJN AZ5807. 
174 De Graaf e.a. 2012, p. 37 en Gerechtshof Den Bosch 23 maart 2005, LJN AT3979. 
175  De Graaf e.a. 2012, p. 37 en Rechtbank Groningen 19 januari 2010, LJN BL0204. Vgl. Rechtbank 

Groningen 19 januari 2010, LJN BL0217 
176 De Graaf e.a. 2012, p. 38.  
177 De Graaf e.a. 2015, p. 28.  
178 De Graaf e.a. 2015, p. 29. 
179 De Graaf e.a. 2015, p. 30. 
180 Ruitenberg 2003, p. 132. 
181 Ruitenberg 2003, p. 132.  
182 Ruitenberg 2003, p. 133. 
183 De Graaf e.a. 2012, p. 39 en Gerechtshof Den Bosch 3 mei 2006, LJN AX1364. 
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derhalve toe. Het hof hield in haar overweging rekening met de artikelen 7 en 18 IVRK en op basis van 

artikel 10 IVRK stelde het hof dat de minderjarige het recht had om op regelmatige basis persoonlijke 

betrekkingen en rechtstreekse contacten met beide ouders te onderhouden en dat dit ook mogelijk was 

omdat de minderjarige op grond van artikel 10 lid 2 IVRK de mogelijkheid had de moeder in Nederland 

te bezoeken.  

 

2.2.11 Artikel 11 IVRK – Internationale kinderontvoering 
Artikel 11 IVRK komt negen keer voor in de drie onderzoeken. Opvallend is dat in de meeste uitspraken 

de rechter ambtshalve rekening hield met artikel 11 IVRK. Evenwel is door geen enkele rechter expliciet 

rechtstreekse werking aan artikel 11 IVRK toegekend.  

 

Onderzoek 2003 

Het hof Den Haag wees een beroep op (onder andere) artikel 11 IVRK in het kader van een 

kinderontvoeringszaak af.184 Het hof oordeelde voor zover het artikel 11 IVRK  betrof dat op grond van 

artikel 11 IVRK een kind primair het recht had te worden teruggebracht naar zijn gewone verblijfplaats 

wanneer het op ongeoorloofde wijze daar vandaan is overgebracht naar elders. De minderjarige moest 

daarom worden teruggeleid naar het land van herkomst.  

 

Onderzoek 2012 

In de zeven uitspraken uit dit onderzoek volgt dat artikel 11 IVRK ambtshalve door de rechter in 

overweging werd genomen zonder dat de partijen er een beroep op deden, terwijl de partijen wel een 

beroep op artikel 3 IVRK deden.185 De rechter verwees bij de bespreking van het beroep op artikel 3 

IVRK naar artikel 11 IVRK. Ook Advocaat-Generaal Strikwerda verwees in zijn conclusie naar artikel 

11 IVRK bij de bespreking van een beroep op artikel 3 IVRK.186 De Hoge Raad verwees vervolgens 

voor haar bespreking in een van haar zaken naar de conclusie van de Advocaat-Generaal.187  

 

Onderzoek 2015 

In het onderzoek van 2015 komt artikel 11 IVRK slechts één keer in een conclusie van Advocaat-

Generaal Strikwerda voor.188 Een moeder deed een verzoek tot vervangende toestemming voor een 

binnenlandse verhuizing met de kinderen. De Advocaat-Generaal betrok artikel 3 IVRK en General 

Comment No. 14 (2013) van het Kinderrechten Comité bij zijn bespreking van dit verzoek. Ter illustratie 

werd ook verwezen naar de artikelen 9, 11, 12 en 18 IVRK.  

 

2.2.12 Artikel 12 IVRK – Recht op participatie en om gehoord te worden 
Artikel 12 IVRK komt in totaal 31 keer voor. In geen van deze zaken wordt artikel 12 IVRK rechtstreeks 

toegepast, noch wordt uitdrukkelijk over de rechtstreekse werking gesproken. Artikel 12 IVRK wordt 

wel in het kader van verdragsconforme uitleg toegepast. In het onderzoek van 2003 werden er slechts 

twee zaken gevonden waarin naar artikel 12 IVRK werd verwezen.  

 

Onderzoek 2012 

De rechtbank Maastricht heeft bij een verzoek tot verlenging van de ondertoezichtstelling geoordeeld 

dat de plicht om de minderjarige te horen niet alleen op de kinderrechter rust maar ook op andere 

bestuursinstanties.189 Bij de plicht om te horen – zoals uit artikel 12 IVRK volgt – is volgens de Hoge 

Raad het niet nodig ‘dat kinderen (jonger dan twaalf jaar) in alle zaken die hen betreffen, zelf gehoord 

moeten worden’.190 Volgens de Hoge Raad kan de mening van de minderjarige ook worden 

 
184 Ruitenberg 2003, p. 134 en Gerechtshof Den Haag 21 juni 1996, 362-H-96 (ongepubliceerd) 
185 De Graaf e.a. 2012, p. 39 en 40.  
186 De Graaf e.a. 2012, p. 40 en HR 28 september 2007, LJN BB3192 (concl. A-G L. Strikwerda); HR 28 

september 2007, LJN BB3193 (concl. A-G L. Strikwerda). 
187 HR 28 september 2007, LJN BB3193, r.o. 3.5.3. 
188 De Graaf e.a. 2015, p. 31 en Parket bij de Hoge Raad 8 juli 2011, ECLI:NL:PHR:2011:BR3062. 
189 De Graaf e.a. 2012, p. 41 en Rechtbank Maastricht 8 februari 2002, LJN AE1345. 
190 De Graaf e.a. 2012, p. 42 en HR 29 maart 2002, LJN AD8191. Vgl. HR 26 maart 2010, LJN BL2226 (concl. 

A-G E.M. Wesseling van Gent, sub 2.11). 
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vertegenwoordigd door verschillende vertegenwoordigers en belangenbehartigers. Verder wordt in de 

rechtspraak aan artikel 12 IVRK gerefereerd in het kader van artikel 809 Rv.191 Artikel 809 Rv bepaalt 

dat ‘in zaken betreffende minderjarigen, (..) die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, de 

rechter niet beslist dan na de minderjarige van twaalf jaar of ouder in de gelegenheid te hebben gesteld 

hem zijn mening kenbaar te maken, tenzij het naar het oordeel van de rechter een zaak van kennelijk 

ondergeschikt belang betreft.’ Artikel 809 Rv beantwoord aan de hoor-verplichting in artikel 12 IVRK. 

Hierdoor is het niet aanmerken van een minderjarige als een zelfstandige procespartij niet in strijd met 

het IVRK. Echter omvat artikel 12 IVRK niet ook het recht voor een kind onder de twaalf jaar om een 

verzoekschrift in te dienen.192  

 

Onderzoek 2015 

Twee uitspraken kunnen onder het kopje ‘Rechtstreekse werking’ geplaatst worden.193 Toch spreekt de 

rechter zich niet uitdrukkelijk uit over de rechtstreekse werking van artikel 12 IVRK. De rechtbank 

Breda boog zich over een zaak waarin een minderjarige in gesloten jeugdzorg was geplaatst.194 De 

minderjarige wilde gebruik maken van haar aanwezigheidsrecht, maar het lukte stichting Bureau 

Jeugdzorg Noord-Brabant en de betrokken instelling voor de gesloten jeugdzorg tot twee keer toe niet 

om de minderjarige naar de rechtbank te vervoeren. Ook bij een derde zitting was de minderjarige niet 

aanwezig, ondanks dat de rechter de minderjarige per brief heeft verzocht bij de zitting te verschijnen. 

Volgens de rechtbank heeft ‘ieder kind, dat in staat is zijn of haar mening te vormen, ingevolge artikel 

12 IVRK het recht deze mening te uiten waarbij een passend belang wordt gehecht aan die mening’. De 

rechter had in de tweede zitting gewaarschuwd dat in het geval het kind niet bij de derde zitting aanwezig 

zal zijn, de rechter ‘daar de conclusie uit zal trekken die hem geraden voorkomt’. De rechter besliste 

derhalve om het verzoek voor een machtiging tot gesloten plaatsing af te wijzen omdat in strijd met de 

goede procesorde was gehandeld. Volgens de rechter behoort het recht van een minderjarige om 

aanwezig te zijn op een zitting namelijk tot de kern van onze rechtsstaat. 

 

Onder de categorie ‘Verdragsconforme interpretatie en toepassing’ was sprake van een soortgelijke zaak 

als die van de rechtbank Breda zoals hierboven besproken.195 Het betrof hier een zaak voor de Hoge 

Raad. De minderjarige was door het hof per brief in de gelegenheid gesteld om zijn mening mondeling 

kenbaar te maken. Volgens Jeugdzorg werd van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt omdat dit 

volgens hen te belastend zou zijn voor de minderjarige. De minderjarige was echter niet op de hoogte 

gesteld van de uitnodiging van het hof. Het hof oordeelde dat: “Jeugdzorg niet zonder meer had mogen 

beslissen dat de minderjarige zelf niet op gesprek te laten komen bij de rechter zonder de minderjarige 

zelfs maar in kennis te stellen van de uitnodiging daartoe”. De Hoge Raad overwoog dat op grond van 

artikel 809 lid 1 Rv en artikel 12 IVRK het hof de minderjarige opnieuw had moeten uitnodigen toen 

het hof bekend werd met het feit dat de minderjarige niet op de hoogte was van de uitnodiging. Het hof 

had op basis van de mededeling van Jeugdzorg dat “de minderjarige met een angststoornis kampt en in 

de war raakt als hij wordt geconfronteerd met het maken van keuzes” niet haar beslissing mogen nemen.  

 

Verder oordeelde het hof Leeuwarden dat zij niet gehouden was om de minderjarige te horen, omdat de 

minderjarige jonger was dan 12 jaar.196 Volgens het hof is aan artikel 12 IVRK voldaan omdat de mening 

van de minderjarige werd vertegenwoordigd door verschillende vertegenwoordigers en 

belangenbehartigers, waaronder de ouders, de Raad van de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg en 

zij allen wel zijn gehoord. Ook het hof Den Bosch oordeelde dat geen sprake was van strijd met artikel 

12 IVRK omdat de minderjarigen voor de behandeling ter zitting, zowel bij de rechtbank als bij het hof 

zijn gehoord krachtens artikel 809 Rv.197 Het feit dat de minderjarigen niet in de gelegenheid werden 

 
191 De Graaf e.a. 2012, p. 42 en Gerechtshof Amsterdam (zittingsplaats Arnhem) 4 mei 2010, LJN BM2916. Vgl. 

HR 4 april 2008, LJN BC2241 (concl. A-G E.M. Wesseling-van Gent, sub 2.24-2.27). 
192 De Graaf e.a. 2012, p. 43 en Rechtbank Haarlem 29 april 2003, zaaknr. 91632/2003. 
193 De Graaf e.a. 2015, p. 32.  
194 De Graaf e.a. 2015, p. 32 en Rechtbank Breda 9 december 2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:BU8952. 
195 De Graaf e.a. 2015, p. 33 en HR 1 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1084. 
196 De Graaf e.a. 2015, p. 34 en Gerechtshof Leeuwarden 18 oktober 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BY1757. 
197 De Graaf e.a. 2015, p. 34 en Gerechtshof Den Bosch 10 januari 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BY8143. 
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gesteld om zich door hun advocaat te laten bijstaan maakt niet dat de minderjarigen geen gebruik van 

hun hoorrecht uit artikel 12 IVRK hebben kunnen maken.  

 

2.2.13 Artikel 16 IVRK – Recht op privacy  
Artikel 16 IVRK wordt in veertien zaken gevonden. Aan artikel 16 IVRK wordt niet uitdrukkelijk 

rechtstreekse werking toegekend.  

 

Onderzoek 2003 

Het hof Leeuwarden oordeelde dat de Raad voor de Kinderbescherming geacht werd om het recht op 

omgang te verwezenlijken op basis van artikel 16 IVRK.198 De overheid heeft op grond van artikel 16 

IVRK namelijk een positieve verplichting om het familie- en gezinsleven te verwezenlijken. De Hoge 

Raad was het hier niet mee eens en oordeelde in cassatie dat op basis van artikel 16 IVRK geen taak 

voor de Raad voor de Kinderbescherming kon worden afgeleid die ziet op het begeleiden van een door 

de rechter vastgestelde omgangsregeling.  

 

Onderzoek 2012 

Van de acht uitspraken kunnen uit drie uitspraken de rechtstreekse werking van artikel 16 IVRK worden 

afgeleid.199 200 Twee uitspraken zijn afkomstig van het hof Den Bosch en hebben betrekking op de vraag 

of de minderjarige ontvankelijk is voor het zelfstandig ingestelde appel.201 Het hof stelde dat de 

minderjarige op grond van artikel 16 en 37 IVRK alsmede artikel 5 EVRM een onverwijlde toegang tot 

de rechter moest hebben om de rechtmatigheid van zijn vrijheidsbeneming te kunnen laten toetsen. In 

casu werd de minderjarige dan ook ontvankelijk verklaard omdat hem het recht moest toekomen om 

zelfstandig hoger beroep aan te kunnen wenden tegen een uitspraak waarop de vrijheidsbeneming is 

gebaseerd. Daarnaast kan ook uit een uitspraak van rechtbank Almelo de rechtstreekse werking worden 

afgeleid.202 De zaak ging over een vader die een aantal persoonlijke foto’s en filmpjes van de 

minderjarigen op het internet had geplaatst. De moeder verzocht de rechtbank de vader te bevelen deze 

foto’s en filmpjes van het internet te verwijderen. De vader zou volgens de moeder namelijk de 

persoonlijke levenssfeer van de minderjarige schenden en misbruik maken van het ouderlijk gezag. De 

moeder verwees in haar verzoek naar artikel 16 IVRK. De rechtbank ging niet specifiek in op deze 

verwijzing, maar wees het verzoek van moeder wel toe.  

 

Onderzoek 2015 

In dit onderzoek werden 4 uitspraken gevonden.203 De rechtbank Den Haag verwierp het beroep op 

artikel 16 IVRK van de vader, die overigens ook een beroep deed op artikel 9 lid 3 en 20 IVRK alsmede 

8 EVRM.204 In casu was sprake van een verzoek van de Centrale Autoriteit tot teruggeleiding van de 

minderjarigen naar de moeder in Spanje. De moeder heeft in eerste instantie van de rechtbank 

vervangende toestemming verkregen om met de minderjarigen naar Spanje te verhuizen. In het hoger 

beroep werd deze beslissing alsnog vernietigd, waarna de vader de kinderen zonder toestemming van 

de moeder vanuit Spanje mee terug naar Nederland nam.205 In de procedure van de teruggeleiding 

oordeelde de rechter dat geen sprake was van schending van de verdragsbepalingen. De vader ging tegen 

dit oordeel in hoger beroep, maar in hoger beroep slaagde zijn beroep op de verdragsbepalingen niet.206  

 

 

 
198 Ruitenberg 2003, p. 135 en HR 29 juni 2001, NJ 2001, 598 en Gerechtshof Leeuwarden 28 juni 2000, 

Nemesis 2001-5, 1370 
199 De Graaf e.a. 2012, p. 44. 
200 De Graaf e.a. 2012, p. 44. 
201 De Graaf e.a. 2012, p. 44 en Gerechtshof Den Bosch 7 augustus 2007, LJN BC2052; Gerechtshof Den Bosch 

20 december 2007, LJN BC3205. 
202 De Graaf e.a. 2012, p. 44 en Rechtbank Almelo (vzr.) 15 oktober 2009, LJN BK0555. 
203 De Graaf e.a. 2015, p. 36.  
204 De Graaf e.a. 2015, p. 36 en Rechtbank Den Haag 26 oktober 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BU4690. 
205 De Graaf e.a. 2015, p. 36 en Gerechtshof Den Haag 6 december 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BU7235. 
206 De Graaf e.a. 2015, p. 36. 
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2.2.14 Artikel 18 IVRK – Verantwoordelijkheid van ouders  
Artikel 18 IVRK komt in 28 zaken voor, waarvan in slechts 4 zaken de rechtstreekse werking besproken 

wordt. Alle vier uitspraken komen uit het onderzoek van 2012. In Onderzoek 2015 kwam artikel 18 

IVRK in tien zaken voor.207  

 

Onderzoek 2012 

De rechtstreekse werking wordt niet uitdrukkelijk aan artikel 18 IVRK toegekend. Zo oordeelde 

rechtbank Haarlem dat artikel 18 IVRK gelet op de formulering van de bepaling geen norm bevat die 

zonder nadere uitwerking in nationale wet- en regelgeving door de rechter direct toepasbaar is.208 Door 

andere rechters werd artikel 18 IVRK wel rechtstreeks toegepast, hoewel niet uitdrukkelijk. Door de 

rechtbank Zutphen werd een verzoek van de vader tot gezamenlijk ouderlijk gezag op grond van artikel 

18 IVRK ontvankelijk verklaard, ondanks dat het BW niet in een dergelijk verzoek voorziet.209 Het 

verzoek werd uiteindelijk, ondanks de ontvankelijkheid hiervan, niet toegewezen. Een ander voorbeeld 

is de zaak die voorkwam bij de rechtbank Groningen.210 De school van het kind had informatie over 

hem aan zijn moeder onthouden. Volgens de rechtbank kan een ouder een zekere aanspraak ontlenen 

aan artikel 18 IVRK, zo kunnen zij aanspraak maken op betrokkenheid bij de voortgang van hun kind 

binnen het onderwijs. Zes uitspraken vallen in de categorie ‘Verdragsconforme uitleg en toepassing’.211 

De rechtbank Alkmaar betrok bijvoorbeeld artikel 18 samen met artikel 3 IVRK in een verzoek tot 

eenhoofdig gezag.212 De gerezen vraag bij deze zaak is of sprake was van contra-indicaties bij de 

wijziging van het gezamenlijk gezag naar eenhoofdig gezag. In de andere zaken werd artikel 18 IVRK 

op een vergelijkbare wijze toegepast.213  

 

Bij de Hoge Raad kwam de kwestie over de hoofdverblijfplaats van een minderjarige voor.214 De vader 

stelde de hoofdverblijfplaats van zijn zoon bij hem te bepalen, de moeder was destijds immers zonder 

enig overleg met de zoon naar een andere plaats verhuisd. Het hof oordeelde al dat dit beroep geen grond 

vond. Volgens de Hoge Raad is hofs oordeel niet in strijd met de genoemde bepalingen – waaronder 

artikel 18 IVRK – omdat het oordeel van het hof gebaseerd is op een belangenafweging tussen de 

belangen van de vader, die van de moeder en die van het kind. Hierbij heeft het hof geen van de ouders 

“meer of minder gelijkwaardig geacht dan de ander met betrekking tot hun verzorgings- en 

opvoedingstaken”, ook heeft het hof volgens de Hoge Raad “niet over het hoofd gezien dat het ouderlijk 

gezag mede omvat de verplichting om de ontwikkeling van de banden van het kind met de andere ouder 

te bevorderen”. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep. Verder komt artikel 18 IVRK ook een paar 

keer voor in de conclusies van de Advocaat-Generaal. Advocaat-Generaal Langemeijer stelt dat op basis 

van artikel 18 lid 1 IVRK niet kan worden geconstateerd dat er een verplichting tot gelijke verdeling 

van de ouderlijke taken bestaat.215 In drie uitspraken werd het beroep op artikel 18 IVRK verworpen.  

 

2.2.15 Artikel 19 IVRK – Bescherming tegen kindermishandeling  
Artikel 19 IVRK wordt in veertien uitspraken gevonden. In de enige uitspraak van het onderzoek van 

2003 ging het om de kwestie of een minderjarige vreemdeling een vergunning tot verblijf bij de 

pleegmoeder kan verkrijgen.216 Daarbij werd een beroep gedaan op artikel 19 IVRK, maar de 

rechtstreekse werking van artikel 19 IVRK werd niet besproken.  

 

Onderzoek 2012 

 
207 De Graaf e.a. 2015, p. 37.  
208 De Graaf e.a. 2012, p. 46 en Rechtbank Haarlem (vzr.) 7 december 2007, LJN BB9628. 
209 De Graaf e.a. 2012, p. 46 en Rechtbank Zutphen 10 november 2004, LJN AR5611. 
210 De Graaf e.a. 2012, p. 47 en Rechtbank Groningen 25 maart 2009, LJN BI6947. 
211 De Graaf e.a. 2012, p. 47. 
212 De Graaf e.a. 2012, p. 47 en Rechtbank Alkmaar 26 oktober 2005, zaaknr. 72690. Vgl. Rechtbank Alkmaar 7 

februari 2007, LJN AZ8078. 
213 De Graaf e.a. 2012, p. 48. 
214 De Graaf e.a. 2012, p. 48 en HR 21 mei 2010, LJN BL7407. 
215 De Graaf e.a. 2012, p. 48 en HR 21 mei 2010, LJN BL7407 (concl. A-G F.F. Langemeijer, sub 2.16). 
216 Ruitenberg 2003, p. 87 en President Rechtbank Den Haag zp Haarlem 13 mei 2001, AWB 00/71445 
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De rechtstreekse werking van artikel 19 IVRK werd wel in twee uitspraken in Onderzoek 2012 

besproken.217 De rechtbank Utrecht heeft expliciet overwogen of aan artikel 19 IVRK rechtstreekse 

werking toekomt.218 Naar haar oordeel kan aan artikel 19 IVRK ‘gelet op de aard, inhoud en strekking 

van de bepaling geen rechtstreekse werking toekomen’. Echter werd in een uitspraak van de rechtbank 

Groningen schending van artikel 19 IVRK aangenomen, waardoor kan worden afgeleid dat de rechtbank 

Groningen wel rechtstreekse werking aan artikel 19 IVRK toekent.219   

 

De rechtbank Assen betrok in twee van haar uitspraken over een aanwijzing welke door de GI werd 

gegeven in het kader van een ondertoezichtstelling, artikel 19 IVRK bij haar beslissing.220 De aanwijzing 

van de GI beoogde de omgangsregeling tussen de vader en moeder en de minderjarige gedurende de 

ondertoezichtstelling nader vorm te geven en zag op de benodigde ondersteuning van de minderjarige, 

hiermee werd voldaan aan de verplichting van de Staat om de benodigde maatregelen te nemen op 

sociaal en opvoedkundig gebied teneinde het kind te beschermen tegen alle vormen van geweld. 

 

Onderzoek 2015 

Artikel 19 IVRK wordt in vijf zaken gevonden.221 In twee kinderontvoeringszaken werd het beroep op 

artikel 19 IVRK door de rechter verworpen.222 De vader deed een beroep op artikel 19 IVRK en stelde 

dat de moeder de minderjarige mishandelde althans verwaarloosde. Het hof oordeelde dat geen sprake 

was van mishandeling of verwaarlozing door de moeder. Er was derhalve geen sprake van schending 

van artikel 19 IVRK. 

 

2.2.16 Artikel 20 IVRK – Bescherming van kinderen die niet in het eigen gezin kunnen 
opgroeien 
Artikel 20 IVRK komt in een groot aantal uitspraken voor, namelijk in 112 uitspraken. In twaalf 

uitspraken komt de rechtstreekse werking ter sprake, maar de rechtstreekse werking wordt in geen van 

de uitspraken uitdrukkelijk aan artikel 20 IVRK toegekend. Verder is opvallend dat een beroep op artikel 

20 IVRK vaak tezamen gaat met een beroep op artikel 3 IVRK. 

 

Onderzoek 2003 

Het hof Den Bosch oordeelde dat uit artikel 20 IVRK een recht van het kind voortvloeit dat inhoudt dat 

een kind recht heeft op duidelijkheid omtrent het opvoedingsperspectief en ook recht heeft op een 

ongestoorde hechting in het pleeggezin. 223 Dit recht kan onder omstandigheden zwaarder wegen dan 

het recht van de ouder op hereniging met zijn kind.  

 

Onderzoek 2012 en 2015 

Uit onder andere een uitspraak van de rechtbank Zutphen valt af te leiden dat aan artikel 20 IVRK 

(impliciet) rechtstreekse werking werd toegekend.224 In casu ging het om een verzoek tot adoptie maar 

werd niet voldaan aan de samenlevingstermijn van ten minste drie jaar van artikel 1:277 lid 2 BW. De 

rechter wees het verzoek na een feitelijke afweging en tegen de achtergrond van artikel 20 IVRK 

evenwel toe. Daarentegen werd in een uitspraak van de rechtbank Haarlem juist geoordeeld dat dit 

artikel gelet op de formulering geen norm bevat die zonder nadere uitwerking in nationale wet- en 

regelgeving door de rechter direct toepasbaar is.225 Ook werd in drie zaken strijdigheid met artikel 20 

 
217 De Graaf e.a. 2012, p. 49. 
218 De Graaf e.a. 2012, p. 50 en Rechtbank Utrecht 29 oktober 2007, LJN BB8303. 
219 De Graaf e.a. 2012, p. 50 en Rechtbank Groningen 1 december 2009, LJN BK5332. 
220 De Graaf e.a. 2012, p. 50 en Rechtbank Assen 28 juli 2010, LJN BP0030; Rechtbank Assen 25 augustus 

2010, LJN BO5155. 
221 De Graaf e.a. 2015, p. 40.  
222 De Graaf e.a. 2015, p. 37 en Gerechtshof Den Haag 10 oktober 2012, ECLI:NL:GHSGR:BY0156 en 

Rechtbank Den Haag 24 maart 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:6118. 
223 Ruitenberg 2003, p. 136 en Gerechtshof Den Bosch 8 november 2000, NJ 2001, 659 
224 De Graaf e.a. 2012, p. 52 en Rechtbank Zutphen 19 december 2007, LJN BC0797. 
225 De Graaf e.a. 2012, p. 52 en Rechtbank Haarlem (vzr.) 7 december 2007, LJN BB9628. 
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IVRK bevonden, dit verondersteld dat artikel 20 IVRK in deze drie zaken rechtstreeks was toegepast.226 

Artikel 20 IVRK wordt ook vaak door de rechter ambtshalve bij zijn beoordeling betrokken. De 

rechtbank Utrecht heeft in een uitspraak geoordeeld dat een plaatsing in een pleeggezin in het kader van 

een ondertoezichtstelling voor de duur van elf jaar niet in overeenstemming is “met de in het IVRK 

neergelegde wenselijkheid van continuïteit in de opvoeding van de kinderen”.227 Toch werd de 

ondertoezichtstelling verlengd, omdat de Raad voor de Kinderbescherming door te weigeren onderzoek 

te doen naar het belang van de minderjarigen bij ontheffing van moeders gezag, de rechter geen keus 

liet.  

 

Tevens valt op dat artikel 20 IVRK vaak genoemd wordt in uitspraken waarin de ontheffing van de 

ouder van het ouderlijke gezag werd verzocht.228 Verder werd in vier uitspraken het beroep op artikel 

20 IVRK gemotiveerd verworpen.229 In 17 zaken werd het beroep op artikel 20 IVRK onbesproken 

gelaten.230 Daarnaast zijn zeven uitspraken afkomstig van de Hoge Raad.231 In zes hiervan concludeerde 

de Advocaat-Generaal dat het beroep op artikel 20 IVRK diende te worden afgewezen. In vijf van deze 

zes zaken verwierp de Hoge Raad het cassatieberoep met verwijzing naar artikel 81 Wet RO omdat de 

klachten niet tot cassatie konden leiden. In de zesde zaak werden de ouders niet-ontvankelijk verklaard 

omdat de termijn voor de uithuisplaatsing inmiddels was verstreken, de ouders hadden geen belang meer 

bij het cassatieberoep. 

 

2.2.17 Artikel 21 IVRK – Adoptie  
Artikel 21 IVRK komt in elf zaken voor. Reeds in het onderzoek van 2003 werd in een zaak inzake 

adoptie door een partner van het gelijke geslacht aan artikel 21 IVRK de rechtstreekse werking 

onthouden.232 Uit Onderzoek 2012 volgt dat ook door Advocaat-Generaal De Vries Lentsch-Kostense 

rechtstreekse werking aan artikel 21 IVRK werd onthouden. De zaak betrof een verzoek van de 

grootmoeder om de minderjarige te adopteren.233 In het bijhorende arrest van de Hoge Raad gaat de 

Hoge Raad niet in op het beroep op artikel 21 IVRK. Voorts werden in een aantal zaken uit Onderzoek 

2012 wel rekening gehouden met artikel 21 IVRK. Zo bepaalde de rechtbank Den Haag dat bij adoptie 

het belang van het kind in overweging diende te worden genomen.234  

 

2.2.18 Artikel 22 IVRK – Vluchtelingen 
Artikel 22 IVRK komt alleen in Onderzoek 2012 en slechts in twee uitspraken voor. De rechtbank 

Maastricht heeft bij een verzoek tot verlenging van de ondertoezichtstelling de ingeroepen bepalingen 

van het IVRK besproken en vervolgens besloten om het verzoek toe te wijzen.235 De rechtstreekse 

werking van het IVRK kwam helaas niet ter sprake. Verder oordeelde de rechtbank Den Haag dat aan 

artikel 22 IVRK gezien de algemene formulering geen rechtstreekse werking kan worden toegekend 

zonder nadere uitwerking van de bepaling.236 De zaak had betrekking op de Regeling opvang 

asielzoekers.  

 

2.2.19 Artikel 23 IVRK – Kinderen met een handicap  
Artikel 23 IVRK komt in totaal in zes uitspraken voor. In geen van de uitspraken is aan artikel 23 IVRK 

rechtstreekse werking toegekend. In Onderzoek 2003 heeft het CRvB aan artikel 23 IVRK de directe 

 
226 De Graaf e.a. 2012, p. 52 en Rechtbank Groningen 27 november 2009, LJN BK6065; Rechtbank Groningen 1 

december 2009, LJN BK5332; Rechtbank Maastricht 6 juli 2010, LJN BN2472. 
227 De Graaf e.a. 2012, p. 53 en Rechtbank Utrecht 16 januari 2006, LJN AV0027. 
228 De Graaf e.a. 2012, p. 54 en De Graaf e.a. 2015, p. 43. 
229 De Graaf e.a. 2012, p. 55. 
230 De Graaf e.a. 2012, p. 55 en De Graaf e.a. 2015, p. 43. 
231 De Graaf e.a. 2012, p. 56 en De Graaf e.a. 2015, p. 44. 
232 Ruitenberg 2003, p. 137 en Gerechtshof Amsterdam 21 november 1996, Nemesis 1997, 686; FJR 1997, p. 71 
233 De Graaf e.a. 2012, p. 57 en HR 24 september 2004, LJN AP1439 (concl. A-G C.L. de Vries Lentsch-

Kostense). 
234 De Graaf e.a. 2012, p. 58 en Rechtbank Den Haag 17 november 2010, LJN BO6838. 
235 De Graaf e.a. 2012, p. 60 en Rechtbank Maastricht 8 februari 2002, LJN AE1345. 
236 Ruitenberg 2003, p. 137 en Rechtbank ‘s- Gravenhage 6 september 2000, JV 2000, 224. 
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werking onthouden.237 Volgens het CRvB moest het artikel gezien zijn aard nader worden ingevuld 

alvorens rechtstreekse werking te kunnen hebben.  

 

Onderzoek 2012 

De rechtbank Maastricht leek wel uit te gaan van de rechtstreekse werking van artikel 23 IVRK.238 De 

minderjarigen waren door de rechter uithuisgeplaatst bij een stichting, waarbij is overwogen dat de 

kinderen alleen bij deze stichting geplaatst konden worden vanwege hun licht verstandelijke handicap. 

Nadat de moeder na Moederdag de kinderen thuishield en niet instemde met verdere behandeling van 

haar kinderen, liet de stichting de kinderen met een beroep op de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten ook niet terugbrengen naar de stichting. Volgens de rechter heeft de stichting geen beroep 

op het AWBZ kunnen doen omdat dit ertoe leidde dat de kinderen niet de bescherming genoten dat op 

grond van artikel 23 IVRK aan hen wordt toegekend. De rechter lijkt dus uit te gaan van een schending 

van artikel 23 IVRK.  

 

In de categorie ‘Verdragsconforme interpretatie en toepassing’ is een uitspraak van het hof Den Haag 

opgenomen.239 Een minderjarige deed een beroep op de artikelen 23 en 27 IVRK en stelde dat zijn 

plaatsing in een justitiële jeugdinrichting (vanwege een gebrek aan geschikte behandelplekken) gezien 

zijn licht verstandelijke handicap in strijd was met deze bepalingen. Het hof oordeelde dat de machtiging 

tot plaatsing in gesloten jeugdzorg rechtmatig was afgegeven maar vroeg zich af of de tenuitvoerlegging 

van de machtiging in een justitiële jeugdinrichting had mogen plaatsvinden. Het hof oordeelde dat 

gezien de ernst van de zaak de plaatsing in dit geval niet in strijd kon zijn met de artikelen uit het IVRK. 

In een andere zaak werd door Stichting Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam een indicatieaanvraag 

voor AWBZ-zorg afgewezen.240 De ouders van de minderjarige gingen hiertegen in bezwaar en beriepen 

zich op de artikelen 23 en 24 IVRK. Bureau Jeugdzorg verklaarde het beroep ongegrond. De ouders 

gingen daartegen in beroep waarna de rechtbank Rotterdam oordeelde dat in het besluit de afwijzing 

door Bureau Jeugdzorg onvoldoende was gemotiveerd.  

 

2.2.20 Artikel 24 IVRK – Recht op gezondheid en gezondheidszorg  
Artikel 24 komt in vijf uitspraken voor. In een uitspraak uit Onderzoek 2012 komt de rechtstreekse 

werking van artikel 24 IVRK aan de orde. 241 De rechtbank Alkmaar kende aan artikel 24 IVRK de 

rechtstreekse werking echter niet toe. De zaak ging over een therapeutische behandeling waar de vader 

geen toestemming voor had gegeven. Moeder deed een beroep op artikel 24 IVRK en stelde dat zij op 

grond van dit artikel gehouden was haar dochter te laten behandelen. De rechter verwierp dit verweer 

en oordeelde dat de moeder aan artikel 24 IVRK geen rechten jegens de vader kon ontlenen omdat 

artikel 24 IVRK een gerichte verplichting voor de Staten inhoudt. Artikel 24 IVRK werd in één zaak 

met verdragsconforme uitleg toegepast, in één zaak werd het beroep op artikel 24 IVRK verworpen en 

in de overige twee zaken werd het beroep onbesproken gelaten.242 243 

 

2.2.21 Artikel 25 IVRK – Uit huis geplaatste kinderen  
Artikel 25 IVRK komt in twee uitspraken voor. De eerste komt uit Onderzoek 2012 en betreft een arrest 

van de Hoge Raad waarin een verzoek tot verlenging van de ondertoezichtstelling en de machtiging 

uithuisplaatsing werd gedaan.244 De rechtbank had het verzoek toegewezen en het hof had dit 

bekrachtigd. Volgens de moeder had moeten worden onderzocht of zij bereid was om aan hulpverlening 

in een vrijwillig kader mee te werken. Nu dit niet is gebeurd is volgens haar sprake van strijd met artikel 

8 EVRM en artikel 25 IVRK. De Hoge Raad kwam niet toe aan de bespreking van het beroep op artikel 

25 IVRK omdat de termijn voor de machtiging tot uithuisplaatsing inmiddels was verstreken. De moeder 

 
237 Ruitenberg 2003, p. 138 en CRvB 31 maart 2000, JSV 2000, 156 
238 De Graaf e.a. 2012, p. 61 en Rechtbank Maastricht 10 juli 2002, LJN AE5642. 
239 De Graaf e.a. 2012, p. 61 en Gerechtshof Den Haag 14 januari 2009, LJN BH3781. 
240 De Graaf e.a. 2012, p. 62 en Rechtbank Rotterdam 6 september 2010, LJN BO1013. 
241 De Graaf e.a. 2012, p. 63 en Rechtbank Alkmaar 20 juli 2005, LJN AT9598. 
242 De Graaf e.a. 2012, p. 63. 
243 De Graaf e.a. 2012, p. 64 en De Graaf e.a. 2015, p. 47. 
244 De Graaf e.a. 2012, p. 64 en Rechtbank Den Haag (vzr.) 25 maart 2004, LJN AO6655. 



