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1.1 Introductie en onderzoeksvraag 

In onderstaande scriptie zal nader worden ingegaan op de situatie rondom 

minderjarigen en gezinnen met minderjarige kinderen die voornemens zouden zijn af 

te reizen naar Syrië. De nadruk ligt op de verschillende belangen die een rol spelen en 

de tegenstrijdigheid hiertussen. Aan de ene kant is het niet in het belang van de 

minderjarige indien deze wordt meegenomen naar oorlogsgebied. Aan de andere kant 

echter, heeft een minderjarige het recht om op te groeien bij zijn of haar familie. Zo is 

in art. 3 IVRK1 neergelegd dat de overheid dient op te treden in het belang van de 

minderjarige. Daarentegen heeft de minderjarige op grond van art. 8 EVRM2 ook het 

recht om bij zijn familie op te groeien. Eenieder heeft namelijk recht op ‘family life’. 

Een belangrijke vraag die in dit kader gesteld kan worden, is wanneer de overheid 

dient op te treden en wanneer juist niet.  Derhalve zal in onderstaande scriptie getracht 

worden een antwoord te geven op onderstaande vraagstelling:  

 

Is de toepassing van de (crisis)machtiging uithuisplaatsing om te 

voorkomen dat minderjarigen en gezinnen naar Syrië of een ander 

oorlogsgebied zullen afreizen in overeenstemming met internationale 

bepalingen?  

 

Deze masterscriptie is relevant omdat hiermee een poging wordt gedaan bij te dragen 

aan het maatschappelijke debat over de vrijheden die voor iedereen gelden. Dat 

bepaalde opvattingen afwijken van de heersende leer die binnen onze maatschappij 

geldt, is in mijn ogen geen reden om als overheid in te grijpen. Het is van belang dat 

de overheid objectief blijft in haar handelen en zich daarbij dus niet laat leiden door 

de waan van de dag, maar ook daadwerkelijk het belang van het kind voor ogen 

houdt.  

1.2 Opbouw en methodologische verantwoording 

Om een antwoord te kunnen formuleren op bovenstaande probleemstelling, zal in 

hoofdstuk 2 nader worden ingegaan op het wettelijk kader met betrekking tot de 

ondertoezichtstelling (vanaf nu: ots) en de (crisis)machtiging uithuisplaatsing (vanaf 

nu: muhp). In hoofdstuk 3 zal vervolgens een bespreking plaatsvinden van de 

relevante jurisprudentie. Daarbij zal een onderscheid gemaakt worden tussen twee 

soorten reizigers. Aan de ene kant bestaat er een groep met individuele, minderjarige 

reizigers. En aan de andere kant bestaat er een groep met gezinnen die voornemens 

zouden zijn af te reizen naar Syrië. Voor wat betreft de individuele reizigers is 

gezocht naar jurisprudentie via www.rechtspraak.nl en www.rechtsorde.nl. Daarbij is 

gebruik gemaakt van de volgende zoektermen: ondertoezichtstelling, machtiging 

                                                      
1 Art. 3 IVRK bepaalt dat bij alle maatregelen die worden genomen met betrekking tot kinderen de 

belangen van het kind de eerste overweging dienen te zijn. De staten die partij zijn bij het verdrag 

dienen het belang van het kind voorop te stellen.  
2 Art. 8 EVRM regelt het recht op onder andere het familieleven. Er is slechts een inmenging mogelijk 

op dit recht indien dit bij wet is voorzien en noodzakelijk is. 

http://www.rechtspraak.nl/
http://www.rechtsorde.nl/
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uithuisplaatsing, Syrië, individueel en minderjarig. Voor wat betreft de uitspraken met 

betrekking tot de groep met gezinnen die voornemens zouden zijn af te reizen, geldt 

dat ik deze uitspraken heb verkregen via het advocatenkantoor waar ik destijds 

werkte. In hoofdstuk 4 zullen de internationale bepalingen worden besproken die van 

belang zijn op de bovengenoemde tegenstrijdigheid. In hoofdstuk 5 zal tenslotte 

worden getoetst of de Nederlandse procedure voor wat betreft uithuisplaatsingen in 

overeenstemming is met hetgeen is bepaald in internationale bepalingen.  

 Voor wat betreft de hoofdstukken 2 en 4 zal literatuuronderzoek worden 

gedaan. Daarbij worden verdragen, wet- en regelgeving, wetsgeschiedenis, en 

wetenschappelijke literatuur zoals handboeken en tijdschriftartikelen besproken. In 

hoofdstuk 3 zal een jurisprudentieonderzoek plaatsvinden.  
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2. Kinderbeschermingsmaatregelen 

Kinderen verdienen de meeste bescherming. Deze bescherming wordt in eerste 

instantie geboden door de ouders, maar wat als zij deze bescherming niet meer 

kunnen of willen bieden? De overheid heeft in dat geval de plicht om de minderjarige 

te beschermen. Uit art. 1:255 BW volgt dat de overheid de ouders extra kan 

ondersteunen door middel van een ots. Op grond van art. 1:265b BW kunnen 

minderjarigen tijdelijk uit huis worden geplaatst. Mocht dit niet helpen dan kan 

uiteindelijk een gezagsbeëindigende maatregel worden uitgesproken. Dit is bepaald in 

art. 1:266 BW.   

 Om een antwoord te kunnen formuleren op de hoofdvraag zal hieronder 

worden ingegaan op de (voorlopige) ots, de uithuisplaatsing en de crisismachtiging 

uithuisplaatsing. De gezagsbeëindigende maatregel wordt bewust buiten beschouwing 

gelaten, aangezien de hoofdvraag betrekking heeft op de thans geldende regeling met 

betrekking tot de (crisis)machtiging uithuisplaatsing.  

2.1 Ondertoezichtstelling 

Een ots is een maatregel die wordt opgelegd door een rechtbank op verzoek van de 

Raad voor de Kinderbescherming (vanaf nu: RvdK). Een gecertificeerde instelling 

schakelt vervolgens een gezinsvoogd in die het gezin zal ondersteunen en zal zoeken 

naar een oplossing voor de problemen die spelen. Het betreft een ondersteunende 

maatregel. Het gezag berust in principe bij de ouders, maar zij zullen de opmerkingen 

en aanwijzingen van de gezinsvoogd moeten opvolgen.3 

 

Uit art. 1:255 BW blijkt dat een kinderrechter een minderjarige onder toezicht kan 

stellen indien is voldaan aan de volgende vereisten: 

 

‘De kinderrechter kan een minderjarige onder toezicht stellen van een stichting 

indien een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt 

bedreigd, en: 

a. de zorg die in verband met het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is voor 

de minderjarige of voor zijn ouders of ouder die het gezag uitoefenen, door dezen 

niet of onvoldoende wordt geaccepteerd, en 

b. de verwachting gerechtvaardigd is dat de ouders of de ouder die het gezag 

uitoefenen binnen een gelet op de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige 

aanvaardbaar te achten termijn, de verantwoordelijkheid voor de verzorging en de 

opvoeding, bedoeld in art. 247 lid 2, in staat zijn te dragen.  

 

De rechter zal in elk afzonderlijk geval moeten vaststellen of voldaan is aan de grond 

voor een ots. 4  

 

                                                      
3 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wanneer-ots.html, 

geraadpleegd op 17 augustus 2015.  
4 Kamerstukken II 1992/93, 23 003, nr. 3 p. 31 (MvT).  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wanneer-ondertoezichtstelling.html
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2.1.2 Ernstige bedreiging 

Uit art. 1:255 BW blijkt dat een minderjarige onder toezicht kan worden gesteld 

indien de minderjarige door zijn opvoeding ernstig in zijn ontwikkeling wordt 

bedreigd. Het criterium ‘ernstige bedreiging’ is in de wet en de wetsgeschiedenis niet 

nader gespecificeerd.  

 Uit een arrest van de Hoge Raad (vanaf nu: HR) uit 1928 valt af te leiden dat 

een ‘ernstige bedreiging’ niet samenhangt met de vraag of daadwerkelijk schade is 

geleden. Een reële dreiging van schade kan er onder omstandigheden al toe leiden dat 

voldaan is aan het criterium.5 In een ander arrest heeft de HR bepaald dat het voor de 

vraag of voldaan is aan het criterium, het niet van belang is of aan de ouders een 

verwijt kan worden gemaakt. Ook indien de ouders geen schuld hebben, kan er onder 

bepaalde omstandigheden sprake zijn van een ‘ernstige bedreiging’.6 Van belang is 

dat de betreffende rechter niet alleen aangeeft of er voldaan is aan de gronden, maar 

hij zal aan de hand van feiten en omstandigheden moeten motiveren waarom sprake is 

van een ‘ernstige bedreiging’.7 

 

Om vast te stellen wanneer voldaan is aan de grond voor een ots worden hieronder 

een aantal voorbeelden genoemd: huiselijk geweld8, (vermoedens van) seksueel 

misbruik9 en situaties waarin ouder(s) verdacht worden van het plegen van een ernstig 

strafbaar feit.10  

In de volgende voorbeelden zijn de omstandigheden minder helder, maar werd 

wel een ots opgelegd: het weigeren van hulpverlening11, vrijwillige hulpverlening die 

niet afdoende was12  en de destructieve samenwerking tussen ouders13 .  

                                                      
5 HR Den Haag 30 april 1928, NJ 1928, 1220.  
6 HR 6 oktober 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB7246. 
7 HR 13 april 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1009.  
8 Hof 18 juni 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:2213 en Hof 8 januari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4 
9 Hof 21 mei 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1806. 
10 Hof 29 januari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:277. 

Vader zou moeder hebben bedreigd met een AK-47. De vader was nog niet veroordeeld, maar het Hof 

vond het zorgelijk dat moeder niet liet blijken dat het gevaarlijk was om een dergelijk wapen überhaupt 

in huis te hebben. 
11 Hof 19 februari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:585. 

De moeder weigerde te starten met de statusvoorlichting van de minderjarige en accepteerde daarnaast 

ook geen hulp, derhalve werd een ots opgelegd. 

Rb. 29 januari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:889. 

De moeder was moeilijk te bereiken en verzette vaak afspraken. Daardoor was er vaak maandenlang 

geen contact tussen gezinsvoogd en moeder. De minderjarige had last van vermoeidheid en 

concentratieproblemen. De minderjarige kwam te laat op school of helemaal niet. 
12 Hof 19 februari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:577. 

De ouders van de minderjarige met een beperking beschikten niet over voldoende opvoedcapaciteiten. 

Er was in dit kader sprake van vrijwillige hulpverlening, maar het Hof achtte dit niet voldoende en 

legde alsnog een ots op. 
13 Hof 2 april 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2633. 

Het conflict tussen de ouders van de minderjarige heeft bij de minderjarige een loyaliteitsconflict 

veroorzaakt. De minderjarige wilde hierdoor geen contact meer met zijn vader. 

http://jure.nl/ECLI:NL:HR:1967:AB7246
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 In de volgende voorbeelden is geen sprake van een ‘ernstige bedreiging’: de 

minderjarige was onvindbaar na verhuizing naar het buitenland14, een 

communicatieverstoring tussen ouders15 en de ouders werkten mee aan de 

hulpverlening en waren zeer betrokken bij het welzijn van de minderjarige.16 

 

2.1.3. Acceptatie van zorg 

Niet alleen moet er voldaan zijn aan het vereiste van de ernstige bedreiging, ook dient 

de noodzakelijke zorg door de ouders niet of onvoldoende geaccepteerd te worden. 