 34 

werd niet-ontvankelijk verklaard. In de conclusie van Advocaat-Generaal De Vries Lentsch-Kostense 

werd het beroep op artikel 25 IVRK wel besproken.245 De Advocaat-Generaal concludeerde dat de 

periodieke toetsing van de uithuisplaatsing slechts ziet op de periodieke toetsing welke volgt na de 

termijn van één jaar. Het beroep op artikel 25 IVRK mocht derhalve niet baten. De zaak uit Onderzoek 

2015 betrof een soortgelijke zaak.246 In hoger beroep deed de moeder een beroep op artikel 25 en 37 

IVRK. Het hof hield vervolgens rekening met de ingeroepen artikelen en vernietigde de bestreden 

beschikking gedeeltelijk.  

 

2.2.22 Artikel 26 IVRK – Recht op sociale zekerheid 
Artikel 26 IVRK komt in totaal één keer voor in de drie onderzoeken, namelijk in het onderzoek van 

2003. Het ging om een zaak die aan de Haagse rechtbank werd voorgelegd.247 In geschil was de vraag 

of bepaalde regelingen omtrent asielzoekers buiten toepassing moest worden gelaten omdat het in casu 

minderjarigen betrof. Indien de rechtbank deze regelingen niet buiten toepassing zou laten zou mogelijk 

sprake kunnen zijn van strijd met onder andere artikel 26 IVRK. Volgens de rechtbank kwam aan artikel 

26 IVRK geen rechtstreekse werking toe omdat dit artikel zodanig algemeen geformuleerd is dat nadere 

uitwerking vereist is wil artikel 26 IVRK rechtstreekse werking kunnen hebben.  

 

2.2.23 Artikel 27 IVRK – Recht op een toereikende levensstandaard 
Er worden in de drie onderzoeken gezamenlijk zeven uitspraken gevonden waar artikel 27 IVRK in 

voorkwam. Uit deze zeven uitspraken volgt niet of aan artikel 27 IVRK rechtstreekse werking toekomt.  

 

Onderzoek 2003 

Alle drie zaken hebben betrekking op minderjarige asielzoekers en hun ouders.248 Zo werd onder andere 

geoordeeld dat artikel 27 IVRK geen verplichting voor de Staat omvat om de primaire 

verantwoordelijkheid van ouders om voor hun kind te zorgen over te nemen.249 De rechtbank Den Haag 

overwoog dat aan artikel 27 lid 1 IVRK geen rechtstreekse werking kon worden toegekend. Gelet op de 

formulering van het artikel kan de rechter deze bepaling niet zonder nadere uitwerking rechtstreeks 

toepassen. 

 

Onderzoek 2012 

De rechtbank Alkmaar hield in een zaak over kinderalimentatie rekening met artikel 27 IVRK.250 De 

rechtbank boog zich over de kwestie of de kinderalimentatie verlaagd diende te worden omdat de vader 

was toegelaten tot de schuldsanering. De rechtbank woog de belangen van enerzijds de vrouw en het 

kind bij het ontvangen van kinderalimentatie en anderzijds het belang van de schuldeisers van de man 

bij aflossing van de schulden af. Volgens de rechtbank volgde uit artikel 27 IVRK in samenhang met 

artikel 3 IVRK dat ‘de ouder die verantwoordelijk is voor het kind de primaire verantwoordelijkheid 

heeft voor het waarborgen – naar het vermogen en binnen de grenzen van zijn financiële mogelijkheden 

– van de levensomstandigheden die nodig zijn voor de ontwikkeling van het kind’. De rechter besliste 

na de belangen tegen elkaar te hebben afgewogen, de kinderalimentatie te verlagen.  

 

2.2.24 Artikel 28 IVRK – Recht op onderwijs  
In totaal komt artikel 28 IVRK in drie uitspraken voor. Aan artikel 28 IVRK wordt in geen van de 

uitspraken rechtstreekse werking toegekend. De rechtbank Groningen stelde met verwijzing naar artikel 

28 IVRK dat kinderen wie in Nederland zonder verblijfsvergunning verblijven en zijn uitgeprocedeerd, 

zolang zij zich in Nederland bevinden recht hebben op onderwijs.251 In een andere zaak werd door de 

 
245 De Graaf e.a. 2012, p. 64 en HR 14 oktober 2005, LJN AT6844 (concl. A-G C.L. de Vries Lentsch-

Kostense). 
246 De Graaf e.a. 2015, p. 47 en Gerechtshof Den Bosch 19 september 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BX8451. 
247 Ruitenberg 2003, p. 93 en Rechtbank Den Haag 6 september 2000, JV 2000, 224.  
248 Ruitenberg 2003, p. 139 
249 Ruitenberg 2003, p. 139 en Gerechtshof Den Bosch 12 november 2001, rolnr. KG C0100277/BR 

(ongepubliceerd) 
250 De Graaf e.a. 2012, p. 645 en Rechtbank Alkmaar 26 mei 2010, LJN BM7074. 
251 De Graaf e.a. 2012, p. 67 en Rechtbank Groningen 24 april 2002, JV 2002/334. 
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ouders in een procedure voor de landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs 

een beroep gedaan op artikel 28 IVRK.252 De klachtencommissie stelde vast dat het recht op onderwijs 

ten onrechte aan de minderjarige is onthouden. Vervolgens vorderden de ouders in kort geding de 

minderjarige weer tot de school toe te laten. De rechter volgde het oordeel van de klachtencommissie 

en wees de vordering toe. Onduidelijk is of ook in het kort geding een beroep werd gedaan op artikel 28 

IVRK, ook onduidelijk is of de rechter artikel 28 IVRK in zijn beoordeling heeft betrokken. 

 

2.2.25 Artikel 29 IVRK – Onderwijsdoelstellingen  
Artikel 29 komt één keer in een uitspraak voor, namelijk in het onderzoek van 2015. Aan het hof Den 

Haag werd verzocht om vervangende toestemming te verlenen zodat de minderjarige in het nieuwe 

schooljaar naar een andere school mocht gaan.253 Na afwijzing in eerste aanleg ging de vader in hoger 

beroep en stelde dat de afwijzing van de rechtbank in strijd was met de artikelen 29 IVRK en 8 EVRM. 

Het hof oordeelde dat geen sprake was van strijd omdat het niet in het belang van de minderjarige was 

dat hij naar een andere school werd overgeplaatst. De rechtstreekse werking van artikel 29 IVRK komt 

niet ter sprake.  

 

2.2.26 Artikel 30 IVRK – Kinderen afkomstig uit minderheidsgroepen 
Artikel 30 IVRK komt één keer ter sprake in een uitspraak uit Onderzoek 2015. Aan het hof Den Haag 

werd een zaak betreffende een uithuisplaatsing voorgelegd.254 De ouders deden een beroep op de 

artikelen 7, 9 lid 3 en 30 IVRK en artikel 8 EVRM. Het beroep werd door het hof verworpen en de 

rechtstreekse werking werd onbesproken gelaten. Het hof oordeelde dat de gestelde inbreuk werd 

gerechtvaardigd door de bescherming van de belangen van de minderjarigen.  

 

2.2.27 Artikel 37 IVRK – Folteringsverbod en waarborgen bij vrijheidsberoving 
In totaal komt artikel 37 IVRK in 53 uitspraken voor. De rechtstreekse werking wordt alleen door 

rechtbank Groningen en rechtbank Utrecht expliciet toegekend.255 Daarentegen heeft de rechtbank 

Haarlem de rechtstreekse werking van artikel 37 IVRK juist afgewezen.256 Op grond van de formulering 

van het artikel zou het artikel geen normen bevatten die zonder nadere uitwerking in nationale wet- en 

regelgeving door de rechter direct kon worden toegepast. Advocaat-Generaal Wesseling-van Gent gaat 

in haar conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 5 november 2004 uit van de rechtstreekse werking 

van artikel 37 IVRK.257 Uit meerdere andere uitspraken kan de rechtstreekse werking worden afgeleid.  

 

Onderzoek 2003 

In een uitspraak van hof Den Haag waarin de minderjarige volgens het hof op grond van artikel 37 IVRK 

het recht heeft om de rechtmatigheid van zijn of haar vrijheidsbeneming aan de rechter voor te leggen 

en onverwijld een beslissing te mogen ontvangen, kan de rechtstreekse werking worden afgeleid.258 In 

de Nederlandse wet heeft de minderjarige in beginsel niet het recht om zelfstandig in hoger beroep te 

gaan. Met toepassing van artikel 37 IVRK oordeelde de rechter echter dat een minderjarige – indien een 

benoeming van een bijzondere curator niet kan worden afgewacht en de inbreuk op de persoonlijke 

vrijheid een spoedeisend karakter heeft – kan worden ontvangen in het hoger beroep. De Nederlandse 

wetgeving biedt minderjarigen slechts de wettelijke mogelijkheid om een verzoek tot benoeming van 

een bijzondere curator te doen. Echter kost een dergelijke procedure tijd en is niet zeker of het verzoek 

ook daadwerkelijk wordt toegewezen. In bepaalde zaken kan wegens tijdsdruk en urgentie een procedure 

wegens benoeming van een bijzondere curator niet worden afgewacht, waardoor de minderjarige moet 

 
252 De Graaf e.a. 2012, p. 67 en Rechtbank Zwolle-Lelystad (vzr.) 22 oktober 2008, LJN BH3046. 
253 De Graaf e.a. 2015, p. 50 en Gerechtshof Den Haag 9 mei 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX3361. 
254 De Graaf e.a. 2015, p. 50 en Gerechtshof Den Haag 23 mei 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BW9461. 
255 De Graaf e.a. 2012, p. 68 en Rechtbank Groningen 20 december 2006, LJN AZ5794; Rechtbank Groningen 

20 december 2006, LJN AZ5807; Rechtbank Utrecht 29 oktober 2007, LJN BB8303. 
256 De Graaf e.a. 2012, p. 69 en Rechtbank Haarlem (vzr.) 9 november 2006, LJN AZ1904; Rechtbank Haarlem 

(vzr.) 7 december 2007, LJN BB9628. 
257 De Graaf e.a. 2012, p. 68 en HR 5 november 2004, LJN AR4322 (concl. A-G E.M. Wesseling-van Gent). 
258 Ruitenberg 2003, p. 140 en Gerechtshof Den Haag 14 juni 2000, rekestnr. 313 H 00 (ongepubliceerd) 



 36 

worden toegelaten in zijn of haar verzoek. Indien een minderjarige in zo een situatie niet tot de rechter 

wordt toegelaten, wordt er niet voldaan aan artikel 37 IVRK.  

 

De rechtbank Den Haag oordeelde dat indien een minderjarige wie in vreemdelingenbewaring is gesteld 

en in het Huis van Bewaring niet is gescheiden van volwassenen, de uitvoering van deze bewaring in 

strijd is met artikel 37 sub c IVRK.259 Hiermee samenhangend is in een andere uitspraak van rechtbank 

Den Haag geoordeeld dat bij het opleggen van een vrijheidsbenemende maatregel ex. artikel 6 

Vreemdelingenwet, waarbij uitdrukkelijk is verzocht om te volstaan met een minder ingrijpende 

maatregel van toezicht, moet worden aangegeven hoe de belangen van het kind bij het opleggen van de 

vrijheidsbenemende maatregel zijn gewogen en hoe invulling is gegeven aan artikel 37 aanhef en onder 

b IVRK.260 Indien dit niet gemotiveerd wordt opgenomen, is de motivering ondeugdelijk en het opleggen 

van de maatregelen onrechtmatig.  

 

Onderzoek 2012 

Het hof Den Haag lijkt de rechtstreekse werking van artikel 37 IVRK aan te nemen, zo blijkt uit een 

zaak over een minderjarige die al bijna een jaar in gesloten jeugdzorg verbleef en waarvan de therapie 

nog niet was begonnen.261 In het hoger beroep tegen de verlenging van de plaatsing achtte het hof de 

gronden voor een verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing nog steeds aanwezig. Het hof 

constateerde vervolgens dat artikel 5 EVRM en artikel 37 IVRK stringente zorgvuldigheidseisen stellen 

aan een gesloten plaatsing – zoals aangevoerd door de advocaat van de minderjarige – omdat deze 

maatregel een vorm van vrijheidsbeneming van minderjarigen betreft. Volgens het hof was niet voldaan 

aan deze zorgvuldigheidseisen en besloot derhalve de bestreden beschikking deels te vernietigen. Voorts 

oordeelde de rechtbank Zutphen in een zaak met betrekking tot een correctieplaatsing in het kader van 

een uithuisplaatsing in een justitiële jeugdinrichting met een beperkt beveiligd regiem dat het “het op 

voorhand toestemming geven voor de mogelijkheid dat de minderjarige tijdelijk in een normaal 

beveiligde inrichting wordt overgeplaatst in strijd met diverse wettelijk bepalingen”.262 De rechter 

verwees in zijn overweging naar artikel 37 sub d IVRK.  

 

In een aantal zaken werd wel rekening gehouden met artikel 37 IVRK maar werd deze niet rechtstreeks 

toegepast. Zo ook in een uitspraak van de rechtbank Groningen waar om een verlenging van de 

machtiging tot uithuisplaatsing in een justitiële jeugdinrichting werd verzocht.263 De minderjarige 

verbleef al een jaar in een justitiële jeugdinrichting en ontving aldaar geen behandeling. De rechter achtte 

geen alternatieven voorhanden om de minderjarige op adequate wijze te plaatsen en besloot derhalve de 

machtiging tot uithuisplaatsing toch te verlengen met de voorwaarde dat de minderjarige binnen twee 

weken na de beschikking alsnog in de voor hem juiste behandelinstelling geplaats werd. Deze wijze van 

toepassing is ook te zien in de uitspraak van de rechtbank Den Haag.264 Aan de kinderrechter werd de 

benoeming van een bijzondere curator ingevolge artikel 1:250 BW gevraagd. De kinderrechter had een 

machtiging tot plaatsing van de minderjarige in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg verleend, 

waartegen de minderjarige hoger beroep wilde instellen, omdat de met het gezag belaste ouder dat niet 

wilde doen. De rechtbank was van oordeel dat benoeming van een bijzondere curator in het belang van 

de minderjarige noodzakelijk was, omdat sprake was van een conflict van substantiële aard tussen de 

ouder en de minderjarige. Verder stelde de rechtbank vast dat sprake was van een maatregel tot 

vrijheidsbeneming omdat de minderjarige in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg was geplaatst. 

Hierbij betrok de rechtbank de artikelen 5 lid 4 EVRM en 37 IVRK. De rechter ging over tot benoeming 

van de bijzondere curator. Het IVRK lijkt hier een ondersteunende rol te hebben gespeeld.  

 

In twee zaken faalde het beroep op artikel 37 IVRK. Het hof Den Haag verwierp bijvoorbeeld het beroep 

op artikel 37 IVRK omdat de uithuisplaatsing weliswaar inbreuk maakte op het ‘family life’ van de 

 
259 Ruitenberg 2003, p. 141 en Rechtbank Den Haag zp Nieuwersluis 18 november 1999, JV 2000-1, 3.  
260 Ruitenberg 2003, p. 141 en Rechtbank Den Haag zp Haarlem 19 juni 2001, JV 2001, 241. 
261 De Graaf e.a. 2012, p. 69 en Gerechtshof Den Haag 4 november 2009, LJN BK3510. 
262 De Graaf e.a. 2012, p. 70 en Rechtbank Zutphen 19 december 2005, LJN AU8707. 
263 De Graaf e.a. 2012, p. 70 en Rechtbank Groningen 23 oktober 2006, LJN AZ0759. 
264 De Graaf e.a. 2012, p. 71 en Gerechtshof Den Haag 14 januari 2009, LJN BH3781 
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minderjarige en de moeder, maar deze werd gerechtvaardigd door de bescherming van de belangen van 

de minderjarige.265  

 

Onderzoek 2015 

Ook in Onderzoek 2015 is de ondersteunende rol van het IVRK terug te zien in de uitspraken. 

Bijvoorbeeld in een zaak waarin bij bestreden beschikking een machtiging tot plaatsing van de 

minderjarige in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg was verleend.266 In hoger beroep voerden 

de ouders en de minderjarige aan dat de stichting niet-ontvankelijk verklaard diende te worden nu zij 

niet tot de kring van verzoekers van een dergelijke machtiging ex artikel 1:254 BW behoorde. Het hof 

Arnhem-Leeuwarden ging hierin mee en betrok het IVRK bij de beoordeling en overwoog:  

“[d]e als vrijheidsbeneming te kwalificeren maatregel van gesloten jeugdzorg dient evenals het verzoek 

hiertoe een uitdrukkelijke grondslag te vinden in de wet. Dit mede bezien tegen de achtergrond van 

artikel 37 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, artikel 15 Grondwet en artikel 5 lid 

1, aanhef en onder d, EVRM, dat bepaalt dat niemand zijn vrijheid mag worden ontnomen dan 

overeenkomstig een wettelijke voorgeschreven procedure, in het geval van rechtmatige detentie van een 

minderjarige: met het doel toe te zien op zijn opvoeding (zie ook Hoge Raad 31 mei 2013, LJN: 

BZ5422).”  

De Advocaat-Generaal verwees ter illustratie van zijn standpunten in twee conclusies naar artikel 37 

IVRK.267  

 

2.2.28 Artikel 38 IVRK – Bescherming van kinderen in gewapende conflicten 
Artikel 38 IVRK komt slechts eenmaal voor in de drie onderzoeken, namelijk in het onderzoek van 

2015. De zaak ging om een verzoek tot handhaving van de voorlopige ondertoezichtstelling en een 

voorlopige machtiging tot plaatsing in gesloten jeugdzorg.268 De reden voor het verzoek waren de grote 

zorgen over het radicaliserend gedrag van de minderjarige. De Raad voor de Kinderbescherming 

verwees onder meer naar artikel 38 IVRK. Rechtbank Amsterdam wees het verzoek toe zonder het 

beroep op het IVRK te bespreken.  

 

2.2.29 Artikel 40 IVRK – Kinderen die in aanraking komen met politie en justitie 
Artikel 40 IVRK wordt in totaal in vijf uitspraken ter sprake gebracht. In Onderzoek 2003 komt het 

artikel in twee uitspraken voor, waarbij een van de uitspraken afkomstig is van de Hoge Raad.269 In het 

arrest van de Hoge Raad ging het om een beroep op artikel 40 lid 2 iii IVRK wegens een onredelijk 

lange termijn van berechting van een minderjarige.270 Centraal stond de vraag of de termijn van 

berechting van een minderjarige op grond van artikel 40 lid 2 iii IVRK eerder onredelijk lang is dan de 

termijn van berechting van een meerderjarige. De Hoge Raad kwam niet aan de inhoudelijke 

beoordeling van het beroep op artikel 40 IVRK toe, omdat het IVRK pas na de instelling van het 

cassatieberoep in werking zou treden. In de andere uitspraak kwam artikel 40 lid 1 IVRK wel voor 

inhoudelijke beoordeling in aanmerking en speelde het artikel een beslissende rol. Het hof Den Haag 

verklaarde het hoger beroep namelijk niet-ontvankelijk op grond van artikel 40 lid 1 IVRK.271 In artikel 

40 lid 1 IVRK is het recht op herintegratie van het kind neergelegd, in casu moet dit bezien worden in 

het kader van de spoedige aanvang van een opgelegde PIJ-maatregel. Het hoger beroep stond echter aan 

de spoedige aanvang in de weg, waardoor het hof zich genoodzaakt voelde om het hoger beroep niet 

ontvankelijk te verklaren. Door zo te oordelen heeft het hof impliciet aan artikel 40 IVRK rechtstreekse 

werking toegekend. 

 

 
265 De Graaf e.a. 2012, p. 71 en Gerechtshof Arnhem 22 juli 2008, LJN BG3947. 
266 De Graaf e.a. 2015, p. 52 en Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Leeuwarden) 5 november 2013, 

ECLI:NL:GHARL:2013:8816. 
267 De Graaf e.a. 2015, p. 53 en Parket bij de Hoge Raad 11 mei 2012, ECLI:NL:PHR:2012:BX1304; Parket bij 

de Hoge Raad 15 maart 2013, ECLI:NL:PHR:2013:BZ5422. 
268 De Graaf e.a. 2015, p. 54 en Rechtbank Amsterdam 23 januari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:565. 
269 Ruitenberg 2003, p. 142.  
270 Ruitenberg 2003, p. 142 en HR 5 december 1995, DD 1996, 131.  
271 Ruitenberg 2003, p. 142 en Gerechtshof Den Haag (Strafkamer) 24 april 1997, NJ 1997, 477. 
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Onderzoek 2012 en 2015 

In het onderzoek van 2012 wordt artikel 40 IVRK in twee zaken besproken, waarbij in beide zaken 

expliciet rechtstreekse werking aan artikel 40 IVRK werd toegekend.272 In het onderzoek van 2015 komt 

artikel 40 IVRK één keer ter sprake, waarbij de rechtstreekse werking onbesproken wordt gelaten.273  

 

2.2.30 Artikel 54 IVRK – Officiële teksten van het verdrag  
In het onderzoek van 2012 werd een uitspraak gevonden waarin de formele bepaling van artikel 54 

IVRK ter bespreking kwam.274 Voor de rechtbank Den Haag werd een beroep gedaan op artikel 7 IVRK 

in verband met een verzoek om de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, terwijl de minderjarige 

reeds door de man postnataal is erkend. Het belang van deze kwestie heeft betrekking op de 

nationaliteitsrechtelijke gevolgen van gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en de postnatale 

erkenning. Om dit beroep te bespreken verwees rechtbank Den Haag naar artikel 54 IVRK. Zij vergeleek 

de Nederlandse verdragstekst met de Engelse om te kunnen beoordelen of een minderjarige het recht 

toekomt om vanaf zijn geboorte recht te hebben op een nationaliteit. Blijkens de Engelse tekst, welke 

volgens artikel 54 IVRK een van de authentieke versies is, blijkt het IVRK niet een dergelijk recht te 

hebben bedoeld. Het beroep op artikel 7 IVRK werd derhalve met verwijzing naar artikel 54 IVRK 

gemotiveerd verworpen.  

 

2.2.31 Algemeen – Geen specifieke bepaling  
In een aantal zaken wordt bij een verwijzing naar het IVRK niet specifiek naar een artikel verwezen en 

kan dit artikel ook niet uit de context worden afgeleid. Deze uitspraken worden onder dit kopje 

behandeld. In het onderzoek van 2003 betrof het twaalf zaken waarin naar het IVRK werd verwezen, 

maar waar het verdragsartikel niet werd genoemd.275 In Onderzoek 2012 werden 26 zaken gevonden 

waarin een verwijzing naar het IVRK niet concreet was.276 In drie zaken kwam de rechtstreekse werking 

van het IVRK ter sprake.277 De rechtstreekse werking lijkt door de rechters te worden aangenomen. Zo 

oordeelde rechtbank Utrecht dat op grond van de rechtstreekse werking van artikel 3 IVRK ook de 

andere artikelen uit het IVRK voor rechtstreekse werking in aanmerking komen.278 Onduidelijk is echter 

of dit om bepaalde artikelen gaat of om alle artikelen uit het IVRK. De andere twee rechters 

concludeerden dat sprake was van strijd met het IVRK.279 In zes uitspraken werd rekening gehouden 

met het IVRK bij de beoordeling van het verzoek.280 En in zeven zaken slaagde het beroep op het IVRK 

niet.281 In nog eens zeven zaken werd het IVRK onbesproken gelaten.282 De rechtbank Maastricht sloot 

zich in een zaak wel aan bij het standpunt van de advocaat van de minderjarige, maar besprak daarbij 

 
272 De Graaf e.a. 2012, p. 72 en Rechtbank Groningen 20 december 2006, LJN AZ5794; Rechtbank Groningen 

20 december 2006, LJN AZ5807. 
273 De Graaf e.a. 2015, p. 56 en Gerechtshof Den Haag 6 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY2991. 
274 De Graaf e.a. 2012, p. 73 en Rechtbank Den Haag 26 juli 2007, JN 2007/31. 
275 Ruitenberg 2003, p. 143.  
276 De Graaf e.a. 2012, p. 73. 
277 De Graaf e.a. 2012, p. 74. 
278 De Graaf e.a. 2012, p. 74 en Rechtbank Utrecht 27 september 2010, LJN BP5703. 
279 De Graaf e.a. 2012, p. 74 en 2002 Rechtbank Groningen (vzr.) 10 mei 2006, LJN AX1558; Gerechtshof 

Arnhem (zittingsplaats Leeuwarden) 9 februari 2009, LJN BH4495. 
280 De Graaf e.a. 2012, p. 74 en 75 en Rechtbank Utrecht 13 april 2005, LJN AT3895. Rechtbank Haarlem 22 

juni 2010, LJN BN5547. Rechtbank Zwolle-Lelystad 12 januari 2006, LJN AV4706. Rechtbank Arnhem (vzr.) 

25 juli 2003, LJN AI1348. Rechtbank Den Haag 19 november 2008, LJN BH3526; RechtbankDen Haag 19 

november 2008, LJN BH6539. 
281 De Graaf e.a. 2012, p. 76 en Rechtbank Den Haag 13 februari 2006, LJN AW9815; Rechtbank Den Haag 23 

april 2008, LJN BD0875; Gerechtshof Den Haag 6 mei 2009, LJN BI3011; Rechtbank Breda 4 september 2009, 

LJN BJ6990; Rechtbank Zwolle-Lelystad 12 november 2009, LJN BK3165; Gerechtshof Amsterdam 

(zittingsplaats Arnhem) 10 augustus 2010,LJN BN6252; Rechtbank Leeuwarden (zittingsplaats Den Haag) 28 

juli 2011, LJN BR4907. 
282 HR 24 juni 2005, LJN AT1096, Rechtbank Groningen (vzr.) 17 november 2006, LJN AZ3510. Rechtbank 

Maastricht 17 juli 2008, LJN BD9996. Gerechtshof Amsterdam 9 juli 2003, LJN AI1579; Gerechtshof Den Haag 

29 november 2006, LJN AZ6536; Gerechtshof Den Haag 7 oktober 2009, LJN BK2778; Gerechtshof Den Haag 

3 februari 2010, LJN BL7146. 
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niet het beroep op het IVRK.283 In de laatste uitspraak werd naar het IVRK verwezen zonder dat er een 

beroep werd gedaan op het Verdrag.284  

 

Onderzoek 2015 

In dit onderzoek werden negentien zaken gevonden waarin een verwijzing naar het IVRK niet concreet 

was.285 In één uitspraak werd de rechtstreekse werking besproken.286 Het ging om een zaak waarin door 

Stichting Nidos een verzoek tot machtiging tot (spoed)uithuisplaatsing werd gedaan wegens een 

dreigende uitzetting van een uitgeprocedeerd gezin. De kinderrechter overwoog dat (dreigende) 

uitzetting niet voldoende reden gaf voor een machtiging tot uithuisplaatsing. De kinderrechter verwees 

daarbij naar een arrest van de Hoge Raad.287 De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat de 

rechtsbescherming voor vreemdelingen in het kader van de Vreemdelingenwet 2000 aan de 

bestuursrechter is opgedragen. De bestuursrechter, in het bijzonder de vreemdelingenrechter, is 

gehouden om ook aan de rechtstreeks werkende bepalingen van het IVRK te toetsen. De kinderrechter 

noemde hierbij geen specifieke artikelen uit het IVRK. In twee uitspraken werd het IVRK 

verdragsconform toegepast.288 In vijf uitspraken werden de beroepen op het IVRK afgewezen doordat 

de rechter concludeerde dat geen sprake was van strijd met het IVRK.289 Tenslotte werd in acht zaken 

het beroep op het IVRK niet (uitdrukkelijk) besproken.290 Het IVRK werd ook in twee conclusies van 

de Advocaat-Generaal genoemd, maar werd niet inhoudelijk besproken door de Advocaat-Generaal.  

 

 
283 De Graaf e.a. 2012, p. 76 en Rechtbank Maastricht 17 juli 2008, LJN BD9996. 
284 De Graaf e.a. 2012, p. 76 en Rechtbank Haarlem 22 juni 2007, LJN BB2586 
285 De Graaf e.a. 2015, p. 56. 
286 De Graaf e.a. 2015, p. 56 en Rechtbank Noord-Holland 25 september 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:8694. 
287 De Graaf e.a. 2015, p. 56 en Hoge Raad van 17 oktober 2008, C07/009 LJN: BD3135 
288 De Graaf e.a. 2015, p. 57 en Rechtbank Den Haag 22 september 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8447. Rb. 

Noord-Nederland (locatie Leeuwarden) 11 september 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:5503 
289 De Graaf e.a. 2015, p. 57 en Rechtbank Rotterdam 26 september 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BT8220 

Gerechtshof Den Haag 29 mei 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2884. Gerechtshof Amsterdam 1 april 2014, 

ECLI:NL:GHAMS:2014:982. 
290 De Graaf e.a. 2015, p. 58 en Rechtbank Amsterdam 5 maart 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BW0684; 

Rechtbank Den Haag 7 mei 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BW8736; Gerechtshof Den Haag 14 november 2012, 

ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ6329; Rechtbank Den Haag 23 april 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:13964; 

Gerechtshof Den Bosch 25 april 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8650; Rechtbank Den Haag 27 januari 2014, 

ECLI:NL:RBDHA:2014:1393; Gerechtshof Den Haag 7 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1589; Gerechtshof 

Den Haag 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2811. 
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Hoofdstuk 3 – Onderzoek betreffende de toepassing van het IVRK in 
de rechtspraak in de periode 1 september 2014 – 1 januari 2019 
 

In het vorige hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten van de eerdere jurisprudentieonderzoeken 

besproken. Deze onderzoeksresultaten geven de ontwikkeling van het IVRK in de periode 1995 – 2014 

weer. Het derde onderzoek eindigde op 31 augustus 2014, dit schept de ruimte om een nieuw 

jurisprudentieonderzoek uit te voeren welke betrekking heeft op de periode 2014 – 2019. In dit 

hoofdstuk bespreek ik de onderzoeksresultaten van mijn jurisprudentieonderzoek naar (de ontwikkeling 

van) de doorwerking van het IVRK met betrekking op de periode 2014 – 2019. Ik begin met een 

inleidende paragraaf over het jurisprudentieonderzoek waarbij ik de kaders van het onderzoek en ook 

de onderzoeksmethode bespreek. De onderzoeksresultaten worden, net als in hoofdstuk 2, in 

artikelsgewijze volgorde besproken. Het hoofdstuk sluit af met een analyse van de onderzoeksresultaten. 

 

3.1 Inleiding 
Voor mijn jurisprudentieonderzoek naar de toepassing van het IVRK heb ik voor de periode van 

onderzoek aansluiting gezocht bij de einddatum van Onderzoek 2015, te weten 1 september 2014. Als 

einddatum werd gekozen voor 1 januari 2019. Zoals ik eerder heb aangekaart richt ik mij enkel tot het 

familie- en jeugdrecht.  

 

Bij het verzamelen van de uitspraken richtte ik mij tot de gepubliceerde zaken op 

http://www.rechtspraak.nl. De keuze hiervoor ligt in de vrije toegankelijkheid van deze database. Voor 

mijn keuze voor zoektermen heb ik aansluiting gezocht bij de Onderzoeken 2012 en 2015, te weten: 

IVRK, IRVK, Kinderrechtenverdrag, Kinderverdrag, (Internationaal) Verdrag inzake de Rechten van 

het Kind en (Internationaal) Verdrag voor de Rechten van het Kind.  

 

In totaal heb ik 270 uitspraken gevonden en 18 conclusies van de Advocaat-Generaal waarin het IVRK 

genoemd werd. Ik verwijs naar bijlage 1 waarin de uitspraken op jaar, in chronologische volgorde en op 

instanties is gecategoriseerd. Bij de bespreking van deze zaken heb ik gekozen voor een artikelsgewijze 

volgorde. Deze keuze sluit aan bij de voorgaande onderzoeken en is voor de bespreking van de zaken 

en de vergelijking van de resultaten van de onderzoeken het meest praktisch. Ik verwijs derhalve ook 

naar bijlage 2 waarin de uitspraken per verdragsartikel zijn gecategoriseerd. Mogelijk is dat na 1 januari 

2019 uitspraken zijn gepubliceerd welke in de onderzoeksperiode zijn gedaan, deze zijn wegens het 

sluiten van mijn onderzoek niet meegenomen.  

 

Bij de bespreking van mijn onderzoeksresultaten ga ik niet uit van de verdeling: ‘Rechtstreekse werking, 

Verdragsconforme uitleg en toepassing en Overig’. De reden - en tevens de eerste constatering van mijn 

onderzoek - hiervoor is dat in mijn onderzoek de doorwerking en de rechtstreekse toepasbaarheid van 

het IVRK zelden nog ter sprake kwam. Opvallender was in welke uitspraken de rechter expliciet gehoor 

gaf aan een beroep op het IVRK en in welke uitspraken de rechter het beroep op het IVRK summier 

besprak of zelfs in zijn geheel onbesproken liet. Uitgangspunt van dit jurisprudentieoverzicht was om 

zoveel mogelijk uitspraken te bespreken, gezien de omvang van de uitspraken lukt dit echter niet bij 

elke verdragsbepaling waardoor niet elke uitspraak even uitgebreid aan de orde komt. In die gevallen 

heb ik bij het selecteren van de te bespreken uitspraken gekeken naar de juridisch interessante 

uitspraken. Het gaat dan onder andere om uitspraken met een interessant feitencomplex. Ook uitspraken 

waarin het beroep van de partij die het IVRK inroept en/of waarvan de onderbouwing van dit beroep 

opmerkelijk was worden besproken. De uitspraken waarin de rechter inhoudelijk op het beroep op het 

IVRK van een der partijen komen voor bespreking in aanmerking. Daarnaast worden uiteraard ook de 

uitspraken waarin de rechter de rechtstreekse werking van het IVRK bespreekt, besproken. De 

uitspraken welke vrijwel een op een met elkaar overeenkomen zijn in de bespreking samengenomen. 

Bij sommige verdragsbepalingen worden uitspraken onder een bepaalde categorie geplaatst en wordt 

deze categorie in zijn algemeenheid besproken. Ook uitspraken waarin de rechter het beroep op het 

IVRK onbesproken laat worden slechts summier gesproken. Tenslotte komt niet elk verdragsartikel aan 

http://www.rechtspraak.nl/
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bod, indien een verdragsartikel niet besproken wordt betekent dit dat dit artikel in deze 

onderzoeksperiode niet voorkwam in de rechtspraak. 

 

3.2 Onderzoeksresultaten 

3.2.1 Artikel 2 IVRK – Non-discriminatie  
Artikel 2 IVRK komt in twee uitspraken voor. De eerste uitspraak had betrekking op een zaak waarin 

de voorgelegde kwestie op de beweerde vrijheidsberoving van de minderjarige zag doordat zij eerst 

onder toezicht was gesteld en vervolgens met een spoedmachtiging uit huis was geplaatst.291 Het hof 

nam eerst de vraag of de minderjarige ontvankelijk was in haar beroep in behandeling. Het hof oordeelde 

dat een minderjarige in rechte dient te worden vertegenwoordigd door een wettelijke vertegenwoordiger, 

waarmee bedoeld wordt degene die het gezag over de minderjarige uitoefent of een bijzondere curator. 

De advocaat verweerde met het standpunt dat de minderjarige op grond van artikel 5 IVRK diende te 

worden ontvangen in haar hoger beroep. De advocaat van de minderjarige verwees in zijn pleidooi ook 

naar artikel 2 en 4 IVRK, omdat uit deze artikelen een verplichting voor de Staat volgt, namelijk dat zij 

passende regelgeving tot stand moet brengen ter verzekering van de door het verdrag beschermde 

rechten van het kind. Het hof kwam echter tot het oordeel dat de minderjarige niet-ontvankelijk was in 

haar beroep en passeerde met een verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad het beroep van de 

advocaat.292 In dat arrest van de Hoge Raad oordeelde de Hoge Raad dat het recht van een minderjarige 

op toegang tot de rechter, welk recht uit artikel 6 lid 1 EVRM en artikel 12 IVRK volgt, voldoende is 

gewaarborgd door de mogelijkheid van de minderjarige om – indien hij meent dat zijn belang ter zake 

door de wettelijke vertegenwoordiger(s) onvoldoende wordt behartigd – aan de rechter te verzoeken een 

bijzondere curator te benoemen, mits die mogelijkheid effectief kan worden benut. Het hof overwoog 

dat ondanks het feit dat het verzoek tot benoeming van de raadsman als bijzondere curator is afgewezen 

het recht van de minderjarige en de uitoefening hiervan alsnog was gewaarborgd. De minderjarige werd 

derhalve door de rechter niet-ontvankelijk verklaard.  