Indien ouders medewerking verlenen aan behandeling van de minderjarige dan kan 

geen ots worden opgelegd.17  

 

2.1.4 Aanvaardbare termijn 

Tenslotte kan een ots alleen worden opgelegd indien de verwachting is dat de ouders, 

binnen een aanvaardbare termijn, de verzorging en opvoeding van de minderjarige 

weer op zich kunnen nemen. Wat een aanvaardbare termijn is, zal moeten worden 

vastgesteld aan de hand van de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige. 

Hieruit kan dus geen duidelijke termijn worden gedestilleerd. De wetgever merkt 

daarover in ieder geval op dat een aanvaardbare termijn voor jongere kinderen korter 

is, dan voor oudere kinderen. Indien sprake is van een zodanig ernstige situatie dat de 

ouders en/of verzorgers nooit meer in staat zullen zijn om de minderjarige op te 

voeden en te verzorgen, dient direct een gezagsbeëindigende maatregel te worden 

uitgesproken.18  

 

2.1.5 Procedurele vereisten 

Daarnaast bestaat er ook een aantal procedurele vereisten waaraan voldaan moet zijn 

voordat een ots kan worden uitgesproken. Op grond van art. 1:255 lid 2 BW kan de 

RvdK of het Openbaar Ministerie (vanaf nu: OM) een verzoek indienen. Mocht de 

RvdK geen verzoek doen dan kunnen de ouders alsnog verzoeken om een ots.  

 Lid 4 bepaalt dat de burgemeester overeenkomstig lid 3 de RvdK alsnog kan 

verzoeken binnen twee weken na de afwijzing van een ots, alsnog een verzoek tot ots 

in te dienen bij de kinderrechter.   

 De rechter kan op basis van lid 5 ambtshalve een ots opleggen.   

 De maximale duur bedraagt één jaar, zie art. 1:258 BW. Mocht er een vots zijn 

uitgesproken, dan kan de duur van deze vots niet van de duur van de ots worden 

                                                      
14 Rb. 10 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:1789. 
15 Hof 26 maart 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1088. 

De vader van de minderjarige wilde dat de minderjarige naar het gymnasium in plaats van de havo zou 

gaan. De verstoorde communicatie die tussen de ouders bestond, was niet voldoende aangezien er al 

sprake was van vrijwillige hulpverlening. Daarnaast liep de minderjarige bij een psycholoog en volgde 

hij concentratietraining. 
16 Rb. 19 juni 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:4480. 
17 Janssen 2011, p. 55.  

Zie ook: Rb. 19 juni 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:4480. 
18 Kamerstukken II 2008/09, 32 015, nr. 3, p. 23. 
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afgetrokken. In paragraaf 2.3 wordt nader ingegaan op de vots. Daarnaast bestaat er 

op grond van art. 1:260 BW de mogelijkheid om een ots met een jaar te verlengen. 

Het is van belang dat goed gemotiveerd wordt of de ouders binnen een aanvaardbare 

termijn weer in staat zullen zijn om de opvoeding op zich te nemen. Mocht dit niet het 

geval zijn dan moet direct een gezagsbeëindigende maatregel worden opgelegd.19 Art. 

1:260 lid 2 BW bepaalt dat een verlengingsverzoek kan worden ingediend door de 

instelling die de minderjarige begeleidt. Mocht een verlengingsverzoek niet worden 

ingediend door de instelling, dan kan dit ook gedaan worden door de RvdK, de 

ouders/verzorgers en het OM.  

 Een opheffingsverzoek kan worden ingediend op basis van art. 1:261 lid 1 BW 

indien de grond voor de ots niet langer meer bestaat. Mocht de instelling niet 

overgaan tot het indienen van een opheffingsverzoek dan kan de RvdK, de ouder met 

gezag of de minderjarige van twaalf jaar of ouder een dergelijk verzoek indienen. 

2.2 Uithuisplaatsing 

Indien de ots niet het gewenste effect sorteert, kan gekozen worden voor een 

zwaardere maatregel. In dat geval kan om een uithuisplaatsing worden verzocht. Een 

minderjarige kan op verschillende manieren uit huis worden geplaatst. Ten eerste kan 

de minderjarige binnen de pleegzorg worden geplaatst. De Rijksoverheid heeft als 

streven de minderjarige binnen het netwerk van de minderjarige te plaatsen. De 

opvang wordt dan verzorgd door familie en/of vrienden van de minderjarige. Dit heet 

netwerkpleegzorg.20 Een minderjarige kan bovendien in een pleeggezin worden 

geplaatst dat buiten het eigen netwerk valt.  

 Daarnaast is het mogelijk dat een minderjarige in een instelling wordt 

geplaatst.21 Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen open en gesloten instellingen. 

Een verblijf in een gesloten instelling houdt in dat de minderjarige dient te verblijven 

op het terrein van de aangewezen accommodatie. Deze mag het terrein met 

toestemming van de accommodatie verlaten voor activiteiten zoals o.a. school en/of 

werk.22 

 

Het uitgangspunt van een uithuisplaatsing is dat deze tijdelijk is. De bedoeling is dat 

de uithuisplaatsing helpt bij het oplossen van de bestaande problemen en dat de 

minderjarige op den duur wordt teruggeplaatst bij zijn of haar ouders.23 De 

uithuisplaatsing heeft een grotere impact op het leven van de minderjarige en dient 

derhalve met strenge waarborgen te zijn omkleed.24 

 

 

 

                                                      
19 Kamerstukken II 2008-09, 32 015, nr. 3, p. 26-27. 
20 htttp://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pleegzorg/over-pleegkinderen, geraadpleegd op 13 mei 

2015. 
21 Knorth 2005, p. 163. 
22 Kamerstukken II 2005-06, 30 644, nr. 3, p. 20 (MvT). 
23 Linden, ten Siethoff & Zeijlstra-Rijpstra 2009, p. 105. 
24 Huijer en Weijers, NJ 2012, p. 2753. 
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2.2.1 Grond uithuisplaatsing 

Op basis van art. 1:265a BW kan een muhp slechts geschieden indien de rechter 

daartoe een machtiging heeft afgegeven. Art. 1:265b BW regelt de uithuisplaatsing en 

luidt als volgt:  

 

‘Indien dit noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van de 

minderjarige of tot het onderzoek van diens geestelijke of lichamelijke toestand, kan 

de kinderrechter de stichting op haar verzoek machtigen die minderjarige uit huis te 

plaatsen.’ 

 

In dit artikel zijn twee gronden opgenomen die kunnen leiden tot een uithuisplaatsing. 

Ten eerste kan om de maatregel verzocht worden indien het ‘noodzakelijk is in het 

belang van de verzorging en opvoeding van de minderjarige’. En ten tweede kan een 

verzoek tot uithuisplaatsing worden gedaan indien een ‘onderzoek van diens 

geestelijke of lichamelijke toestand’ van de minderjarige dient plaats te vinden.  

 Het vereiste van noodzakelijkheid stelt dat de uithuisplaatsing een laatste en 

uiterste maatregel is. Alle andere mogelijke maatregelen van kinderbescherming 

dienen eerst te worden toegepast voordat gekeken wordt naar een uithuisplaatsing.  

 

2.2.2 Procedurele vereisten 

Art. 1:265 lid 1 b BW bepaalt dat de minderjarige die onder toezicht gesteld is door 

de kinderrechter uit huis kan worden geplaatst, indien de gecertificeerde instelling 

daartoe een verzoek doet. Uit lid 2 blijkt dat daarnaast de RvdK en het OM een 

verzoek tot uithuisplaatsing kunnen indienen. Indien een verzoek tot uithuisplaatsing 

wordt ingediend op grond van lid 2 dan moet een besluit van het college van 

burgemeester en wethouders (vanaf nu: college van B&W) worden overgelegd. Lid 3 

bepaalt dat de kinderrechter kan oordelen dat een dergelijk besluit achterwege kan 

blijven indien dit in het belang van de minderjarige is. De ratio hierachter is dat de 

instelling het beste kan inschatten welke hulp noodzakelijk is.25 

 Uit art. 1:265c BW volgt dat de muhp voor de duur van maximaal een jaar 

mag worden opgelegd. Op grond van lid 2 kan een verzoek tot verlenging worden 

ingediend. Deze verlenging kan telkens worden opgelegd voor de duur van een jaar. 

Indien de gecertificeerde instelling een dergelijk verlengingsverzoek niet indient, dan 

kan de RvdK of het OM overgaan tot het indienen van een dergelijk verzoek. Ook 

hier geldt dat de duur van een ots niet van de duur van de uithuisplaatsing mag 

worden afgetrokken. Lid 3 bepaalt dat een machtiging tot uithuisplaatsing binnen drie 

maanden na afgifte ten uitvoer moet worden gelegd, anders vervalt deze.  

 De grondslag voor beëindiging van de uithuisplaatsing is terug te vinden in 

art. 1:265d BW. Indien de uithuisplaatsing niet langer noodzakelijk is en het belang 

van het kind zich niet tegen de beëindiging verzet, kan de uithuisplaatsing worden 

beëindigd. De gecertificeerde instelling, de ouders met gezag, de verzorgers van de 

minderjarige en de minderjarige ouder dan twaalf jaar kunnen verzoeken om de 

                                                      
25 Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2014, p. 411. 
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beëindiging van de uithuisplaatsing. Een beslissing op een dergelijk verzoek moet op 

basis van lid 3 binnen twee weken worden genomen.  

 Het uitgangspunt is dat ouders belast blijven met het gezag over de 

minderjarige. Het gezag kan op grond van art. 1:265e BW gedeeltelijk worden 

ingeperkt doordat de gecertificeerde instelling kan verzoeken om (gedeeltelijke) 

uitoefening van het gezag. Te denken valt aan de situaties waarin ouders weigeren in 

te stemmen met een noodzakelijke medische behandeling, het wisselen van een 

onderwijsinstelling en het aanvragen van een verblijfsvergunning.26 

 

2.2.3 Gesloten jeugdhulp 

Er bestaat tevens de mogelijkheid om de minderjarige in een gesloten instelling te 

plaatsen. Dit wordt Jeugdzorgplus genoemd, het betreft een gedwongen opname. Dit 

is mogelijk indien de minderjarige ernstige gedragsproblemen heeft.27 Deze maatregel 

wordt niet geregeld in het BW, maar in de Jeugdwet (vanaf nu: Jw).  

 Het verschil tussen een opname in de gesloten jeugdhulp en een gedwongen 

opname op grond van de wet BOPZ blijkt uit de MvT. Indien een minderjarige op 

grond van de wet BOPZ wordt opgenomen, is het niet noodzakelijk dat sprake is van 

ernstige problemen omtrent het opgroeien en het opvoeden van de minderjarige. 

Indien sprake is van een psychiatrische stoornis dan zal plaatsing op grond van de wet 

BOPZ meer voor de hand liggen.28 

 

2.2.3.1 Grond uithuisplaatsing gesloten jeugdhulp 

Op basis van art. 6.1.2 lid 1 Jw kan de kinderrechter een machtiging verlenen om de 

minderjarige in een gesloten instelling te plaatsen. De grond voor de gesloten 

plaatsing is neergelegd in art. 6.1.2 lid 2 Jw. De tekst luidt als volgt:   

 

‘Een machtiging kan slechts worden verleend indien naar het oordeel van de 

kinderrechter:  

jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen 

die de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren, en  

de opneming en het verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich 

aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken.’ 

 

De grond om een minderjarige in de gesloten jeugdzorg te plaatsen hangt samen met 

‘ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen’ van de minderjarige. Hieronder wordt 

een aantal gevallen opgesomd waarin voldaan is aan dit criterium.  

 Zo wordt in een aantal gevallen een machtiging verleend omdat de 

minderjarige zichzelf onttrok aan hulpverlening.29 Daarnaast zijn er gevallen te 

noemen waarbij de minderjarige last had van ernstige gedragsproblematiek. Te 

                                                      
26 Kamerstukken II 2008-09, 32 015, nr. 3, p. 30-31 (MvT). 
27 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/wanneer-komt-mijn-kind-in-

aanmerking-voor-gesloten-jeugdzorg.html, geraadpleegd op 22 juli 2017. 
28 Kamerstukken II 2012-13, 33 684, nr. 3, p. 156 (MvT). 
29 Hof Amsterdam 10 februari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:938. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/wanneer-komt-mijn-kind-in-aanmerking-voor-gesloten-jeugdzorg.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/wanneer-komt-mijn-kind-in-aanmerking-voor-gesloten-jeugdzorg.html
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denken valt aan: fysieke en verbale agressie30, maar ook schoolverzuim kan hieronder 

worden geschaard.31 Een andere reden om een machtiging tot gesloten plaatsing te 

verlenen is het gebruik van alcohol en/of drugs.32 Ook loverboyproblematiek kan 

leiden tot een gesloten plaatsing.33 

 

2.2.4 Formele vereisten 

Art. 6.1.2 lid 3 Jw somt een aantal voorwaarden op waaraan voldaan dient te zijn 

voordat een minderjarige in de gesloten jeugdzorg geplaatst kan worden. Zo moet er 

een ots zijn uitgesproken, dient de voogdij bij een instelling te berusten of dient de 

wettelijk vertegenwoordiger te hebben ingestemd met de gesloten plaatsing. Lid 5 

bepaalt dat het college van B&W een besluit moet nemen waaruit blijkt dat een 

gesloten plaatsing noodzakelijk is. Daarnaast dient, op grond van lid 6, een 

gedragswetenschapper de minderjarige onderzoeken in verband met de gesloten 

plaatsing. Dit onderzoek dient plaats te vinden kort voor het toe- dan wel afwijzen van 

het verzoek. En tenslotte dienen de minderjarige, de ouders met gezag en de 

opvoeders van de minderjarige alsmede de verzoeker op grond van lid 10 te worden 

gehoord.  

 Ook bestaat er de mogelijkheid een uithuisplaatsing met spoed te verzoeken. 

Dit is bepaald in art. 6.1.3. Jw. Dit kan plaatsvinden indien de machtiging uit art 6.1.2 

niet kan worden afgewacht en de geboden hulp direct noodzakelijk is.  

2.3 Voorlopige ondertoezichtstelling 

Hierboven is de normale situatie geschetst. Er zijn echter ook situaties denkbaar 

waarin deze procedure niet kan worden doorlopen en direct moet worden ingegrepen. 

Om direct in te kunnen grijpen, is een vots vereist.  

 

De vots is wettelijk geregeld en terug te vinden in art. 1:257 BW. De tekst luidt als 

volgt:  

   

‘De kinderrechter kan de minderjarige voorlopig onder toezicht stellen 

van een gecertificeerde instelling indien een ernstig vermoeden bestaat 

dat de grond, bedoeld in artikel 255, eerste lid, is vervuld en de 

maatregel noodzakelijk is om een acute en ernstige bedreiging voor de 

minderjarige weg te nemen.’ 

 

Uit de wettekst blijkt dat deze maatregel in het leven is geroepen om een acute en 

ernstige bedreiging weg te nemen. Het betreft een spoedmaatregel. Het ernstige 

                                                      
30 Hof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2769, 

Hof ‘s-Hertogenbosch 12 februari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:476. 
31 Hof Arnhem-Leeuwarden 30 april 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3352. 

In dit geval ging de minderjarige niet naar school wegens het ontbreken van een fatsoenlijk dag- en 

nachtritme. De moeder kampte met een alcoholverslaving en was daardoor niet in staat om de zorg die 

de minderjarige nodig had, te bieden. 
32 Hof Arnhem-Leeuwarden 11 juni 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:4380. 
33 Hof Arnhem-Leeuwarden 3 maart 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1560. 
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vermoeden moet bestaan, dat voldaan is aan de grond voor een ots. Dit betekent dat 

op het moment van aanvragen nog niet hoeft vast te staan dat voldaan is aan de grond 

voor een ots.34 

 Uit lid 2 blijkt dat de maximale termijn voor een vots drie maanden bedraagt. 

In deze periode moet worden bepaald of een verzoek tot ots wordt ingediend. Indien 

in deze periode geen verzoek wordt ingediend dan zal de voorlopige toezichtstelling 

beëindigd worden.  

 Een vots kan bijvoorbeeld worden opgelegd in het geval waarin gevaar bestaat 

voor de minderjarige zonder dat deze geboren is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een 

zwangere en verslaafde vrouw.35 

  

2.3.1 Crisismachtiging uithuisplaatsing 

In de meeste gevallen wordt de vots opgelegd in combinatie met een muhp.36 Dit 

wordt een crisismachtiging uithuisplaatsing genoemd. Er is echter geen specifieke 

wettelijke grondslag die deze procedure regelt. De HR heeft met deze gang van zaken 

ingestemd. De HR benadrukte daarbij expliciet dat de muhp een tijdelijk karakter 

dient te hebben.37 

 In de praktijk zal de RvdK een verzoekschrift naar de kinderrechter faxen 

waarna deze telefonisch contact opneemt met de betreffende rechter om te bezien of 

de machtiging zal worden verleend.38 Dit vindt meestal plaats op dezelfde dag. 

Derhalve zal in de meeste gevallen niet voldaan kunnen worden aan het vereiste om 

de belanghebbenden te horen. Art. 800 lid 3 jo. 809 lid 3 Rechtsvordering (vanaf nu: 

Rv) heeft daarvoor een wettelijke uitzondering gecreëerd. Het horen van 

belanghebbenden kan achterwege blijven indien ‘de behandeling niet kan worden 

afgewacht zonder onmiddellijk en ernstig gevaar voor de minderjarige’. Dit betekent 

niet dat de belanghebbenden niet hoeven te worden gehoord. Dit dient alsnog te 

geschieden binnen twee weken na afgifte van de machtiging. Mocht het alsnog horen 

van belanghebbenden achterwege blijven dan zal de machtiging haar werking 

verliezen.  

2.4 Tussenconclusie 

De overheid heeft meerdere mogelijkheden om in te grijpen indien een minderjarige 

problemen heeft die niet binnen zijn eigen netwerk kunnen worden opgelost. In 

minder zware gevallen kan de RvdK op grond van art. 1:255 BW een verzoek tot ots 

indienen. Een ots kan worden opgelegd indien sprake is van een ‘ernstige bedreiging’ 

in de ontwikkeling van de minderjarige. Indien de problemen ernstiger zijn kan de 

minderjarige op grond van art. 1:265b BW uit huis worden geplaatst. Een 

minderjarige kan uit huis worden geplaatst indien dit ‘noodzakelijk is in het belang 

van de verzorging en de opvoeding van de minderjarige’. Indien een minderjarige uit 

                                                      
34 Kamerstukken II 2008-09, 32 015, nr. 3, p. 25. 
35 Rb. Utrecht 10 april 2008, ECLI:NL:RBUTR:2008:BC9962. 
36 Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2014, p. 393. 
37 HR 31 mei 1963, ECLI:NL:HR:1963:AC4428. 
38 Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2014, p. 391. 

https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:RBUTR
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:RBUTR:2008
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:RBUTR:2008:BC9962
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huis wordt geplaatst, kan deze in de een open of in een gesloten instelling worden 

geplaatst. In welk type instelling de minderjarige wordt geplaatst, hangt af van 

omstandigheden van het geval. De uithuisplaatsing is een maatregel die alleen in het 

meest noodzakelijke geval mag worden toegepast.  

 Ook is het mogelijk dat een crisismachtiging uithuisplaatsing wordt opgelegd. 

In de meeste gevallen gaat er geen zitting vooraf aan de toekenning van de maatregel 

en worden belanghebbenden niet gehoord. Deze maatregel is niet expliciet neergelegd 

in een wettelijke bepaling.  
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3. Syriëgangers in de Nederlandse rechtspraak  

In dit hoofdstuk zal worden bekeken hoe de Nederlandse rechter omgaat met het 

vraagstuk omtrent (potentiële) Syriëgangers. Derhalve zal een aantal uitspraken 

worden behandeld die hierop betrekking hebben. Om een duidelijker beeld te 

scheppen, wordt in dit hoofdstuk onderscheid gemaakt tussen twee soorten reizigers. 

Aan de ene kant zullen er een aantal zaken besproken worden die betrekking hebben 

op minderjarigen die individueel zouden willen afreizen. Aan de andere kant zullen er  

een aantal zaken besproken worden met betrekking tot gezinnen die voornemens 

zouden zijn af te reizen. Tenslotte wordt elke paragraaf afgesloten met een conclusie 

met daarin de algemene bevindingen.   

3.1 Individuele, minderjarige Syriëgangers 

In deze paragraaf zal een bespreking centraal staan van een aantal uitspraken die 

gewezen zijn met betrekking tot minderjarigen die ervan verdacht worden naar Syrië 

af te willen reizen of daadwerkelijk een poging hebben gedaan om naar Syrië af te 

reizen. Deze twee groepen zullen per paragraaf verder worden onderverdeeld. De 

zaken waarin de minderjarigen naar Syrië zijn afgereisd of daartoe een poging hebben 

ondernomen, zullen in paragraaf 3.1.1 worden besproken. In paragraaf 3.1.1 zullen 

drie zaken besproken worden waarbij de minderjarigen zijn afgereisd of daartoe een 

poging hebben gedaan. De zaken waarin slechts vermoedens tot afreizen bestaan, 

zullen in paragraaf 3.1.3 worden besproken. In deze paragraaf zullen vijf zaken 

worden besproken.  

 In de hieronder te bespreken zaken zal de term jeugdzorg gebezigd worden. 

Vanaf 2015 dient de term jeugdhulp te worden gebruikt, maar aangezien een groot 

gedeelte van de te bespreken zaken voor 2015 is gewezen zal hier voor het gemak 

gesproken worden over jeugdzorg.   

 

3.1.1 Poging tot afreizen 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op drie uitspraken die gewezen zijn naar 

aanleiding van het feit dat de minderjarige is afgereisd of daartoe een poging heeft 

ondernomen.  