 

In de tweede zaak ging het om een verzoek tot vaststelling van het Nederlanderschap van de 

minderjarige.293 Volgens de vader had de minderjarige vanaf zijn geboorte de Nederlandse nationaliteit 

verkregen omdat de man en de moeder van de minderjarige destijds gehuwd waren en de vader de 

Nederlandse nationaliteit had. Het huwelijk van de ouders was echter bigaam. Volgens verzoeker zou 

het gegeven dat het huwelijk bigaam was niet in de weg staan aan de erkenning van de familierechtelijke 

betrekking in Nederland en is derhalve onvoldoende reden om de afstamming in strijd met de openbare 

orde te verklaren. Subsidiair voerde verzoeker aan dat voor zover het bigame huwelijk van de verzoeker 

aan het ontstaan van een familierechtelijke betrekking tussen verzoeker en de minderjarige in de weg 

zou hebben gestaan, de familierechtelijke betrekking in ieder geval met terugwerkende kracht moet 

worden erkend, nu het eerdere (eerste) huwelijk van verzoeker inmiddels was ontbonden. Verder stelde 

verzoeker dat het onderscheid dat gemaakt wordt op grond van de geboorte van kinderen die buiten en 

binnen het huwelijk worden geboren in strijd is met artikel 2 IVRK en met artikel 8 en 14 EVRM. De 

jongere broer van de minderjarige wie na de ontbinding van het eerste huwelijk uit dezelfde vrouw is 

geboren, had wel de Nederlandse nationaliteit verworven. Tevens is de situatie van bigamie 

vergelijkbaar met de situatie dat een man een kind van een vrouw met wie hij niet getrouwd is, mag 

erkennen waarbij in de laatste situatie geen sprake zou zijn van strijdigheid met de openbare orde. Het 

IND, als verwerende partij, stelde dat het Nederlanderschap niet kon worden verkregen op grond van 

artikel 8 EVRM. De rechtbank kwam tot het oordeel dat het huwelijk van de vader en moeder ten tijde 

van de geboorte van de minderjarige in Nederland niet kon worden erkend. Dit had als gevolg dat ten 

tijde van de geboorte de familierechtelijke betrekking welke uit het huwelijk van de ouders ontstond 

niet kon worden erkend. Er was dus geen Nederlanderschap ontstaan op grond van artikel 3 Rijkswet 

op het Nederlanderschap (RWN). Dat de familierechtelijke betrekking welke op een later moment 

ontstond wel voor erkenning in aanmerking kwam, leidde dit er niet toe dat de minderjarige daardoor 

op enig tijdstip van rechtswege het Nederlanderschap heeft verkregen. De rechtbank besprak het beroep 

 
291 Gerechtshof Amsterdam 30 augustus 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3563. 
292 Hoge Raad 5 december 2014,  ECLI:NL:HR:2014:3535. 
293 Rechtbank Den Haag 29 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8472. 
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op het IVRK en het EVRM en overwoog dat dit beroep onvoldoende was onderbouwd. Het verzoek 

werd afgewezen; de minderjarige heeft de Nederlandse nationaliteit niet verworven.  

 

3.2.2 Artikel 3 IVRK – Belang van het kind 
Artikel 3 IVRK is met 150 uitspraken en 12 conclusies van de Advocaat-Generaal verreweg het meest 

voorkomend artikel. Gezien de algemene formulering en strekking van artikel 3 IVRK is dat niet 

verrassend. Gesteld kan worden dat in elke zaak het belang van het kind een rol speelt, waardoor een 

verwijzing naar artikel 3 IVRK in vrijwel elke uitspraak mogelijk is. Opvallend is dat Gerechtshof 

Arnhem-Leeuwarden een standaardoverweging heeft geformuleerd welke in een twintigtal uitspraken 

over de beëindiging van het gezag van dit hof terugkomt.294  

“5.2 Gelet op het bepaalde in de artikelen 3 en 20 van het Verdrag inzake de rechten van het kind 

overweegt het hof dat bij het nemen van een beslissing tot beëindiging van het gezag van de ouders de 

belangen van het kind voorop staan. Het kind dat niet verblijft in het eigen gezin heeft recht op zekerheid, 

continuïteit en ongestoorde hechting in de alternatieve leefsituatie en duidelijkheid over zijn 

opvoedingsperspectief.”295 

Rechtbank Overijssel neemt in zeven uitspraken exact dezelfde overweging op.296 Het hof Den Bosch 

heeft in een drietal uitspraken een vergelijkbare overweging opgenomen. In deze overweging wordt 

eveneens verwezen naar artikel 3 jo artikel 20 IVRK.297 Het hof Den Haag verwijst in zijn zaak over een 

uithuisplaatsing van een kind ook naar artikel 3 jo artikel 20 IVRK. De opgenomen overweging is 

weliswaar anders geformuleerd dan de standaard overweging van het hof Arnhem-Leeuwarden, maar 

komt in essentie op hetzelfde neer.298  

  

Artikel 3 IVRK is tevens een artikel waar rechters vaak zelf naar verwijzen in hun uitspraak.299 Dit 

betekent echter niet dat elk beroep of verwijzing van partijen naar artikel 3 IVRK door de rechter in de 
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uitspraak wordt besproken.300 Niettemin kan hieruit niet geconcludeerd worden dat de rechter geen 

rekening houdt met de belangen van het kind, maar enkel dat de rechter geen noodzaak zag in de 

behandeling hiervan in zijn uitspraak. Gezien de bespreking van artikel 3 IVRK in de uitspraken waar 

deze wel expliciet wordt behandeld, veronderstel ik dat iedere rechter rekening houdt met de belangen 

van het kind. Verder wordt het ‘belang van het kind’ verondersteld reeds in de Nederlandse wetgeving 

te zijn verwerkt. Dit blijkt onder andere uit de conclusie van Advocaat-Generaal Keus.301 De Advocaat-

Generaal overwoog dat het uit artikel 3 IVRK voortvloeiende rechtsregel “het belang van het kind de 

eerste overweging vormt” in artikel 1:266 lid 1 aanhef en onder a BW (beëindiging van het ouderlijk 

gezag) besloten ligt. Van de 150 uitspraken wordt in 30 uitspraken geoordeeld dat het beroep op artikel 

3 IVRK niet slaagt, omdat geen sprake was van strijd met artikel 3 IVRK.302 Terwijl in twee uitspraken 
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het beroep op artikel 3 IVRK werd bevestigd.303 Verder werd in nog twee andere uitspraken slechts kort 

naar artikel 3 verwezen.304  

 

Het hof Den Haag steunt haar oordeel dat sprake was van een weigeringsgrond in de zin van artikel 13 

lid 1 sub b HKOV mede op artikel 3 IVRK. Een bevel tot teruggeleiding en daarmee in dit geval ook 

een scheiding met de moeder was in strijd met de belangen van de minderjarige.305 Bij hetzelfde hof lag 

ook een zaak voor waarin door de GI om vervangende toestemming voor een medische behandeling van 

een minderjarige (ex. artikel 1:265h BW) werd verzocht.306 De GI verzocht het hof op basis van artikel 

3 IVRK om artikel 1:265h BW analoog toe te passen en hiermee vervangende toestemming te verlenen. 

Het hof verleende de vervangende toestemming. In een zaak bij rechtbank Oost-Brabant werd ook 

verzocht om vervangende toestemming.307 Het ging hier om het ontvangen van vaccinaties van het 

Rijksvaccinatieprogramma. De rechter heeft geoordeeld dat tegen de achtergrond van artikel 3 IVRK 

het verzoek, ondanks het oordeel dat het ontvangen van de vaccinaties noodzakelijk is om ernstig gevaar 

voor de gezondheid van de minderjarige af te wenden, onvoldoende aannemelijk was geworden.  

 

In een andere zaak werd bij het hof Den Haag geklaagd dat de GI onvoldoende hun best hadden gedaan 

om omgang tussen de minderjarige en de moeder te bewerkstelligen.308 De moeder verwees in haar 

beroep naar artikel 3 IVRK en artikel 8 EVRM. Het hof oordeelde dat de GI op grond van het IVRK en 

het EVRM een positieve verplichting heeft er zorg voor te dragen dat het familieleven zoveel als 

mogelijk gehandhaafd blijft. Volgens het hof: “leidt deze positieve verplichting ertoe dat alle 

voorbereidende maatregelen getroffen moeten worden om contact tussen ouder en het kind mogelijk te 

maken.” Ook de rechtbank Den Haag oordeelde in een uitspraak dat de Centrale Autoriteit een positieve 

inspanningsverplichting heeft om de rechten van de moeder en de kinderen te beschermen. 309  De 

Centrale Autoriteit mocht van de rechtbank derhalve niet al te stringente eisen stellen aan de 

onderbouwing van een verzoek tot bijstand bij teruggeleiding. Verder werd in een zaak bij de rechtbank 

Gelderland om de beëindiging van het ouderlijk gezag van de ouders verzocht.310 De rechter haalde bij 

de beoordeling van dit verzoek artikel 3 IVRK aan en gaf aan vooral te kijken naar hetgeen in het belang 

 
2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5187; Rechtbank Noord-Holland 21 december 2016, 

ECLI:NL:RBNHO:2016:10646; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 januari 2017, 

ECLI:NL:GHARL:2017:817; Gerechtshof Amsterdam 14 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:861; Rechtbank 

Den Haag 11 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3685; Gerechtshof Den Haag 24 mei 2017, 

ECLI:NL:GHDHA:2017:1605; Gerechtshof Amsterdam 13 juni 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2293; 

Rechtbank Den Haag 26 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7335; Gerechtshof Amsterdam 15 augustus 2017, 

ECLI:NL:GHAMS:2017:3307; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 februari 2018, 

ECLI:NL:GHARL:2018:1457; Rechtbank Den Haag 15 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:1640; 

Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:659; Gerechtshof Amsterdam 17 april 2018, 

ECLI:NL:GHAMS:2018:1315; Gerechtshof Den Bosch 8 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1981; Gerechtshof 

Arnhem-Leeuwarden 15 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4587; Rechtbank Den Haag 16 mei 2018, 

ECLI:NL:RBDHA:2018:6240; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5023; 

Gerechtshof Amsterdam 5 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2150;  Gerechtshof Den Bosch 7 juni 2018, 

ECLI:NL:GHSHE:2018:2385; Gerechtshof Den Bosch 19 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018 3144; Rechtbank 

Gelderland 18 september 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4564; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 oktober 

2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9202; Gerechtshof Amsterdam 23 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3895; 

Gerechtshof Den Bosch 29 november 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4926. 
303 Gerechtshof Den Haag 31 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2675; Gerechtshof Den Bosch 7 

september 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3851. 
304 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5792; Gerechtshof Den Bosch 28 

juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2821. 
305 Gerechtshof Den Haag 27 november 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3229. 
306 Gerechtshof Den Haag 21 november 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3225. 
307 Rechtbank Oost-Brabant 13 juli 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:4218. 
308 Gerechtshof Den Haag 12 september 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2549. 
309 Rechtbank Den Haag 15 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:9442; vervolg Rechtbank Oost-Brabant 6 

september 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:5944. 
310 Rechtbank Gelderland 4 december 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:5732. 



 45 

van de minderjarige was. Het gezag van de ouders werd na de belangen van het kind overwogen te 

hebben door de rechter beëindigd.  

 

In een aantal uitspraken werd een beroep gedaan op artikel 3 IVRK, waarbij de partij die naar artikel 3 

verwijst van mening was dat zijn verzoek op grond van artikel 3 IVRK moest worden toegewezen. De 

rechter oordeelde echter dat op grond van artikel 3 IVRK het verzoek juist moest worden afgewezen 

omdat het belang van het kind een ander oordeel noodzaakte.311 Ook werd een verzoek van de 

minderjarige om een voorlopige ondertoezichtstelling afgewezen. 312 De minderjarige stoelde haar 

verzoek op artikel 3 IVRK, maar de rechtbank Rotterdam oordeelde dat de wet haar geen ruimte bood 

tot een ambtshalve voorlopige ondertoezichtstelling en deze bevoegdheid viel ook niet te ontlenen aan 

artikel 3 IVRK. Ook een beroep op analoge toepassing van artikel 1:251a BW met verwijzing naar 

artikel 3 IVRK werd niet gehonoreerd.313 De bijzondere curator voerde namens het kind het volgende 

aan: “het kind heeft in zijn situatie waarin zijn ouders noch tijdens hun samenwoning, noch na hun 

uiteengaan het gezamenlijk gezag hebben verkregen, de in artikel 1:251a BW geregelde informele 

rechtsgang kan gebruiken om te verzoeken de vader alleen met het gezag te belasten, dan wel de ouders 

gezamenlijk met het gezag te belasten en zijn hoofdverblijfplaats bij de vader te bepalen.” De bijzondere 

curator deed hierbij een beroep op een arrest van de Hoge Raad en op artikel 3 en 12 IVRK.314 Het hof 

was het niet eens met het standpunt van de bijzondere curator en zag dan ook geen ruimte voor analoge 

toepassing van artikel 1:251a lid 4 BW. “Naar het oordeel van het hof gaat het de rechtsprekende taak 

van de rechter te buiten om ook in de situatie waarin nooit gezamenlijk gezag heeft bestaan, een eigen 

rechtsgang voor de minderjarige aan te nemen, die ertoe zou kunnen leiden dat de vader, die nimmer 

het gezag over hem heeft uitgeoefend, hiermee (mede) wordt belast zonder dat hij daarom zelf heeft 

verzocht. Het hof gaat ook om die reden ervan uit dat de wetgever ervoor heeft gekozen de mogelijkheid 

tot het doen van een verzoek als bedoeld in artikel 1:25c lid 1 BW uitsluitend open te stellen voor de 

vader zelf.” De verwijzing naar artikel 3 en 12 IVRK mocht verder ook niet baten.   

 

Artikel 3 IVRK werd in een zaak over een machtiging tot plaatsing in een besloten groep wel met succes 

toegepast. De GI deed een verzoek om een reguliere machtiging tot uithuisplaatsing. Ondanks het feit 

dat de GI om een machtiging tot gesloten plaatsing had moeten verzoeken, wees de rechtbank Rotterdam 

het verzoek van de GI toch toe. 315 Op grond van artikel 3 IVRK was het in het belang van het kind dat 

deze in de huidige instelling kon blijven en niet voor de zoveelste keer weer moest verhuizen. De rechter 

gelastte de GI daarbij wel om alsnog een verzoek tot gesloten machtiging in te dienen. Ook het beroep 

op artikel 3 IVRK (in samenhang met artikel 8 EVRM) bij het hof Den Haag werd beloond. 316 Het hof 

kwam tot het oordeel dat sprake was van strijd met artikel 3 IVRK (en ook artikel 8 EVRM), waardoor 

de uithuisplaatsing van de minderjarige gezien de omstandigheden van het geval onrechtmatig was. 

Voorts werd ook bij de rechtbank Gelderland een beroep gedaan op artikel 8 EVRM en de artikelen 3 

en 7 IVRK. 317 De gerezen vraag was in hoeverre het bepaalde in artikel 8 EVRM en de artikelen 3 en 7 

IVRK een rol spelen bij de beslissing van de ambtenaar burgerlijke stand bij zijn beoordeling een akte 

van de burgerlijke stand op te maken of een latere vermelding aan een akte toe te voegen. De ABS is 

bevoegd om het voorgaande te weigeren indien hij van mening is dat de belanghebbende in gebreke is 

met het overleggen van de vereiste bescheiden, deze bescheiden ongenoegzaam zijn of wanneer hij 

meent dat de Nederlandse openbare orde zich daartegen verzet. De moeder van de minderjarige kon in 

deze zaak niet bewijzen dat zij op het moment van de geboorte niet gehuwd was, zodat de minderjarige 

alleen haar als juridische ouder had en waardoor de partner van de moeder het kind niet kon erkennen. 

Volgens de rechter heeft de ABS op goede gronden de erkenning geweigerd, maar het belang van het 
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kind en het recht op ‘family life’ vergde in deze zaak een andere uitkomst. De rechter gaf derhalve 

opdracht tot een DNA-onderzoek, indien hieruit zou blijken dat de partner van de moeder de biologische 

vader van het kind zou zijn, zou de erkenning worden toegestaan.  

 

In een aantal zaken wordt artikel 3 IVRK betrokken bij de uitleg van bepaalde criteria. Een rechter van 

de rechtbank Den Haag verzocht de Hoge Raad om de volgende rechtsvraag te beantwoorden: Welke 

criteria moet gehanteerd worden bij erkenning van buitenlandse afstammingsrelaties op grond van 

artikel 10:100 en 10:101 BW in relatie tot zaken in het kader van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap?318 In de bijbehorende deelvragen werd naar artikel 3 IVRK verwezen. De Hoge Raad 

besprak bij de beantwoording van de gestelde vragen artikel 3 IVRK niet inhoudelijk.319 Bij de rechtbank 

Rotterdam lag een kinderontvoeringszaak voor waarin verwezen werd naar artikel 3 IVRK, daarbij werd 

ook verwezen naar General Comment nr. 14 voor de uitleg van het begrip ‘belang van het kind’.320 

Helaas werd het beroep op artikel 3 IVRK met verwijzing naar de bijhorende General Comment 

onbesproken gelaten door de rechtbank, wel blijkt uit het arrest dat ‘het belang van het kind’ een rol 

heeft gespeeld bij het oordeel van de rechter. Het verzoek werd toegewezen en de minderjarige mocht 

in Nederland bij zijn pleegmoeder blijven.  

 

Tenslotte wordt artikel 3 IVRK in twaalf conclusies van de Advocaat-Generaal gevonden. In deze 

conclusies wordt hoofdzakelijk naar artikel 3 IVRK verwezen om aan te stippen dat de belangen van 

het kind de eerste overweging vormen bij alle maatregelen betreffende het kind. Zo verwees A-G 

Langemeijer in zijn conclusie van 7 april 2017 naar artikel 3 IVRK bij de beoordeling van de keuze van 

de hoofdverblijfplaats voor het kind.321 “Voor de keuze van de hoofdverblijfplaats heeft de wetgever de 

rechter geen ander aanknopingspunt gegeven dan ‘het belang van het kind’. Deze maatstaf is bekend 

uit art. 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK, Trb. 1990, 170). De in de andere 

bepalingen van dit verdrag neergelegde rechten van het kind bieden op zichzelf al enige 

aanknopingspunten voor hetgeen het belang van een kind met zich kan meebrengen.” Verder vloeit uit 

de A-G conclusies ook voort dat relevant is dat artikel 3 IVRK altijd van toepassing is ongeacht welke 

instelling de maatregelen neemt.322 Noemenswaardig is verder ook de conclusie van 13 januari 2017 

wederom van A-G Langemeijer. 323 De ouders stelden dat het hof Arnhem-Leeuwarden ‘partij hadden 

gekozen’. Volgens A-G Langemeijer was hier geen sprake van, het hof zou slechts hebben gekeken naar 

de gevolgen voor het kind en de belangen van het kind hierbij. Het oordeel van het hof gaf derhalve 

mede gelet op artikel 3 IVRK geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.  

 

3.2.3 Artikel 4 IVRK – Realiseren van kinderrechten  
Artikel 4 IVRK komt zes keer voor in de uitspraken. De rol van artikel 4 IVRK is niet groot. In de 

meeste zaken wordt slechts summier verwezen naar artikel 4 IVRK, waarbij wordt aangestipt dat uit 

artikel 4 IVRK een verplichting voor de Staat volgt: “Staten moeten alle passende wettelijke, 

bestuurlijke en andere maatregelen nemen om de verwezenlijking van de in het IVRK erkende rechten 

te verwezenlijken”. Artikel 4 IVRK wordt in één zaak ingeroepen door de advocaat van de minderjarige 

waarbij het hof Amsterdam het beroep van de advocaat passeerde en de verwijzing naar artikel 4 
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november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14425; vervolg Rechtbank Den Haag 31 augustus 2017, 

ECLI:NL:RBDHA:2017:10088. 
319 Rechtbank Den Haag 31 augustus 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10088. 
320 Rechtbank Rotterdam 17 juli 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5582. 
321 Parket bij de Hoge Raad 5 december 2014, ECLI:NL:PHR:2014:2281; Parket bij de Hoge Raad 7 april 2017, 

ECLI:NL:PHR:2017:288. 
322 Parket bij de Hoge Raad 27 november 2015, ECLI:NL:PHR:2015:2343; Parket bij de Hoge Raad 26 juni 

2015, ECLI:NL:PHR:2015:991; Parket bij de Hoge Raad 26 juni 2015, ECLI:NL:PHR:2015:2004; Parket bij de 

Hoge Raad 20 mei 2016, ECLI:NL:PHR:2016:442; Parket bij de Hoge Raad 10 februari 2017, 

ECLI:NL:PHR:2017:76; Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2018, ECLI:NL:PHR:2018:77; Parket bij de Hoge 
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onbesproken liet.324 Overigens werd in deze zaak door de advocaat een beroep gedaan op artikel 5 IVRK 

met een verwijzing naar artikel 2 en 4 IVRK. Het hof legde vervolgens in deze zaak de nadruk op artikel 

12 IVRK. Dit arrest wordt derhalve meer uitgebreid besproken onder artikel 12 IVRK. Het hof 

Amsterdam verwees bij de beoordeling of de vader in zijn verzoek tot nevenvoorzieningen kon worden 

ontvangen uit eigen iniatief naar artikel 4 IVRK.325 Met een verwijzing naar artikel 4 heeft het hof de 

vader in zijn verzoek ontvangen, maar geoordeeld dat het beroep op artikel 9 lid 3 IVRK van de man 

moest falen omdat het hof geen aanleiding zag om een voorlopige omgangsregeling vast te stellen. In 

de overige zaken werd steeds door de GI verwezen naar artikel 4 IVRK in combinatie met artikel 3 

IVRK, waarbij de rechter de verwijzing naar het IVRK onbesproken liet.326  

 

3.2.4 Artikel 5 IVRK – De rol van de ouders  
Ik vond dertien uitspraken waarin artikel 5 IVRK voorkwam. Artikel 5 IVRK werd in zeven uitspraken 

in samenhang met andere artikelen uit het IVRK genoemd, waarbij in zes zaken geen strijd met het 

IVRK werd bevonden en in de zevende uitspraak werd het beroep op artikel 5 IVRK onbesproken 

gelaten.327 328 In twee uitspraken werd op grond van artikel 5 IVRK beargumenteerd dat verzoekster 

ontvankelijk was in haar beroep. In de eerste uitspraak was verzoekster de minderjarige moeder van de 

minderjarige in kwestie en in de tweede uitspraak ging het om de minderjarige zelf.329 De advocaat van 

de minderjarige in de tweede uitspraak stelde dat de minderjarige op grond van artikel 5 IVRK in haar 

beroep moest worden ontvangen, omdat uit artikel 5 IVRK volgt dat minderjarigen “met het klimmen 

der leeftijd in toenemende mate in staat gesteld moeten worden de hun toekomende rechten zelfstandig 

uit te oefenen ‘in a manner consistent with the evolving capacities of the child”.330 De rechter verklaarde 

de minderjarige niet-ontvankelijk omdat op grond van artikel 12 IVRK de Hoge Raad heeft geoordeeld 

dat het recht van de minderjarige op toegang tot de rechter voldoende gewaarborgd was. De minderjarige 

kon namelijk indien zijn wettelijke vertegenwoordigers zijn belangen onvoldoende behartigen de rechter 

verzoeken om een bijzondere curator.  

 

De rechter verwees in één zaak ambtshalve naar artikel 5 IVRK in samenhang met artikel 6 lid 2 en 

artikel 18 IVRK.331 Uit deze artikelen vloeide volgens de rechter de bescherming van de rechten van 

kinderen op het behouden van familiebetrekkingen voort. Deze rechten zijn verdisconteerd in de 

bepalingen van Boek 1 BW. Ouders zijn daarom gebonden aan deze wettelijke bepalingen en hebben 

niet de vrijheid om contractueel overeen te komen van deze bepalingen af te wijken. De ouders hadden 

in deze zaak afgesproken wie van hen met het gezag belast moest worden en ook dat de andere ouder 

zich niet zou verzetten tegen een verzoek om eenhoofdig gezag en/of de vernietiging van een erkenning 

om zo de afspraak ten uitvoer te kunnen leggen. De rechter oordeelde met verwijzing naar artikel 5, 6 

lid 2 en 18 IVRK dat deze afspraak nietig was.  

 

Verder werd in een uitspraak het beroep van de moeder in een uithuisplaatsingzaak, waarin zij stelde 

dat sprake was van schending van artikel 5 IVRK, ongegrond verklaard door de rechter.332 De 

uithuisplaatsing van de kinderen was in dit geval in het belang van de kinderen en daarmee ook 
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Leeuwarden 7 mei 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3322; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2015, 

ECLI:NL:GHARL:2015:10103; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 maart 2016, 

ECLI:NL:GHARL:2016:2126. 
327 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:9721; Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden 13 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10206; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 februari 

2017, ECLI:NL:GHARL:2017:824; Gerechtshof Den Bosch 8 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1981; 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5025; Gerechtshof Amsterdam 23 

oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3895.  
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noodzakelijk geacht. In de laatste twee uitspraken werd het beroep op artikel 5 IVRK onbesproken 

gelaten door de rechter.333  

 

3.2.5 Artikel 6 IVRK – Recht op leven en ontwikkeling 
Het artikel over het recht op leven en ontwikkeling – artikel 6 IVRK – komt in vier uitspraken voor. De 

rechtbank Den Haag wees een verzoek om vervangende toestemming voor een medische behandeling 

voor een minderjarige ex. artikel 1:265h BW af. 334 In het hoger beroep verzocht de GI om op grond van 

artikel 293 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering prejudiciële vragen aan de Hoge Raad voor te 

leggen over de reikwijdte van het begrip ‘medische behandeling’ in artikel 1:265h van het BW, mede 

bezien in het licht van artikel 24 juncto 6 van het IVRK. De GI voerde aan dat zij gezien de specifieke 

doelgroep van de GI – meestal verstandelijke beperkte kinderen – bij een plaatsing binnen 

orthopedagogische behandelcentra in het kader van een ondertoezichtstelling en een machtiging 

uithuisplaatsing regelmatig te maken hadden met ouders met gezag die voor de plaatsing geen 

toestemming verleenden. Volgens de GI was in dergelijke gevallen sprake van een medische 

behandeling. Het hof liet het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad achterwege, maar 

verleende gezien de omstandigheden van het geval de vervangende toestemming voor een medische 

behandeling.  

 

In twee zaken was sprake van kinderontvoering. In de eerste zaak werd door de moeder naar artikel 6 

IVRK verwezen, omdat een terugkeer naar Italië volgens de moeder in strijd zou zijn met artikel 6 

IVRK.335 De minderjarige zou door de teruggeleiding namelijk van de moeder en haar sociaal opvoeder, 

de partner van de moeder, worden gescheiden. De minderjarige wordt dan uit een vertrouwde en stabiele 

opvoedomgeving (bij haar moeder) weggehaald. In Italië zou de minderjarige, volgens de moeder, in 

een gezinsvervangend tehuis worden geplaatst, waardoor de minderjarige de mogelijkheid wordt 

ontnomen om in een affectieve opvoedsituatie op te groeien. De rechtbank oordeelde dat het de moeder 

niet was gelukt om aan te tonen dat teruggeleiding tot strijd met artikel 6 IVRK leidt. De plaatsing van 

de minderjarige in een gezinsvervangend tehuis was noodzakelijk om de ontwikkelingsbelangen van de 

minderjarige, te weten: een stabiele opvoedsituatie en het (begeleid) contact met haar vader te 

waarborgen. Overigens was gebleken dat de minderjarige ook bij verblijf in Nederland in een 

gezinsvervangend tehuis geplaatst zou worden. De situatie bij moeder was onvoldoende geschikt voor 

de minderjarige.  

 

In de tweede zaak was de moeder met de minderjarige zonder toestemming van de vader vanuit Bulgarije 

naar Nederland verhuisd.336 De vader had samen met de moeder het gezag over de minderjarige, maar 

vader had wegens de verhuizing de Bulgaarse rechter verzocht om eenhoofdig gezag en om de 

hoofdverblijfplaats van de minderjarige bij hem toe te wijzen. Deze verzoeken waren door de Bulgaarse 

rechter toegewezen. Rechtbank Den Haag had in eerste aanleg de teruggeleiding van de minderjarige 

naar Bulgarije toegewezen, in hoger beroep is dit oordeel echter vernietigd. De moeder kwam 

vervolgens te overlijden, de minderjarige werd hierdoor uithuisgeplaatst bij een kennis van de moeder 

(in Nederland) en de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing werden meermalen verlengd. Aan de 

rechtbank Rotterdam werd verzocht om de beslissing waarin is bepaald dat de Bulgaarse beschikking 

ten uitvoer mocht worden gelegd te vernietigen. Het erkennen van de Bulgaarse beschikking was in 

strijd met de Nederlandse openbare orde en de beschikking was gegeven zonder dat de minderjarige – 

in strijd met de Nederlandse fundamentele procesregels – in de gelegenheid was gesteld om te worden 

gehoord. Daarnaast zou het erkennen van de beschikking ook in strijd zijn met de artikelen 3, 6, 12 en 

20 IVRK, artikel 24 lid 1 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 8 

EVRM. Verder verwees de pleegmoeder van de minderjarige in verband met het begrip ‘het belang van 

het kind’ ook naar General Comment nummer 14, artikel 3 lid 1 IVRK. De vader voerde aan dat de 

artikelen 3, 6, 12 en 20 IVRK met uitzondering van artikel 6 en artikel 12 lid 2 en eventueel lid 1 IVRK, 

 
333 Gerechtshof Den Haag 16 december 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3551; Rechtbank Den Haag 10 juli 2017, 

ECLI:NL:RBDHA:2017:7585. 
334 Gerechtshof Den Haag 21 november 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3225. 
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geen rechtstreekse werking hadden. Daarnaast kon er geen strijd zijn met artikel 12 IVRK omdat de 

Bulgaarse rechtbank zich voldoende heeft ingezet om de minderjarige te kunnen horen, het was de 

moeder die geen gehoor gaf aan de pogingen van de Bulgaarse rechtbank om de minderjarige te horen. 

De rechtbank Rotterdam oordeelde dat geen sprake was van schending van artikel 12 IVRK, waarbij 

artikel 12 IVRK niet expliciet genoemd werd in dit oordeel van de rechtbank. Het verdere beroep op het 

IVRK werd onbesproken gelaten. Wel werd het verzoek feitelijk afgewogen en het belang van de 

minderjarige speelde een grote rol, maar artikel 3 IVRK werd niet genoemd. Het verzoek werd 

toegewezen. De minderjarige bleef in Nederland bij zijn pleegmoeder.  

 

In de laatste uitspraak werd een machtiging tot ondertoezichtstelling van vier minderjarigen 

toegewezen.337 De moeder ging hiertegen in hoger beroep. De ondertoezichtstelling werd in eerste 

aanleg nodig geacht omdat de moeder voornemens was om met de minderjarigen naar Libië te 

verhuizen. De moeder stelde dat de minderjarigen door de verhuizing naar Libië niet ernstig in hun 

ontwikkeling werden bedreigd, dat de rechtbank zich teveel op een negatief reisadvies, de relaties die 

de kinderen in Nederland hebben opgebouwd, aannames over de ontplooiingskansen en het toekomstig 

familieleven van de moeder en de kinderen in Libië baseerde. Daarnaast heeft de rechtbank, aldus de 

moeder, zich teveel op de belangen van de oudste kinderen gebaseerd, terwijl de belangen van de jongste 

kinderen over het hoofd werden gezien. De Raad voor de Kinderbescherming verweerde en stelde dat 

de ondertoezichtstelling nodig was om de kinderen te beschermen. De Raad stelde met verwijzing naar 

de artikelen 3, 6 en 24 IVRK dat het belang van het kind en zijn recht op leven in een veilige omgeving 

en de best mogelijke gezondheid en medische zorg gewaarborgd moest worden. Volgens de Raad waren 

er op het moment geen zorgen over de minderjarigen, maar de moeder bagatelliseerde de gevolgen voor 

de kinderen bij een verhuizing naar Libië. Daarnaast was de moeder zich onvoldoende bewust van de 

loyaliteit en de angsten van de kinderen bij de verhuizing. Het hof sloot zich aan bij het oordeel van de 

rechtbank. De belangen van de twee oudste kinderen wogen zwaar mee omdat de verhuizing voor hen 

een zeer grote impact zou hebben gezien het feit dat zij geheel in Nederland geworteld en opgegroeid 

waren. Daarnaast zou de verhuizing betekenen dat de omgang met de vader belemmerd zou worden en 

zij hem wellicht alleen tijdens vakanties konden zien. De artikelen 3, 6 en 24 IVRK werden verder niet 

expliciet besproken.  

 

3.2.6 Artikel 7 IVRK – Recht op naam en nationaliteit  
Artikel 7 IVRK komt in 38 uitspraken en 3 conclusies van de Advocaat-Generaal voor. Voor de 

rechtbank Den Haag werd gesteld dat sprake was van schending van artikel 7 IVRK indien de 

minderjarige aanspraak zou moeten maken op de Nepalese nationaliteit door het ontkennen van haar 

vader.338 De bijzondere curator stelde zich daarom op het standpunt dat het Nederlands recht moest 

worden toegepast omdat alleen via het Nederlands recht het vaderschap van de man kon worden 

vastgesteld. Het Nepalees recht kende namelijk geen adequate procedure om het vaderschap van een 

overleden man vast te stellen. De rechter oordeelde dat indien Nepalees recht moest worden toegepast 

sprake was van strijd met artikel 8 EVRM omdat de afstammingsrelatie met toepassing van het Nepalees 

recht niet in overeenstemming met de biologische werkelijkheid kon worden gebracht. Hierbij nam de 

rechter ook in aanmerking dat de procedure in Nepal al twee jaar had geduurd zonder dat het enig 

resultaat heeft opgeleverd. Het vaderschap werd met toepassing van het Nederlands recht vastgesteld.  

 

In een zaak bij rechtbank Gelderland wilde een man een minderjarige erkennen.339 De ambtenaar van 

de Burgerlijke Stand stond dit niet toe omdat de vrouw niet kon aantonen dat zij niet reeds gehuwd was 

en dat de minderjarige al een tweede ouder had. De vrouw had echter een Roma-achtergrond waardoor 

zij in de onmogelijkheid verkeerde om de vereiste bescheiden te overleggen die zouden voldoen aan de 

Nederlandse orde. Zij kon niet bewijzen niet gehuwd te zijn. Volgens de man en vrouw zou de man de 

biologische vader zijn van de minderjarige, op basis hiervan oordeelde de rechtbank als volgt: Indien de 

man daadwerkelijk de biologische vader van de minderjarige was en de erkenning van de minderjarige 

enkel wordt belemmerd door de onmogelijkheid van de vrouw om haar identiteit en burgerlijke stand 
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aan te tonen, is sprake van een schending van artikel 8 EVRM. Daarnaast heeft de minderjarige 

krachtens artikel 3 en 7 IVRK een belang bij het hebben van een identiteit en van een juridische relatie 

met zijn vader. Er was derhalve belang bij het vaststellen van het vaderschap van de minderjarige, de 

rechtbank gelastte daartoe een DNA-onderzoek te laten doen.  