 

3.1.1.1 Rb. Den Haag 28 maart 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:15159 

 

Feiten en omstandigheden 

De RvdK verzoekt de minderjarige onder toezicht te stellen en de minderjarige 

gesloten te plaatsen aangezien er sprake is van schoolverzuim. Daarnaast zou de 

minderjarige radicaliseren: ze draagt een boerka, ze bezoekt de moskee en heeft 

extreme gedachten. De minderjarige zou tevens naar Syrië willen afreizen om daar te 

strijden. Dit is bevestigd door Bureau Jeugdzorg (vanaf nu: BJz) op grond van 

informatie van de politie. Ook zou zij in Egypte willen wonen om aldaar een 

Islamstudie te volgen. Op 22 maart 2013 is zij aangehouden op een vliegveld in 
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België in het gezelschap van een 22-jarige man. Dit geeft aan dat zij bovengenoemde 

plannen daadwerkelijk uit zou kunnen voeren.  

De minderjarige meent dat de verzoeken moeten worden afgewezen. Een 

netwerkplaatsing zou meer op zijn plaats zijn. De vermoedens van radicalisering zijn 

slechts gegrond op een verklaring van een nichtje van de minderjarige. De 

minderjarige stelt dat zij al tijden niet meer naar de moskee is geweest. Daarnaast is 

zij door de goede gesprekken die zij met haar familie heeft gevoerd niet meer van 

plan om naar Syrië af te reizen aangezien zij beseft wat voor een verdriet zij haar 

ouders aandoet. Het enkele feit dat de minderjarige een boerka draagt en in Egypte 

wil wonen mag niet tot de conclusie leiden dat sprake is van radicalisering. Daarnaast 

wil zij afstand nemen van de 22-jarige man die zij via het internet heeft leren kennen. 

De minderjarige heeft verklaard geen hulp nodig te hebben. De ouders maken zich 

zeker zorgen over de minderjarige maar verzoeken om hulp vanuit de thuissituatie. 

Mocht dit niet mogelijk blijken dan willen zij zoveel mogelijk contact onderhouden 

met de minderjarige.  

Ter zitting stelt de RvdK dat thans te veel onduidelijkheid bestaat over de 

situatie en dat de veiligheid van de minderjarige onvoldoende gewaarborgd kan 

worden indien zij bij familie zou worden geplaatst. De RvdK benadrukt dat de 

minderjarige eerder bij familie heeft gewoond en dit ook is misgegaan.  

 

Oordeel 

De rechtbank spreekt een vots uit en plaatst de minderjarige in een accommodatie 

voor gesloten jeugdzorg. Aan de gronden is voldaan aangezien er sprake is van 

schoolverzuim en de minderjarige zich onttrekt aan het gezag van haar ouders. Een 

gesloten plaatsing voor de duur van vier weken moet voorkomen dat de minderjarige, 

ondanks dat zij ontkent, alsnog naar Syrië zal afreizen.  

 

3.1.1.2 Rb. Amsterdam 23 januari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:565 

 

Feiten en omstandigheden 

In dit geval is de minderjarige reeds voorlopig onder toezicht gesteld en is er een 

machtiging afgegeven om de minderjarige gesloten te plaatsen. De RvdK verzoekt de 

vots te laten voortduren en verzoekt tevens om een ots. Uit het verzoek van de RvdK 

blijkt dat de minderjarige gedragsproblemen vertoont en in een hoge mate 

radicaliseert. Er bestaan serieuze signalen dat de minderjarige naar Syrië wil afreizen 

om deel te nemen aan de Jihad. De RvdK schetst een aantal zorgwekkende 

omstandigheden: de minderjarige zondert zich af, er is sprake van zorgwekkend 

internetgedrag, zijn netwerk is zorgwekkend, hij is van mening dat zijn zussen een 

boerka moeten dragen en hij bidt op school. De signalen van radicalisering worden 

bevestigd door het Meld- en Adviespunt Radicalisering van de Gemeente Amsterdam. 

Bovendien draagt hij vuile kleren, zijn de schoolresultaten sterk verslechterd en plast 

hij in de wc’s op school tegen de muren aan. Op 26 december 2013 is de minderjarige 
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van huis weggelopen en niet teruggekeerd. Hij heeft beschikking over zijn paspoort 

en spaargeld.  

Zijn vader is van mening dat een ots niet noodzakelijk is. Hij stemt 

daarentegen wel in met een gesloten plaatsing in een psychiatrische kliniek, maar 

zonder inmenging van het BJz. De opgelegde maatregelen uit het verleden hebben 

ertoe geleid dat de minderjarige nu zou radicaliseren. Bovendien is de vader van 

mening dat de RvdK nog steeds onwaarheden verkondigt. De vader is namelijk 

vrijgesproken van mishandeling. De vader meent dat de minderjarige momenteel al in 

Syrië zou kunnen verblijven. De moeder stemt niet in met een ots en refereert zich 

voor wat betreft de muhp aan het oordeel van de rechtbank. 

 

Oordeel 

De kinderrechter wijst het verzoek tot ots toe aangezien beide ouders onvoldoende 

openstaan voor hulp. De vader kan bovendien niet instaan voor de veiligheid van de 

minderjarige.  

De kinderrechter oordeelt dat voldaan is aan de grond om de minderjarige uit 

huis te plaatsen in een gesloten instelling. De zorgen omtrent de minderjarige zijn 

groot. Er is sprake van gedragsproblemen die mogelijk van psychische aard zijn. De 

minderjarige radicaliseert en zou mogelijk af kunnen reizen naar Syrië of verblijft 

daar op dit moment al. De rechtbank is van mening dat het meevechten in 

oorlogsgebied een bedreiging is voor de veiligheid en de ontwikkeling van de 

minderjarige.  

 

3.1.1.3 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 29 januari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:245 

 

Feiten en omstandigheden 

Deze zaak draait om een minderjarige die reeds voorlopig onder toezicht is gesteld en 

die in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg is geplaatst. De ouders gaan in 

hoger beroep tegen deze beslissing. De minderjarige wilde afreizen naar Syrië omdat 

zij daar volgens de Sharia wilde leven en Arabisch wilde leren. Zij is opgepakt in 

Hongarije. Via facebook is zij in contact met gekomen met een vrouw die al in Syrië 

verbleef. De minderjarige is door haar echter verkeerd voorgelicht over de 

omstandigheden in Syrië. Zo zou zij naar Syrië willen afreizen om de situatie in 

Nederland te ontvluchten en niet om mee te strijden. Op school werd zij gepest en 

voelde zij zich niet begrepen. Haar ouders zijn van mening dat de minderjarige nu 

weet dat zij niet meer mag weglopen. De minderjarige onderhoudt geen contact meer 

met de personen waardoor zij in eerste instantie naar Syrië wilde reizen. De ouders 

zijn van mening dat de opgelegde maatregel te zwaar is omdat er geen plannen meer 

bestaan voor een reis. De minderjarige heeft volledige openheid van zaken gegeven. 

Daarnaast stellen zij dat de relatie tussen hen is veranderd en dat zij de minderjarige 

vertrouwen. Bovendien menen de ouders dat het belangrijk is dat de minderjarige haar 

opleiding afmaakt. Op dit moment volgt zij geen passend onderwijs in de instelling. 
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Tenslotte zijn zij van mening dat de afstand tussen de instelling en hun woonplaats te 

groot is.  

De vots dient ook afgewezen te worden aangezien zij het vertrouwen in de 

RvdK en de instelling hebben verloren.  

De minderjarige stelt dat zij vanaf het begin volledige openheid van zaken heeft 

gegeven. Zij is erg geschrokken van datgene wat ze in Hongarije heeft gehoord. Zij 

geeft aan niet meer naar Syrië af te willen reizen. Daarnaast kan zij geen passend 

onderwijs volgen in de instelling waar zij verblijft. Ook wil ze meewerken aan een 

onderzoek waaruit zou blijken dat zij niet meer voornemens is af te reizen. De 

minderjarige geeft aan wel plannen te hebben om zich te vestigen in Marokko op het 

moment dat zij volwassen wordt.  

De RvdK acht de beslissing van de minderjarige om af te reizen naar Syrië 

weloverwogen. Het bestuderen van de Koran kan immers in elk ander willekeurig 

land worden gedaan. De gesloten plaatsing dient derhalve te worden gehandhaafd. 

De instelling voor gesloten jeugdzorg twijfelt aan de verklaring van de minderjarige 

dat zij niet meer naar Syrië wil. De ommezwaai die de minderjarige in de korte tijd 

gedurende haar plaatsing heeft gemaakt, acht de instelling niet mogelijk. Na een 

aantal gesprekken met de minderjarige stelt de imam dat er nog steeds aanwijzingen 

van radicalisering bestaan. De instelling is van mening dat de openheid van zaken die 

door de minderjarige is gegeven sociaal wenselijk is. Daarnaast meent de instelling 

dat de ouders geen waarde lijken te hechten aan het wegloopgevaar met betrekking tot 

hun dochter. De ouders vertrouwen op hun dochter terwijl er door de hulpverlening 

een ander beeld wordt geschetst. Het onderzoek draagt eraan bij dat duidelijk wordt 

hoe de minderjarige denkt en wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot verlof, de 

woonomgeving en de behandeling van de minderjarige. De ouders en de instelling 

krijgen het niet voor elkaar om zinvolle gesprekken met elkaar te voeren. Ter zitting 

geeft de instelling aan dat in overleg met de school van de minderjarige, meer 

mogelijkheden zullen worden geschapen om ervoor te zorgen dat de opgebouwde 

achterstand die de minderjarige in haar schoolwerk heeft opgelopen, wordt ingehaald. 

De instelling merkt daarbij echter nog wel op dat de opgebouwde achterstand mede te 

wijten is aan het feit dat de minderjarige er zelf voor heeft gekozen om naar Syrië af 

te reizen. 

 

Oordeel 

Het hof verklaart de ouders voor wat betreft de vots niet-ontvankelijk. Met betrekking 

tot de gesloten plaatsing oordeelt het hof dat er nog steeds is voldaan aan de grond. 

De minderjarige heeft een persoonlijkheidsvragenlijst ingevuld, waaruit is gebleken 

dat zij een aantal problemen heeft. Zij spreekt niet gemakkelijk over haar gevoelens 

en reageert over het algemeen impulsief. Zij heeft moeite met sociale situaties: zij 

voelt zich angstig in bepaalde situaties en kan zich moeilijk aansluiten bij mensen van 

haar eigen leeftijd, voelt zich daarnaast geremd en is gesloten. Zij zegt zelf dat ze last 

heeft van een agressieprobleem. Zij heeft een kort lontje en ze kropt haar boosheid op. 

Daarnaast heeft zij een probleem met autoriteit. Zij voelt zich onafhankelijk en 

zelfverzekerd. De minderjarige geeft aan dat zij een negatief zelfbeeld heeft. Het hof 
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hecht meer waarde aan de verklaring van de deskundige dan aan de betwisting van het 

geschetste beeld door de minderjarige. De probleemgebieden worden door 

bovenstaande resultaten en het gesprek dat gevoerd is met de minderjarige, versterkt. 

Door het contact met de vrouw in Syrië wilde de minderjarige daar gaan wonen, 

Arabisch leren en volgens de Sharia leven. Zij is afgereisd naar Syrië maar werd 

aangehouden in Hongarije. Om deze reis te kunnen maken heeft zij de pinpas van de 

moeder en de identiteitskaart van haar zus gestolen. Deze feiten in combinatie met de 

persoonlijkheidsvragenlijst zorgen er volgens het hof voor dat voldaan is aan de grond 

voor de gesloten plaatsing. Tevens merkt het hof op dat de minderjarige haar plannen 

om naar Syrië te vertrekken nog niet lijkt te hebben opgegeven. Het hof meent dat de 

stellingen die de minderjarige inneemt niet vanuit haar zelf lijken te komen maar 

sociaal wenselijk lijken te zijn. Met betrekking tot de ouders overweegt het hof dat zij 

onvoldoende inzicht hebben in wat er speelt in het leven van hun dochter en wat er 

nodig is om haar veiligheid te kunnen garanderen. Zij hebben te weinig grip op de 

minderjarige en zien niet in dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de situatie van de 

minderjarige. Het hof verwacht dat de ouders onvoldoende in staat zullen zijn om de 

ontwikkelingsbedreiging af te wenden. In de tijd dat de minderjarige onderweg was 

naar Syrië, is er door een stichting een hulptraject opgezet waarbij Marokkaanse 

gezinscoaches in samenwerking met de ouders aan de slag konden met de problemen 

die er binnen het gezin bestaan. De ouders van de minderjarige stonden hier niet voor 

open en hebben de tweede afspraak afgezegd. Het hof neemt deze omstandigheden 

mee in haar beslissing.  

3.1.2 Algemene opmerkingen 

In de drie besproken gevallen zijn de minderjarigen allen in de gesloten jeugdzorg 

geplaatst. De grond voor de toewijzing is gelegen in het feit dat zij allen naar Syrië 

zijn afgereisd of daartoe een poging hebben ondernomen. Dit is echter niet de enige 

reden. Zo is er in twee gevallen sprake van radicaliseringsverschijnselen, 

schoolverzuim en verslechterde resultaten.39 

 In een geval vertoont de minderjarige geen radicaliseringsverschijnselen40, 

maar stelt wel af te willen reizen naar Syrië om Arabisch te leren en volgens de Sharia 

te leven. Daarnaast heeft de minderjarige last van persoonlijkheidsproblemen en een 

probleem met autoriteit. Bovendien heeft zij bij haar poging af te reizen een pinpas en 

identiteitskaart gestolen.  

 In de bovengenoemde gevallen is dus niet alleen sprake van afreizen maar ook 

vertonen alle minderjarigen andere problemen.  

3.1.3 Vermoedens van afreizen bij minderjarigen 

In deze paragraaf zullen een aantal gevallen worden besproken waarbij de 

minderjarigen niet zijn afgereisd of daartoe een poging hebben ondernomen, maar 

waarvan wel vermoedens bestaan dat zij voornemens zouden zijn af te reizen. Naar 

                                                      
39 Rb. 28 maart 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:15159,  

Rb. 23 januari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:565. 
40 Hof 29 januari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:245. 
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aanleiding van de vijf gevallen die hieronder besproken worden, zal geanalyseerd 

worden of vermoedens van afreizen een grond vormen om minderjarigen in de 

gesloten jeugdzorg te plaatsen.  

 

3.1.3.1 Rb. Gelderland 15 augustus 2013, ECLI:NL:RB:GEL:2013:4112 

 

Feiten en omstandigheden 

Uit het verzoekschrift van de RvdK blijkt dat de minderjarige volgens de politie en de 

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (vanaf nu: AIVD) voornemens is met 

zijn halfbroer naar Syrië af te reizen en deel te nemen aan de Jihad. Een van zijn 

broers verblijft al in Syrië. Uit een ambtsbericht van de AIVD blijkt dat de 

minderjarige en zijn moeder, contacten onderhouden met deze broer. Gedurende deze 

contacten zijn afspraken gemaakt over de manier van reizen. Ook zijn de 

schoolboeken van de minderjarige teruggestuurd naar de leverancier.  

 De minderjarige stelt niet naar Syrië af te willen reizen. Het is daar gevaarlijk 

en hij mag volgens zijn geloof geen geweld gebruiken. Hij wil zijn opleiding graag 

voortzetten. De boeken zijn slechts teruggestuurd aangezien deze gebreken 

vertoonden. Ook is hij bezig lid te worden van een voetbalvereniging. De 

minderjarige verklaart het volgende omtrent zijn paspoort. Op het moment dat hij zijn 

paspoort inleverde, was er door zijn moeder al een nieuw paspoort aangevraagd. 

Onduidelijk blijft waarom er een jaar voor het verlopen van de datum op zijn 

paspoort, al een nieuw paspoort is aangevraagd. Op het moment van afhaling, is als 

reden aangegeven dat het oude paspoort verloren is gegaan. De verklaring van de 

minderjarige is dat hij immers niet precies wist waar bij de politie het paspoort zich 

bevond. De minderjarige geeft aan dat hij een enkelband wil dragen om duidelijk te 

maken dat hij niet van plan is naar Syrië af te reizen.  

 

Oordeel 

De kinderrechter wijst de verzoeken toe. Ondanks het feit dat de minderjarige 

overtuigend overkomt, meent de kinderrechter dat het risico groot is dat de 

minderjarige alsnog zal afreizen. Dit leidt de kinderrechter af uit de concrete 

informatie van de AIVD. De inhoud van deze berichten is onderschreven door de 

landelijk officier van justitie terrorismebestrijding. Ook de kwestie omtrent het 

paspoort van de minderjarige speelt hierbij een belangrijke rol.  

 

3.1.3.2 Rb. Gelderland 2 september 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:4113 

 

Feiten en omstandigheden 

Deze uitspraak is een vervolg op de hierboven genoemde uitspraak van 15 augustus 

2013. De RvdK vult het verzoekschrift aan met een proces-verbaal van bevindingen, 

waaruit blijkt dat de inhoud van de ambtsberichten van 12 augustus 2013 klopt. De 

RvdK stelt dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over het Marokkaanse paspoort 

van de minderjarige. De minderjarige zou voornemens zijn per vliegtuig naar Syrië te 
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reizen. De RvdK acht de kans op een persoonswisseling klein omdat er bagage 

klaarstond voor de minderjarige en zijn naam vaker wordt genoemd door de AIVD en 

het OM. Het netwerk van de minderjarige zou daarnaast reden zijn tot zorg. Ook 

ontkent de minderjarige contact te hebben met zijn broer in Syrië. Tenslotte heeft de 

minderjarige niet gemeld dat er problemen zijn op school. Hij zou agressief gedrag 

hebben vertoond en er zouden problemen bestaan met betrekking tot autoriteit. 

Daarnaast heeft de minderjarige zichzelf afgemeld voor een aantal sporten. De 

minderjarige gedraagt zich goed gedurende de gesloten plaatsing.  

De minderjarige verweert zich als volgt. De minderjarige heeft geen 

vliegticket naar Syrië in zijn bezit. Daarnaast heeft hij geen beschikking over zijn 

Nederlands paspoort omdat dat in beslag is genomen door de politie. Zonder paspoort 

is het sowieso niet mogelijk om naar Syrië te reizen en zeker niet per vliegtuig. De 

minderjarige is geschrokken van het feit dat zijn halfbroer in Duitsland is opgepakt. 

Hij heeft het nooit met zijn halfbroer gehad over een mogelijk vertrek. Hij is tevens 

geschrokken van het feit dat zijn andere halfbroer op dit moment in Syrië verblijft. De 

minderjarige spreekt tegen dat hij zijn schoolboeken heeft teruggestuurd, dit blijkt 

ook uit verstuurde e-mailberichten. Daarnaast krijgt hij van zijn oom en tante een 

Vespa. De minderjarige werpt de vraag op waarom hij een scooter zou krijgen als hij 

voornemens zou zijn af te reizen. Met betrekking tot de rugzak met kleding verklaart 

hij dat hij deze op zijn kamer heeft omdat hij geen beschikking heeft over een 

kledingkast. Tenslotte stelt hij nog te worden verward met een ander persoon.   

Ter zitting wordt door de moeder aangevoerd dat zij niet kan instemmen met een 

gesloten plaatsing en vraagt de minderjarige terug naar huis te laten keren. De moeder 

betwist dat zij en de minderjarige voornemens zijn om naar Syrië af te reizen en dat 

hij beschikking heeft over een Marokkaans paspoort. Hij was slechts bijgeschreven op 

haar Marokkaanse paspoort.  

BJz volgt het verzoek van de RvdK maar stelt wel dat de plaatsing zo kort 

mogelijk dient te duren.  

 

Oordeel 

De kinderrechter wijst het verzoek tot plaatsing in een gesloten accommodatie af. Er 

zijn aanwijzingen dat een van de halfbroers van de minderjarige momenteel in Syrië 

verblijft en dat de ander plannen zou hebben om af te reizen naar Syrië. De 

aanwijzingen die bestaan voor wat betreft de minderjarige zijn een stuk minder sterk. 

Op dit moment is er volgens de kinderrechter onvoldoende sprake van ernstige 

opgroei- en/of opvoedproblemen. Mocht de minderjarige zijn plannen alsnog ten 

uitvoer leggen dan hebben de AIVD, het OM en de politie de middelen om alsnog 

adequaat op te kunnen treden. De gevraagde maatregel is niet bedoeld om personen 

enkel van zijn of haar vrijheid te beroven. Dit neemt echter niet weg dat er zorgen 

bestaan over de minderjarige. Deze zorgen zijn echter van een dergelijk kaliber dat 

deze kunnen worden aangepakt in het kader van een ots. 
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3.1.3.3 Gerechtshof Den Haag 29 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2566 

 

Feiten en omstandigheden 

In deze zaak is al een vots uitgesproken en een machtiging tot plaatsing in een 

accommodatie voor gesloten jeugdzorg verleend. De RvdK verzoekt een definitieve 

machtiging af te geven. De minderjarige is zonder toestemming van haar ouders op 

Islamitische wijze getrouwd. Zij zou voornemens zijn naar Syrië af te reizen en zich 

aldaar aan te sluiten bij Islamitische Staat (vanaf nu: IS). Ook zou zij banden 

onderhouden met een geradicaliseerde groep. De politie heeft aangegeven dat de 

minderjarige zich niet op haar gemak voelt in Nederland. Nadat aan de ouders deze 

informatie werd medegedeeld, is door de vader het paspoort afgenomen. De politie 

meent echter dat dit niet voldoende is en denkt dat de minderjarige alsnog kan 

afreizen. De ouders van de minderjarige zien niet in wat ervoor nodig is om de 

veiligheid van de minderjarige te waarborgen. De vader zou voornemens zijn de 

minderjarige 24 uur per dag te bewaken, maar de RvdK acht dit niet redelijk.  

Daarnaast heeft de RvdK nog geen zicht op het gezin. Ook zijn de opvattingen van de 

minderjarige nog niet in kaart gebracht. De antwoorden die zij geeft komen sociaal 

wenselijk over. De motivatie om naar Syrië af te reizen blijft overeind, ondanks het 

feit dat ze zelf niet lijkt te beseffen wat de gevolgen van een reis naar Syrië zouden 

kunnen zijn. De behandeling moet worden opgestart vanuit een neutrale omgeving.  