 

Ook bij het hof Amsterdam kwam de afstamming van een minderjarige ter sprake.340 De Raad voor de 

Kinderbescherming deed een verzoek tot benoeming van de GI tot voogd van de minderjarige, omdat 

de vader en moeder werden vermoed niet de biologische ouders van de minderjarige te zijn, ook werd 

vermoed dat sprake was van illegale opneming van een minderjarige uit een ander land. De vader en 

moeder konden niet aantonen dat de minderjarige uit de vrouw was geboren. Door de vermoedens en 

het gebrek aan bewijs stond de minderjarige zonder afstammingsgegevens geregistreerd in de 

gemeentelijke basisadministratie (GBA). De Raad voerde daarnaast ook aan dat de ouders niet bereidt 

zouden zijn om de minderjarige duidelijkheid te geven over zijn afkomst, wat in strijd is met artikel 3, 

7 en 8 IVRK. Het hof oordeelde dat een wisseling van voogd niet noodzakelijk was in deze situatie. Het 

doel was om duidelijkheid te verkrijgen over de afkomst en herkomst van de minderjarige, om dit doel 

te bereiken was het niet nodig dat de minderjarige een andere voogd kreeg.  

 

In zes uitspraken werd een beroep gedaan op artikel 7 IVRK, maar werd dit beroep door de rechter 

onbesproken gelaten.341 Verder werden in acht uitspraken bij het beroep op artikel 7 IVRK door de 

rechter geoordeeld dat geen sprake was van strijd met dit artikel.342 Zo werd in een uitspraak van het hof 

Den Bosch door de rechter geoordeeld dat de ontheffing van het gezag van de moeder geen strijd met 

artikel 7 IVRK opleverde.343 Ondanks het recht uit artikel 7 IVRK van het kind om voor zover mogelijk 

zijn of haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd, had het hof geoordeeld dat de moeder 

ongeschikt en onmachtig was om de minderjarige te verzorgen en op te voeden, dit rechtvaardigde de 

gezagsontheffing. Daarnaast verwees de rechter in vier uitspraken ambtshalve naar artikel 7 IVRK.344 

Opvallend is dat het hof Den Bosch in één uitspraak alleen in een voetnoot naar artikel 7 verwees.345 

Wanneer naar artikel 7 IVRK wordt verwezen wordt vaak eenzelfde overweging opgenomen: “Op 

grond van artikel 7 lid 1 IVRK dient een kind in beginsel verzorgd te worden door haar of zijn ouders 

voor zover mogelijk”346 of “Uit het recht op private life, in het bijzonder het recht op persoonlijke 

identiteit, vloeit eveneens voort dat een kind het recht heeft te weten van wie het afstamt. Dat recht is 

tevens gewaarborgd in de artikelen 7 en 8 IVRK.”, zoals de Hoge Raad heeft opgenomen in haar 

uitspraak van 18 maart 2016. 347 Het hof Den Haag nam in zijn uitspraak dezelfde overweging op als die 

van de Hoge Raad, waarbij de rechter mede op grond van jurisprudentie van het EHRM overwoog dat 
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in de gevallen waarin geen sprake is van een nauwe en persoonlijke betrekking een verzoek tot omgang 

van een verwekker van een kind toch sprake kan zijn van private life.348 Dit geldt temeer indien het aan 

de ouders van het kind te wijten is dat er geen contact is geweest tussen de verwekker en het kind terwijl 

de verwekker dat wel altijd gewild heeft. Op grond van de intentie van de verwekker kan worden 

aangenomen dat sprake is van family life en dat sprake is van het te respecteren recht op private life. 

Ook in twee zaken over draagmoederschap verwees de rechter ambtshalve naar artikel 7 IVRK.349 In 

beide uitspraken werd overwogen dat de ouders van de minderjarige in overeenstemming met artikel 7 

IVRK en aanbeveling 52 van de Staatscommissie Herijking Ouderschap de ontstaansgeschiedenis van 

de minderjarigen hebben gewaarborgd en dat de minderjarige op termijn deze volledig kan achterhalen. 

De eiceldonor was in beide zaken bekend en de minderjarige kon te zijner tijd kennisnemen van de 

identiteit van de donor. In de ene zaak betreffende een draagmoeder in Oekraïne werd echter op de 

geboorteakte niet vermeld dat de minderjarige uit een draagmoeder is geboren. Hierdoor kon de 

Oekraïense geboorteakte niet worden erkend. Een kind moet aan de hand van de geboorteakte in staat 

worden gesteld om zijn afstamming te kennen. In de andere zaak gaat het om een draagmoeder uit 

Canada, waarbij op de geboorteakte van de minderjarige de gegevens van de draagmoeder en de 

gegevens van de (biologische) vader zijn opgenomen. Dit verschil met de Oekraïense geboorteakte 

maakte dat de Canadese geboorteakte wel kon worden inschreven in de Burgerlijke Stand.  

 

Tenslotte zijn de volgende uitspraken noemenswaardig: De rechtbank Overijssel verwees naar de 

memorie van toelichting bij de Uitvoeringswet en de Nederlandse jurisprudentie bij de overweging of 

aan artikel 7 IVRK rechtstreekse werking toekomt. 350 Het hof Arnhem-Leeuwarden overwoog dat de 

verdragsbepalingen waar een moeder een beroep op deed: de artikelen 3, 5, 7, 8, 9, 10, 18 en 25 IVRK, 

hun weerslag hebben gekregen in de wet.351 Volgens het hof verbieden geen van deze 

verdragsbepalingen of de wettelijke varianten de ontzegging van de omgang indien het belang van de 

gezondheid van de minderjarige dit vordert. In de voorgelegen zaak was dan ook geen sprake van 

schending van het IVRK. Voorts oordeelde de rechtbank Noord-Holland dat op grond van artikel 7 

IVRK een minderjarige bij voorkeur bij een van de ouders geplaatst moest worden in plaats van een 

plaatsing in een instelling of neutraal pleeggezin. Aangezien de GI tot voor kort gemotiveerd het 

standpunt had ingenomen dat de minderjarigen bij de vader zonder gezag geplaatst moest worden, hield 

de rechter deze beslissing aan.352  

 

In drie conclusies van de Advocaat-Generaal werd naar artikel 7 IVRK verwezen. A-G Lückers schrijft 

met verwijzing naar artikel 7 en 8 IVRK dat uit het recht op persoonlijke identiteit – welk recht uit het 

recht op private life voortvloeit – voor een kind ook het recht om te weten van wie het afstamt 

voortvloeit.353 De andere twee conclusies zijn afkomstig van A-G Langemeijer. Volgens de A-G is het 

belang van het kind de eerste overweging en dit geldt ook bij de uitoefening van het recht van het kind 

om te weten wie zijn biologische vader is en het recht om door hem verzorgd te worden.354 Daarnaast 

hoeft bij een erkenning de juridische vader van een minderjarige in biologisch opzicht niet de vader te 

zijn, immers is dit geen vereiste bij de erkenning van een minderjarige. De A-G verwees bij deze 

overweging naar artikel 7 en 3 IVRK.355 Een kind kan er namelijk belang bij hebben dat een ander dan 

de biologische vader het vaderschap bekleed, bijvoorbeeld de man met wie het kind in familie- en 

gezinsverband leeft.  

 

 
348 Gerechtshof Den Haag 31 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2807. 
349 Rechtbank Den Haag 10 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7583; Rechtbank Den Haag 2 oktober 2017, 

ECLI:Nl:RBDHA:2017:11169.  
350 Rechtbank Overijssel 18 juli 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:3229; Rechtbank Overijssel 24 augustus 2016, 

ECLI:NL:RBOVE:2016:4870. 
351 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:9721. 
352 Rechtbank Noord-Holland 28 maart 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:2565. 
353 Parket bij de Hoge Raad 18 mei 2018, ECLI:NL:PHR:2018:520.  
354 Parket bij de Hoge Raad 20 mei 2016, ECLI:NL:PHR:2016:442. 
355 Parket bij de Hoge Raad 26 juni 2015, ECLI:NL:PHR:2015:991.  
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3.2.7 Artikel 8 IVRK – Recht op eerbiediging identiteit 
Artikel 8 IVRK komt in 24 uitspraken en 2 conclusies van de Advocaat-Generaal voor. In negen 

uitspraken werd een beroep gedaan op artikel 8 IVRK, waarbij door de rechter werd geoordeeld dat geen 

sprake was van strijd met artikel 8 IVRK.356 Daarnaast bleef in twee uitspraken het beroep op artikel 8 

IVRK onbesproken.357 Bij het hof Den Bosch kwam het beroep op artikel 8 IVRK wel voor inhoudelijke 

bespreking in aanmerking. Het hof oordeelde dat de ontheffing van het gezag niet in strijd was met 

artikel 8 (en artikel 7) IVRK.358 Een ontheffing van het gezag tast namelijk de familierechtelijke banden 

tussen de moeder en het kind niet aan. De moeder blijft immers altijd de biologische moeder van de 

minderjarige en zal ook altijd een rol spelen in zijn leven, hoewel dan als ‘ouder op afstand’.  

 

Een vader deed bij de rechtbank Den Haag een beroep op artikel 8 IVRK en stelde dat zijn minderjarige 

kinderen de Nederlandse nationaliteit bezitten omdat de man ten tijde van de geboorte van de 

minderjarigen de Nederlandse nationaliteit bezat.359 Het IND had derhalve in strijd gehandeld met artikel 

8 lid 1 IVRK door te stellen dat de minderjarigen nooit de Nederlandse nationaliteit hebben gehad, aldus 

de vader. De vader verzocht op grond van artikel 8 lid 2 IVRK om het Nederlanderschap van de 

minderjarigen vast te stellen zodat de identiteit van de minderjarigen hiermee kon worden hersteld. De 

rechter oordeelde echter dat de kinderen nooit de Nederlandse nationaliteit hebben gehad omdat de vader 

geen Nederlander is of is geweest. Het beroep op artikel 8 IVRK mocht dan ook niet baten.  

 

In een zaak bij de rechtbank Amsterdam speelde artikel 8 IVRK wel een doorslaggevende rol. Met een 

ambtshalve verwijzing naar artikel 8 IVRK werd de geslachtsnaamwijziging van een minderjarige 

namelijk toegewezen, ondanks het feit dat hiervoor geen expliciete wettelijke grondslag bestond. 360 De 

geslachtsnaam van de vader van de minderjarige werd op verzoek gewijzigd, deze 

geslachtsnaamwijziging had als gevolg dat de minderjarige de oude geslachtsnaam van de vader behield 

omdat de geslachtsnaamwijziging van de vader niet automatisch kon worden doorgegeven aan de 

minderjarige indien de vader geen gezag had. De rechtbank Amsterdam oordeelde bij het verzoek tot 

geslachtsnaamwijziging van de ouders van de minderjarige dat de wet geen mogelijkheid bood om de 

nieuwe geslachtsnaam aan de minderjarige door te geven. Hoewel deze beperking gezien de strekking 

van de wet in zijn algemeenheid toelaatbaar is, speelt de achternaam van een persoon in het kader van 

de identiteit van een persoon een grote rol, immers met de achternaam kan worden bepaald wat de 

afstamming van een persoon is. Aangezien er reden was voor wijziging van de achternaam van de vader 

van de minderjarige zag de rechtbank evenwel redenen om de geslachtsnaam van de minderjarige te 

wijzigen. De onmogelijkheid om de geslachtsnaam van de minderjarige te kunnen wijzigen maakte 

namelijk een onrechtmatige inbreuk op artikel 8 IVRK (en artikel 8 EVRM), aldus de rechter. De 

rechtbank constateerde ook dat door de afwijkende geslachtsnaam van de minderjarige een ongewenst 

emotioneel onderscheid binnen het gezin was ontstaan. Bij rechtbank Noord-Nederland kwam ook een 

kwestie over de geslachtsnaam van de minderjarigen voor.361 De beide moeders van de minderjarigen 

hebben hun kinderen wederzijds erkend. Daarbij hebben zij geen keuze gemaakt voor de gewenste 

geslachtsnaam. Hierdoor hebben de twee minderjarigen allebei een andere geslachtsnaam, de ene 

minderjarige die van moeder 1 en de andere minderjarige van moeder 2. In deze zaak werd geoordeeld 

dat de verplichte naamskeuze zijn doel voorbijschiet. Het is niet in het belang van de minderjarigen 

(inmiddels 10 en 11 jaar oud) dat binnen hun gezin een eenheid van naam bestaat. De minderjarigen 

 
356 Gerechtshof Den Bosch 23 oktober 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:4398; Gerechtshof Amsterdam 16 

december 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5810; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2015, 

ECLI:NL:GHARL:2015:9721; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 september 2016, 

ECLI:NL:GHARL:2016:7794; Rechtbank Noord-Nederland 21 februari 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:583; 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1808; Rechtbank Amsterdam 3 

mei 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3005; Rechtbank Den Haag 29 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7309; 

Gerechtshof Amsterdam 23 oktober 2018 ECLI:NL:GHAMS:2018:3895.  
357 Gerechtshof Den Haag 25 februari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2250; Gerechtshof Den Haag 11 oktober 

2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3655. 
358 Gerechtshof Den Bosch 23 oktober 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:4398. 
359 Rechtbank Den Haag 29 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7309. 
360 Rechtbank Amsterdam 3 mei 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3005. 
361 Rechtbank Noord-Nederland 21 februari 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:583. 
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ontlenen hun identificatie aan de achternamen zoals deze nu zijn. Het wijzigen van de geslachtsnaam 

van een van de kinderen zou derhalve in strijd zijn met artikel 8 IVRK.  

 

In veertien uitspraken verwees de rechter ambtshalve naar artikel 8 IVRK.362 Vaak werd, zoals in een 

uitspraak van het hof Den Haag, gewezen op het recht van het kind op persoonlijke identiteit en het recht 

van het kind om te weten van wie het afstamt en dat deze rechten zijn gewaarborgd in artikel 7 en 8 

IVRK.363 Ook de Hoge Raad verwees in een zaak over omgang tussen een bekende spermadonor en de 

minderjarige naar artikel 7 en 8 IVRK.364 “5.1.3 Uit het recht op private life, in het bijzonder het recht 

op persoonlijke identiteit, vloeit eveneens voort dat een kind het recht heeft te weten van wie het afstamt 

(EHRM 20 december 2007, 23890/02, EHRC 2008/34). Dat recht is tevens gewaarborgd in de art. 7 en 

8 IVRK.” In geschil was de vraag of de minderjarige alvorens omgang met de verwekker te hebben 

moest worden ingelicht over het feit dat de verwekker zijn biologische vader was. De ouders van het 

kind bestreden dit omdat zij van mening waren de vrijheid te hebben om zelf te mogen bepalen wanneer 

hun kind zal worden ingelicht over zijn afstamming. De Hoge Raad oordeelde dat in het belang van de 

minderjarige de rechter kan bepalen dat de minderjarige statusvoorlichting dient te krijgen voordat de 

omgang met zijn verwekker wordt opgestart. Het belang van het kind gaat in dit geval dan voor op de 

vrijheid van de ouders om zelf te mogen beslissen wanneer zij het kind willen voorlichten. Advocaat-

Generaal Lückers gaat van hetzelfde standpunt uit in haar conclusie van 18 mei 2018 en neemt in haar 

conclusie dezelfde overweging als die van de Hoge Raad over.365 

 

In een zaak bij rechtbank Noord-Nederland werd door de Officier van Justitie verzocht om de 

geboorteakte van de minderjarige aan te vullen met de vadergegevens van de minderjarige, hierdoor zou 

de geslachtsnaam van de minderjarig ook wijzigen in de geslachtsnaam van de vader.366 Omdat tijdens 

het opmaken van de geboorteakte van de minderjarige niet bekend was dat de moeder gehuwd was zijn 

geen vadergegevens opgenomen in de geboorteakte van de minderjarige, dat is ook de reden waarom de 

minderjarige de geslachtsnaam van moeder heeft. De rechter oordeelde dat de moeder en haar 

echtgenoot beiden de Filipijnse nationaliteit hadden. Volgens het Filipijnse recht stamt het kind af van 

de vader, doordat het kind binnen het huwelijk van de ouders is geboren en daarmee een juridisch kind 

is van zowel de moeder en haar echtgenoot, en dient het kind naar Filipijns recht dan ook de achternaam 

van de vader te moeten hebben. De moeder en het kind hadden echter bezwaar tegen de wijziging van 

de geslachtsnaam van het kind. De rechter betrok op basis van deze bezwaren de artikelen 3, 7 en 8 

IVRK bij zijn oordeel. Daarbij overwoog de rechter ook dat de minderjarige in Nederland is geboren en 

met uitzondering van een korte periode die nodig was om een Machtiging tot Voorlopig Verblijf aan te 

vragen altijd in Nederland heeft gewoond en al veertien jaar de geslachtsnaam van de moeder droeg. 

Verder is aannemelijk gemaakt dat de juridische vader niet de biologische vader van de minderjarige 

was. De minderjarige kende de vader dan ook niet. De minderjarige ontleende haar identiteit aan de 

geslachtsnaam van de moeder. De rechter oordeelde dat gezien het belang van de minderjarige de 

geslachtsnaam van het kind niet diende te wijzigen. De rechter was ook van oordeel dat de artikelen 7 

en 8 IVRK directe werking hebben.  

 

Verder werd door de rechtbank Den Haag vervangende toestemming voor erkenning aan de vader van 

een minderjarige verleend.367 De vader verzocht verder ook om een zorgregeling vast te stellen en om 

de minderjarige onder toezicht te stellen. De rechtbank overwoog in beginsel dat de vader niet-

 
362 Gerechtshof Amsterdam 5 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1279; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 

april 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3385; Rechtbank Gelderland 19 juli 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:6998; 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 december 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:8520; Rechtbank Zeeland-West-

Brabant 20 december 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:8526; Rechtbank Den Haag 10 juli 2017, 

ECLI:NL:RBDHA:2017:7583; Gerechtshof Den Bosch 7 september 2017, ECLI:NL:GHSHE:201:385; 

Rechtbank Den Haag 2 oktober 2017, ECLI:Nl:RBDHA:2017:11169; Rechtbank Den Haag 10 april 2018, 

ECLI:NL:RBDHA:2018:7708; Rechtbank Den Haag 17 mei 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5837. 
363 Gerechtshof Den Haag 31 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2807. 
364 HR 18 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:452. 
365 Parket bij het Hoge Raad 18 mei 2018, ECLI:NL:PHR:2018:520. 
366 Rechtbank Noord-Nederland 11 januari 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:171. 
367 Rechtbank Den Haag 16 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1835. 
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ontvankelijk was in zijn verzoek om de minderjarige onder toezicht te stellen, maar de niet-

ontvankelijkverklaring zou in strijd zijn met de artikelen 7 en 8 IVRK, waardoor de man toch 

ontvankelijk werd verklaard in zijn verzoek. 

 

In een conclusie van Advocaat-Generaal Langemeijer ging het om een zaak waarin de moeder van de 

minderjarige haar nieuwe partner toestemming had gegeven om het kind te erkennen.368 De biologische 

vader van de minderjarige verzocht om de vernietiging van deze erkenning. De vader voerde aan dat de 

erkenning ook op andere gronden dan misbruik van bevoegdheid kon worden aangetast, hierbij verwees 

hij naar artikel 20 VWEU, artikel 8 EVRM, artikel 3, 7, 8 en 9 IVRK en stelde dat het hof in strijd met 

deze bepalingen handelde. Advocaat-Generaal Langemeijer overwoog dat het belang van het kind de 

eerste overweging moet zijn. Hoewel het kind het recht heeft om te weten wie zijn biologische vader is 

en mede door hem verzorgd te worden, kan het belang van het kind meebrengen dat het kind erbij gebaat 

is om door een ander dan de verwekker erkend te worden. Het hof oordeelde dat de moeder van de 

minderjarige bij de erkenning door haar levenspartner van de minderjarige een rechtens te respecteren 

belang had. De levenspartner leefde met de vrouw en het kind in gezinsverband en vervulde ook een 

vaderrol voor de minderjarige. De biologische vader had voorts zijn kans om de minderjarige te 

erkennen voorbij laten gaan, aldus het hof. Advocaat-Generaal Langemeijer concludeerde dat de 

klachten van de biologische vader op dit oordeel van het hof afstuit. De Hoge Raad volgde de 

conclusie.369  

 

3.2.8 Artikel 9 IVRK – Scheiding kind van de ouders en recht op omgang 
Artikel 9 IVRK is na artikel 3 IVRK het meest genoemde artikel in alle uitspraken. In de 

onderzoeksperiode ging het om 103 uitspraken en 3 conclusies van de Advocaat-Generaal.  

Artikel 9 lid 3 IVRK wordt vaak opgenomen als onderdeel van een standaardoverweging bij het recht 

op omgang van de ouder en de minderjarige.370 De standaardoverweging luidt als volgt: 

“5.1 Een kind heeft recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke 

betrekking tot hem staat. Dit recht wordt, wat betreft de niet met het gezag belaste ouder en degene die 

in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat, gewaarborgd door artikel 8 EVRM en artikel 

1:377a lid 1 BW en, wat het kind aangaat, niet alleen door die laatstgenoemde bepaling, maar ook door 

artikel 9 lid 3 IVRK en artikel 24 lid 3 Handvest van de grondrechten van de EU. De rechter kan de niet 

met het gezag belaste ouder het recht op omgang met het kind uitsluitend ontzeggen op de in artikel 

1:377a lid 2 BW limitatief opgesomde gronden. 

5.2 Artikel 1:337a lid 3 BW bepaalt – voor zover hier van belang – dat de rechter het recht op omgang 

tussen de minderjarige en de ouder slechts ontzegt indien:  

a. de omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, 

of de ouder kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of het kind 

van 12 jaar of ouder van ernstige bezwaren tegen de omgang met zijn ouder heeft doen blijken, of 

omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.”  
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In sommige uitspraken is deze standaardoverweging uitgebreid met een verwijzing naar een arrest van 

de Hoge Raad van 28 maart 2014, waarin is geoordeeld dat op de ouder die met het gezag is belast, op 

grond van artikel 1:247 lid 3 BW de verplichting heeft om de ontwikkeling van de banden van zijn kind 

met de andere ouder te bevorderen.371 Ter illustratie een voorbeeld van de overweging zoals opgenomen 

door het hof Arnhem-Leeuwarden.372 “5.5. Een kind heeft recht op omgang met zijn ouders en met 

degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. Dit recht wordt, wat betreft de niet met 

het gezag belaste ouder en degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat, 

gewaarborgd door artikel 8 EVRM en artikel 1:377a lid 1 BW en, wat het kind aangaat, niet alleen door 

die laatstgenoemde bepaling, maar ook door artikel 9 lid 3 IVRK en artikel 24 lid 3 Handvest van de 

grondrechten van de EU. De rechter kan de niet met het gezag belaste ouder het recht op omgang met 

het kind uitsluitend ontzeggen op de in artikel 1:377a lid 3 BW limitatief opgesomde gronden. Op de 

ouder die met het gezag is belast, rust ingevolge artikel 1:247 lid 3 BW de verplichting om de 

ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen (HR 28 maart 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:748)” 

 

Het hof Arnhem-Leeuwarden nam in zijn uitspraak de eerste standaardoverweging op en overwoog dat 

de rechter indien de met het gezag belaste ouder niet meewerkt aan de totstandkoming of de uitvoering 

van een omgangsregeling een groot aantal maatregelen kan treffen.373 In een andere uitspraak van het 

hof Arnhem-Leeuwarden werd overwogen dat een rechter verplicht is om deze bevoegdheden ook te 

benutten om op korte termijn al de met het gezag belaste ouder te bewegen alsnog mee te werken aan 

de omgangsregeling.374 Deze verplichting volgt uit artikel 8 EVRM. Op grond van artikel 8 EVRM kan 

van een rechter een actieve opstelling worden verlangd in het geval dat de met het gezag belaste ouder 

geen of onvoldoende aannemelijk maakt waarom hij geen medewerking verleent aan de 

ondertoezichtstelling. 

 

De rechtstreekse werking van artikel 9 IVRK kwam in twee uitspraken ter sprake.375 De rechter 

overwoog dat aan artikel 7 lid 1 en artikel 9 lid 1 IVRK rechtstreekse werking is toegekend op basis van 

de memorie van toelichting bij de uitvoeringswet en/of op basis van de Nederlandse jurisprudentie.376 

De rechtbank Overijssel overwoog daarnaast ook dat: “(..) telkens moet worden gemotiveerd waarom 

een maatregel wordt genomen en hoe de maatregel zich verhoudt tot andere mogelijke maatregelen. De 

uiteindelijke maatregel dient evenredig te zijn aan de met de maatregel beoogde doelen.”377 

 

In zeven uitspraken werd door de rechter kort naar artikel 9 IVRK verwezen.378 Zo werd in twee 

uitspraken van de rechtbank Den Haag de volgende overweging opgenomen: “Op grond van artikel 9 
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van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) mogen kinderen niet van hun 

ouders worden gescheiden, tenzij dit in het belang van het kind noodzakelijk is. Artikel 20 IVRK bepaalt 

nadrukkelijk dat er ten aanzien van kinderen die niet in hun eigen gezin verblijven, op passende wijze 

rekening moet worden gehouden met de wenselijkheid van continuïteit in de opvoeding van het kind.”379  

Ook werd door de rechtbank Den Haag bij de beoordeling van de tussen de moeder en de duomoeder 

overeengekomen afspraak dat de duomoeder zich niet zal verzetten tegen een verzoek om eenhoofdig 

gezag en/of de vernietiging van een erkenning, naar artikel 9 IVRK verwezen.380 De rechter overwoog 

dat een dergelijke afspraak neerkwam op het doen van afstand van het gezag en het juridisch ouderschap, 

dit was gezien het dwingendrechtelijk karakter van de bepalingen uit boek 1 van het BW nietig.  

 

In dertien uitspraken wordt het beroep op artikel 9 IVRK onbesproken gelaten.381 Voorts werd in 25 

uitspraken een beroep gedaan op artikel 9 IVRK, maar werd door de rechter geoordeeld dat geen sprake 

was van schending van artikel 9 IVRK.382 Daarvan hebben 17 uitspraken betrekking op de 

uithuisplaatsing van de minderjarige.383 Verder werd in een uitspraak van rechtbank Noord-Nederland 

overwogen dat een kind het recht heeft om in het gezin van zijn of haar ouders op te groeien.384 Dit recht 

is alleen niet absoluut. Op grond van artikel 9 IVRK heeft de Staat de verplichting om te waarborgen 

dat een kind niet van zijn of haar ouders tegen hun wil wordt gescheiden, tenzij de scheiding 

noodzakelijk is in het belang van het kind. De beslissing om het kind van de ouders te scheiden moet 

tevens openstaan voor rechterlijke toetsing. Een scheiding van de minderjarige van zijn of haar ouders 

kan noodzakelijk zijn in het geval dat sprake is van misbruik of verwaarlozing van het kind door de 

ouders of wanneer de ouders gescheiden leven en de hoofdverblijfplaats bij een van de ouders wordt 

bepaald. In deze zaak werd de verzoeken van de moeder om de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing 

te beëindigen door de rechter afgewezen. Daarnaast hebben dertien uitspraken betrekking op de 
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gezagsbeëindiging van de ouder(s).385 Tenslotte kwam artikel 9 IVRK ook in twee conclusies van de 

Advocaat-Generaal kort ter bespreking omdat partijen een beroep deden op artikel 9 IVRK in hun 

beklag. Er werd geconcludeerd dat de klachten niet slagen.386  

 

Noemenswaardig zijn nog de volgende zaken: het hof Den Haag oordeelde dat de gezagsbeëindiging 

van de moeder niet moet worden toegewezen indien dit enkel gebaseerd was op een contactverbod welke 

in een strafrechtelijke procedure aan de moeder was opgelegd.387 De rechter overwoog of het 

strafrechtelijk contactverbod te verenigen was met het recht van de moeder en van de minderjarige op 

family life met elkaar. Volgens de rechter kon het recht op family life welke uit artikel 8 EVRM en 

artikel 9 lid 2 IVRK volgde niet zonder meer door een strafrechtelijk contactverbod worden ingeperkt. 

Het hof begreep dan ook dat de strafrechter het contactverbod weliswaar had opgelegd maar aan de 

Reclassering ook de (impliciete) opdracht had gegeven om het recht op family life te waarborgen. Het 

hof gelast de GI en de Reclassering derhalve om te komen tot een veilige en optimale omgangsregeling 

tussen de moeder en de minderjarige. De rechtbank Den Haag stipte aan dat: “(…) het niet in het belang 

van de minderjarige is dat zij zonder voorafgaande rechterlijke toetsing van haar moeder kan worden 

gescheiden.”388 De rechtbank oordeelde daarom dat een mogelijke scheiding van de minderjarige en de 

moeder eerst door de GI, als voogdes over de minderjarige, aan de rechter moest worden voorgelegd. 

Voorts weerhield het hof Den Bosch zich van een oordeel omdat het verzoek feitelijk neerkwam op 

wijziging van de bij de echtscheidingsprocedure bepaalde voorlopige voorziening, waarbij de 

hoofdprocedure ter zake het hoofdverblijf van de minderjarige reeds bij de rechtbank aanhangig was en 

het verzoek in die procedure moest worden voorgelegd.389 In een zaak bij het hof Amsterdam oordeelde 

de rechter dat, hoewel de moeder een beroep deed op artikel 9 IVRK, dit artikel niet van toepassing was 

op de situatie omdat geen sprake zou zijn van een scheiding van ouder en kind die voortvloeit uit een 

maatregel genomen door de Staat jegens een van de ouders.390 De conclusie van het hof is mijns inziens 

wat frappant. De minderjarige was in een perspectief biedend pleeggezin geplaatst, dit is mijns inziens 

een situatie waarin ouder en kind gescheiden worden door een maatregel welke door de Staat is 

genomen. De moeder deed een beroep op artikel 9 IVRK bij haar stelling dat de geheimhouding van het 

adres van de pleegmoeder moest worden opgeheven. Wellicht bedoelt het hof dat in het kader van die 

geheimhouding geen sprake is van een situatie dat ouder en kind gescheiden worden door een maatregel 

genomen door de Staat. Echter is het geheimhouden van het adres een maatregel die de GI heeft 

genomen, welke op hetzelfde neerkomt. Ik kan het oordeel van het hof niet volgen. 

 

3.2.9 Artikel 10 IVRK – Gezinshereniging  
Artikel 10 IVRK wordt in zes uitspraken genoemd. In alle zes uitspraken werd door de ouders een beroep 

gedaan op artikel 10 IVRK tezamen met steeds een rits aan andere artikelen uit het IVRK. In vier van 

deze uitspraken werd door de rechter geoordeeld dat geen sprake was van strijd met het IVRK.391 In een 
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zaak bij het hof Arnhem-Leeuwarden werd door de rechter geoordeeld dat de verdragsbepalingen in de 

wet zijn verdisconteerd en dat op basis van de wet geen bepaling in de weg staat aan een ontzegging van 

omgang indien het belang van de gezondheid en het welbevinden van het kind dit vordert. Het belang 

van het kind staat immers voorop.392 In twee uitspraken werd het beroep op artikel 10 IVRK en de andere 

artikelen van het IVRK onbesproken gelaten door de rechter.393  

 

3.2.10 Artikel 11 IVRK – Internationale kinderontvoering 
Artikel 11 IVRK komt eenmaal voor in de onderzochte uitspraken.394 Voor de rechtbank Den Haag 

kwam een internationale kinderontvoeringszaak voor. De moeder had de kinderen vanuit Australië 

zonder toestemming van de vader meegenomen naar Nederland. De rechtbank Den Haag overwoog dat 

op grond van artikel 11 IVRK: “de Staten die partij zijn bij het verdrag zijn verplicht maatregelen te 

nemen ter bestrijding van de ongeoorloofde overbrenging van kinderen naar en het niet doen terugkeren 

van kinderen uit het buitenland.” Op basis hiervan oordeelde de rechter dat geen sprake was van strijd 

met artikel 3 IVRK.  

 

3.2.11 Artikel 12 IVRK – Recht op participatie en om gehoord te worden  
Het recht om te worden gehoord, zoals uit artikel 12 IVRK volgt, wordt in verschillende zaken 

ingeroepen. In de Nederlandse wetgeving wordt het recht om te worden gehoord in artikel 809 Rv 

geregeld. In dit artikel wordt uitdrukkelijk de leeftijd van 12 jaar genoemd. Artikel 12 IVRK kent 

daarentegen geen expliciete leeftijdsgrens. Deze discrepantie tussen artikel 809 Rv en artikel 12 IVRK 

werd in de jurisprudentie aan het licht gebracht. Advocaat-Generaal Lückers verwees in een conclusie 

naar artikel 12 IVRK.395 De moeder heeft een verzoek gedaan om de minderjarige in de zaak te horen. 

De minderjarige was op dat moment elf jaar oud. Door de minderjarige te horen kon de rechter zelf een 

beeld over de minderjarige vormen en kon de rechter de mening van de minderjarige horen. Subsidiair 

verzocht de moeder om benoeming van een bijzondere curator. Het hof oordeelde dat het horen van de 

minderjarige te belastend voor haar zou zijn wegens de forse problematiek waarmee minderjarige 

kampte. Minderjarige had verder ook cognitieve en sociaal-emotionele beperkingen en was een 

kwetsbaar en beïnvloedbaar meisje. Het horen van minderjarige vormde een risico voor haar broze 

ontwikkeling. Daarnaast was het hof van mening dat de stem van de minderjarige reeds voldoende naar 

voren kwam door de rapportages in het dossier. Het onderwerp waarover de minderjarige gehoord zou 

worden – de gezagsbeëindiging van de moeder – was tevens te ingewikkeld en een moeilijk te begrijpen 

juridisch onderwerp. Tegen dit oordeel van het hof werd geklaagd. Met verwijzing naar artikel 809 Rv 

werd gesteld dat minderjarigen vanaf 12 jaar gehoord moeten worden, en voor kinderen onder de twaalf 

jaar geldt dat zij gehoord kunnen worden. Echter werd ook beargumenteerd dat de minderjarige ook al 

was zij nog geen 12 jaar oud op basis van artikel 12 IVRK toch gehoord had moeten worden. In de 

toelichting werd ook verwezen naar General Comment no 12 van het Comité voor de Rechten van het 

Kind (sessie 25 mei tot 12 juni 2009). Zo werd gesteld dat het “realiseren van het recht voor een kind 

om zelf gehoord te worden in alle aangelegenheden die het kind aangaan, een duidelijke en 

onmiddellijke juridische verplichting is voor de Staten onder het IVRK, en dat niet gemakkelijk moet 

worden aangenomen dat kinderen iets niet zullen begrijpen en dat er daarom van het horen moet worden 

afgezien.”396 Advocaat-Generaal Lückers stelde dat de hoorregeling uit artikel 809 Rv een recht van de 

minderjarige van 12 jaar en ouder betreft om zijn mening kenbaar te maken. De minderjarige is niet 

verplicht van de gelegenheid gebruik te maken. Dit is in lijn met het oordeel van de Hoge Raad.397 Bij 

de beschikking van de Hoge Raad weergeeft Wortmann in haar noot onder de uitspraak de gronden 

waarop kan worden afgezien om de minderjarige te horen: “Een minderjarige van 12 jaar of ouder hoeft 

niet in de gelegenheid te worden gesteld zijn mening kenbaar te maken, indien: 

a. het een zaak van kennelijk ondergeschikt belang betreft; 
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b. de gelegenheid waarop de minderjarige zijn mening kenbaar kan maken niet kan worden afgewacht 

zonder onmiddellijk en ernstig gevaar voor de minderjarige; 

c. de minderjarige kennelijk niet gehoord wil worden; 

d. de minderjarige wegens een lichamelijke of geestelijke stoornis niet in staat is zich een mening te 

vormen; of 

e. ernstige schade voor de gezondheid van de minderjarige te vrezen valt.”398 

Na afweging van verschillende standpunten van onder andere: het VN-Kinderrechtencomité, het 

EHRM, de Hoge Raad en de Staatscommissie concludeerde Advocaat-Generaal Lückers dat artikel 809 

Rv niet in strijd hoefde te zijn met artikel 12 IVRK en artikel 8 EVRM, omdat artikel 809 Rv de 

mogelijkheid openlaat om ook de minderjarigen onder de 12 jaar in de gelegenheid te stellen hun mening 

kenbaar te maken. Artikel 809 Rv biedt ook voldoende grond voor de rechter om ambtshalve te besluiten 

om de minderjarige jonger dan 12 jaar te horen. Advocaat-Generaal Lückers was verder van mening dat 

een verzoek van een minderjarige jonger dan 12 jaar om gehoord te worden, gelet op de 

verdragsbepalingen in beginsel wel moet worden toegewezen. Het belang van de minderjarige kan 

echter ook vergen dat de minderjarige niet zelf gehoord wordt, in dat geval moet wel voldoende 

gemotiveerd worden waarom het horen van de minderjarige strijdig is met zijn belangen. In dit kader 

concludeerde Advocaat-Generaal Lückers dat het hof voldoende gemotiveerd had waarom zij de jonge 

minderjarige niet hebben gehoord. Hieraan lag de kwetsbaarheid van de minderjarige en niet het feit dat 

zij nog geen 12 jaar oud was ten grondslag. Ook in een uitspraak van rechtbank Noord-Holland kwam 

de leeftijdsgrens van artikel 809 Rv ter sprake.399 De rechter oordeelde dat de minderjarige klem zat 

tussen de ouders en hem horen zou dit alleen maar verergeren, daarnaast was de mening van 

minderjarige reeds kenbaar gemaakt in het onderzoek van de Raad.  