 De minderjarige verweert zich als volgt. Het klopt dat zij in Syrië wilde 

wonen. Dit is echter veranderd door de behandeling en de gesprekken met haar 

ouders. Ze is te jong en doet haar ouders veel pijn. De minderjarige zal het contact 

met haar echtgenoot verbreken. Het klopt niet dat zij banden onderhoudt met de 

eerder genoemde groep. Er bestaat geen groep. Het gaat om een jongen die preekt en 

die zij niet persoonlijk kent. Tenslotte voert de minderjarige aan dat zij reeds een 

maand in de instelling verblijft maar dat tot op heden nog geen hulpverlening is 

gestart. De minderjarige wil graag vanuit de thuissituatie behandeld worden omdat 

haar ouders haar niet steunen in haar plannen. Tevens hebben haar ouders haar 

paspoort ingenomen en steunen zij de minderjarige in het voeren van gesprekken met 

de hulpverlening. Zij stelt dat de enige reden dat zij nog in een gesloten setting 

verblijft is, te voorkomen dat zij zal weglopen.  

 Ter zitting voeren de ouders als volgt aan. De minderjarige laat verbetering 

zien. De hulpverlening moet opgestart worden vanuit de thuissituatie. De ouders 

willen, in samenwerking met de RvdK en het BJz, voorkomen dat zij alsnog zal 

afreizen. Zij zal niet zonder begeleiding naar buiten of op het internet mogen. De 

instelling is geen neutrale plek aangezien er op dit moment een minderjarige verblijft 

die ook naar Syrië wilde afreizen.  

 BJz voert aan dat de behandeling inderdaad dient te worden opgestart vanuit 

een neutrale omgeving. Daarna moet bekeken worden hoe de thuissituatie daarop 

reageert. Het andere meisje dat ook naar Syrië wilde afreizen heeft de behandeling 

succesvol doorlopen en zou juist op een positieve manier een bijdrage kunnen leveren 

aan de behandeling van de minderjarige.  
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Oordeel 

Het hof oordeelt dat nog steeds voldaan is aan de grond voor een gesloten plaatsing 

aangezien de situatie op dit moment nog te kwetsbaar is. Het veiligheidsplan is nog 

niet definitief en het hof heeft de indruk dat de minderjarige haar plannen nog niet 

heeft opgegeven. Het hof oordeelt dat de gesprekken dienen te worden opgestart 

vanuit een neutrale omgeving. Daarna kan worden bekeken hoe de thuissituatie erop 

reageert en vanuit daar kan worden gewerkt aan een beëindiging van de 

uithuisplaatsing.  

 

3.1.3.4 Rb. Den Haag 17 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2359 

 

Feiten en omstandigheden 

In deze zaak is reeds een ots uitgesproken en de minderjarige is in een accommodatie 

voor gesloten jeugdzorg geplaatst. De instelling verzoekt de ots alsmede de 

machtiging tot uithuisplaatsing te verlengen tot aan de 18e verjaardag van de 

minderjarige. Hiermee wordt voorkomen dat de minderjarige naar oorlogsgebied zal 

afreizen.  

De minderjarige vraagt de rechtbank de machtiging af te wijzen, maar heeft 

geen bezwaar tegen het toewijzen van een ots. De minderjarige stelt dat er niet 

voldaan is aan de grond voor een gesloten plaatsing omdat hij niet naar Syrië wil 

afreizen. Hij stelt daarnaast dat als hij dit gewild zou hebben, hij dit namelijk al had 

kunnen doen. Ook heeft hij geen extreme opvattingen. Zijn moeder laat zich niet uit 

over het verzoek tot ots maar verzoekt om de uithuisplaatsing af te wijzen. De 

minderjarige kan weer bij haar in huis wonen en zij zal via haar werkgever proberen 

een baan voor haar zoon te bemachtigen. Zij zullen geen discussies voeren over 

geloofskwesties.  

 

Oordeel 

De rechtbank wijst de machtiging tot uithuisplaatsing af. Ondanks het feit dat er 

zorgen bestaan met betrekking tot de persoonsontwikkeling en de maatschappelijke 

participatie van de minderjarige, is het volgens de rechtbank duidelijk dat er geen 

behandeling meer mogelijk is omdat de minderjarige daar niet voor openstaat. 

Daarnaast valt niet te verwachten dat dit in de aankomende twee maanden zal 

veranderen. Indien de rechtbank de gesloten plaatsing wel zou toewijzen, zou dit 

alleen zijn om de bewegingsvrijheid van de minderjarige te beperken en daar is deze 

maatregel niet voor bedoeld.  

   

3.1.3.5 Rb. Gelderland 6 maart 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:1690 

 

Feiten en omstandigheden 

De RvdK verzoekt om een vots alsmede een machtiging tot plaatsing in de gesloten 

jeugdzorg af te geven. Meerdere instanties hebben aangegeven dat de minderjarige 

radicaliseert en mogelijk naar oorlogsgebied zal afreizen om zich aan te sluiten bij IS. 

Ook zou zij in het huwelijk willen treden met een strijder. Daarnaast baart het netwerk 
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van de minderjarige zorgen. Haar broer bevindt zich in detentie en zou radicaliseren. 

Gedurende het verlof van de broer is deze aangehouden in het bijzijn van een jongen 

die geradicaliseerd is en in Syrië is geweest. De minderjarige onderhield bovendien 

contacten met deze jongen en zijn vrouw. De vrouw zou goed bevriend zijn geweest 

met de minderjarige. De minderjarige zou, na een periode van geen contact, weer 

contact hebben met haar broer. De broer zou trots zijn op het feit dat de minderjarige 

een extreme interpretatie van het geloof aanhangt en dat zij dit uitdraagt. Een ander 

persoon waarmee de minderjarige veel contact heeft, zou inmiddels al een jaar in 

Syrië verblijven. De minderjarige zou verliefd zijn op deze persoon en met hem 

willen trouwen. Van hem heeft zij sieraden ontvangen, die zouden kunnen wijzen op 

een bruidsschat. Ook zou zij hier een reis naar Syrië mee kunnen bekostigen. De 

moeder heeft verklaard dat de minderjarige op vakantie zou gaan naar Turkije om 

deze man te ontmoeten. Daarop heeft zij het paspoort van de minderjarige ingeleverd 

bij de politie. De RvdK geeft aan dat niet zo zeer de angst bestaat dat zij naar Syrië 

zal afreizen, maar wel dat zij wordt beïnvloed door de personen om haar heen. De 

minderjarige en haar ouders kunnen hiertegen geen weerstand bieden. De 

minderjarige gaat niet meer naar de hulpgroep. Daarnaast bestaan er zorgen over de 

veranderingen in het gedrag en haar uiterlijk. Zij heeft aangegeven steeds meer 

belangstelling te hebben voor de Islam. Dit heeft zich o.a. geuit in het dragen van een 

hoofddoek en het dragen van een boerka. De minderjarige liep veel weg en er was 

sprake van schoolverzuim. Op dit moment lijkt dit beter te gaan. Ze houdt zich aan de 

regels en heeft een actieve instelling. Radicaliseringsdeskundigen stellen dat het in dit 

soort gevallen vaker voorkomt dat de minderjarige zich verdiept in het geloof en zich 

daardoor netjes gaat gedragen. De man waarmee de minderjarige zou willen trouwen, 

zou een strijder zijn. Hij komt o.a. voor in een propagandafilm van IS. Daarnaast valt 

op dat de minderjarige op facebook een foto heeft geplaatst van haar broer en deze 

man. De foto is bewerkt door toevoeging van een ring met twee hartjes.  

Het verweer van de minderjarige luidt als volgt. Er zijn geen concrete 

aanwijzingen dat zij naar Syrië zou willen afreizen of dat zij met de genoemde 

persoon wil trouwen. De minderjarige heeft slechts een goedkoop kettinkje van de 

man gekregen als afscheidscadeau. Zij is niet verliefd op deze man. Zij vond hem 

leuk voordat hij vertrok maar ziet hem nu meer als een broer. Zij heeft wel contact 

met deze persoon maar weet niet wat hij doet in Syrië. De minderjarige heeft de foto 

geplaatst omdat zij het een mooi plaatje vindt en heeft geen aandacht besteed aan de 

tekst. De minderjarige heeft geen boerka gedragen. Zij heeft een niqab gedragen 

omdat zij last had van uitslag op haar gezicht. Zij draagt een hoofddoek omdat het 

volgens de Islam gebruikelijk is om de schoonheid te verhullen. De minderjarige is 

niet bekeerd tot de Islam. Zij is door haar vader vanaf haar vierde Islamitisch 

opgevoed. De overtuigingen van IS zijn niet haar overtuigingen en zij heeft niet het 

plan om af te reizen naar Syrië. Met betrekking tot haar verbeterde schoolresultaten 

stelt zij dat zij beter haar best doet omdat zij niet nog een jaar wil blijven zitten. 

Daarnaast loopt zij stage en heeft zij een bijbaantje in een restaurant. Zij houdt hierbij 

rekening met haar kledingkeuze. Haar beste vriendin is van Nederlandse afkomst. De 

enige reden voor de muhp is het contact dat zij onderhoudt me de in Syrië 
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verblijvende man. Om een uithuisplaatsing te voorkomen, wil zij het contact met deze 

man verbreken.  

Haar moeder verklaart dat het klopt dat de minderjarige de hierboven 

genoemde man kent. Deze man is niet de vriend van de minderjarige maar een vriend 

van de familie. Het klopt dat de minderjarige haar broer een aantal keren heeft 

bezocht met haar ouders. 

 

Oordeel 

De rechtbank wijst de vots toe. De minderjarige lijkt heel beïnvloedbaar te zijn. Zij 

heeft zich aan het gezag van haar moeder onttrokken en is een jaar blijven zitten. De 

minderjarige ontwikkelt zich op dit moment echter positief. De rechtbank twijfelt aan 

de relatie tussen de minderjarige en de man. Dit komt o.a. door de foto met de 

toegevoegde tekst op facebook. De rechtbank heeft tevens zorgen omtrent het netwerk 

van de minderjarige. In het kader van een vots moet door de minderjarige en haar 

moeder aan deze problemen worden gewerkt. Zij zullen moeten leren hoe zij moeten 

handelen ten opzichte van geradicaliseerde personen uit het netwerk van de 

minderjarige. De machtiging tot plaatsing in een gesloten instelling wijst de rechtbank 

af. De RvdK heeft onvoldoende concreet gemaakt dat de minderjarige voornemens 

zou zijn naar Syrië af te reizen. Een gesloten plaatsing zou er op dit moment voor 

kunnen zorgen dat de positieve resultaten die zij op school en stage boekt, teniet 

worden gedaan. Het toekennen van een machtiging om de minderjarige in een 

accommodatie voor gesloten jeugdzorg te plaatsen, zou ertoe kunnen leiden dat de 

minderjarige alsnog zal radicaliseren. 

3.1.4 Algemene opmerkingen 

In twee gevallen wordt de machtiging tot gesloten plaatsing toegewezen. Naast het 

feit dat er vermoedens bestaan van afreizen, is in een geval de minderjarige zonder 

toestemming van haar ouders in het huwelijk getreden. Daarnaast voelt de 

minderjarige zich niet op haar gemak in Nederland.41  

In het andere geval wordt de machtiging in eerste instantie toegewezen42, maar 

wordt het verlengingsverzoek door een andere rechter afgewezen.43 De kinderrechter 

die oordeelt over het verlengingsverzoek acht de aanwijzingen dat de minderjarige 

naar Syrië af zal reizen een stuk minder sterk. Daarnaast is geen sprake van ernstige 

opgroei- en/of opvoedproblemen. Deze rechter merkt bovendien nog op dat deze 

maatregel niet slechts bedoeld is om mensen van hun vrijheid te beroven.  

 

In twee gevallen worden de gevraagde maatregel afgewezen.44 In een van deze zaken 

merkt de rechter op dat deze maatregel niet slechts bedoeld is om personen van hun 

                                                      
41 Rb. 29 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2566. 
42 Rb. 5 augustus 2013, ECLI:NL:RB:GEL:2013:4112. 
43 Rb. 2 september 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:4113. 
44 Rb. 17 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2359, 

Rb. 6 maart 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:1690. 
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vrijheid te beroven. De maatregel moet worden afgewezen omdat de betreffende 

minderjarige niet wil meewerken aan zijn behandeling.45 

In de andere zaak zouden er aanwijzingen bestaan dat de minderjarige aan het 

radicaliseren is. Het zou in dat geval niet zo zeer de bedoeling zijn van de 

minderjarige om af te reizen, maar zij zou wel beïnvloed kunnen worden door haar 

netwerk. Ook in deze zaak wordt de machtiging afgewezen omdat onvoldoende 

concreet is dat zij wil afreizen. Daarnaast zou een plaatsing ervoor kunnen zorgen dat 

de goede resultaten die de minderjarige heeft geboekt, teniet worden gedaan.46 

3.1.5 Tussenconclusie 

In de drie gevallen waarbij de minderjarigen een poging hebben gedaan af te reizen of 

zijn afgereisd wordt een machtiging tot plaatsing in de gesloten jeugdzorg 

toegewezen. Naast het feit dat deze minderjarige zich door het afreizen onttrok aan 

hulpverlening is sprake van andere problematiek, zoals schoolverzuim, 

persoonlijkheidsproblemen en radicalisering. De toewijzingen lijken in het licht van 

de Jw gegrond aangezien sprake is van meervoudige problematiek en de 

minderjarigen zichzelf aan hulpverlening onttrekken. 

 

In slechts één van de vijf genoemde gevallen waarin vermoedens bestaan van 

afreizen, wordt de machtiging tot gesloten plaatsing toegewezen. Ook in dit geval is 

sprake van meervoudige problematiek.  

De overige zaken zijn echter minder eenduidig. Zo oordeelt een rechter in 

eerste instantie dat een machtiging tot gesloten plaatsing dient te worden verleend. De 

rechter die oordeelt over het verlengingsverzoek komt op grond van dezelfde feiten 

tot het oordeel dat de minderjarige niet gesloten geplaatst mag worden aangezien de 

maatregel niet bedoeld is om minderjarigen enkel van hun vrijheid te beroven. In een 

andere zaak wordt deze redeneerwijze ook gevolgd. Tenslotte kan ook worden 

opgemerkt dat een belangrijke reden kan zijn om een minderjarige niet gesloten te 

plaatsen, het feit is dat een gesloten plaatsing de positieve resultaten die geboekt 

worden teniet zouden kunnen doen.  

 

Op grond van de hierboven besproken gevallen kan een voorzichtige conclusie 

worden getrokken. Indien een minderjarige afreist of daartoe een poging doet, wordt 

deze in een gesloten instelling geplaatst. Daarbij is het tevens van belang dat sprake is 

van meervoudige problematiek.  

 Dit betekent echter niet dat alleen minderjarigen die zijn afgereisd in een 

accommodatie voor gesloten jeugdzorg worden geplaatst. De minderjarige die niet is 

afgereisd, maar zonder toestemming van haar ouders in het huwelijk is getreden, werd 

tevens gesloten geplaatst.  

Ook wordt duidelijk dat de rechters rekening houden met het feit dat een 

plaatsing in de gesloten jeugdzorg een zware maatregel is. In twee zaken merkt de 

rechter op dat een gesloten plaatsing niet slechts kan worden toegepast om een 

                                                      
45 Rb. 17 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2359. 
46 Rb. 6 maart 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:1690. 
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minderjarige van zijn vrijheid te beroven. Er dient een behandeling te worden 

opgestart. In een van de zaken houdt de rechter bovendien rekening met de 

persoonlijke omstandigheden van de minderjarige. Zo merkt de rechter op dat de 

positieve resultaten die de minderjarige geboekt heeft teniet gedaan kunnen worden 

door een mogelijk gesloten plaatsing.  

3.2 Afreizende gezinnen 

Naast de groep met individuele, minderjarige reizigers wordt ook een groep ouders 

verdacht dat zij willen af reizen met minderjarige kinderen. Een aantal zaken met 

betrekking tot deze groep zal hieronder besproken worden. Een algemene opmerking 

die vooraf gemaakt kan worden, heeft betrekking op de verleende crisismachtigingen. 

In alle gevallen is een dergelijke machtiging verleend. In geen van de gevallen gaat de 

rechter die de crisismachtiging verleend inhoudelijk in op de grond voor 

uithuisplaatsing. Voldoende is dat de RvdK beschikt over informatie van de AIVD of 

de politie.  

 

3.2.1 Rb. Midden-Nederland 29 augustus en 8 september 2014, C/16/376252 / JE RK 

14-2035 

 

Feiten en omstandigheden 

In deze zaak is op 29 augustus 2014 een vots in combinatie met een crisismachtiging 

uithuisplaatsing uitgesproken. Uit een ambtsbericht van de AIVD zou blijken dat er 

sterke aanwijzingen bestaan dat het gezin naar Syrië zal afreizen om zich daar aan te 

sluiten bij IS.  

De RvdK verzoekt de eerder opgelegde muhp te verlengen aangezien 

onvoldoende duidelijk is of de veiligheid van de minderjarigen gewaarborgd kan 

worden.  

De ouders voeren hiertegen verweer. Ten eerste stellen zij dat er nooit zorgen 

zijn geweest over de minderjarigen. Ook is de informatie uit het ambtsbericht zeer 

summier en niet concreet. Het klopt dat zij overwegen om te emigreren naar een land 

met een moslimvriendelijker klimaat maar dit betreft geen concreet plan en zij zouden 

bovendien nooit naar oorlogsgebied vertrekken. Ook merken zij op dat hun 

paspoorten vervallen zijn verklaard waardoor zij niet eens zouden kunnen vertrekken. 

Daarnaast zijn zij bereid om mee te werken aan een onderzoek van de RvdK.  

 

Oordeel 

De rechtbank gaat ten eerste in op de vraag of de vots en de spoedmachtiging 

uithuisplaatsing terecht zijn uitgesproken. Het feit dat het ambtsbericht melding 

maakte van een mogelijke reis naar Syrië was voldoende om de minderjarigen met 

spoed uit huis te plaatsen. Daarnaast gaat de rechtbank in op de vraag of de vots en de 

muhp dienen voort te duren. De ouders hebben na toekenning van de muhp in detentie 

verbleven. De moeder is echter weer in vrijheid gesteld en kan dus voor de 

minderjarigen zorgen. Aangezien de RvdK zich slechts op de inhoud van het 

ambtsbericht beroept, komt de rechtbank tot de conclusie dat er niet getwijfeld kan 
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worden aan de veiligheid van de minderjarigen. De ouders beschikken daarnaast niet 

over een paspoort en zij willen tevens meewerken aan een onderzoek. De muhp en de 

vots dienen derhalve te worden beëindigd.  

 

3.2.2 Rb. Den Haag 2 en 8 september, C/09/472523 JE RK 14-1992 

 

Feiten en omstandigheden 

Op 2 september 2014 is een vots in combinatie met een crisismachtiging 

uithuisplaatsing uitgesproken op basis van zorgelijke informatie van de politie.  

Ter zitting verzoekt de RvdK om een vots om te onderzoeken of een ots 

noodzakelijk is. Ook verzoekt de RvdK een van de minderjarigen uit huis te plaatsen. 

Er is via de Belgische politie zorgelijke informatie met betrekking tot deze 

minderjarige binnengekomen. Gedurende de vakantie van deze minderjarige in 

Brussel zou de minderjarige aan fysieke en geestelijke mishandeling zijn blootgesteld. 

De minderjarige zou tijdens deze vakantie ergens voor worden ‘getraind’. 

Onduidelijk is of de ouders op de hoogte zijn van deze gang van zaken. Daarnaast 

houden de ouders er volgens de Nederlandse politie radicaal Islamitische denkwijzen 

op na. De vader zou een aanhanger zijn van IS. Het gezin verblijft op dit moment in 

Marokko. BJz stelt daarnaast over informatie te beschikken waaruit zou blijken dat de 

vader mogelijk door zou kunnen reizen naar Syrië. De RvdK stelt dat het in het 

belang van de minderjarigen is om hen zo snel mogelijk terug te laten keren naar 

Nederland. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij gesignaleerd komen te staan. Dit kan 

alleen indien er kinderbeschermingsmaatregelen worden uitgesproken zodat een 

gezinsvoogd aangifte kan doen van vermissing.  

De ouders zijn het niet eens met de verzochte maatregelen. De aantijgingen 

zijn onterecht en de ouders hebben het niet aangedurfd om in contact te treden met de 

RvdK uit angst dat de minderjarigen uit huis zouden worden geplaatst. Zij voelen zich 

nu al veroordeeld. In dat kader hebben zij besloten af te reizen naar Marokko. Zij 

zouden graag willen terugkeren naar Nederland maar zijn bang dat de minderjarigen 

direct uit huis worden geplaatst bij terugkomst in Nederland.  

De RvdK meldt ter zitting dat slechts om de maatregelen is verzocht 

aangezien het gezin naar het buitenland is vertrokken en verzoekt de maatregelen in te 

trekken zodat het gezin kan terugkeren naar Nederland. De hulpverlening zal bij 

terugkomst in Nederland direct worden opgestart.   

 

Oordeel 

De kinderrechter wijst het verzoek om een vots toe en geeft de RvdK de mogelijkheid 

te onderzoeken of een ots noodzakelijk is. Uit de informatie die is verkregen van de 

politie, is duidelijk geworden dat er op dit moment veel zorgen bestaan met 

betrekking tot de veiligheid van de minderjarigen. Er is daarentegen niet voldaan aan 

de grond voor een muhp. De noodzaak ontbreekt aangezien de ouders voornemens 

zijn op korte termijn met de minderjarigen terug te keren naar Nederland en openstaan 

voor verdere hulpverlening.  
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3.2.3 Rb. Midden-Nederland 4 en 24 september 2014, C/16/376513 / JE RK 14-2066 

 

Feiten en omstandigheden 

Op 4 september 2014 is een vots in combinatie met een crisismachtiging 

uithuisplaatsing uitgesproken. Uit een ambtsbericht van de AIVD zou blijken dat het 

gezin op 31 augustus naar Syrië zou zijn afgereisd om zich aan te sluiten bij IS. 

Volgens de leerplichtambtenaar zijn de minderjarigen door een buurvrouw van school 

gehaald en ziekgemeld. Volgens een van de oma’s zouden de minderjarigen 

ondergedoken zitten. Onduidelijk is waar de minderjarigen zich op dit moment 

bevinden en onder welke omstandigheden.  