 

In een conclusie van A-G Langemeijer werd gesteld dat het niet voldoende was dat de minderjarige 

dochter in de gelegenheid werd gesteld om zelf haar standpunt naar voren te brengen.400 Aan de 

minderjarige diende ook een afschrift van het dossier te worden verstrekt. Dit gebeurde niet in de zaak, 

waardoor gesteld werd dat sprake was van strijd met artikel 12 IVRK, waarbij werd verwezen naar 

General Comment nr. 12 bij het verdrag. Daarnaast werd ook gesteld dat sprake was van strijd met 

artikel 6 EVRM en artikel 24 en 47 van het Handvest van de grondrechten en met de Guidelines of the 

Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice. Advocaat-Generaal 

Langemeijer concludeerde dat geen sprake was van strijd met artikel 12 IVRK omdat artikel 12 de 

minderjarige het recht geeft te worden gehoord, maar dat dit niet betekent dat de minderjarige zonder 

tussenkomst van een vertegenwoordiger toegang moet hebben tot de gedingstukken. Hij verwees verder 

naar General Comment nr. 12 waarin gesproken wordt over de informatie die het kind zou moeten 

ontvangen ter voorbereiding op het horen. Deze informatie ziet echter alleen op de voorlichting over de 

rechten en procedurele aspecten van het horen. De Hoge Raad heeft de conclusie gevolgd.401 De HR 

oordeelde dat minderjarigen niet proces bekwaam zijn, waardoor zij door hun ouders of bijzondere 

curator vertegenwoordigd dienen te worden. Dit geldt ook in het geval dat de minderjarige kennis wilt 

nemen van alle gedingstukken in de procedure waarin de minderjarige wordt gehoord. In een zaak bij 

het hof Amsterdam verwees de rechter in zijn uitspraak naar voornoemd Hoge Raad arrest en haalde 

daarbij aan: “[…] dat het recht van de minderjarige op toegang tot de rechter voldoende is gewaarborgd 

door de mogelijkheid van de minderjarige om – indien hij meent dat zijn belang ter zake door de 

wettelijke vertegenwoordiger(s) onvoldoende wordt behartigd – aan de rechter te verzoeken een 

bijzondere curator te benoemen, mits die mogelijkheid effectief kan worden benut.”402 

 

Ook de manier waarop de minderjarige gehoord diende te worden kwam ter sprake. In een zaak bij het 

hof Den Haag werd geklaagd over de wijze waarop de minderjarige werd gehoord.403 Minderjarige werd 

door de rechter gehoord in de aanwezigheid van alleen de minderjarige, de rechter en de griffier, met 

 
398 Hoge Raad 1 november 2013, NJ 2014/24 (m.nt. S.F.M. Wortmann). 
399 Rechtbank Noord-Holland 24 mei 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:3998. 
400 HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:PHR:2014:1854. 
401 Hoge Raad 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3535. 
402 Gerechtshof Amsterdam 30 augustus 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3563. 
403 Gerechtshof Den Haag 25 juni 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2026. 



 60 

andere woorden werd de minderjarige buiten de aanwezigheid van de ouders, advocaten, begeleiders en 

de bijzondere curator gehoord. De vader van de minderjarige was voorts niet van tevoren op de hoogte 

gesteld van dit verhoor, wat volgens de vader wel had moeten gebeuren. Volgens de rechter moet op 

grond van het IVRK de minderjarige in de gelegenheid worden gesteld om in een voor zover mogelijk 

ontspannen omgeving zijn mening aan de rechter kenbaar te maken. Door het kind op deze wijze te 

horen is dan ook geen sprake van partijdigheid van de rechter. Verder werd ook de vraag over de 

inspanning van de rechter om de minderjarige te kunnen horen besproken. Een vader voerde aan dat 

geen sprake kon zijn van strijd met artikel 12 IVRK omdat de rechter in de eerdere procedure (in 

Bulgarije) er alles aan had gedaan om de minderjarige te kunnen horen. Het feit dat de minderjarige niet 

door de Bulgaarse rechter gehoord was, was te wijten aan de moeder omdat zij geen gehoor gaf aan de 

uitnodigingen van de Bulgaarse rechter om de minderjarige te horen. Rechtbank Rotterdam 

concludeerde dat geen sprake was van schending van artikel 12 IVRK, de rechter noemde artikel 12 

hierbij niet uitdrukkelijk.404  

 

De rechter ontleende in twee uitspraken van het hof Arnhem-Leeuwarden aan artikel 12 IVRK de 

bevoegdheid om conform het verzoek van de minderjarige een bijzondere curator te benoemen.405 De 

rechter oordeelde dat het niet benoemen van een bijzondere curator in strijd zou zijn met artikel 12 lid 

2 IVRK. In drie andere zaken werd ook een verzoek tot benoeming van een bijzondere curator gedaan 

waarin werd verwezen naar artikel 12 IVRK, maar in deze zaken oordeelde de rechter dat geen sprake 

was van een belangenstrijd en wees het verzoek tot benoeming van een bijzondere curator af. 406 

 

In een andere zaak bij het hof Arnhem-Leeuwarden lag een geschil over een gezagswijziging voor.407 

De moeder van de minderjarige had het eenhoofdig gezag. Vader heeft nooit gezag gehad. De 

minderjarige woonde bij moeder maar wilde graag bij vader wonen. De bijzondere curator deed namens 

het kind een verzoek om de vader met het eenhoofdig gezag te belasten en het hoofdverblijf bij de vader 

te bepalen. De mening van de minderjarige over het verzoek was middels het formulier bij kinderverhoor 

van het hof kenbaar gemaakt. De bijzondere curator voerde aan dat de minderjarige met een beroep op 

artikel 1:251a BW (informele rechtsingang) ontvankelijk was in zijn verzoek. De bijzondere curator 

verwees naar een arrest van de Hoge Raad waarin de Hoge Raad oordeelde dat een minderjarige in het 

kader van de echtscheidingsprocedure zelfstandig en op informele wijze aan de rechter zijn mening 

kenbaar moet kunnen maken over het voortduren van het gezamenlijk gezag na echtscheiding.408 Ook 

na beëindiging van de echtscheidingsprocedure moet de minderjarige de mogelijkheid hebben om over 

het gezamenlijk gezag zijn mening kenbaar te maken aan de rechter. De bijzondere curator deed ook 

een beroep op artikel 3 en artikel 12 IVRK, uit deze bepalingen vloeit voort dat een minderjarige uit een 

niet-huwelijkse of andere niet-formele relatie de mogelijkheid van een eigen rechtsingang moet hebben 

zodat de minderjarige zijn mening kenbaar kan maken over de gezagsuitoefening over hem wanneer hij 

van mening is dat dit niet meer in zijn belang is. Het hof was echter van mening dat de wet geen ruimte 

bood voor analoge toepassing van artikel 1:251a lid 4 BW. In de situatie waarin nooit sprake is geweest 

van gezamenlijk gezag, zou indien de minderjarige een eigen rechtsgang had waardoor de minderjarige 

een verzoek kon doen tot gezagswijziging, de ouder die nooit het gezag heeft uitgeoefend met het gezag 

belast worden, zonder dat hij er zelf om verzocht heeft. Het hof was van mening dat de wetgever om 

deze reden uitdrukkelijk heeft gekozen voor de mogelijkheid tot het doen van een verzoek zoals bedoeld 

in artikel 1:251c lid 1 BW enkel open te stellen voor de ouder zonder gezag. Ook het beroep op artikel 

3 en 12 IVRK deed aan dit oordeel niets af.  

 

De rechtbank Amsterdam wees een informeel verzoek tot gezamenlijk gezag van de bijzondere curator 

namens de minderjarige toe. In hoger beroep werd geklaagd dat het de rechter niet vrijstond om 
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ambtshalve het gezamenlijk gezag te wijzigen.409 Het hof Amsterdam bevestigde dat de kinderrechter 

deze bevoegdheid wel had, omdat niet eerder over het gezamenlijk gezag beslist was bij deze 

minderjarige. Met referte aan artikel 12 IVRK oordeelde het hof dat de beschikking van de kinderrechter 

gevolgd moest worden. In twee andere uitspraken werd het beroep op artikel 12 IVRK juist afgewezen 

door de rechter, omdat geconcludeerd moest worden dat geen sprake was van strijd met artikel 12 

IVRK.410 Bij het hof Den Haag deed een moeder een beroep op artikel 12 IVRK omdat zij graag wilde 

dat de minderjarige gehoord werd.411 Het hof zag echter geen reden om het kind te horen of om een 

bijzondere curator te benoemen. Volgens het hof volgde de mening van het kind al voldoende uit het 

dossier. Verder oordeelde het hof Arnhem-Leeuwarden dat de Raad voor de Kinderbescherming niet-

ontvankelijk was in haar verzoek tot uithuisplaatsing.412 De Raad deed dit verzoek mondeling ter zitting. 

Het hof oordeelde dat een schriftelijk verzoek nodig was omdat het om een zeer ingrijpende maatregel 

ging die juist vanwege het ingrijpende karakter daarvan met waarborgen is omkleed. Indien deze gang 

van zaken zou worden toegelaten zou sprake zijn van schending met artikel 8 EVRM en artikel 12 IVRK 

welke zien op de procedurele waarborgen van een verzoek tot uithuisplaatsing. Tenslotte werd in vijf 

zaken een beroep gedaan op artikel 12 IVRK, maar werd het beroep op het IVRK door de rechter 

onbesproken gelaten.413 

 

3.2.12 Artikel 13 IVRK – Vrijheid van meningsuiting 
Artikel 13 IVRK komt slechts eenmaal voor, namelijk in een conclusie van A-G Langemeijer.414 In een 

ondertoezichtstellingszaak is de vraag opgekomen of de minderjarige recht had op inzage en afschrift 

van processtukken in de procedure. Naar aanleiding van deze vraag werd gekeken naar de positie van 

de minderjarige als belanghebbende in de zin van artikel 798 Rv. In de conclusie werd met name artikel 

12 IVRK besproken. Door de ouders werd gesteld dat in het kader van artikel 12 IVRK de minderjarige 

voldoende in de gelegenheid was gesteld om haar standpunt kenbaar te maken, maar aan de minderjarige 

kwam, volgens de ouders, ook het recht toe om een afschrift van het dossier te krijgen. Hierbij werd 

verwezen naar General Comment nummer 12. A-G Langemeijer is van mening dat artikel 12 IVRK de 

minderjarige het recht verleent om te worden gehoord, maar dat daarmee niet is gezegd dat de 

minderjarige zonder tussenkomst van een vertegenwoordiger toegang moet hebben op de 

gedingstukken. A-G Langemeijer: “Het beroep in het cassatierekest op General Comment nr. 12 bij het 

IVRK is slechts summier toegelicht. In dit gezaghebbende commentaar wordt inderdaad gesproken over 

informatie die het kind zou moeten ontvangen ter voorbereiding op het horen (zie par. 41), maar dan 

gaat het toch vooral om voorlichting over zijn rechten en over procedurele aspecten, zoals inlichtingen 

over de wijze waarop het horen zal plaatsvinden en wie daarbij aanwezig zullen zijn.” Artikel 13 (en 

17) IVRK kwam ter sprake omdat in par. 80 van het General Comment een verband wordt gelegd met 

artikel 13 (en 17) IVRK. Maar het gaat A-G Langemeijer te ver om te concluderen dat artikel 12 in 

combinatie met artikel 13 en 17 IVRK het kind een recht verleent buiten zijn wettelijke 

vertegenwoordiger om, afschriften te ontvangen van de processtukken.   

 

3.2.13 Artikel 16 IVRK – Recht op privacy 
Artikel 16 IVRK komt in tien uitspraken voor. Opvallend is dat artikel 16 IVRK in alle uitspraken in 

combinatie met andere artikelen van het IVRK werd genoemd. In geen van de uitspraken werd het 

beroep op artikel 16 IVRK uitdrukkelijk besproken. De meeste uitspraken betreffen de uithuisplaatsing 
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van de minderjarige.415 Zo werd in een zaak bij het hof Amsterdam door de moeder een beroep gedaan 

op de artikelen 3, 5, 9, 10 en 16 IVRK, waarbij zij stelde dat sprake was van schending van deze artikelen 

omdat zij onvoldoende betrokken werd bij de besluitvorming.416 Volgens de moeder was onvoldoende 

onderzocht of de moeder de minderjarige zelf kon opvoeden, daarbij is de rechter voorbij gegaan aan 

het belang van de minderjarige om door de moeder te worden opgevoed en haar recht om niet van de 

moeder te worden gescheiden. Het hof kwam tot de conclusie dat het beroep op de verschillende 

artikelen niet mocht baten en stoelde de conclusie op het oordeel dat de belangen van de minderjarige 

dit vergde. In een andere zaak deed de biologische vader van de minderjarige een verzoek tot omgang, 

welke door de rechtbank werd afgewezen.417 De man werd door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard 

in zijn beroep, waarvan de man in hoger beroep kwam. In het hoger beroep klaagde de man dat de 

rechtbank hem ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard waarbij hij een beroep deed op de artikelen 

3, 9 en 16 IVRK en artikel 8 EVRM. De man voerde aan dat wel degelijk sprake was van een nauwe 

persoonlijke betrekking tussen hem en de minderjarige. De man was namelijk de biologische vader van 

de minderjarige en hem kon niet verweten worden dat hij haar niet heeft erkend. De man wilde graag 

omgang met de minderjarige, maar de vrouw weigerde steeds hieraan mee te werken. Het hof 

Amsterdam overwoog dat alleen biologische verwantschap onvoldoende is om family life aan te nemen. 

De man diende door middel van bijkomende omstandigheden aan te tonen dat sprake was van een nauwe 

persoonlijke betrekking, dit heeft hij onvoldoende aangetoond. Ook is gebleken dat de man niet de 

intentie had om een dergelijke nauwe persoonlijke betrekking te vestigen. Het hof oordeelde dat de man 

terecht niet-ontvankelijk was verklaard.  

  

In een zaak bij het hof Den Bosch stelde een minderjarige dat zij ten onrechte in een gesloten instelling 

was geplaatst.418 De minderjarige stelde dat de enkele verwachting dat zij baat zou hebben bij gesloten 

jeugdhulp onvoldoende grond was om de vrijheidsneming te rechtvaardigen, hierbij verwees zij naar 

artikel 3 lid 2 IVRK, artikel 27 sub b en artikel 16 IVRK. Het hof was van oordeel dat de minderjarige 

juist bij een gesloten plaatsing de bescherming en de zorg die zij nodig had voor haar welzijn, zou 

ontvangen. De plaatsing was daarmee volledig in lijn met de bedoeling van de artikelen waar de 

minderjarige een beroep op deed. Het beroep van de minderjarige op het IVRK faalde volgens het hof.  

 

De rechtbank Noord-Holland overwoog in een zaak over uithuisplaatsing: “Dat de door de advocaat 

van de moeder genoemde bepalingen - artikel 8 EVRM en de artikelen 7, 9 en 16 IVRK – uitgaan van 

het beginsel dat een kind het recht heeft om op te groeien in het gezin van de ouders waaruit het kind 

geboren is. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat er doorgaans een vanzelfsprekende hechte 

affectieve band zal zijn tussen de kinderen en hun ouders en dat ouders doorgaans (voldoende) in staat 

en bereid zijn om hun eigen kinderen op te voeden. Dit recht is echter niet absoluut.”419 In deze zaak 

werd door de moeder aangevoerd dat er gewijzigde omstandigheden waren die ertoe leidden dat de 

uithuisplaatsing niet meer noodzakelijk was in het belang van de minderjarige. Daarnaast deed de 

moeder ook een verzoek tot wijziging van de omgangsregeling. Het hof vond echter dat beide verzoeken 

van de moeder voldoende gemotiveerd was afgewezen.  

 

3.2.14 Artikel 17 IVRK – Toegang tot informatie 
Artikel 17 IVRK wordt alleen in een conclusie van de Advocaat-Generaal genoemd.420 In de conclusie 

van Advocaat-Generaal Langemeijer werd onder andere de positie van de minderjarige als 

belanghebbende in de zin van artikel 798 Rv besproken, alsook de procesonbekwaamheid van de 
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minderjarige, de toegang tot de rechter en het recht om gehoord te worden. Artikel 17 IVRK kwam ter 

sprake bij de vraag of een minderjarige in het kader van zijn ondertoezichtstelling recht heeft op afschrift 

van de processtukken. Volgens de Advocaat-Generaal brengt artikel 12 IVRK mee dat de minderjarige 

het recht heeft om te worden gehoord, maar uit artikel 12 IVRK volgt niet ook het recht om zonder 

tussenkomst van een vertegenwoordiger toegang te hebben tot de gedingstukken. Bij het beroep op 

artikel 12 IVRK werd verwezen naar General Comment nr. 12 bij het IVRK, waarin wordt gesproken 

over de informatie die een kind moet ontvangen ter voorbereiding op het horen. Daar wordt echter mee 

bedoeld dat het kind moet worden voorgelicht over zijn rechten en over de procedurele aspecten van het 

horen. In paragraaf 80 van het General Comment wordt vervolgens verwezen naar artikel 13 IVRK 

(vrijheid van meningsuiting, waartoe behoort de vrijheid om informatie te vergaren) en artikel 17 IVRK 

(toegang tot de massamedia en tot gepubliceerde informatie). Advocaat-Generaal Langemeijer leest in 

artikel 12 IVRK, in samenhang met artikel 13 en/of artikel 17 IVRK niet het recht voor het kind om 

buiten zijn wettelijke vertegenwoordiger om, afschriften van de processtukken te ontvangen.  

 

3.2.15 Artikel 18 IVRK – Verantwoordelijkheid van ouders 
Artikel 18 IVRK komt in twintig uitspraken voor. In twaalf van de twintig uitspraken werd door een van 

de partijen een beroep gedaan op artikel 18 IVRK, maar werd door de rechter geoordeeld dat geen sprake 

was van strijd. Opvallend is dat artikel 18 IVRK in alle gevallen tezamen met andere artikelen van het 

IVRK werd ingeroepen.421 In tien uitspraken oordeelden de rechters dat geen sprake was van schending 

van het IVRK omdat de beslissing in het belang van de minderjarigen juist noodzakelijk werd geacht.422 

Rechtbank Gelderland oordeelde bijvoorbeeld dat geen sprake was van strijd met de ingeroepen 

artikelen van het IVRK (artikel 3, 9, 10, 12 en 18) en dat de beslissing juist in lijn was met artikel 19 

IVRK. Artikel 19 IVRK schrijft namelijk voor dat: “de Staten die partij zijn bij het verdrag, alle 

passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen en maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied 

moet nemen om het kind te beschermen tegen alle vormen van (onder meer) geweld, misbruik en 

exploitatie”. De uithuisplaatsing voor de duur van de voorlopige ondertoezichtstelling werd derhalve 

door de rechter uitgesproken.  

 

Het hof Arnhem-Leeuwarden overwoog dat de verdragsbepalingen hun weerslag hebben gekregen in de 

wet.423 De rechter heeft hieraan getoetst en de in de bepalingen, zowel verdragsrechtelijke als wettelijk, 

neergelegde rechtsregels staan niet in de weg aan de in die zaak opgelegde ontzegging van de omgang. 

De gezondheid en het welbevinden van het kind vorderde de ontzegging namelijk. Het hof oordeelde 

dat het immers om het belang van het kind gaat en dat deze belangen dan ook de doorslag geven bij de 

vraag hoe de omgang met een ouder moet worden vormgegeven, dan wel of deze beperkt of ontzegt zou 

moeten worden.  
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In vijf uitspraken verwees de rechter zelf naar artikel 18 IVRK.424 In een zaak over de beëindiging van 

het gezag van de ouders verwees de rechter naar alle relevante bepalingen uit het IVRK, te weten artikel 

3, 7, 9 en 18.425 Over artikel 18 IVRK zei de rechter: “Artikel 18 lid 1 IVRK geeft tevens aan dat 

Verdragsluitende Staten alles dienen te doen “wat in hun vermogen ligt om de erkenning te verzekeren 

van het beginsel dat beide ouders de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en 

de ontwikkeling van het kind. Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de 

ontwikkeling van het kind. Het belang van het kind is hun allereerste zorg.” In lid 2 van artikel 18 IVRK 

worden de Staten verplicht om “passende bijstand aan ouders en wettige voogden bij de uitoefening 

van hun verantwoordelijkheden die de opvoeding van het kind betreffen, en waarborgen zij de 

ontwikkeling van instellingen, voorzieningen en diensten voor kinderzorg.” Voorts werd door de rechter 

de rechtstreekse werking van de bepalingen besproken. Bij artikel 18 IVRK overwoog de rechter dat 

hoewel aan artikel 18 IVRK geen rechtstreekse werking is toegekend, het artikel wel als 

toetsingsmaatstaf kan worden gebruikt. De rechter oordeelde uiteindelijk dat gezagsbeëindiging in dit 

geval niet noodzakelijk was en wees het verzoek van de Raad dan ook af.  

 

Verder hadden twee moeders in een zaak bij de rechtbank Den Haag afgesproken dat de moeder alleen 

met het gezag belast zou worden en dat de duomoeder zich in een procedure tot wijziging van het gezag 

zich hiertegen niet zou verzetten. Ook zou zij zich niet verzetten tegen een verzoek om vernietiging van 

erkenning. In dit kader besprak de rechtbank de nietigheid van deze afspraak wegens strijd met de 

openbare orde. De in titel 11 en titel 14 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen bepalingen 

zijn namelijk van dwingend recht. Deze bepalingen omvatten ook de rechten van kinderen uit 

internationale verdragen waaronder het IVRK. De rechter verwees naar de artikelen 5, 6 lid 2, 18, 8 en 

9 IVRK. De ouders kunnen derhalve niet van deze wettelijke bepalingen afwijken en afspreken dat een 

van hen afstand doet van haar recht om wijziging van gezagsvoorzieningen te vragen, dit is nietig. De 

afspraak die de moeder en de duomoeder hebben gemaakt komt de facto erop neer dat de duomoeder 

afstand doet van haar gezag en het juridisch ouderschap en is derhalve eveneens nietig.  

 

A-G Wissink noemt artikel 18 lid 1 IVRK kort in zijn conclusie over de gezagsontneming van een 

moeder.426 In cassatie werd door de moeder gesteld dat indien de gezagsontneming van de moeder geen 

standhield, het hof op basis van artikel 8 EVRM en artikel 18 lid 1 IVRK een hernieuwde, gemotiveerde 

oordeel diende te nemen, hetgeen het hof verzuimd heeft, aldus de moeder. Volgens de A-G faalt dit 

onderdeel omdat het hof oordeelde dat geen sprake was van een relevante wijzigingsgrond waardoor het 

beroep van moeder moest worden afgewezen. Tenslotte werd in twee uitspraken het beroep op artikel 

18 IVRK onbesproken gelaten.427 In een van de uitspraken deed de man in zijn verweer tegen het verzoek 

om vervangende toestemming voor verhuizing en het vaststellen van een zorgregeling een beroep op 

artikel 18 IVRK.428 Dit is het enige geval waarin afzonderlijk naar artikel 18 IVRK werd verwezen. Het 

mocht de vader echter niet baten. Het hof verleende vervangende toestemming en het beroep van de 

vader op artikel 18 IVRK werd niet besproken.  

 

3.2.16 Artikel 19 IVRK – Bescherming tegen kindermishandeling 
Het artikel over geweld, mishandeling en verwaarlozing wordt in vier uitspraken en twee conclusies van 

de Advocaat-Generaal genoemd. In de eerste conclusie verwijst Advocaat-Generaal Lückers naar artikel 

19 IVRK in het kader van de inmenging in het familie- en gezinsleven van de ouders en minderjarigen.429 

Op grond van artikel 19 IVRK heeft de Staat de plicht om alle passende wettelijke en bestuurlijke 

maatregelen en maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied te nemen om het kind te beschermen 

 
424 Rechtbank Noord-Holland 30 maart 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:2528; Rechtbank Overijssel 18 juli 2016, 

ECLI:NL:RBOVE:2016:3229; Rechtbank Overijssel 24 augustus 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4870; 

Rechtbank Den Haag 17 mei 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5837; Gerechtshof Den Bosch 28 juni 2018, 

ECLI:NL:GHSHE:2018:2819.  
425 Rechtbank Overijssel 18 juli 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:3229.  
426 Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2018, ECLI:NL:PHR:2018:77.  
427 Gerechtshof Den Haag 17 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:318. 
428 Gerechtshof Den Haag 22 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1852. 
429 Parket bij de Hoge Raad 20 april 2018, ECLI:NL:PHR:2018:418.  
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tegen alle vormen van lichamelijke of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke 

verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik, 

terwijl het kind onder de hoede is van de ouder(s), wettige voogd(en) of iemand anders die de zorg voor 

het kind heeft. Deze plicht van de Staat moet steeds worden afgewogen tegen de vrijheid van de ouders 

om hun kinderen te verzorgen en op te voeden naar hun eigen inzicht. Hierbij is de randvoorwaarde dat 

de kinderen kunnen opgroeien zonder kindermishandeling en verwaarlozing. Andere voorwaarden voor 

de opvoedingssituatie zijn afhankelijk van de tijd en de cultuur. In de tweede conclusie wordt naar artikel 

19 IVRK verwezen omdat de moeder een beroep deed op dit artikel en klaagde dat het hof, terwijl zij 

niet met zekerheid heeft kunnen vaststellen of de minderjarige door de vader mishandeld of misbruikt 

is, het risico heeft genomen dat de minderjarige zijn hoofdverblijfplaats toegewezen krijgt bij een ouder 

in wiens omgeving de minderjarige het risico loopt van mishandeling of seksueel misbruik.430 Het hof 

heeft hiermee in strijd met artikel 19 IVRK gehandeld. Het hof had verdere onderzoeken moeten laten 

uitvoeren om zeker te kunnen zijn van de situatie voor de minderjarige. Advocaat-Generaal Langemeijer 

haalt in zijn conclusie artikel 19 IVRK aan en overweegt het volgende: “Gelet op art. 19 IVRK en mede 

gelet op de verplichtingen tot bescherming van kinderen, die voortvloeien uit het Verdrag van Lanzarote, 

kan − wanneer het gaat om het bepalen van de hoofdverblijfplaats bij de ene of de andere ouder − voor 

het toekennen van bescherming niet de eis worden gesteld dat reeds (onherroepelijk) bewezen is 

verklaard dat mishandeling of seksueel misbruik door die ouder heeft plaatsgevonden.” Omdat partijen 

van mening verschilden over de vraag of de zoon voldoende veilig zou zijn als hij bij zijn vader zijn 

hoofdverblijfplaats zou hebben, had de rechtbank reeds onderzoeken laten uitvoeren. De vrouw heeft 

deze onderzoeken belet, waardoor zij in later stadium niet het hof kon verwijten dat het noodzakelijk 

onderzoek is uitgebleven. De vrouw had in totaal drie klachten over de toewijzing van het 

hoofdverblijfplaats, maar volgens de Advocaat-Generaal konden deze niet tot cassatie leiden.  

 

In een zaak over een uithuisplaatsing van een minderjarige deed de moeder een beroep op artikel 8 

EVRM en de artikelen 3, 19 en 16 IVRK.431 Waarbij het hof Arnhem-Leeuwarden ten aanzien van het 

beroep op het IVRK overwoog dat weliswaar sprake was van een inbreuk op het gezinsleven en/of 

privéleven, maar dat de inbreuk in dit geval noodzakelijk werd geacht in het belang van de verzorging 

en de opvoeding van de minderjarige. De uithuisplaatsing van de minderjarige werd niet geacht in strijd 

te zijn met de artikelen van het IVRK. De rechtbank Gelderland kwam tot een soortgelijke conclusie.432 

In deze ondertoezichtstellingszaak werd door de moeder een beroep gedaan op de artikelen 3, 9, 10, 12 

en 18 IVRK, waarbij de rechter oordeelde dat geen sprake was van schending van deze artikelen en dat 

de beslissingen juist in lijn waren met artikel 19 IVRK.  

 

Een moeder deed in een zaak bij het hof Den Haag, in het kader van een kinderontvoeringszaak een 

beroep op artikel 18, 19 en 20 IVRK.433 De rechtbank had conform het verzoek van de vader de 

teruggeleiding van de minderjarige gelast. De moeder was echter van mening dat de toewijzing van het 

verzoek van de vader niet in het belang was van de minderjarige. De moeder kon namelijk in het land 

van waaruit zij met de minderjarige was vertrokken geen permanent verblijfsrecht verkrijgen, maar 

slechts een toeristenvisum waarmee zij iedere achttien maanden voor de duur van zes maanden van de 

minderjarige gescheiden werd. Het beroep was volgens het hof ongegrond, omdat het in minderjarigs 

belang was om met beide ouders op te kunnen groeien, nu de moeder een geldig visum had diende de 

minderjarige dan ook naar het land van herkomst terug te keren. Tenslotte had het hof Arnhem-

Leeuwarden in één zaak het beroep op artikel 19 onbesproken gelaten.434  

 

3.2.17 Artikel 20 IVRK – Bescherming van kinderen die niet in het eigen gezin kunnen 
opgroeien 
In totaal komt artikel 20 IVRK in 56 uitspraken voor. Voor artikel 20 IVRK is een standaardoverweging 

geformuleerd welke gelijk is aan die van artikel 3 IVRK.  

 
430 Parket bij de Hoge Raad 5 december 2014, ECLI:NL:PHR:2014:2281.  
431 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5023.  
432 Rechtbank Gelderland 18 september 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4564.  
433 Gerechtshof Den Haag 11 april 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:759. 
434 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6485.  
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“5.2 Gelet op het bepaalde in de artikelen 3 en 20 van het Verdrag inzake de rechten van het kind 

overweegt het hof dat bij het nemen van een beslissing tot beëindiging van het gezag van de ouders de 

belangen van het kind voorop staan. Het kind dat niet verblijft in het eigen gezin heeft recht op zekerheid, 

continuïteit en ongestoorde hechting in de alternatieve leefsituatie en duidelijkheid over zijn 

opvoedingsperspectief.”435  Deze standaardoverweging komt in 26 uitspraken voor.436 In zes uitspraken 

is een vergelijkbare overweging opgenomen welke in essentie op hetzelfde neerkomt.437 Verder wordt 

in zes uitspraken door de rechter ambtshalve naar artikel 20 IVRK verwezen. Waarbij het in vier 

uitspraken de gezagsbeëindiging van de ouder(s) betrof.438 En in twee uitspraken betrof het de 

uithuisplaatsing van de minderjarige(n).439 

 

Daarnaast werd in acht uitspraken door de ouders een beroep gedaan op artikel 20 IVRK en werd door 

de rechter geoordeeld dat geen sprake was van strijd met dit artikel. In een van die acht uitspraken betrof 

het een uithuisplaatsing.440 In een andere uitspraak ging het om de teruggeleiding van de minderjarige 

naar het land waaruit zij met haar moeder naar Nederland was vertrokken.441 In nog een andere uitspraak 

betrof het de adoptie van de minderjarige door de duovader, waarbij volgens het hof Den Bosch ten 

aanzien van het beroep op artikel 20 IVRK geen sprake was van een geschil over de continuïteit in de 

opvoedingssituatie van de minderjarige. Het beroep op artikel 20 IVRK faalde hierom.442 In de laatste 

 
435 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 december 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10925. 
436 Rechtbank Overijssel 28 november 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:7047; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 

25 september 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:7443; Gerechtshof Amsterdam 28 juli 2015, 

ECLI:NL:GHAMS:2015:3114; Rechtbank Overijsel 31 december 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:5820; 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 februari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1493; Rechtbank Overijssel 14 

april 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:1796; Rechtbank Overijssel 24 augustus 2016, 

ECLI:NL:RBOVE:2016:4870; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 oktober 2016, 

ECLI:NL:GHARL:2016:8049; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 november 2016, 

ECLI:NL:GHARL:2016:8858; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 november 2016, 

ECLI:NL:GHARL:2016:9333; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 november 2016, 

ECLI:NL:GHARL:2016:9337; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 december 2016, 

ECLI:NL:GHARL:2016:10206; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 februari 2017, 

ECLI:NL:GHARL:2017:824; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1024; 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1025; Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden 14 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1396; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 februari 

2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1808; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 juni 2017, 

ECLI:NL:GHARL:2017:5113; Rechtbank Overijssel 26 juni 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:3101; Rechtbank 

Overijssel 6 december 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:4817; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 januari 2018, 

ECLI:NL:GHARL:2018:887; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 februari 2018, 

ECLI:NL:GHARL:2018:1822; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2316; 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3776; Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden 31 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5025; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2018, 

ECLI:NL:GHARL:2018:6719. 
437 Gerechtshof Den Bosch 4 augustus 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:3553; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 

29 november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9719; Rechtbank Overijssel 18 januari 2017, 

ECLI:NL:RBOVE:2017:964; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4890; 

Gerechtshof Den Bosch 3 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1960; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 mei 

2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5019.  
438 Rechtbank Den Haag 16 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:5196; Rechtbank Den Haag 26 april 2017, 

ECLI:NL:RBDHA:2017:4381; Gerechtshof Den Haag 11 oktober 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3254; 

Gerechtshof Den Bosch 28 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2819.  
439 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 september 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7799; Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden 24 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9343. 
440 Gerechtshof Den Bosch 29 november 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4926. 
441 Gerechtshof Den Haag 11 april 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:759. 
442 Gerechtshof Den Bosch 7 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2385.  
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vijf uitspraken ging het om de gezagsbeëindiging van de ouder(s).443 Verder werden in twee uitspraken 

het beroep op artikel 20 IVRK onbesproken gelaten.444 

 

De noemenswaardige uitspraken zijn de volgende: Het hof Den Bosch verwees in haar uitspraak naar 

artikel 3 en 20 IVRK, uit artikel 3 IVRK volgt: “dat bij alle maatregelen betreffende kinderen de eerste 

overweging vormen” en uit artikel 20 IVRK volgt: “dat voor het kind dat niet thuis kan wonen er een 

vorm van zorg dient te zijn die plaatsing in een pleeggezin kan omvatten”445 De rechter diende aan de 

hand van deze bepalingen te toetsen of voldoende rekening was gehouden met de band tussen de ouders 

en de kinderen en de kinderen onderling en met hun culturele achtergrond. Het hof schrijft: 

“(..) bij het overwegen van oplossingen wordt op passende wijze rekening gehouden met de 

wenselijkheid van continuïteit in de opvoeding van het kind en met de etnische, godsdienstige en 

culturele achtergrond van het kind en met zijn of haar achtergrond wat betreft de taal.”  

Bij een andere zaak bij hetzelfde hof deed de moeder in haar verweer tegen haar gezagsbeëindiging een 

beroep op artikel 20 IVRK waarbij zij dezelfde passage als hierboven van het hof opneemt.446 Het hof 

zette artikel 20 IVRK lid voor lid uiteen en concludeerde dat het onvoldoende geïnformeerd was om een 

beslissing te kunnen nemen. Het hof hield de zaak aan en gelast de Raad voor Kinderbescherming om 

onderzoek te doen.  

 

De rechtbank Rotterdam oordeelde dat - met inachtneming van de artikelen 3 en 20 IVRK - het belang 

van de minderjarige rechtvaardigde dat de adoptie van de stiefvader werd toegewezen ondanks het feit 

dat niet werd voldaan aan de samenlevingstermijn en verzorgingstermijn van artikel 1:228 BW.447 Indien 

de stiefvader de minderjarige niet mocht adopteren was er een risico dat de minderjarige terug naar 

Congo moest, hiermee zou de continuïteit van de opvoeding van de minderjarige worden doorbroken, 

dit zou in strijd zijn met de artikelen 3 en 20 IVRK. De stiefouderadoptie werd derhalve toegewezen.  

 

Het hof Den Haag oordeelde in een zaak over gezagsbeëindiging dat sprake was van strijd met artikel 

20 IVRK.448 Volgens het hof was niet voldaan aan de vereisten van artikel 1:266 BW, het EVRM en het 

IVRK. Het ging om een zeer jong kind van 2,5 jaar oud. Zij is zich niet bewust van haar 

toekomstperspectief en de ouders ‘trekken’ niet aan haar, waardoor het nog enige tijd voortduren van de 

onzekerheid over haar toekomstperspectief niet in strijd is met haar belang. Het belang van de 

minderjarige vergde op het moment juist dat de verzorging en opvoeding van de minderjarige voorlopig 

ongestoord kon worden voortgezet en dat er continuïteit was in de opvoeding van de minderjarige.  

 

Tenslotte noemt A-G Bock artikel 20 IVRK in twee van zijn conclusies over de beëindiging van het 

ouderlijk gezag.449 Hij overweegt dat een kind “dat tijdelijk of blijvend het verblijf in het gezin waartoe 

het behoort, moet missen, of dat men in zijn of haar eigen belang niet kan toestaan in het gezin te blijven, 

op grond van artikel 20 IVRK recht op bijzondere bescherming en bijstand van staatswege heeft. De 

Staten die partij zijn bij het IVRK waarborgen, in overeenstemming met hun nationale recht, een andere 

vorm van zorg voor dat kind. Bij het overwegen van oplossingen dient dan op passende wijze rekening 

te worden gehouden met de wenselijkheid van continuïteit in de opvoeding van het kind.”  

 

 

 
443 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6372; Rechtbank Den Haag 1 

april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:3767; Gerechtshof Den Bosch 17 november 2016, 

ECLI:NL:GHSHE:2016:5187; Gerechtshof Den Bosch 2 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:843; Gerechtshof 

Arnhem-Leeuwarden 15 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4587.  
444 Gerechtshof Den Haag 21 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3093; Rechtbank Rotterdam 17 juli 

2017,  ECLI:NL:RBROT:2017:5582. 
445 Gerechtshof Den Bosch 27 september 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3994. 
446 Gerechtshof Den Bosch 21 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5807. 
447 Rechtbank Rotterdam 9 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9811. 
448 Gerechtshof Den Haag 28 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2919. 
449 Parket bij de Hoge Raad 2 februari 2018, ECLI:NL:PHR:2018:113; Parket bij de Hoge Raad 2 maart 2018,  

ECLI:NL:PHR:2018:162. 
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3.2.18 Artikel 21 IVRK – Adoptie 
In slechts één zaak komt artikel 21 IVRK voor. Het betreft een zaak over de erkenning van een adoptie 

naar Chinees recht door de vrouw.450 De vrouw trachtte namens haar overleden partner een verzoek tot 

adoptie te doen, echter was zij niet met haar partner gehuwd, noch had zij een geregistreerd partnerschap 

met hem. De advocaat van de vrouw deed bij het verzoek tot postume adoptie een beroep op de wet 

zoals deze tot 1 april 1998 bestond, destijds was het mogelijk om namens een overleden echtgenoot een 

verzoek tot adoptie te doen. Volgens de advocaat was met de wetswijziging bedoeld om de 

mogelijkheden tot adoptie te verruimen, waardoor een postume adoptie nog steeds mogelijk moest zijn. 

Bij dit verweer verwees de advocaat naar de memorie van toelichting bij deze wetswijziging waarin 

verwezen werd naar artikel 3 en 21 IVRK. De rechtbank Noord-Holland was echter van mening dat de 

wetgever zich bewust moest zijn geweest dat met de wetswijziging de mogelijkheid tot postume adoptie 

kwam te vervallen. Op basis van de huidige wetgeving kan een verzoek tot adoptie namelijk slechts 

worden ingediend door de adoptiefouder zelf. Het beroep op artikel 21 IVRK werd verder niet expliciet 

besproken.  

 

3.2.19 Artikel 23 IVRK – Kinderen met een handicap  
Artikel 23 IVRK komt in één uitspraak ter sprake.451 De minderjarige werd met een machtiging tot 

gesloten jeugdhulp in een instelling geplaatst dat niet als een accommodatie voor gesloten jeugdhulp 

kwalificeerde. De rechter erkende dat de minderjarige op grond van artikel 23 IVRK in een 

zorginstelling is geplaatst die niet voldeed in het kader van gesloten jeugdhulp, de rechter was echter 

van mening dat sprake was van een uitzonderlijke situatie. Wegens de uitzonderlijke omstandigheden 

was alleen een instelling zoals de huidige zorginstelling in staat om de zorg en behandeling te bieden 

die de minderjarige nodig had. Volgens de rechter: “wordt met de plaatsing recht gedaan aan het streven 

naar een behoorlijk en volwaardig leven die de zelfstandigheid van de minderjarige bevordert en haar 

actieve deelname aan het gemeenschapsleven (voor de toekomst) vergemakkelijkt.” Op grond van artikel 

23 IVRK en artikel 6.2.2. lid 2 Jeugdwet zag de rechter de mogelijkheid om de plaatsing van de 

minderjarige in stand te laten.  

 

3.2.20 Artikel 24 IVRK – Recht op gezondheid en gezondheidszorg  
Artikel 24 IVRK wordt in twee uitspraken genoemd. In de eerste uitspraak werd door de GI verzocht 

om vervangende toestemming voor een medische behandeling van de minderjarige krachtens artikel 

1:265h BW.452 De GI had in het hoger beroep ook een verzoek gedaan om op grond van artikel 392 Rv 

prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad over de reikwijdte van het begrip ‘medische 

behandeling’. In dat verzoek verwees de GI ook naar artikel 24 en artikel 6 van het IVRK. In de 

motivering van de beslissing werd door de rechter overwogen dat de GI stelde een belang te hebben bij 

een principiële uitspraak over het begrip ‘medische behandeling’ uit artikel 1:265h BW. De GI voerde 

hiervoor aan dat zij een specifieke doelgroep hadden waarbij het regelmatig voorkwam dat een plaatsing 

binnen orthopedagogische behandelcentra in het kader van een ondertoezichtstelling en een machtiging 

uithuisplaatsing niet tot stand kon komen omdat de ouders met gezag daar geen toestemming voor gaven. 

De GI kwam vervolgens zeer regelmatig met verschillende jeugdhulpaanbieders tot discussie over welke 

behandelingen wel en welke behandelingen niet onder het begrip ‘een medische behandeling’ vielen. 

Het hof zag geen grond om prejudiciële vragen te stellen maar verleende voor de onderhavige zaak wel 

toestemming voor de medische behandeling van de minderjarige. In de tweede uitspraak was de moeder 

van plan om met vier minderjarigen naar Tripoli, Libië te verhuizen.453 De moeder werd verweten dat 

zij de belangen van de kinderen onvoldoende voor ogen had. Zo zouden de oudste twee minderjarigen 

door de verhuizing het contact met hun vader niet kunnen behouden en zo goed als zonder hun vader 

moeten opgroeien. De moeder stelde dat de rechtbank te veel waarde hechtte aan de belangen van de 

twee oudste minderjarigen en dat de belangen van de twee jongste minderjarigen over het hoofd werden 

gezien. De moeder kwam daarom in hoger beroep tegen de ondertoezichtstelling van de minderjarigen. 

 
450 Rechtbank Noord-Holland 21 december 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:10646. 
451 Rechtbank Noord-Nederland 15 juli 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:3860. 
452 Gerechtshof Den Haag 21 november 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3225. 
453 Gerechtshof Den Haag 21 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:4127. 
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De Raad voor de Kinderbescherming voerde verweer: de ondertoezichtstelling was nodig om de 

minderjarigen te kunnen beschermen. De Raad verwees in haar verweer naar de artikelen 3, 6 en 24 

IVRK, uit deze artikelen volgt het recht van de minderjarigen op leven in een veilige omgeving en de 

best mogelijk gezondheid en medische zorg. Overigens erkend de Raad ook dat er verder geen zorgen 

waren over de minderjarigen en ook dat de moeder een uitstekende opvoeder was. Het hof Den Haag 

oordeelde dat de belangen van de twee oudste minderjarigen inderdaad zwaarder dienden mee te wegen 

omdat de verhuizing naar Libië met name voor hen een zeer grote impact zou hebben. De 

ondertoezichtstelling bleef hiermee in stand.  

 

3.2.21 Artikel 25 IVRK – Uit huis geplaatste kinderen 
Artikel 25 IVRK komt in slechts één uitspraak voor.454 De moeder van de minderjarige werd de omgang 

met de minderjarige ontzegd. In hoger beroep stelde de moeder dat het ontzeggen van de omgang in 

strijd was met de artikelen 3, 5, 7, 8, 9, 10, 18 en 25 IVRK. Het hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde 

hierover dat de verdragsbepalingen waar moeder naar verwees, in de wettelijke regelingen is 

verdisconteerd. Deze verdragsbepalingen staan dan ook niet in de weg aan de ontzegging van omgang 

als het belang van de gezondheid en het welbevinden van het kind dit vordert. De moeder moest indien 

zij de minderjarige wilde zien zich houden aan de door de GI gestelde voorwaarden.  

 

3.2.22 Artikel 30 IVRK – Kinderen afkomstig uit minderheidsgroepen 
Artikel 30 IVRK wordt in twee uitspraken genoemd.455 Beide uitspraken gingen over dezelfde 

uithuisplaatsing van twee minderjarigen. De vader van de minderjarigen stelde dat sprake was van 

schending van artikel 30 IVRK omdat de minderjarigen niet in het door de vader gewenste 

netwerkpleeggezin werden geplaatst. De kinderen hebben ingevolge artikel 30 IVRK het recht om op te 

groeien in een familieverband met hun eigen cultuur, aldus de vader.456 Het hof Den Bosch was van 

mening dat de minderjarigen niet bij hun oom geplaatst konden worden omdat er te weinig ruimte was 

in diens woning, terwijl het gewaarborgde belang van de kinderen om hun eigen cultuur te beleven bij 

de pleegmoeder kon worden opgelost. De minderjarigen bleven daarom bij de pleegmoeder.  

 

3.2.23 Artikel 34 IVRK – Bescherming tegen seksuele exploitatie en seksueel misbruik 
In de enige zaak waar artikel 34 IVRK in voorkomt verzette de minderjarige zich tegen de machtiging 

in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg.457 De minderjarige werd in een accommodatie voor 

gesloten jeugdzorg geplaatst wegens het vermoeden van loverboy-problematiek. De minderjarige deed 

een beroep op artikel 3 IVRK waarbij zij stelde dat bij de beoordeling van de vraag of een gesloten 

uithuisplaatsing in haar situatie gerechtvaardigd was, haar belangen voorop dienen te staan. Het hof 

Amsterdam kwam tot het oordeel dat de gesloten uithuisplaatsing juist in het belang van de minderjarige 

nodig was, daarbij verwees het hof naar artikel 34 IVRK: “Staten hebben de plicht om kinderen te 

beschermen tegen alle vormen van seksuele exploitatie en seksueel misbruik.” 

 

3.2.24 Artikel 37 IVRK – Folteringsverbod en waarborgen bij vrijheidsberoving 
Artikel 37 IVRK wordt in zeven uitspraken genoemd. Alle uitspraken gaan over de gesloten 

uithuisplaatsing van de minderjarige. Het gesloten uithuisplaatsen van een minderjarige vormt een 

inbreuk op de vrijheid en het privéleven van een minderjarige, waardoor de gesloten uithuisplaatsing 

aan zware zorgvuldigheidseisen onderworpen is, dit volgt onder andere uit artikel 37 IVRK. Verder 

dient de vrijheidsbeneming een gerechtvaardigd doel en moet deze noodzakelijk zijn in een 

democratische samenleving, aldus het hof Den Bosch.458 Een van de eisen van de gesloten 

uithuisplaatsing is het vereiste dat de minderjarige persoonlijk door een gedragswetenschapper is 

onderzocht voordat hij in de gesloten instelling wordt geplaatst. Zo werd in een zaak bij het hof Arnhem-

 
454 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:9721. 
455 Gerechtshof Den Bosch 24 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3764; Gerechtshof Den Bosch 12 

november 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4450. 
456 Gerechtshof Den Bosch 24 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3764. 
457 Gerechtshof Amsterdam 6 april 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2540. 
458 Gerechtshof Den Bosch 19 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4569. 
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Leeuwarden niet voldaan aan deze strenge eis.459 Ook al was het door eigen toedoen van de minderjarige 

dat hij niet door een gedragsdeskundige was onderzocht, de machtiging tot gesloten uithuisplaatsing 

werd vernietigd. In een andere uitspraak stipte het hof Arnhem-Leeuwarden aan dat indien horen van de 

minderjarige alvorens tot gesloten uithuisplaatsing wordt overgegaan, niet mogelijk is, alleen de weg 

van een spoedmachtiging open staat.460 Bij een spoedmachtiging hoeft een minderjarige niet kort tevoren 

te worden gehoord of onderzocht te worden.  

 

Bij de rechtbank Midden-Nederland kwam een zaak voor waarin werd verzocht om een machtiging 

gesloten jeugdhulp terwijl de minderjarige reeds strafrechtelijke gedetineerd was.461 In eerste instantie 

was het verzoek wegens de strafrechtelijke detentie dan ook afgewezen. Rechtbank Midden-Nederland 

overwoog echter dat indien een machtiging gesloten jeugdhulp verleend zou worden, de voorlopige 

hechtenis geschorst zou worden. Als de kinderrechter dan geen machtiging gesloten plaatsing af zou 

geven in verband met de strafrechtelijke vrijheidsbeneming van de minderjarige, ontstaat de situatie dat 

beide rechters elkaars oordeel zouden afwachten en de minderjarige daardoor langer in een verblijfplaats 

verbleef dan nodig was geweest. Dit zou strijd opleveren met de wettelijke en internationale 

verplichtingen waarin wordt voorgeschreven dat indien een minderjarige in voorarrest en jeugddetentie 

geplaatst wordt dit zo kort mogelijk moet duren. De kinderrechter verleende derhalve de machtiging tot 

gesloten plaatsing. Volgens de rechter moest gezien de omstandigheden van het geval, in dit specifieke 

geval het belang van een zo kort mogelijk durende gesloten plaatsing zwaarder wegen dan de overige 

belangen van de gesloten plaatsing. Tenslotte werd in twee zaken de gesloten plaatsing door de rechter 

beëindigd.462 In het oordeel van de rechter werd ook artikel 37 IVRK betrokken. In één zaak wordt een 

beroep gedaan op artikel 37 IVRK, maar door de rechter onbesproken gelaten.463  

 

3.2.25 Algemeen – Geen specifieke bepaling  
In deze paragraaf worden de uitspraken besproken waarin het IVRK in zijn algemeenheid wordt 

genoemd. Het gaat om 23 uitspraken. In de meeste uitspraken wordt het IVRK ingeroepen door een van 

de partijen. Onduidelijk is echter of de partij die naar het IVRK verwees het relevante artikel heeft 

genoemd en dat het specifieke artikel in de uitspraak is weggelaten of dat de partij slechts in het 

algemeen naar het IVRK verwees. Van één uitspraak is zeker dat de moeder geen beroep deed op een 

specifiek artikel omdat het hof kenbaar maakt dat de moeder niet heeft gesteld welk artikel van het 

IVRK geschonden zou zijn in de uitspraak van de rechtbank.464 Het hof oordeelde dan ook dat geen 

sprake was van schending van het IVRK. Door de moeder werd echter wel gesteld dat onvoldoende 

rekening was gehouden met de wensen en mening van de minderjarige, hetgeen volgens haar in strijd 

zou zijn met het IVRK. Mijns inziens deed de moeder hier een beroep op artikel 12 IVRK.  

 

In de andere twintig uitspraken waarin de ouders naar het IVRK verwijzen ging het in zeven uitspraken 

om de uithuisplaatsing van de minderjarige.465 De rechter oordeelde telkens dat geen sprake was van 

strijd met het IVRK omdat gezien de omstandigheden van het geval en de belangen van de minderjarige 

de uithuisplaatsing gerechtvaardigd was. Ook in een zaak over de ondertoezichtstelling van twee 

minderjarigen kwam het hof Den Bosch tot de conclusie dat geen sprake was van schending van de 

verscheidene artikelen waar moeder naar verwees omdat sprake was van een dermate zorgwekkende 

 
459 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7425. 
460 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5722. 
461 Rechtbank Midden-Nederland 20 april 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1746. 
462 Rechtbank Amsterdam 23 juni 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:6658; Rechtbank Midden-Nederland 31 

oktober 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:6520. 
463 Gerechtshof Den Bosch 26 mei 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2174. 
464 Gerechtshof Den Bosch 11 oktober 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4220. 
465 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:10104; Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden 6 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8061; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 december 

2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11091; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 januari 2018, 
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december 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:106. 
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situatie die de ondertoezichtstelling rechtvaardigden.466 Tevens werd in een uitspraak van het hof Den 

Haag over de teruggeleiding van de minderjarige naar het Verenigd Koninkrijk door het hof geoordeeld 

dat geen sprake was van strijd met het IVRK (en/of het EVRM).467  

 

In één uitspraak verwees de rechter ambtshalve naar het IVRK.468 In deze zaak werd verzocht om het 

gezag van de biologische moeder te beëindigen. De moeder wilde de minderjarige ter adoptie afstaan. 

Uit psychologisch onderzoek bleek ook dat de moeder zowel onmachtig als ongeschikt was om de 

minderjarige te kunnen verzorgen en opvoeden. De rechter oordeelde derhalve dat het belang van de 

minderjarige zich niet verzet tegen de gezagsbeëindiging van de moeder. Bij deze beoordeling heeft de 

rechter ook de door het IVRK beschermde belangen van de minderjarige betrokken. Het gezag van de 

moeder werd beëindigd. Verder werd bij het hof Arnhem-Leeuwarden door de moeder de 

afstammingskwestie van het kind ter sprake gesteld.469 Het hof oordeelde echter dat het niet aan de 

inhoudelijk bespreking toekwam omdat aan de Nederlandse rechter geen rechtsmacht toekwam. Het 

beroep van de moeder op het IVRK kwam afgezien van het feit dat de stelling van moeder onvoldoende 

geconcretiseerd was, wegens de ontbrekende rechtsmacht van de Nederlandse rechter niet in aanmerking 

voor bespreking.  In elf uitspraken wordt het beroep op het IVRK door de rechter onbesproken gelaten.470  

 

3.3 Analyse Onderzoek 2019  
In dit onderzoek vond ik in totaal 270 uitspraken en 18 conclusies van de Advocaat-Generaal. De 

eerste constatering op basis van dit resultaat is dat in tegenstelling tot de voorgaande onderzoeken 

nauwelijks sprake meer is van een stijging van het aantal uitspraken ten opzichte van de voorgaande 

onderzoeken. Uit het onderzoek van 2019 (met een totaal van 270 uitspraken en 18 conclusies van de 

Advocaat-Generaal) volgt dat gemiddeld genomen per jaar ongeveer 65 uitspraken (incl. conclusies 

van de Advocaat-Generaal) worden gedaan. In het onderzoek van 2015 ging het om een gemiddelde 

van 63 uitspraken.  

 

Een andere constatering, hetgeen mij vrijwel aan het begin van mijn onderzoek al opviel, is dat het niet 

goed mogelijk was om de uitspraken te categoriseren in de categorieën: ‘Rechtstreekse werking, 

Verdragsconforme uitleg en toepassing en Overig’. In de uitspraken kwam de doorwerking en de 

rechtstreekse toepasbaarheid van het IVRK zelden nog ter sprake. Slechts in enkele uitspraken werd de 

rechtstreekse werking aangekaart, maar ook dan werd de rechtstreekse werking niet als een geschilpunt 

gezien. Ik trek hieruit de conclusie dat het IVRK inmiddels een zodanige rol in de rechtspraak speelt, 

dat ook in het geval niet kan worden uitgegaan van rechtstreekse werking van een verdragsartikel, de 

rechter rekening houdt met het IVRK al dan niet in de vorm van verdragsconforme uitleg en toepassing.  

 

In Onderzoek 2019 werden een aantal uitspraken gevonden die betrekking hadden op een verdragsartikel 

welke in de voorgaande onderzoeken nog niet eerder genoemd werden, namelijk de artikelen 13, 17 en 

34 IVRK. Er werden echter geen uitspraken gevonden waarin de artikelen 1, 22, 26, 27, 28 en 29 IVRK 

werden genoemd; deze artikelen waren in eerdere onderzoeken wel aan de orde geweest.  De drie meest 

voorkomende artikelen zijn artikel 3 IVRK met 152 uitspraken en 12 conclusies van de Advocaat-

Generaal, artikel 9 IVRK met 103 uitspraken en 3 conclusies en artikel 20 IVRK met 56 uitspraken en 

2 conclusies. Opvallend is ook dat in de 18 conclusies van de Advocaat-Generaal verwezen werd naar 
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het IVRK, maar dat de Hoge Raad in de bijbehorende arresten slechts in één arrest naar het IVRK 

verwees. In totaal werden twee Hoge Raad arresten gevonden waarin de Hoge Raad naar het IVRK 

verwees.471 De Hoge Raad oordeelde in de eerste zaak dat het recht van een minderjarige op toegang tot 

de rechter, welk recht uit artikel 6 lid 1 EVRM en artikel 12 IVRK volgt, voldoende is gewaarborgd 

door de mogelijkheid van de minderjarige om – indien hij meent dat zijn belang ter zake door de 

wettelijke vertegenwoordiger(s) onvoldoende wordt behartigd – aan de rechter te verzoeken een 

bijzondere curator te benoemen, mits die mogelijkheid effectief kan worden benut. In het tweede arrest 

over de omgang tussen een bekende spermadonor en de minderjarige werd door de Hoge Raad slechts 

summier naar artikel 7 en 8 IVRK verwezen.472 De Hoge Raad heeft derhalve slechts een kleine rol 

gespeeld in de onderzochte rechtspraak.  

 

In de lagere rechtspraak werd wisselend met het IVRK omgegaan. Er kan geen bestendige lijn ontdekt 

worden in de verschillende uitspraken. Rechters zijn zich bewust van het bestaan van het IVRK en van 

de rechten van het kind die hieruit volgen. Het IVRK wordt derhalve door de rechter erkend en heeft 

ook een juridisch bestaan. In veel uitspraken wordt door de rechter - hoe summier ook - het beroep op 

het IVRK benoemd, ook indien de rechter het beroep op het IVRK niet inhoudelijk bespreekt. In de 

gevallen waarin het beroep op het IVRK niet werd besproken werd als reden gegeven dat het beroep op 

het IVRK niet zou leiden tot een andere uitspraak. Mijns inziens laat de rechter hiermee blijken rekening 

te hebben gehouden met het IVRK. Ook werd in een aantal uitspraken door de rechter aangekaart dat de 

Nederlandse wet de strekking van het IVRK reeds omvat waardoor niet ook nog apart aan het IVRK 

getoetst hoeft te worden. Cijfermatig ziet de rechtspraak betreffende de toepassing van het IVRK bij de 

lagere rechters er als volgt uit: In totaal werden 71 uitspraken van de rechters van de rechtbanken 

gevonden. Rechtbank Den Haag spant de kroon met 27 uitspraken. Bij de gerechtshoven gaat het om 

197 uitspraken, waarbij gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aan de kop loopt met 90 uitspraken.  

 

Opvallend is verder dat voor een aantal artikelen een standaardoverweging is geformuleerd en deze ook 

door verschillende rechters – zowel bij de rechtbanken alsmede de gerechtshoven – worden toegepast. 

Nog opvallender is dat de drie verdragsartikelen waar een standaardoverweging voor geformuleerd is 

de drie meest genoemde verdragsartikelen betreffen, te weten de artikelen: 3, 9 en 20 IVRK. Gerechtshof 

Arnhem-Leeuwarden maakt bij de verdragsartikelen 3 en 20 IVRK veelvuldig gebruik van de volgende 

standaardoverweging:  

“5.2 Gelet op het bepaalde in de artikelen 3 en 20 van het Verdrag inzake de rechten van het kind 

overweegt het hof dat bij het nemen van een beslissing tot beëindiging van het gezag van de ouders de 

belangen van het kind voorop staan. Het kind dat niet verblijft in het eigen gezin heeft recht op zekerheid, 

continuïteit en ongestoorde hechting in de alternatieve leefsituatie en duidelijkheid over zijn 

opvoedingsperspectief.”473 

Deze standaardoverweging komt in exact dezelfde bewoording ook in zeven uitspraken van rechtbank 

Overijssel voor.474 Ook het hof Den Bosch maakt driemaal gebruik van een vergelijkbare 

standaardoverweging.475 En het hof Den Haag maakt gebruik van een overweging die in essentie op 

hetzelfde als bovenstaande standaardoverweging neerkomt ook al is deze anders verwoord.476  

 

De standaardoverweging die voor artikel 9 lid 3 IVRK wordt gebruikt ziet er als volgt uit:  

“5.1 Een kind heeft recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke 

betrekking tot hem staat. Dit recht wordt, wat betreft de niet met het gezag belaste ouder en degene die 
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in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat, gewaarborgd door artikel 8 EVRM en artikel 

1:377a lid 1 BW en, wat het kind aangaat, niet alleen door die laatstgenoemde bepaling, maar ook door 

artikel 9 lid 3 IVRK en artikel 24 lid 3 Handvest van de grondrechten van de EU. De rechter kan de niet 

met het gezag belaste ouder het recht op omgang met het kind uitsluitend ontzeggen op de in artikel 

1:377a lid 2 BW limitatief opgesomde gronden. 

5.2 Artikel 1:337a lid 3 BW bepaalt – voor zover hier van belang – dat de rechter het recht op omgang 

tussen de minderjarige en de ouder slechts ontzegt indien:  

a. de omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, 

of de ouder kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of het kind 

van 12 jaar of ouder van ernstige bezwaren tegen de omgang met zijn ouder heeft doen blijken, of 

omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.”477 

In sommige uitspraken is deze standaardoverweging uitgebreid met een verwijzing naar een arrest van 

de Hoge Raad van 28 maart 2014, waarin is geoordeeld dat op de ouder die met het gezag is belast, op 

grond van artikel 1:247 lid 3 BW de verplichting heeft om de ontwikkeling van de banden van zijn kind 

met de andere ouder te bevorderen. 478 Ter illustratie een voorbeeld van de uitgebreidere 

standaardoverweging:  

“5.5. Een kind heeft recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke 

betrekking tot hem staat. Dit recht wordt, wat betreft de niet met het gezag belaste ouder en degene die 

in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat, gewaarborgd door artikel 8 EVRM en artikel 

1:377a lid 1 BW en, wat het kind aangaat, niet alleen door die laatstgenoemde bepaling, maar ook door 

artikel 9 lid 3 IVRK en artikel 24 lid 3 Handvest van de grondrechten van de EU. De rechter kan de niet 

met het gezag belaste ouder het recht op omgang met het kind uitsluitend ontzeggen op de in artikel 

1:377a lid 3 BW limitatief opgesomde gronden. Op de ouder die met het gezag is belast, rust ingevolge 

artikel 1:247 lid 3 BW de verplichting om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere 

ouder te bevorderen (HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:748)” 479 

 

In een aantal zaken werd naar de General Comments verwezen. De General Comments waarnaar 

verwezen werd zijn General Comment nr. 14 bij artikel 3 IVRK en General Comment nr. 12 bij artikel 

12 IVRK. Verwijzingen naar General Comment nr. 14 hebben als doel het begrip ‘het belang van het 
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kind’ zoals opgenomen in artikel 3 IVRK uitleg te geven.480 General Comment nr. 12 werd door 

Advocaat-Generaal Lückers in haar conclusie betrokken om te oordelen of artikel 809 Rv in strijd was 

met artikel 12 IVRK.481 Ook in een conclusie van Advocaat-Generaal Langemeijer werd naar General 

Comment nr. 12 in combinatie met artikel 12 IVRK verwezen.482 Advocaat-Generaal Langemeijer 

concludeerde dat artikel 12 IVRK niet ook het recht omvat dat een minderjarige zonder tussenkomst 

van een vertegenwoordiger toegang dient te hebben tot de gedingstukken. Artikel 12 IVRK omvat wel 

het recht van de minderjarige om informatie te ontvangen ter voorbereiding op het horen.483 

 

In een klein aantal uitspraken wordt over de rechtstreekse werking van het IVRK gesproken. Zo werd 

in twee uitspraken van de rechtbank Overijssel door de rechter aangestipt dat aan artikel 7 IVRK door 

de wetgever rechtstreekse werking is toegekend in de memorie van toelichting bij de Uitvoeringswet. 

De rechtstreekse werking van artikel 7 IVRK bleek volgens de rechtbank Overijssel ook uit de 

Nederlandse jurisprudentie.484 In een van de twee zaken werd ook zo geoordeeld over artikel 9 lid 1 

IVRK.485 In een andere zaak, wederom afkomstig van rechtbank Overijssel, werd de rechtstreekse 

werking van artikel 9 lid 1 IVRK aangestipt.486 De rechter verwees wederom naar de memorie van 

toelichting bij de Uitvoeringswet alsmede naar de Nederlandse jurisprudentie. In nog een andere 

uitspraak van de rechtbank Overijssel wordt de rechtstreekse werking van artikel 18 IVRK besproken.487 

In het kader van een gezagsbeëindigingszaak verwees de rechter naar alle relevante IVRK artikelen, te 

weten artikel 3, 7, 9 en 18 IVRK. De rechter overwoog dat aan artikel 18 IVRK geen rechtstreekse 

werking was toegekend, maar dat het artikel wel als toetsingsmaatstaf kan worden gebruikt. De rechter 

paste het IVRK hiermee verdragsconform toe.  

 

Uit deze conclusies volgt dat de ontwikkeling van het IVRK weliswaar in cijfers nagenoeg gelijk is 

gebleven aan de onderzoeksperiode die hieraan voorafging (1 september 2011 – 1 september 2014), 

maar dat bij de toepassing de nadruk niet meer op de rechtstreekse werking ligt. Vaker ging het om de 

vraag of de rechter aan het IVRK diende te toetsen omdat door de verdrag inroepende partij gesteld werd 

dat het IVRK meer bescherming bood dan de Nederlandse wet. Het aantal keer dat de rechtstreekse 

werking ter sprake kwam is op één hand te tellen en alle vier uitspraken zijn afkomstig van de rechtbank 

Overijssel.488 Verder werd ook duidelijk dat het IVRK voornamelijk in de uitspraken van de lagere 

rechters voorkwam. De Hoge Raad speelde maar een summiere rol in de ontwikkeling van het IVRK. 

Duidelijk is ook dat in de lagere rechtspraak wisselend met het IVRK werd omgegaan, maar dat hieruit 

geen bestendige lijn kan worden ontdekt. Mijn conclusie is dat rechters zich bewust zijn van het bestaan 

van het IVRK en van de rechten van het kind, waardoor het IVRK door rechters erkend is en ook een 

juridisch bestaan heeft. Rechters laten dit ook blijken door het IVRK al dan niet ambtshalve te benoemen 

in hun uitspraak. De drie meest voorkomende verdragsbepalingen zijn artikel 3, 9 en 20 IVRK. Voor 

deze bepalingen zijn standaardoverwegingen geformuleerd, waardoor een verwijzing naar deze 

verdragsbepalingen vanzelfsprekend wordt met het bijgevolg dat deze verdragsbepalingen vaker 

terugkomen in de jurisprudentie. Voorts kan geconcludeerd worden dat de General Comments ook een 

rol spelen in de rechtspraak. Met name door de Advocaten-Generaal wordt naar de General Comments 

verwezen. Gezien de intentie van de General Comments – het zijn van een leidraad voor de interpretatie 

van het IVRK – en het Parket van de Hoge Raad bij uitstek het orgaan is dat rechtsgeleerde adviezen 

geeft, is het niet meer dan logisch dat het de Advocaten-Generaal zijn die naar de General Comments 

 
480 Rechtbank Rotterdam 17 juli 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5582. 
481 Parket bij de Hoge Raad 4 mei 2018, ECLI:NL:PHR:2018:463. 
482 Parket bij de Hoge Raad 3 oktober 2014, ECLI:NL:PHR:2014:1854. 
483 Hoge Raad 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3535. 
484 Rechtbank Overijssel 18 juli 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:3229, Rechtbank Overijssel 24 augustus 2016,  

ECLI:NL:RBOVE:2016:4870. 
485 Rechtbank Overijssel 18 juli 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:3229. 
486 Rechtbank Overijssel 1 oktober 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:5764. 
487 Rechtbank Overijssel 18 juli 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:3229. 
488 Rechtbank Overijssel 18 juli 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:3229; Rechtbank Overijssel 24 augustus 2016,  

ECLI:NL:RBOVE:2016:4870.. 
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verwijzen. Mijns inziens is de ontwikkeling van het IVRK in de periode van 1 september 2014 tot 1 

januari 2019 derhalve positief te noemen.  
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Hoofdstuk 4 – Verschillen en overeenkomsten onderzoeken 
 

Nu de onderzoeksresultaten van Onderzoek 2019 zijn besproken, is het zaak deze resultaten tegen de 

onderzoeksresultaten van de eerdere onderzoeken af te zetten. Hierdoor zullen de verdere 

ontwikkelingen van de doorwerking van het IVRK kenbaar worden. In dit hoofdstuk worden de 

onderzoeksresultaten eerst in het algemeen met elkaar vergeleken, daarna volgt een artikelsgewijze 

vergelijking, waarin de belangrijkste overeenkomsten en verschillen binnen bepaalde verdragsartikelen 

worden besproken. Ik sluit dit hoofdstuk af met een paragraaf over de voorspellingen die men in de 

literatuur heeft gedaan over de mogelijke rol van het IVRK in de rechtspraak.  

 

4.1 Algemene vergelijking onderzoeken  
De eerste noemenswaardige ontwikkeling is dat in de onderzoeken van 2003, 2012 en 2015 steeds naar 

voren kwam dat het aantal uitspraken bleef groeien. In Onderzoek 2019 komt de conclusie naar voren 

dat ten opzichte van Onderzoek 2015 het aantal uitspraken nagenoeg gelijk is gebleven. Met een totaal 

van 270 uitspraken en 18 conclusies van de Advocaat-Generaal worden er gemiddeld genomen per jaar 

ongeveer 65 uitspraken (incl. conclusies van de Advocaat-Generaal) gedaan. In Onderzoek 2003 werden 

in totaal 75 uitspraken over alle rechtsgebieden over een periode van zeven jaar gevonden, dat is 

gemiddeld 11 uitspraken per jaar (naar boven afgerond). In Onderzoek 2012 werden in totaal 1115 

uitspraken gevonden over een periode van 10 jaar, waarvan 324 uitspraken het personen- en familierecht 

betroffen (gemiddeld 33 uitspraken per jaar). In Onderzoek 2015 ging het om de meest korte periode, 

van drie jaar, maar werden 650 uitspraken gevonden waarvan 190 betrekking hadden op het personen- 

en familierecht (gemiddeld 64 uitspraken per jaar).  

 

De volgende trend zette zich wel voort: in elk opvolgend onderzoek kwam naar voren dat naar steeds 

meer verschillende artikelen werd verwezen. Uit Onderzoek 2003 kwam naar voren dat de volgende 

bepalingen voor de rechter zijn ingeroepen of ambtshalve werden toegepast: artikel 2-12, 16, 19-23, 26-

28, 37 en 40 IVRK. In Onderzoek 2012 kwamen ook de bepalingen: 1, 18, 24, 25 en 54 IVRK erbij. In 

Onderzoek 2015 werd ook de preambule en de artikelen 29, 30 en 38 ingeroepen. En tenslotte kwamen 

in Onderzoek 2019 de artikelen 13, 17 en 34 erbij. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat het 

IVRK een steeds groter bereik heeft in de rechtspraak. Het grotere bereik volgt ook uit het feit dat in het 

overgrote deel van de uitspraken de vraag over de rechtstreekse werking van het IVRK in zijn geheel 

niet meer ter sprake komt. Slechts in vier van de 270 uitspraken werd de rechtstreekse werking benoemd. 

Het betrof hier de artikelen 7, 9 lid 1 en 18 IVRK, waarbij geconcludeerd werd dat voor artikel 7 en 9 

lid 1 IVRK rechtstreekse werking is toegekend. Artikel 18 IVRK werd met verdragsconforme toepassing 

toegepast. De rechtskracht van het IVRK wordt hiermee onderschreven, al dan niet met rechtstreekse 

werking.  

 

De conclusie dat het onderscheid tussen het wel of niet toekennen van rechtstreekse werking en 

verdragsconforme toepassing lastig valt af te leiden volgde ook al uit de Onderzoeken 2012 en 2015.489 

Volgens de onderzoekers van Onderzoek 2015 was sprake van een continuüm waar de doorwerking van 

het IVRK de ene keer meer links dan wel rechts op dit continuüm bevond. In Onderzoek 2015 werd 

geconcludeerd dat dit met name voor het familierecht geldt.490 In Onderzoek 2003 werd de vraag gesteld 

of alle rechtstreeks werkende verdragsbepalingen uit de memorie van toelichting van de 

Goedkeuringswet ook daadwerkelijk zijn ingeroepen voor de rechter en rechtstreeks zijn toegepast. Het 

betreft de volgende artikelen: 5, 7 lid 1, 8 lid 1, 9 lid 2, 3, 4, 10 lid 1, 12 lid 1, 2, 13, 14, 15, 16, 30, 37, 

40 lid 1.491 Artikel 13, 14, 15 en 30 IVRK waren toen nog niet aan de orde gekomen. De andere artikelen 

zijn wel aan bod gekomen en aan artikel 5, 8 lid 1, 9 lid 2 en 4, 10 lid 1, 12 lid 1 en 2, 16 en 30 lid 2 

IVRK was nog geen rechtstreekse werking toegekend. Artikel 9 lid 3 IVRK had volgens een uitspraak 

 
489 De Graaf e.a. 2012, p. 1. 
490 De Graaf e.a. 2012, p. 1. 
491 Ruitenberg 2003, p. 143.  
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rechtstreekse werking en de rechtstreekse werking van artikel 7 lid 1 IVRK werd niet expliciet 

overwogen maar was wel uit de jurisprudentie af te leiden, hetzelfde geldt voor artikel 37 IVRK.492  

Ook kwam de rechtstreekse werking van drie andere artikelen ter sprake, namelijk artikel 3, 23 en 40 

lid 1 IVRK. Echter, het was volgens Ruitenberg te voorbarig om de rechtstreekse werking van deze 

bepalingen op basis van de enkele uitspraken waarin zij besproken werden aan te nemen. Uit Onderzoek 

2003 kwam ook naar voren dat er geen enkele uitspraak was waarin de rechter oordeelde dat aan de 

rechtstreeks werkende verdragsbepalingen uit de memorie van toelichting geen rechtstreekse werking 

toekwam.493 In Onderzoek 2012 werd op basis van de onderzoeksresultaten geconcludeerd dat de 

volgende artikelen rechtstreeks werden toegepast: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 lid 2, 16, 18, 19, 20, 23, 37 en 40 

IVRK.494 Ook zijn aan een aantal artikelen de rechtstreekse werking onthouden: 3, 4, 6, 18, 19, 20, 24 

en 37 IVRK. Deze informatie kwam overigens slechts voort uit vijf uitspraken, in alle andere uitspraken 

werd de rechtstreekse werking in het midden gelaten. Hieruit volgt dat het voor een aantal artikelen nog 

steeds onduidelijk was of zij rechtstreeks konden worden toegepast. Verder werd artikel 10 lid 2 IVRK 

in de memorie van toelichting bij de Goedkeuringswet niet door de wetgever aangemerkt als een 

bepaling met rechtstreekse werking. De Graaf concludeert dat de toepassing van het IVRK wat betreft 

de rechtstreekse werking positief is, immers worden veel verdragsbepalingen rechtstreeks toegepast.495 

Uit Onderzoek 2015 volgt de conclusie dat alleen voor de artikelen 3, 7, 8, 12, 20, 37 en 40 IVRK kan 

worden aangenomen dat zij rechtstreeks werden toegepast. De rechtstreekse werking kwam zelden 

uitdrukkelijk aan bod.496 Ook in Onderzoek 2019 kwam de rechtstreekse werking zelden aan bod. In 

veel uitspraken was onduidelijk of het ingeroepen artikel volgens de rechter wel of geen rechtstreekse 

werking toekwam. Ik kan derhalve op basis van mijn onderzoeksresultaten hierover geen conclusies 

trekken. Alle resultaten samengenomen zijn uit de lijst van de wetgever aan de artikelen 7 lid 1, 8 lid 1, 

9, 12, 16, 37 en 40 lid 2 IVRK ook in de rechtspraak rechtstreekse werking toegekend. Ruitenberg gaf 

in Onderzoek 2003 aan dat ook de artikelen 13, 14, 15 en 30 IVKR, welke bepalingen destijds nog niet 

voor de rechter waren ingeroepen, en artikel 5, 8 lid 1, 9 lid 2, 4, 10 lid 1, 12 lid 1 en 2, 16 en 40 lid 1 

IVRK, de bepalingen waaraan destijds nog geen rechtstreekse werking was toegekend, in de toekomst 

wellicht wel door de rechter rechtstreeks zouden worden toegepast.497 Tot nog toe geldt dat alleen voor 

de artikelen 8 lid 1, 9, 10 lid 2, 12, 16 en 40 IVRK. Van de andere bepalingen is de rechtstreekse werking 

niet expliciet toegekend. In Onderzoek 2012 werd de conclusie getrokken dat het belang van de 

rechtstreekse werking van minder grote betekenis is dan men in eerste instantie zou denken.498 Volgens 

De Graaf heeft een rechtstreekse toepassing van het IVRK namelijk niet altijd het gewenste effect voor 

degene die het IVRK inroept. Daarnaast hebben de onderzoeksresultaten bewezen dat het IVRK ook via 

de verdragsconforme uitleg en toepassing een rol kunnen spelen in de rechtspraak. Mijn inziens wordt 

met het IVRK de bescherming van de rechten van het kind beoogd. Het uiteindelijke belang is dat de 

rechter rekening houdt met de uit het IVRK voortvloeiende verplichtingen. Zolang de rechter dit doet 

maakt het mijns inziens weinig uit of dit met rechtstreekse werking of verdragsconforme toepassing 

gebeurd. Gezien het vrij grote aantal uitspraken waarin de rechter ambtshalve naar het IVRK verwijst 

en derhalve in zijn oordeel betrekt, ben ik van mening dat de rechter oog heeft voor het IVRK en voldoet 

aan de strekking van dit verdrag.   

 

In Onderzoek 2012 was het De Graaf opgevallen dat het IVRK ook vaak werd gebruikt om een open 

norm of begrip uit het nationale recht nadere invulling te geven.499 Dit wordt ook wel reflexwerking 

genoemd. Met name bij artikel 3 en 20 IVRK zou reflexwerking vaak voorkomen. Naar artikel 3 en 20 

IVRK wordt verwezen om het begrip ‘het belang van het kind’ te concretiseren. Minderjarigen hebben 

op grond van deze bepalingen namelijk recht op duidelijkheid omtrent het opvoedperspectief en op 

continuïteit in de opvoedingssituatie. In Onderzoek 2019 vond ik het opvallend dat voor artikel 3 en 20 

 
492 Ruitenberg 2003, p. 143. 
493 Ruitenberg 2003, p. 143. 
494 De Graaf e.a. 2012, p. 77. 
495 De Graaf e.a. 2012, p. 79. 
496 De Graaf e.a. 2015, p. 59. 
497 Ruitenberg 2003, p. 146. 
498 De Graaf e.a. 2012, p. 79. 
499 De Graaf e.a. 2012, p. 80. 
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IVRK een standaardoverweging is gevormd. De standaardoverweging heeft dezelfde strekking als de 

hierboven genoemde toepassing van de reflexwerking van artikel 3 en 20 IVRK. De reflexwerking van 

het IVRK komt derhalve nog steeds voor.  

 

In Onderzoek 2003 werd geconcludeerd dat artikel 3, artikel 9, artikel 10, artikel 37 en artikel 7 IVRK 

het vaakst werden toegepast.500 Een beroep op het IVRK werd daarbij soms gehonoreerd, maar in de 

meeste gevallen werd geoordeeld dat geen sprake was van strijd met een verdragsverplichting uit het 

IVRK. In Onderzoek 2012 betrof het de artikelen 3, 7 en 20 IVRK.501 In Onderzoek 2015 ging het om 

de artikelen 3 (111 zaken), 20 (46 zaken), 9 (25 zaken) en 7 (23 zaken) IVRK.502 In Onderzoek 2019 

waren de drie meest voorkomende artikelen artikel 3 IVRK met 152 uitspraken en 12 conclusies van de 

Advocaat-Generaal, artikel 9 IVRK met 103 uitspraken en 3 A-G conclusies en artikel 20 IVRK met 56 

uitspraken en 2 conclusies. Artikel 3 staat hiermee met stip op nummer één.  

 

4.2 Artikelsgewijze vergelijking 

Door de onderzoeken artikelsgewijs te vergelijken is het eerste dat opvalt dat in Onderzoek 2019 een 

aantal artikelen niet in de jurisprudentie terugkwamen, terwijl zij wel in de andere onderzoeken 

voorkwamen. Het gaat om de artikelen: 1, 22, 26, 27, 28, 29, 38, 40 en 54 IVRK. Bij al deze bepalingen 

geldt dat ook al werden deze bepalingen in vorige onderzoeken wel in uitspraken gevonden, het vaak 

ging om slechts één uitspraak. Statisch gezien is het dan ook niet vreemd dat deze artikelen niet in de 

uitspraken van Onderzoek 2019 werden gevonden. Verder kwamen de artikelen 13, 17 en 34 IVRK voor 

het eerst in de rechtspraak voor. Voor artikel 13 en 17 IVRK geldt dat zij slechts eenmaal in een 

conclusie van Advocaat-Generaal Langemeijer voorkomen.503 In de conclusies werden voornamelijk 

artikel 12 IVRK (en de bijhorende General Comment nr. 12) besproken. Artikel 13 en 17 IVRK kwamen 

alleen ter sprake omdat in par. 80 van het General Comment een verband wordt gelegd met artikel 13 

en 17 IVRK. Echt inhoudelijk worden artikel 13 en 17 IVRK dus niet besproken. Ook artikel 34 IVRK 

komt niet uitgebreid ter bespreking. Het hof Amsterdam verwees slechts kort naar artikel 34 IVRK, 

omdat het belang van de minderjarige een gesloten uithuisplaatsing vorderde en Staten op basis van 

artikel 34 IVRK de plicht hebben om kinderen te beschermen tegen alle vormen van seksuele exploitatie 

en seksueel misbruik. In casu was namelijk sprake van een vermoeden van loverboy-problematiek. Dat 

de artikelen 13, 17 en 34 IVRK in Onderzoek 2019 wel in de rechtspraak werden gevonden is derhalve 

niet echt baanbrekend te noemen.  

 

Verder is, zoals al eerder werd aangekaart, artikel 3 IVRK in alle onderzoeken het meest voorkomend 

artikel, gezien de algemene formulering en ruime toepassing van het artikel is dit niet 

verbazingwekkend. Opvallend is wederom de standaardoverweging die voor artikel 3 IVRK 

geformuleerd is door het hof Arnhem-Leeuwarden.504 De standaardoverweging wordt dan wel letterlijk, 
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Leeuwarden 18 februari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1425; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 februari 
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dan wel in vergelijkbare bewoordingen ook door andere rechters overgenomen.505 Uit de onderzoeken 

2003, 2012 en 2015 blijkt niet dat reeds gebruik werd gemaakt van een standaardoverweging. Gezien 

de veelvuldige verwijzing en toepassing van artikel 3 IVRK valt over de rechtstreekse werking niet meer 

te twisten. De standaardoverweging van artikel 3 IVRK wordt ook voor artikel 20 IVRK gebruikt. Ook 

met betrekking tot de standaardoverweging voor artikel 20 IVRK bleek uit de Onderzoeken 2003, 2012 

en 2015 niet dat deze destijds al gevormd was. Bij deze conclusie moet ik wel de kanttekening maken 

dat het mogelijk is dat de standaardoverweging reeds eerder is gevormd, dat dit ook uit de 

onderzoeksresultaten van de andere onderzoeken volgt, maar dat de onderzoekers het niet 

noemenswaardig genoeg vonden om dit in het onderzoeksverslag op te nemen.  

 

Reeds in het onderzoek van 2003 werd door een rechter geoordeeld dat aan artikel 3 IVRK rechtstreekse 

werking toekomt.506 Waar in Onderzoek 2012 enkele rechters de rechtstreekse werking van artikel 3 

IVRK betwisten, wordt in Onderzoek 2015 geconstateerd dat geen enkele rechter de rechtstreekse 

werking van artikel 3 IVRK nog uitdrukkelijk betwisten. Uit de resultaten van Onderzoek 2019 kan met 

zekerheid worden geconcludeerd dat er geen enkele onzekerheid meer bestaat ten aanzien van de 

rechtstreekse werking van artikel 3 IVRK.   

 

Artikel 5 IVRK wordt in Onderzoek 2019 als argument gebruikt om de ontvankelijkheid van de 

verzoeker toe te staan. Zo stelde de advocaat van de minderjarige verzoeker dat zij in haar beroep moest 

worden ontvangen, omdat uit artikel 5 IVRK volgt dat minderjarigen “met het klimmen der leeftijd in 

toenemende mate in staat gesteld moeten worden de hun toekomende rechten zelfstandig uit te oefenen 

‘in a manner consistent with the evolving capacities of the child”.507 De rechter volgde dit standpunt 

helaas niet en verklaarde de minderjarige niet-ontvankelijk omdat het recht van de minderjarige op 

toegang tot de rechter reeds voldoende is gewaarborgd in de wet. De minderjarige kan namelijk indien 

zijn wettelijke vertegenwoordigers zijn belangen onvoldoende behartigen de rechter verzoeken om een 

bijzondere curator.  

 

Bij de gezamenlijke bespreking van de resultaten van de Onderzoeken 2003, 2012 en 2015 van artikel 

7 IVRK kwam naar voren dat in Onderzoek 2012 in de helft van de uitspraken het beroep op artikel 7 

IVRK faalde. In Onderzoek 2015 ging het om de meerderheid van de uitspraken. In Onderzoek 2019 

gaat het om minder dan een derde van de uitspraken. In meerdere uitspraken werd door de rechter 

aangegeven dat het recht van de minderjarige op naam en nationaliteit niet absoluut is en dat dit recht 

moest wijken voor rechten en vrijheden van anderen indien deze zwaarder wegen.508 509  Artikel 7 IVRK 

omvat meer dan enkel het recht om de naam van de ouders te vermogen vernemen. 510 Zo werd in een 

uitspraak uit Onderzoek 2019 geoordeeld dat de minderjarige op basis van artikel 3 en 7 IVRK belang 

heeft bij het hebben van een identiteit en van een juridische relatie met zijn vader. Waardoor de rechter 

een DNA-onderzoek gelastte om het vaderschap van de minderjarige te bepalen.511 Ook zou uit artikel 
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7 IVRK het recht om voor zover mogelijk zijn of haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd, 

volgen.512 Artikel 7 IVRK is echter niet bedoeld om in een situatie waarin het kind wel persoonlijk 

contact met zijn biologische vader wil, maar de vader dit niet wil, de omgang op grond van artikel 7 

IVRK aan de vader op te dwingen.513 Verder was artikel 7 IVRK een van de artikelen waarbij in 

Onderzoek 2019 de rechtstreekse werking wel kort werd benoemd. Tenslotte wordt artikel 7 IVRK ook 

door de Hoge Raad genoemd in zijn arrest van 18 maart 2016. In een zaak over omgang tussen een 

bekende spermadonor en de minderjarige verwees de Hoge Raad naar artikel 7 en 8 IVRK.514 “5.1.3 Uit 

het recht op private life, in het bijzonder het recht op persoonlijke identiteit, vloeit eveneens voort dat 

een kind het recht heeft te weten van wie het afstamt (EHRM 20 december 2007, 23890/02, EHRC 

2008/34). Dat recht is tevens gewaarborgd in de art. 7 en 8 IVRK.” In dit arrest werd door de Hoge 

Raad geoordeeld dat het belang van het kind om zijn verwekker te kennen voor kan gaan op de vrijheid 

van de ouders om zelf te mogen beslissen wanneer zij het kind willen voorlichten.  

 

Met verwijzing naar artikel 8 IVRK werd in een uitspraak uit Onderzoek 2012 een biologische vader 

van een minderjarige ontvankelijk verklaard in zijn verzoek tot ondertoezichtstelling van zijn kind 

teneinde omgang met het kind tot stand te kunnen brengen.515 In Onderzoek 2019 was sprake van een 

soortgelijke zaak. De rechtbank Den Haag verleende vervangende toestemming voor erkenning aan de 

vader van een minderjarige – bij dit verzoek deed de vader ook een verzoek om een zorgregeling vast 

te stellen en om de minderjarige onder toezicht te stellen.516 De rechtbank overwoog in beginsel dat de 

vader niet-ontvankelijk was in zijn verzoek om de minderjarige onder toezicht te stellen, maar de niet-

ontvankelijkverklaring zou in strijd zijn met de artikelen 7 en 8 IVRK, waardoor de man toch 

ontvankelijk werd verklaard. Opvallend hieraan is dat artikel 8 IVRK door rechters zodanig werd  

toegepast dat het de wettelijke mogelijkheden te boven kan gaan. Zo werd door rechtbank Amsterdam 

op basis van een ambtshalve verwijzing naar artikel 8 IVRK de geslachtsnaamwijziging van een 

minderjarige toegewezen, ondanks het feit dat hiervoor geen expliciete wettelijke grondslag bestond.517 

De rechtbank oordeelde dat er redenen waren om de geslachtsnaam van de minderjarige te wijzigen 

omdat de onmogelijkheid om de geslachtsnaam van de minderjarige te kunnen wijzigen een 

onrechtmatige inbreuk op artikel 8 IVRK (en artikel 8 EVRM) zou maken. De rechtbank nam ook in 

overweging dat door de afwijkende geslachtsnaam van de minderjarige en zijn vader binnen het gezin 

een ongewenst emotioneel onderscheid ontstond. Verder werd in een andere uitspraak over de 

geslachtsnaam van de minderjarigen de wettelijke verplichting om een naamskeuze te doen door de 

rechtbank Noord-Nederland terzijde gelaten omdat volgens de rechter de verplichte naamskeuze zijn 

doel in dit geval voorbijschoot.518  Het was in dit specifieke geval niet in het belang van de minderjarigen 

(inmiddels 10 en 11 jaar oud) dat binnen hun gezin een eenheid van naam zou bestaan. De minderjarigen 

ontlenen hun identificatie aan de achternamen zoals deze nu zijn, namelijk de ene minderjarige droeg 

de geslachtsnaam van moeder 1 en de andere minderjarige die van moeder 2. Het wijzigen van de 

geslachtsnaam van een van de kinderen zou derhalve in strijd zijn met artikel 8 IVRK.  

 

Het begrip ‘scheiding’ in artikel 9 IVRK riep onduidelijkheden op in de rechtspraak. Uit een uitspraak 

uit Onderzoek 2003 kwam voort dat het begrip ‘scheiding’ geen betrekking had tot het gescheiden 

houden van een ouder en het kind vanwege het weigeren van een verblijfsvergunning. 519 Artikel 9 IVRK 

zou geen verderstrekkende rechten bevatten dan artikel 8 EVRM. Het begrip ‘scheiding’ zou enkel zien 

op de scheiding van het kind met zijn ouders indien het kind door overheidsoptreden uit zijn 

gezinssituatie wordt gehaald. Volgens de annotator bij de uitspraak van rechtbank Den Haag heeft een 

lidstaat de positieve verplichting om te verzekeren dat ouders en hun kinderen niet tegen hun wil worden 

gescheiden en de enige uitzondering hierop is het geval waarin het belang van het kind meebrengt dat 

 
512 Gerechtshof Den Bosch 23 oktober 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:4398. 
513 HR 22 december 1995, NJ 1996 419 
514 HR 18 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:452. 
515 Rb. Groningen 2 augustus 2011, LJN BS7594 
516 Rechtbank Den Haag 16 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1835. 
517 Rechtbank Amsterdam 3 mei 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3005. 
518 Rechtbank Noord-Nederland 21 februari 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:583. 
519 Ruitenberg 2003, p. 131. 
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het van overheidswege uit zijn gezinssituatie wordt gehaald.520 In Onderzoek 2019 vond ik een zaak van 

het hof Amsterdam waar de rechter oordeelde dat hoewel de moeder een beroep deed op artikel 9 IVRK, 

dit artikel niet van toepassing was op de situatie omdat geen sprake zou zijn van een scheiding van ouder 

en kind dat voortvloeit uit een maatregel genomen door de Staat jegens een van de ouders.521 In deze 

zaak was de minderjarige in een perspectief biedend pleeggezin geplaatst. Het adres van het pleeggezin 

werd geheimgehouden voor de moeder. Het beroep van de moeder op artikel 9 IVRK richtte zich op de 

geheimhouding van het adres. De conclusie van het hof vond ik enigszins frappant omdat de 

minderjarige wel degelijk door een maatregel genomen door de Staat gescheiden wordt gehouden van 

de moeder en het geheimhouden van het adres van het pleeggezin droeg hieraan bij. Ik veronderstel dat 

het hof meende te bedoelen dat geen sprake was van schending van artikel 9 IVRK omdat de scheiding 

van de minderjarige en de moeder in het belang was van de minderjarige. De rechtbank Noord-

Nederland, eveneens uit Onderzoek 2019, overwoog dat een scheiding van een minderjarige met zijn 

ouders open moet staan voor rechterlijke toetsing.522 Verder kan volgens de rechtbank een scheiding van 

de minderjarige met zijn of haar ouders noodzakelijk zijn in het geval dat sprake is van misbruik of 

verwaarlozing van het kind door de ouders of wanneer de ouders gescheiden leven en de 

hoofdverblijfplaats bij een van de ouders wordt bepaald.  

 

Verder werd ook door de Hoge Raad naar artikel 9 IVRK verwezen. Uit Onderzoek 2015 volgde dat de 

Hoge Raad in een van zijn arresten expliciet naar artikel 9 lid 3 IVRK verwees om zijn beslissing te 

ondersteunen.523 Het recht van het kind om omgang met zijn ouder te hebben wordt voor wat het kind 

aangaat niet alleen in artikel 8 EVRM gewaarborgd maar  ook in artikel 9 lid 3 IVRK wordt dit 

gewaarborgd. In Onderzoek 2019 constateerde ik dat dit oordeel van de Hoge Raad in een 

standaardoverweging is opgenomen. De standaardoverweging luidt als volgt: 

“5.1 Een kind heeft recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke 

betrekking tot hem staat. Dit recht wordt, wat betreft de niet met het gezag belaste ouder en degene die 

in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat, gewaarborgd door artikel 8 EVRM en artikel 

1:377a lid 1 BW en, wat het kind aangaat, niet alleen door die laatstgenoemde bepaling, maar ook door 

artikel 9 lid 3 IVRK en artikel 24 lid 3 Handvest van de grondrechten van de EU. De rechter kan de niet 

met het gezag belaste ouder het recht op omgang met het kind uitsluitend ontzeggen op de in artikel 

1:377a lid 2 BW limitatief opgesomde gronden. 

5.2 Artikel 1:337a lid 3 BW bepaalt – voor zover hier van belang – dat de rechter het recht op omgang 

tussen de minderjarige en de ouder slechts ontzegt indien:  

a. de omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, 

of de ouder kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of het kind 

van 12 jaar of ouder van ernstige bezwaren tegen de omgang met zijn ouder heeft doen blijken, of 

omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.” 524  
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Tenslotte werd de rechtstreekse werking van artikel 9 IVRK nog eens in Onderzoek 2019 aangestipt 

door de rechtbank Overijssel die naar de memorie van toelichting bij de uitvoeringswet en de 

Nederlandse jurisprudentie verwees. 525  

 

Bij artikel 12 IVRK ging het voornamelijk om de vraag of de wettelijke regeling van het hoorrecht voor 

een minderjarige zoals geregeld in artikel 809 Rv in lijn was met artikel 12 IVRK. Artikel 12 IVRK 

begrenst het hoorrecht niet op basis van de leeftijd van de minderjarige, dit doet artikel 809 Rv wel. Dit 

verschil komt regelmatig aan de orde in de jurisprudentie, zo blijkt ook uit Onderzoek 2019. Uit de 

onderzoeken volgt ook dat bij de plicht om een minderjarige te horen het niet altijd nodig is om de 

minderjarige zelf te horen als bestuursinstantie zijnde.526 De mening van een minderjarige mag ook 

worden vertegenwoordigd door verschillende vertegenwoordigers en belangenbehartigers. Bij de 

beslissing om een minderjarige wel of niet in persoon en zelf te horen is het belangrijk om het belang 

van de minderjarige in het oog te houden. Zo werd bijvoorbeeld geoordeeld dat het horen van een 

minderjarige voor haar te belastend zou zijn omdat zij cognitieve en sociaal-emotionele beperkingen 

had en verder ook een kwetsbaar en beïnvloedbaar meisje was.527 Het horen van de minderjarige vormde 

een risico voor haar broze ontwikkeling. In een uitspraak uit Onderzoek 2012 werd op grond van artikel 

12 IVRK door de (vertegenwoordigers van de) minderjarige het recht om een verzoekschrift in te dienen 

ontleend.528  Dit werd door de rechter afgewezen. In Onderzoek 2019 probeerde een minderjarige aan 

artikel 12 IVRK het recht om een afschrift van alle gedingstukken in haar rechtsprocedure te ontlenen.529 

Advocaat-Generaal Langemeijer concludeerde dat artikel 12 IVRK de minderjarige alleen het recht 

geeft om te worden gehoord en dat dit niet betekent dat de minderjarige zonder tussenkomst van een 

vertegenwoordiger toegang moet hebben tot de gedingstukken.530 De Advocaat-Generaal verwees naar 

General Comment nr. 12 waar het recht op informatie voor de minderjarige uit volgt, maar dit ziet 

slechts op de informatie die het kind zou moeten ontvangen ter voorbereiding op het horen. De Hoge 

Raad heeft de conclusie gevolgd. Verder kwamen in Onderzoek 2019 twee uitspraken van het hof 

Arnhem-Leeuwarden voor waarin de rechter aan artikel 12 IVRK de bevoegdheid om conform het 

verzoek van de minderjarige een bijzondere curator te benoemen, ontleende.531 Het niet benoemen van 

een bijzondere curator zou in deze situaties in strijd zijn met artikel 12 lid 2 IVRK. Het hof Arnhem-

Leeuwarden wees in drie gevallen hetzelfde verzoek af, omdat hier geen sprake was van een 

belangenstrijd.532 Bij een gezagswijzigingsprocedure bij het hof Arnhem-Leeuwarden kwam de vraag 

op of de minderjarige middels een informele rechtsingang het eenhoofdig gezag van de moeder en ook 

de hoofdverblijfplaats bij de moeder, naar de vader kon laten wijzigen terwijl de vader nooit het gezag 

heeft gehad.533 Het hof Arnhem-Leeuwarden was van mening dat de wet in dit geval geen ruimte biedt 

voor analoge toepassing van artikel 1:251a lid 4 BW jo artikel 12 IVRK. In de situatie waarin nooit 

sprake is geweest van gezamenlijk gezag, zou indien de minderjarige een eigen rechtsgang had waardoor 

de minderjarige een verzoek kan doen tot gezagswijziging, de ouder die nooit het gezag heeft 

uitgeoefend met het gezag belast worden, zonder dat hij er zelf om verzocht heeft. Het hof is van mening 

dat de wetgever om deze reden uitdrukkelijk heeft gekozen voor de mogelijkheid tot het doen van een 

verzoek zoals bedoeld in artikel 1:251c lid 1 BW enkel open te stellen voor de ouder zonder gezag. De 

rechtbank Amsterdam heeft een informeel verzoek tot gezamenlijk gezag wel toegewezen, hiertegen 

werd hoger beroep ingesteld.534 Het hof Amsterdam bevestigde dat de kinderrechter de bevoegdheid had 
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om in de situatie waarin niet eerder over het gezamenlijk gezag was beslist, een informeel verzoek tot 

gezamenlijk gezag toe te wijzen. Op basis van deze uitspraken kan geconcludeerd worden dat aan artikel 

12 IVRK steeds meer rechten dan alleen het hoorrecht voor de minderjarige worden ontleend.  

 

4.3 Resultaten en conclusies  
In Onderzoek 2003 werd geconcludeerd dat het aantal gevonden uitspraken zeer mager was met in totaal 

75 uitspraken in een periode van zeven jaar.535 Hierbij speelde een rol dat in de meeste rechterlijke 

beslissingen betreffende minderjarigen een beroep op toepassing van een of meer artikelen uit het IVRK 

niet nodig zou zijn geweest, daarnaast is het aannemelijk dat ook in de niet gepubliceerde uitspraken 

naar het IVRK werd verwezen, bijvoorbeeld naar artikel 3 IVRK. Tenslotte heeft elk nieuw 

mensenrechtenverdrag enige tijd nodig om te integreren in de rechtspraak. Bij het EVRM duurde dit 

bijvoorbeeld 25 jaar voordat zij een rol ging spelen in de Nederlandse rechtspraak. Daarbij speelt ook 

een rol dat juist nu de rechtspraak vertrouwd is geraakt met het EVRM, sneller een beroep op het EVRM 

wordt gedaan waarbij het IVRK slechts als ondersteunend standpunt wordt gezien. In het onderzoek is 

duidelijk geworden dat het IVRK in de zeven jaar na inwerktreding als een bron voor de verdere 

ontwikkeling van de Nederlandse jeugdrecht is erkend.  

 

In Onderzoek 2012 wordt geconcludeerd dat de toepassing van het IVRK in de rechtspraak voor het 

personen- en familierecht positief is gebleken.536 Voor een groot deel van de verdragsbepalingen geldt 

namelijk dat deze rechtstreeks doorwerken of anders verdragsconform worden toegepast. De toepassing 

van het IVRK vindt vooral door de lagere rechters plaats. De rechter verwijst ook vaak ambtshalve naar 

het IVRK, dit betekent dat de rechter zich conformeert aan de verplichtingen uit het IVRK. Ook de 

Advocaat-Generaal heeft oog voor het IVRK in zijn conclusies. Deze conclusies hebben dan ook een 

rol gespeeld in de ontwikkeling van het IVRK in de rechtspraak. De Hoge Raad is echter terughoudend 

geweest bij de toepassing van het IVRK. In de meeste Hoge Raad arresten wordt het cassatieberoep niet 

in behandeling genomen. En in de behandelde zaken oordeelt de Hoge Raad dat het beroep op het IVRK 

niet slaagt.  

 

In Onderzoek 2015 wordt geconcludeerd dat het IVRK voor Nederland een toenemende meerwaarde 

heeft.537 Rechters hebben de voorkeur voor een verdragsconforme uitleg en toepassing. De verklaring 

hiervoor zou kunnen liggen in het idee “dat de rechter hiermee niet het primaat van de wetgever zou 

aantasten”.538 Positief is dat het IVRK in toenemende mate wordt ingeroepen door procespartijen. Ook 

de rechter verwijst in toenemende mate ambtshalve naar het IVRK.  

 

In Onderzoek 2019 kwam de terughoudendheid van de Hoge Raad opnieuw naar voren. Van de 18 

conclusies van de Advocaat-Generaal werd vervolgens slechts in één arrest van de Hoge Raad het IVRK 

besproken.539 In de lagere rechtspraak werd wisselend met het IVRK omgegaan waardoor geen 

bestendige lijn ontdekt kon worden in de verschillende uitspraken. Wel is duidelijk dat het IVRK een 

rol speelt in de rechtspraak. Rechters houden in hun beoordelingen op de een of andere manier, hoe 

summier ook, rekening met het IVRK. Rechters zijn verder van mening dat bepaalde verdragsrechtelijke 

verplichtingen reeds in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd waardoor in sommige geschillen 

niet ook apart nog aan het IVRK getoetst hoeft te worden.  

 

Zoals ook in Onderzoeken 2012 en 2015 naar voren kwam is het onderscheid tussen de rechtstreekse 

werking en de verdragsconforme toepassing niet altijd even goed te maken. In Onderzoek 2019 kwam 

naar voren dat de rechtstreekse werking slechts in een paar uitspraken werd behandeld. En slechts drie 

artikelen kwamen voor de bespreking van rechtstreekse werking in aanmerking, te weten artikel 7, 9 en 

18 IVRK.  

 

 
535 Ruitenberg 2003, p. 147. 
536 De Graaf e.a. 2012, p. 79. 
537 De Graaf e.a. 2015, p. 61. 
538 De Graaf e.a. 2015, p. 1. 
539 Hoge Raad 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3535. 
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4.3 Voorspellingen in de literatuur 
In de loop der jaren is in de literatuur veel geschreven over de rol van het IVRK in de Nederlandse 

rechtspraak. De drie onderzoeken naar de toepassing van het IVRK zijn ook vaak aanleiding geweest 

voor deze artikelen. In een aantal artikelen worden de onderzoeksresultaten verder uitgelegd en voorzien 

van commentaar.  

 

Zo wordt in ‘De Dynamiek van het Kinderrechtenverdrag’ opgemerkt dat een uitspraak van de Raad 

van State van 5 februari 2002 opmerkelijk is.540 De Raad van State oordeelde dat het IVRK geen 

aanspraken voor kinderen wier ouders op grond van de Nederlandse vreemdelingenwet en regelgeving 

geen verblijf wordt toegestaan, in het leven riep. Meeuwese heeft grote moeite met deze uitspraak, omdat 

volgens hem de Raad van State weinig begrip lijkt te tonen voor de essentie van het IVRK.541 De Raad 

van State maakt de rechtspositie van het kind namelijk volledig afhankelijk van de (verblijfsrechtelijke) 

positie van de ouders. Meeuwese is echter wel tevreden over het feit dat het IVRK een rol is gaan spelen 

in de rechtspraak, maar is dus ontevreden over de inhoudelijke uitkomst daarvan.542  

 

Ruitenberg schrijft in 2004 dat het IVRK nog maar weinig wordt gebruikt.543 De reden hiervoor ligt in 

het feit dat het IVRK destijds nog relatief jong was. Het EVRM heeft ook jaren nodig gehad voordat zij 

een substantiële rol is gaan spelen in de rechtspraak.544 Daarnaast zou men in de rechtspraktijk ervan 

uitgaan dat het IVRK geen verderstrekkende rechten bevat dan het EVRM.545 In hetzelfde artikel schrijft 

Ruitenberg dat hoewel de rechter de rechtstreekse werking van het IVRK in het midden laat, de rechters 

in een groot aantal zaken toch rekening houden met de strekking van het IVRK.546 Ruitenberg 

voorspelde verder dat in de toekomst aan diverse bepalingen van het IVRK rechtstreekse werking zal 

worden toegekend, waardoor het IVRK vaker gebruikt zal worden in de rechtspraak. Dit zou met name 

gelden voor de bepalingen uit de memorie van toelichting waarbij de wetgever van mening was dat aan 

die bepalingen rechtstreekse werking toekwam, maar Ruitenberg voorspelde ook dat ook aan andere 

bepalingen de rechtstreekse werking kan worden toegekend.547 Het IVRK vormde volgens Ruitenberg 

voor de Nederlandse rechtspraak een uitdaging, zij hoopte dat de rol van het IVRK net zo groot en 

vanzelfsprekend zou worden als dat van het EVRM.548 

 

Van Emmerik heeft in 2005 onderzoek gedaan naar de doorwerking van het IVRK in de rechtspraak in 

de periode van 2002 tot 2005.549 Hij constateerde dat diverse bepalingen van het IVRK naast het EVRM 

ook een zelfstandige betekenis hebben.550 De belangen van het kind zijn bij het IVRK een primaire 

overweging en hiermee onderscheidt het IVRK zich van het EVRM.551 Van Emmerik concludeerde 

verder dat niet alleen de rechter maar ook het bestuur en de wetgever gebonden zijn aan de bepalingen 

van het IVRK, ongeacht het feit of zij wel of geen rechtstreekse werking hebben.552 Van Emmerik 

benadrukte ook dat de invloed van het IVRK niet alleen kan worden afgemeten aan het aantal keer dat 

met succes een beroep wordt gedaan op het IVRK, maar dat ook sprake kan zijn van een preventieve 

werking van het IVRK.553 Al met al is Van Emmerik ondanks enkele opmerkingen over de doorwerking 

van het IVRK, niet ontevreden over de rol van het IVRK. Van Emmerik sprak de hoop uit dat de 

toepassing van het IVRK zich nog verder zal ontwikkelen. Hij sloot zijn artikel dan ook af met: “Ik ben 

 
540 Meeuwese 2004, § 5 en RvS 5 februari 2002, LJN-nummer AF6066, zaaknr. 200106218/1. 
541 Meeuwese 2004, § 5. 
542 Meeuwese 2004, § 5. 
543 Ruitenberg 2004, § 2. 
544 Ruitenberg 2004, § 2. 
545 Ruitenberg 2004, § 9.  
546 Ruitenberg 2004, § 5.3. 
547 Ruitenberg 2004, § 8. 
548 Ruitenberg 2004, § 9. 
549 In deze scriptie is geen aandacht besteed aan dit onderzoek omdat het onderzoek dezelfde periode als het 

Onderzoek van 2002 omvatte.  
550 Van Emmerik 2005, § 4.  
551 Van Emmerik 2005, § 4. 
552 Van Emmerik 2005, § 4. 
553 Van Emmerik 2005, § 4. 
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dan ook zeer benieuwd hoe het IVRK zich de komende tien jaar verder ontwikkelt in de Nederlandse 

rechtspraak.”554  

 

Liefaard was in 2010 van mening dat het IVRK onvoldoende werd gebruikt.555 Hij merkte op dat het 

IVRK relatief jong was en ondanks het feit dat in toenemende mate naar het IVRK werd verwezen in 

de rechtspraak, het IVRK nog niet ten volle potentie werd benut. Dit zou komen door de onbekendheid 

met de inhoud en implicaties van de diverse IVRK-bepalingen. Daarnaast speelde ook mee dat het IVRK 

geen internationale klachtenprocedure kende. De afwezigheid van een internationale klachtenprocedure 

brengt met zich mee dat weinig richting wordt gegeven aan de interpretatie van de bepalingen van het 

IVRK, zowel afzonderlijk als in samenhang met nationale wet- en regelgeving. Het ontbreken van een 

internationale klachtenprocedure brengt ook mee dat noch lagere rechters, noch de Hoge Raad hoeven 

te vrezen voor een (juridische) tik op de vingers.556 Liefaard is van mening dat de General Comments in 

dit kader onvoldoende zijn, hoewel zij van grote waarde voor de in interpretatie van het IVRK en de 

verwezenlijking van kinderrechten op nationaal niveau zijn, worden de General Comments in de 

Nederlandse rechtspraak maar nauwelijks gebruikt. Ook hier lijkt de reden in de onbekendheid van de 

General Comments te liggen. Liefaard schrijft het onvoldoende toepassen van het IVRK ook toe aan het 

gezag van het VN-Comité, deze is volgens hem nog onvoldoende erkend.557  

 

Pulles en Wörst schreven in hun artikel ‘De Doorwerking van het IVRK: de wetgever geeft het 

voorbeeld.’ dat een beroep op het IVRK nog te wisselend en onvoorspelbaar uitpakt voor de 

rechtzoekenden.558 Dit zou zorgen voor rechtsonzekerheid, kan de schijn van willekeur opwekken en 

zou ook op gespannen voet staan met het leerstuk van de rechtstreekse werking.559 Volgens Pulles en 

Wörst is deze inconsistentie in de rechtspraak volstrekt onnodig omdat de rechtstreekse werking van 

veel artikelen van het IVRK vanaf de inwerktreding al aannemelijk is gemaakt.560 Als verklaring van de 

inconsistentie in de rechtspraak overwegen Pulles en Wörst het standpunt dat het IVRK nog moet 

inburgeren in de Nederlandse rechtspraak.561 Zij zijn van mening dat deze verklaring niet meer opgaat 

nu op het moment dat zij hun artikel schreven, reeds 17 jaar verstreken zijn sinds de inwerktreding van 

het IVRK.562 Een tweede verklaring zou liggen in het feit dat verschillende artikelen van het IVRK niet 

het karakter hebben van een klassiek individueel vrijheidsrecht, maar dat van een sociaal grondrecht.563 

Waar een klassiek individueel vrijheidsrecht gemakkelijk bij de rechter kan worden afgedwongen, is 

een sociaal grondrecht veel algemener geformuleerd. De wetgever dient het sociale grondrecht eerst 

verder uit te werken voordat een rechter deze kan toepassen. Pulles en Wörst merken echter op dat de 

wetgever in de memorie van toelichting bij de Goedkeuringswet al heeft aangegeven welke bepalingen 

naar zijn mening rechtstreekse werking heeft. Deze verklaring gaat derhalve ten aanzien van die 

bepalingen niet op. Een derde verklaring zou de contextuele benadering van de rechtstreekse werking 

van rechters kunnen zijn.564 Aan een verdragsartikel wordt dan geen rechtstreekse werking toegekend, 

maar kan afhankelijk van de omstandigheden van het geval toch rechtstreeks worden toegepast door de 

rechter. Deze contextuele benadering wordt vaak toegepast als sprake is van politiek gevoelige aspecten. 

Juist om deze reden kan volgens Pulles en Wörst geen sprake zijn van de contextuele benadering omdat 

de wetgever de rechtstreekse werking van de artikelen in de memorie van toelichting reeds heeft 

aanvaard. Een vierde verklaring is dat de strekking van de bepalingen uit het IVRK reeds in andere 

bekendere verdragen zijn opgenomen, waardoor men niet aan het IVRK toekomt.565 Tenslotte wordt als 

vijfde verklaring gegeven dat de strekking van de bepalingen van het IVRK reeds in het nationale recht 

 
554 Van Emmerik 2005, § 4. 
555 Liefaard 2010.  
556 Liefaard 2010. 
557 Liefaard 2010. 
558 Pulles en Wörst 2012, § 1.  
559 Pulles en Wörst 2012, § 1. 
560 Pulles en Wörst 2012, § 1. 
561 Pulles en Wörst 2012, § 4.  
562 Pulles en Wörst 2012, § 4. 
563 Pulles en Wörst 2012, § 4. 
564 Pulles en Wörst 2012, § 4. 
565 Pulles en Wörst 2012, § 4. 
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is omvat.566 Pulles en Wörst vragen zich dan ook af of het IVRK wel wat toevoegt aan de rechtspraak.567 

Zij zijn van mening dat het IVRK wel degelijk iets toevoegt aan de rechtspraak. Ten eerste heeft het 

IVRK een speciaal karakter omdat dit verdrag specifiek op kinderen is toegesneden. Andere 

rechtsbronnen hebben deze focus niet. Het IVRK heeft hiermee een lex specialis karakter. En ten tweede 

kan het IVRK ook een rol spelen bij de interpretatie van bijvoorbeeld het nationale recht.568  

 

Tenslotte bespreken Limbeek en Bruning de resultaten van de onderzoeken 2003, 2012 en 2015 in hun 

artikel “Two decades of the CRC in Dutch Case Law”.569 Zij waarschuwen ervoor dat rechters het IVRK 

niet moeten toepassen enkel omdat de rechten van het kind beschermd dienen te worden.570 Het 

toepassen van het IVRK mag niet ten koste gaan van andere rechten die ook hun weerslag hebben op 

het belang van het kind. Derhalve zou niet alleen het IVRK steeds toepassing moeten vinden, maar ook 

andere verdragen en rechtsbronnen moeten in overweging worden genomen. Het IVRK is erg gericht 

op het belang van het kind waardoor andere belangen, die eveneens belangrijk zijn voor het kind, in 

gevaar kunnen komen. Limbeek en Bruning verwijzen naar de General Comments, jurisprudentie van 

andere mensenrechten instanties en andere beslissingen van het Comité voor verdere handvatten voor 

de toepassing van het IVRK. De rechtspraktijk zou voorgelicht moeten worden over de toepassing van 

het IVRK, zodat zij het IVRK op een onderbouwde manier kunnen inroepen waarbij zij ook rekening 

houden met andere verdragsrechtelijke rechten en verplichtingen die meespelen in het belang van het 

kind.571  

 

Reflectie  
In de literatuur werd aangekaart dat het IVRK nog te weinig toepassing vond in de rechtspraak. Mijns 

inziens kan tegenwoordig niet meer gezegd worden dat het IVRK te weinig toepassing vindt. Echter is 

nog steeds sprake van inconsistentie in de inhoudelijke uitkomst hiervan. Het is nog steeds lastig om 

een bestendige lijn te trekken met betrekking tot de toepassing van het IVRK. Het IVRK speelt 

tegenwoordig wel degelijk een rol. Rechters houden in hun oordeel, al dan niet met rechtstreekse 

toepassing, rekening met het IVRK. Gezien de vele zaken waarin het IVRK door de rechtzoekende partij 

wordt ingeroepen, ben ik van mening dat men ook niet meer uitgaat van het idee dat het IVRK geen 

verderstrekkende rechten bevat dan het EVRM. Wel wordt een beroep op het IVRK vaak tezamen met 

een beroep op het EVRM gedaan.  

 

De rechtstreekse werking van de meeste bepalingen zijn echter nog steeds onduidelijk, in die zin dat 

deze niet expliciet zijn uitgesproken. De voorspelling van Ruitenberg is derhalve niet verwezenlijkt. 

Gezien de verdragsconforme toepassing en uitleg, zowel expliciet als impliciet, lijkt mij het echter 

overbodig om grote waarde te hechten aan de vraag of bepaalde verdragsbepalingen wel of niet 

rechtstreeks werken. Net als Van Emmerik ben ik van mening dat de invloed van het IVRK niet alleen 

kan worden afgemeten aan het aantal keer dat met succes een beroep wordt gedaan op het IVRK, of 

zelfs aan de vraag of het IVRK rechtstreekse werking heeft. Mijns inziens is de toepassing van het IVRK 

ook succesvol indien in de rechtspraak rekening wordt gehouden met de strekking van de bepalingen uit 

het IVRK. Naar mijn mening wordt hieraan voldaan in de rechtspraak. Rechtzoekenden zijn bekend met 

het IVRK en doen regelmatig een beroep op het IVRK en rechters betrekken het IVRK bij hun oordeel.  

 

Gezien de inwerktreding van het derde Facultatieve Protocol ben ik benieuwd naar de invloed van deze 

klachtenprocedure op de Nederlandse rechtspraak (hoewel Nederland het Protocol nog moet 

implementeren). Verder lijkt het erop dat men in de rechtspraak meer oog krijgt voor de General 

Comments, aangezien hier in enkele uitspraken naar verwezen wordt. De vraag blijft of de General 

Comments daarmee voldoende gebruikt worden.  

 

 
566 Pulles en Wörst 2012, § 4. 
567 Pulles en Wörst 2012, § 4. 
568 Pulles en Wörst 2012, § 4. 
569 Limbeek en Bruning 2015. 
570 Limbeek en Bruning 2015, p. 100.  
571 Limbeek en Bruning 2015, p. 103.  
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Met Pulles en Wörst ben ik van mening dat het IVRK wel degelijk iets toevoegt aan de rechtspraak. Het 

IVRK wordt bijvoorbeeld gebruikt om invulling te geven aan het begrip ‘het belang van het kind’. 572 

Verder heeft het IVRK naar mijn mening al een toegevoegde waarde als de rechter in zijn oordeel het 

geschil ook belicht vanuit het oogpunt van de minderjarige. De waarschuwing van Limbeek en Bruning 

– dat rechters het IVRK niet enkel en blind moeten toepassen omdat de rechten van het kind beschermd 

dienen te worden en waarbij andere rechten uit het oog worden verloren – is terecht, maar gezien de 

uitspraken uit de verschillende onderzoeken lijken de rechters zich bewust van dit gevaar. Gebleken is 

namelijk dat het IVRK wel een rol speelt in de rechtspraak, maar dat deze zelden doorslaggevend is 

voor het oordeel van de rechter.  

 

Ik concludeer dat hetgeen in de literatuur is aangekaart en hierboven is beschreven nog steeds relevant 

is voor de rechtspraak waar het de toepassing van het IVRK betreft. Latere jurisprudentie heeft deze 

bezwaren nog niet kunnen wegnemen.

 
572 HR 5 december 2014, ECLI:NL:PHR:2014:2281; HR 7 april 2017, ECLI:NL:PHR:2017:288. 
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Conclusie  
 

In deze scriptie heb ik onderzoek gedaan naar de toepassing van het IVRK in de Nederlandse rechtspraak 

in de periode van 1 september 2014 tot 1 januari 2019. Mijn onderzoeksvraag was: “Op welke wijze 

werkt het IVRK door in de Nederlandse rechtspraak in de periode van 1 september 2014 1 januari 

2019?” Met de keuze voor deze tijdsperiode sluit ik aan bij de einddatum van het vorig onderzoek.  

 

In hoofdstuk 1 heb ik eerst de algemene kenmerken van het IVRK besproken. Daarbij heb ik ook 

beschreven wat de rol van het IVRK voor de Nederlandse rechtspraktijk kan betekenen. Hieruit volgt 

dat het voor de Nederlandse rechtspraktijk in beginsel belangrijk is om te bepalen of het IVRK 

rechtstreeks werking heeft. In hoofdstuk 2 heb ik de onderzoeksresultaten van de voorgaande 

onderzoeken: Onderzoek 2003, Onderzoek 2012 en Onderzoek 2015 besproken. Hierbij heb ik alleen 

de onderzoeksresultaten die betrekking hadden op het personen- en familierecht behandeld. In alle drie 

onderzoeken stond de vraag naar de toepassing van het IVRK centraal. Het meest opvallend is dat het 

aantal zaken waarin naar het IVRK verwezen wordt exponentieel was toegenomen. Ook werden steeds 

meer verschillende bepalingen voor de rechter ingeroepen. Het is een positieve zaak dat het aantal 

verwijzingen naar het IVRK blijft toenemen. In hoofdstuk 3 kwamen de onderzoeksresultaten van mijn 

eigen jurisprudentieonderzoek ter sprake. De exponentiële groei van het aantal verwijzingen naar het 

IVRK zette zich helaas niet voort in deze periode, maar positief is dat het aantal uitspraken gelijk is 

gebleven aan het aantal uit Onderzoek 2015. Dit betekent immers dat de rechtskracht van het IVRK niet 

is teruggelopen sinds het onderzoek uit 2015. Verder was opvallend dat de rechtstreekse werking van 

het IVRK amper nog ter sprake kwam. Tenslotte werden in hoofdstuk 4 de onderzoeksresultaten van 

alle vier onderzoeken met elkaar vergeleken. Hieruit kwam naar voren dat de ontwikkeling van het 

IVRK wat betreft de statistieken bestendig is gebleven. Lagere rechters zijn nog altijd de hoofdspelers 

met betrekking tot het IVRK in de rechtspraak. De Hoge Raad daarentegen speelt maar een kleine rol.  

 

Het belang van dit jurisprudentieonderzoek – en ook haar voorgangers – is steeds het in kaart brengen 

van (de ontwikkeling van) de doorwerking van het IVRK geweest. Door in kaart te brengen of en hoe 

het IVRK in de rechtspraak doorwerkt, kan de invloed van het IVRK worden gemeten. Het zou zonde 

zijn als het IVRK in de praktijk een dode letter blijkt te zijn. Met de onderzoeksresultaten van vier 

jurisprudentieonderzoeken over een periode van ruim 24 jaar, kunnen op basis hiervan conclusies 

worden getrokken. De rol van het IVRK in de rechtspraak lijkt gezien het aantal verwijzingen te zijn 

gestabiliseerd. Waar in de beginperiode voornamelijk de rechtstreekse doorwerking van bepalingen van 

het IVRK wordt besproken, wordt het IVRK nu voornamelijk inhoudelijk bij de zaak betrokken en 

vormt de al dan niet rechtstreekse werking van het IVRK geen obstakel meer. Ook is gebleken dat niet 

alleen het volume van de verwijzingen is toegenomen, maar ook dat de reikwijdte van het IVRK is 

toegenomen. Zo werden in elk opvolgend onderzoek verwijzingen naar verdragsbepalingen gevonden, 

welke in de verwijzingen van de voorgaande onderzoeken niet voorkomen. Artikel 3 IVRK is steeds de 

verdragsbepaling geweest waarnaar het meest werd verwezen. Gezien de algemene strekking en 

bewoordingen van artikel 3 IVRK is dat niet verrassend. Hoewel de lagere rechters de hoofdspelers zijn 

met betrekking tot het IVRK in de rechtspraak kan op basis van de uitspraken geen bestendige lijn 

ontdekt worden ten aanzien van de manier waarop de rechter met het IVRK omgaat. Rechters zijn zich 

bewust van het bestaan van het IVRK en van de rechten van het kind die hieruit volgen. Het IVRK wordt 

derhalve door de rechter erkend en heeft ook een juridisch bestaan. Ook is gebleken dat de General 

Comments van het Comité van de rechten van het Kind een rol zijn gaan spelen in de rechtspraak. Er 

wordt met name door de Advocaten-Generaal naar de General Comments verwezen voor de uitleg van 

een bepaald begrip uit het IVRK, zoals bijvoorbeeld ‘het belang van het kind’. Aangezien de General 

Comments door het Comité bedoeld zijn als richtlijnen voor de interpretatie van verschillende 

bepalingen van het IVRK, is het positief dat in de praktijk naar de General Comments worden verwezen. 

De General Comments worden hiermee als rechtsbron erkend.  

 

In antwoord op mijn onderzoeksvraag: Het IVRK speelt zeker een rol in de Nederlandse rechtspraak. 

Waar in Onderzoek 2003 werd geconcludeerd dat de doorwerking van het IVRK nog maar mager was, 

kan dit sinds Onderzoek 2012 niet meer geconcludeerd worden. Net als andere verdragen heeft het IVRK 
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na verloop van tijd voor zichzelf een rol veroverd in de rechtspraak. In vrijwel alle onderzoeken zijn de 

onderzoekers positief gezind wat betreft de ontwikkeling van de doorwerking van het IVRK. Het IVRK 

werkt door in de rechtspraak, maar het is niet altijd even duidelijk of dit de rechtstreekse werking of 

verdragsconforme toepassing betreft. De verdragsconforme toepassing lijkt wel vaker voor te komen in 

de rechtspraak. De rechtstreekse werking wordt namelijk vaak in het midden gelaten. In de ene zaak 

heeft de toepassing van het IVRK wel het gewenste resultaat voor de rechtzoekende die naar het IVRK 

verwees, maar in de meeste zaken werpt het beroep op het IVRK geen vruchten af. Vaak verwijst de 

rechter ambtshalve naar een bepaling uit het IVRK en verklaart rekening te hebben gehouden met de in 

die bepaling opgenomen plichten van de Staat alsmede de rechten van het kind. Helaas heeft het IVRK 

slechts in enkele zaken een doorslaggevende betekenis. Verder laten rechters het beroep op het IVRK 

ook vaak onbesproken. Dit alles leidt tot de conclusie dat het IVRK vaak en veelzijdig wordt toegepast 

in de rechtspraak, maar met wisselend resultaat. Gezien de verschillende wijzen waarop het IVRK  wordt 

toegepast kan derhalve de conclusie worden getrokken dat het IVRK dynamisch is. 
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Bijlage 1 – Overzicht uitspraken op jaar en instantie  
 

2014 

Rechtbank  

1. Rechtbank Overijssel 28 november 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:7047. 

2. Rechtbank Den Haag 19 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:16690. 

 

Gerechtshof  

1. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 september 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:7443. 

2. Gerechtshof Den Haag 1 oktober 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:3708. 

3. Gerechtshof Amsterdam 7 oktober 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4374. 

4. Gerechtshof Den Bosch 23 oktober 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:4398. 

5. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 oktober 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8176. 

6. Gerechtshof Den Bosch 30 oktober 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:4508. 

7. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 oktober 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8270. 

8. Gerechtshof Den Haag 5 november 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:3730. 

9. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 december 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:9647. 

10. Gerechtshof Den Bosch 11 december 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:5231. 

11. Gerechtshof Amsterdam 16 december 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5810. 

 

HR  

1. Parket bij de Hoge Raad 3 oktober 2014, ECLI:NL:PHR:2014:1854. 

2. Hoge Raad 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3535. 

3. Parket bij de Hoge Raad 5 december 2014, ECLI:NL:PHR:2014:2281. 

 

2015  

Rechtbank  

1. Rechtbank Den Haag 26 januari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:751. 

2. Rechtbank Rotterdam 13 februari 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:1660. 

3. Rechtbank Noord-Nederland 24 februari 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:813. 

4. Rechtbank Den Haag 4 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:16279. 

5. Rechtbank Amsterdam 23 juni 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:6658. 

6. Rechtbank Noord-Nederland 15 juli 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:3860. 

7. Rechtbank Den Haag 17 juli 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:9000. 

8. Rechtbank Overijssel 1 oktober 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:5764. 

9. Rechtbank Rotterdam 6 november 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:8129. 

10. Rechtbank Overijsel 31 december 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:5820. 

 

Gerechtshof  

1. Gerechtshof Den Bosch 15 januari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:81. 

2. Gerechtshof Den Haag 18 februari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:260. 

3. Gerechtshof Den Haag 25 februari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2250. 

4. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 maart 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1721. 

5. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 maart 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1955. 

6. Gerechtshof Den Haag 18 maart 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:586. 

7. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2137. 

8. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 maart 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2624. 

9. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 maart 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2625. 

10. Gerechtshof Den Haag 1 april 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:829. 

11. Gerechtshof Den Bosch 30 april 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1606. 

12. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 mei 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3322. 

13. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 mei 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3550. 

14. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 juni 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3994. 

15. Gerechtshof Den Bosch 11 juni 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:2115. 



 91 

16. Gerechtshof Den Haag 25 juni 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2026. 

17. Gerechtshof Amsterdam 28 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3112. 

18. Gerechtshof Amsterdam 28 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3114. 

19. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6372. 

20. Gerechtshof Den Bosch 13 augustus 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3219. 

21. Gerechtshof Amsterdam 1 september 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3593. 

22. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 september 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6544. 

23. Gerechtshof Den Bosch 24 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3764. 

24. Gerechtshof Amsterdam 29 september 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4056. 

25. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 oktober 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7965. 

26. Gerechtshof Den Bosch 12 november 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4450. 

27. Gerechtshof Amsterdam 24 november 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4942. 

28. Gerechtshof Den Haag 16 december 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3551. 

29. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:9721. 

30. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:10103. 

31. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:10104. 

 

HR 

1. Parket bij de Hoge Raad 9 juni 2015, ECLI:NL:PHR:2015:1692. 

2. Parket bij de Hoge Raad 20 juni 2015, ECLI:NL:PHR:2015:2004. 

3. Parket bij de Hoge Raad 26 juni 2015, ECLI:NL:PHR:2015:991. 

4. Parket bij de Hoge Raad 7 november 2015, ECLI:NL:PHR:2015:2343. 

 

2016  

Rechtbank  

1. Rechtbank Amsterdam 13 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:119. 

2. Rechtbank Den Haag 1 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:909. 

3. Rechtbank Den Haag 16 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1835. 

4. Rechtbank Noord-Holland 30 maart 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:2528. 

5. Rechtbank Den Haag 1 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:3767. 

6. Rechtbank Overijssel 14 april 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:1796. 

7. Rechtbank Den Haag 15 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:9442. 

8. Rechtbank Overijssel 18 juli 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:3229. 

9. Rechtbank Gelderland 19 juli 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:6998.  

10. Rechtbank Oost-Brabant 27 juli 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:4105. 

11. Rechtbank Noord-Holland 10 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:6690. 

12. Rechtbank Den Haag 18 augustus 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10145. 

13. Rechtbank Overijssel 24 augustus 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4870. 

14. Rechtbank Oost-Brabant 6 september 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:5944. 

15. Rechtbank Den Haag 8 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:11087. 

16. Rechtbank Midden-Nederland 31 oktober 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:6520. 

17. Rechtbank Den Haag 17 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14425. 

18. Rechtbank Rotterdam 9 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9811. 

19. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 december 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:8520. 

20. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 december 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:8526. 

21. Rechtbank Noord-Holland 21 december 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:10646. 

 

Gerechtshof  

1. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 februari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1425. 

2. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 februari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1493. 

3. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2126. 

4. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2925. 

5. Gerechtshof Amsterdam 5 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1279. 

6. Gerechtshof Amsterdam 6 april 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2540. 

7. Gerechtshof Den Bosch 7 april 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:1377. 
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8. Gerechtshof Amsterdam 19 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1465. 

9. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 april 2016, ECLI:Nl:GHARL:2016:3310. 

10. Gerechtshof Amsterdam 26 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1642. 

11. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 april 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3385. 

12. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3939. 

13. Gerechtshof Den Bosch 26 mei 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2174. 

14. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4505. 

15. Gerechtshof Den Haag 8 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2063. 

16. Gerechtshof Den Haag 15 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1714. 

17. Gerechtshof Den Haag 22 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1852. 

18. Gerechtshof Den Haag 22 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2534. 

19. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5155. 

20. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5441. 

21. Gerechtshof Den Haag 6 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2306. 

22. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5635. 

23. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6129. 

24. Gerechtshof Den Haag 27 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2502. 

25. Gerechtshof Den Haag 3 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2585. 

26. Gerechtshof Den Bosch 4 augustus 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:3553. 

27. Gerechtshof Den Haag 10 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2383. 

28. Gerechtshof Den Bosch 11 augustus 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:3655. 

29. Gerechtshof Den Haag 17 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2418. 

30. Gerechtshof Amsterdam 30 augustus 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3563. 

31. Gerechtshof Den Haag 31 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2675. 

32. Gerechtshof Den Haag 31 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2807. 

33. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 september 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7794. 

34. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 september 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7799. 

35. Gerechtshof Den Haag 21 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3093. 

36. Gerechtshof Den Haag 28 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2919. 

37. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 september 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7893. 

38. Gerechtshof Amsterdam 4 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4013. 

39. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8049. 

40. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8061. 

41. Gerechtshof Den Haag 12 oktober 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3101. 

42. Gerechtshof Den Haag 12 oktober 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3174. 

43. Gerechtshof Den Haag 12 oktober 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3224. 

44. Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4254. 

45. Gerechtshof Den Haag 26 oktober 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3265. 

46. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8858. 

47. Gerechtshof Den Bosch 17 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5187. 

48. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9211. 

49. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9292. 

50. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9333. 

51. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9337. 

52. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9719. 

53. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9723. 

54. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10206. 

55. Gerechtshof Den Haag 21 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:4127. 

 

HR  

1. HR 18 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:452. 

2. Parket bij de Hoge Raad 20 mei 2016, ECLI:NL:PHR:2016:442. 

3. Parket bij de Hoge Raad 3 juni 2016, ECLI:NL:PHR:2016:507. 
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2017  

Rechtbank  

1. Rechtbank Noord-Nederland 11 januari 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:171. 

2. Rechtbank Overijssel 18 januari 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:964. 

3. Rechtbank Noord-Nederland 21 februari 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:583. 

4. Rechtbank Den Haag 16 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:5196. 

5. Rechtbank Den Haag 11 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3685. 

6. Rechtbank Den Haag 26 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4381. 

7. Rechtbank Amsterdam 3 mei 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3005. 

8. Rechtbank Noord-Holland 24 mei 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:3998. 

9. Rechtbank Overijssel 26 juni 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:3101. 

10. Rechtbank Den Haag 26 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7335. 

11. Rechtbank Den Haag 29 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7309. 

12. Rechtbank Den Haag 10 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7583. 

13. Rechtbank Den Haag 10 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7585. 

14. Rechtbank Rotterdam 17 juli 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5582. 

15. Rechtbank Limburg 22 augustus 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:8162. 

16. Rechtbank Den Haag 31 augustus 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10088. 

17. Rechtbank Den Haag 2 oktober 2017, ECLI:Nl:RBDHA:2017:11169. 

18. Rechtbank Amsterdam 3 november 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:8388. 

19. Rechtbank Limburg 8 november 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:11225. 

20. Rechtbank Den Haag 16 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:16072. 

21. Rechtbank Midden-Nederland 30 november 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5959. 

22. Rechtbank Overijssel 6 december 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:4817. 

23. Rechtbank Noord-Holland 20 december 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:10675. 

 

Gerechtshof  

1. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:817. 

2. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:824. 

3. Gerechtshof Den Haag 7 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:616. 

4. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1020. 

5. Gerechtshof Den Bosch 9 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:461. 

6. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1024. 

7. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1025. 

8. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1396. 

9. Gerechtshof Amsterdam 14 februari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:439. 

10. Gerechtshof Den Bosch 23 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:658. 

11. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1808. 

12. Gerechtshof Den Bosch 2 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:843. 

13. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2056. 

14. Gerechtshof Amsterdam 14 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:861. 

15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2271. 

16. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2278. 

17. Gerechtshof Den Haag 22 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:798. 

18. Gerechtshof Amsterdam 4 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1153. 

19. Gerechtshof Amsterdam 11 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1256. 

20. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3246. 

21. Gerechtshof Amsterdam 25 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1599. 

22. Gerechtshof Amsterdam 25 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1624. 

23. Gerechtshof Den Bosch 4 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1970. 

24. Gerechtshof Den Bosch 4 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1973. 

25. Gerechtshof Den Bosch 18 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2213. 

26. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4425. 

27. Gerechtshof Den Haag 24 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1605. 

28. Gerechtshof Den Bosch 1 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2481. 
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29. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4890. 

30. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:5113. 

31. Gerechtshof Amsterdam 13 juni 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2293. 

32. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:5291. 

33. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:5292. 

34. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:5251. 

35. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:5298. 

36. Gerechtshof Den Haag 12 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2462. 

37. Gerechtshof Den Bosch 13 juli 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3300. 

38. Gerechtshof Amsterdam 15 augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3307. 

39. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 augustus 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:7486. 

40. Gerechtshof Den Bosch 7 september 2017, ECLI:NL:GHSHE:201:3851. 

41. Gerechtshof Den Haag 7 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2598. 

42. Gerechtshof Den Bosch 14 september 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3979. 

43. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 september 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8336. 

44. Gerechtshof Den Haag 11 oktober 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3254. 

45. Gerechtshof Den Haag 11 oktober 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3655. 

46. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8930. 

47. Gerechtshof Den Bosch 19 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4569. 

48. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9343. 

49. Gerechtshof Den Haag 1 november 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3255. 

50. Gerechtshof Amsterdam 7 november 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4604. 

51. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 november 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9896. 

52. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:10856. 

53. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11090. 

54. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11091. 

55. Gerechtshof Den Bosch 21 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5807. 

56. Gerechtshof Den Bosch 21 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5829. 

 

HR 

1. Parket bij de Hoge Raad 13 januari 2017, ECLI:NL:PHR:2017:11. 

2. Parket bij de Hoge Raad 10 februari 2017, ECLI:NL:PHR:2017:76. 

3. Parket bij de Hoge Raad 17 maart 2017, ECLI:NL:PHR:2017:226. 

4. Parket bij de Hoge Raad 7 april 2017, ECLI:NL:PHR:2017:288. 

 

2018  

Rechtbank  

1. Rechtbank Gelderland 3 januari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:181.  

2. Rechtbank Overijssel 12 januari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:388. 

3. Rechtbank Den Haag 15 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:1640. 

4. Rechtbank Rotterdam 16 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1205. 

5. Rechtbank Noord-Holland 28 maart 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:2565. 

6. Rechtbank Limburg 3 april 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:4000. 

7. Rechtbank Den Haag 10 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7708. 

8. Rechtbank Midden-Nederland 20 april 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1746. 

9. Rechtbank Den Haag 16 mei 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6240. 

10. Rechtbank Den Haag 17 mei 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5837. 

11. Rechtbank Overijssel 11 juni 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2772. 

12. Rechtbank Den Haag 29 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8472. 

13. Rechtbank Oost-Brabant 13 juli 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:4218. 

14. Rechtbank Midden-Nederland 13 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5113. 

15. Rechtbank Oost-Brabant 3 augustus 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3942. 

 

Gerechtshof  

1. Gerechtshof Den Haag 17 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:318. 
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2. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:887. 

3. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1136. 

4. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1457. 

5. Gerechtshof Amsterdam 13 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:500. 

6. Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:652. 

7. Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:659. 

8. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1822. 

9. Gerechtshof Den Bosch 22 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:771. 

10. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2316. 

11. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2321. 

12. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2783. 

13. Gerechtshof Amsterdam 20 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:942. 

14. Gerechtshof Amsterdam 20 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:965. 

15. Gerechtshof Den Haag 11 april 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:759. 

16. Gerechtshof Den Bosch 12 april 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1552. 

17. Gerechtshof Amsterdam 17 april 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1315. 

18. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3776. 

19. Gerechtshof Den Bosch 26 april 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1811. 

20. Gerechtshof Den Bosch 3 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1960. 

21. Gerechtshof Den Bosch 8 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1981. 

22. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4587. 

23. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5019. 

24. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5023. 

25. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5025. 

26. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5722. 

27. Gerechtshof Amsterdam 5 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2146. 

28. Gerechtshof Amsterdam 5 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2150. 

29. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5368. 

30. Gerechtshof Den Bosch 7 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2385. 

31. Gerechtshof Den Haag 20 juni 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1669. 

32. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5792. 

33. Gerechtshof Den Bosch 28 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2819. 

34. Gerechtshof Den Bosch 28 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2821. 

35. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6469. 

36. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6474. 

37. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6485. 

38. Gerechtshof Den Bosch 19 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018 3144. 

39. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6719. 

40. Gerechtshof Amsterdam 31 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2771. 

41. Gerechtshof Amsterdam 7 augustus 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2881. 

42. Gerechtshof Den Haag 8 augustus 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2004.  

43. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7425. 

44. Gerechtshof Den Bosch 30 augustus 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3641. 

 

HR 

1. Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2018, ECLI:NL:PHR:2018:77. 

2. Parket bij de Hoge Raad 2 februari 2018, ECLI:NL:PHR:2018:113. 

3. Parket bij de Hoge Raad 2 maart 2018, ECLI:NL:PHR:2018:162. 

4. Parket bij de Hoge Raad 20 april 2018, ECLI:NL:PHR:2018:418. 

5. Parket bij de Hoge Raad 4 mei 2018, ECLI:NL:PHR:2018:463. 

6. Parket bij de Hoge Raad 18 mei 2018, ECLI:NL:PHR:2018:520. 
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Bijlage 2 – Overzicht uitspraken op verdragsbepaling, jaar en instantie 
Artikel 2 

3. Gerechtshof Amsterdam 30 augustus 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3563. 

4. Rechtbank Den Haag 29 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8472. 

 

Artikel 3  

1. Rechtbank Overijssel 28 november 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:7047. 

2. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 september 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:7443. 

3. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 oktober 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8176. 

4. Gerechtshof Den Haag 5 november 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:3730. 

5. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 december 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:9647. 

6. Gerechtshof Amsterdam 16 december 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5810. 

7. Parket bij de Hoge Raad 5 december 2014, ECLI:NL:PHR:2014:2281. 

8. Rechtbank Den Haag 26 januari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:751. 

9. Rechtbank Rotterdam 13 februari 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:1660. 

10. Rechtbank Den Haag 4 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:16279. 

11. Rechtbank Rotterdam 6 november 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:8129. 

12. Rechtbank Overijsel 31 december 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:5820. 

13. Gerechtshof Den Bosch 15 januari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:81. 

14. Gerechtshof Den Haag 18 februari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:260. 
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