Op 11 september verzoekt de RvdK om de verzochte maatregelen in te 

trekken. Het OM heeft aangegeven de ouders niet te zullen vervolgen. De RvdK komt 

tot de conclusie dat er in dit geval geen sprake meer is van gevaar voor de 

minderjarigen. Daarnaast verzoekt de RvdK om intrekking omdat de maatregelen niet 

ten uitvoer gelegd kunnen worden nu het gezin in het buitenland verblijft.  

 

Oordeel 

De rechtbank beëindigt de VOTS en de MUHP.  

 

3.2.4 Rb. Den Haag 15 en 23 december 2014, C/09/479213 JE RK 14-2770 

 

Feiten en omstandigheden 

Op 13 december is een vots in combinatie met een crisismachtiging uithuisplaatsing 

uitgesproken. De rechter beroept zich hierbij slechts op de informatie uit het 

verzoekschrift. De minderjarige is binnen haar eigen netwerk geplaatst.  

De RvdK verzoekt om een ots en een muhp. Het verzoek wordt gedaan 

aangezien er volgens de politie vermoedens bestaan dat de moeder met de 

minderjarige naar Syrië of Irak zal afreizen. De RvdK heeft inmiddels vernomen dat 

de moeder niet op korte termijn zal willen afreizen. Het verzoek is alsnog ingediend 

omdat, ondanks dat de moeder in beginsel een goede moeder is, er toch zorgen 

bestaan over de minderjarige. De vader is thans gedetineerd en het lukt de moeder niet 

om te zorgen voor stabiliteit en structuur. De moeder heeft geen baan en derhalve 

geen inkomen. Daarnaast heeft zij geen beschikking over zelfstandige woonruimte. 

Zij verblijft met de minderjarige bij haar moeder, maar zij maken veel ruzie. Dit 

resulteert in het feit dat moeder vaak vertrekt en ergens anders intrekt. De moeder 

accepteert daarnaast geen hulp.  

BJz verklaart ter zitting dat de contactmomenten tussen moeder en 

minderjarige gedurende de uithuisplaatsing goed zijn verlopen. De minderjarige 

kwam snel tot rust op het moment dat zij haar moeder zag. Er is geen sprake van 

hechtingsproblematiek. De eventuele contactmomenten die in de toekomst plaats 

zullen vinden, hoeven niet te worden begeleid.  
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Uit het verweer blijkt dat wordt verzocht om afwijzing van de genoemde 

maatregelen. Ten eerste bestaan er geen concrete aanwijzingen dat de moeder met de 

minderjarige zal afreizen naar Syrië of Irak. Ten tweede betwisten de ouders dat de 

woonsituatie niet stabiel is. Het is inderdaad zo dat moeder zo af en toe met de 

minderjarige ergens anders verblijft, maar dit is dan bij de oma aan vaderszijde. Daar 

heeft zij beschikking over spullen die nodig zijn voor de verzorging van de 

minderjarige. Daarnaast bestaat er tussen BJz en de RvdK verschil van inzicht over de 

opvoedkwaliteiten van de moeder. BJz was in het vrijwillig kader betrokken bij het 

gezin en had positieve bevindingen. Het dossier is derhalve in november gesloten. 

Tenslotte merken de ouders op dat zij de belangen van de minderjarige wel voorop 

stellen. Zij zijn immers direct teruggekeerd naar Nederland toen zij erachter kwamen 

dat de moeder zwanger was. Daarnaast hebben zij medewerking verleend aan zowel 

de RvdK als BJz.  

 

Oordeel 

De rechtbank oordeelt dat niet voldaan is aan de gronden voor het toewijzen van een 

ots of een muhp. Het afreizen naar Irak of Syrië is door de RvdK niet voldoende 

onderbouwd. De RvdK heeft erkend dat het niet aannemelijk is dat de moeder zal 

afreizen. De zorgen die de RvdK heeft over de opvoeding van de minderjarige zijn 

niet zodanig dat de hierboven genoemde kinderbeschermingsmaatregelen dienen te 

worden toegewezen. De band tussen de moeder en minderjarige is goed en er zijn 

verder geen aanwijzingen dat er problemen zouden zijn met betrekking tot de 

minderjarige. Het feit dat de moeder geen eigen woonruimte heeft en de minderjarige 

geregeld meeneemt naar de oma aan vaderszijde zouden onrust kunnen veroorzaken, 

maar daar is hier niet van gebleken. De minderjarige wordt niet overal mee naar toe 

gesleept maar alleen naar plekken die voor haar bekend en vertrouwd zijn. De moeder 

bezoekt met de minderjarige het consultatiebureau en daar blijkt dat de minderjarige 

groeit en zichzelf ontwikkelt. Daarnaast is in een eerder stadium, gedurende de 

onderzoeken van de RvdK en BJz, niet gebleken van ernstige opvoedproblemen. De 

moeder is zelf in staat, met ondersteuning van haar eigen moeder, om de minderjarige 

op te voeden. De rechtbank maakt zich wel zorgen over de problemen die er bestaan 

tussen moeder en grootmoeder. Deze zorgen zijn echter niet van dien aard dat het 

opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel gerechtvaardigd is. Zij zouden in een 

vrijwillig kader aan deze problemen kunnen werken door bijvoorbeeld bemiddeling 

en/of begeleiding. 

3.3 Tussenconclusie 

In alle gevallen wordt de gevraagde crisismaatregel uithuisplaatsing verleend. In drie 

van de besproken gevallen wordt het verlenen van de machtiging gebaseerd op het feit 

dat de gezinnen zouden afreizen naar Syrië op grond van informatie van de AIVD47 

en de politie.48 Op het moment dat deze verzoeken werden ingediend, verbleven twee 

                                                      
47 Rb. Midden-Nederland 29 augustus 2014, C/16/376252 / JE RK 14-2035, 

Rb. Midden-Nederland 4 september 2014, C/16/376513 / JE RK 14-2066. 
48 Rb. Den Haag 2 september 2014, C/09/472523 / JE RK 14-1992. 



 32 

gezinnen in het buitenland.49 In een geval wordt slechts verwezen naar de inhoud van 

het verzoekschrift van de RvdK en wordt niet nader ingegaan op de reden om de 

maatregelen te verlenen.50 Ook valt op dat in slechts één van de gevallen gesproken 

wordt over een netwerkplaatsing.51 

Vast staat dat alle ingediende crisismachtigingen zijn verleend. Op grond van 

de besproken zaken zou geconcludeerd kunnen worden dat het voldoende is dat de 

AIVD of de politie aangeeft dat er vermoedens bestaan dat het gezin zal afreizen naar 

Syrië. In een zaak is het zelfs onduidelijk waarop de uithuisplaatsing is gebaseerd, 

aangezien slechts verwezen wordt naar het verzoekschrift van de RvdK.52 In geen van 

de gevallen zijn de ouders en/of de minderjarigen voorafgaand aan het toewijzen van 

de crisismachtingen door een rechter gehoord.  

 

Na het toekennen van de crisismachtigingen hebben in nog een aantal zaken de 

zittingen plaatsgevonden waarin vastgesteld moest worden of de minderjarigen nog 

langer onder toezicht gesteld en/of uit huis geplaatst dienden te worden. Zo worden in 

alle gevallen de machtigingen uithuisplaatsing afgewezen omdat de RvdK 

onvoldoende heeft onderbouwd dat er zorgen bestaan over de veiligheid van de 

minderjarigen. Daarnaast stellen een aantal rechters vast dat de opgelegde 

paspoortmaatregel van de ouders voldoende waarborgen biedt om te voorkomen dat 

zij zullen afreizen.53  

Opvallend is dat in slechts één van de hierboven besproken zaken door de 

kinderrechter wordt ingegaan op de vraag of de verleende spoedmaatregelen ook 

daadwerkelijk hadden mogen worden verleend. Deze rechter is van mening dat het 

enkele vermoeden van afreizen voldoende grond is voor een crisismachtiging.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
49 Rb. Midden-Nederland 24 september 2014, C/16/376513 / JE RK 14-2066. 
50 Rb. Den Haag 15 december 2014, C/09/479213 / JE RK 14-2770. 
51 Rb. Den Haag 15 december 2014, C/09/479213 / JE RK 14-2770. 
52 Rb. Den haag 23 december 2014, C/09/479213 / JE RK 14-2770. 
53 Rb. Midden-Nederland 8 september 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:4180. 
54 Rb. Midden-Nederland 8 september 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:4180. 
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4. De (crisismachtiging) uithuisplaatsing in internationale bepalingen 

Naar aanleiding van het vorige hoofdstuk kan de vraag gesteld worden of het in het 

licht van internationale bepalingen gerechtvaardigd is dat minderjarigen die zijn 

afgereisd of voornemens zijn af te reizen uit huis worden geplaatst op grond van 

informatie van de politie of de AIVD. Zo valt op dat een aantal minderjarigen met 

spoed uit huis worden geplaatst, maar dat deze allen niet zijn gehoord.  

In dit hoofdstuk zal derhalve getracht worden een kader op te stellen aan de 

hand waarvan bepaald kan worden of de Nederlandse overheid zo mag handelen zoals 

zij in deze gevallen heeft gedaan. De focus ligt hierbij op twee verdragen, namelijk 

het IVRK en het EVRM.55 Waarom voor bepalingen uit deze verdagen is gekozen, 

wordt hieronder nader verklaard.   

Om een toetsingskader op te kunnen stellen zal ten eerste worden ingegaan op 

de verplichtingen van de overheid. Vervolgens zal nader worden ingegaan op de 

rechten van minderjarigen en hun ouders. Hierbij zal net als het voorgaande hoofdstuk 

een onderscheid worden gemaakt tussen aan de ene kant rechten die van toepassing 

zijn op de individuele reizigers en rechten die van toepassing zijn op gezinnen. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat overlap kan bestaan tussen de van toepassing 

zijnde artikelen.  

4.1 Relevante verdragen 

Hieronder zal een korte introductie worden gegeven op de verdragen die in het dit 

hoofdstuk besproken zullen worden. Het toetsingskader zal gevormd worden door 

verdragsbepalingen uit het IVRK en het EVRM. Nadat hieronder kort wordt 

aangestipt waarom voor deze verdragen gekozen is, zal in paragraaf 4.3 nader worden 

ingegaan op de rechtstreekse werking van deze bepalingen. Dit is van belang in 

verband met de inroepbaarheid van deze verdragen voor de Nederlandse rechter.  

 

4.1.1 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

Het IVRK stamt uit 1989 en is voor Nederland in werking getreden op 8 maart 1995. 

Het verdrag is bijzonder aangezien de rechten zijn geschreven ten behoeve van 

kinderen.56 Bovendien is het IVRK slechts door drie landen ter wereld niet 

geratificeerd.57 Derhalve kan gesteld worden dat het IVRK het meest geaccepteerde 

mensenrechteninstrument betreft.58 

 Het is van belang op te merken dat het IVRK geen beschikking heeft over een 

orgaan dat sancties op kan leggen of uitspraken kan doen. Het Comité voor de rechten 

van he Kind houdt toezicht op de naleving. De lidstaten dienen na rectificatie van het 

                                                      
55 Opgemerkt dient te worden dat dit niet de enige bepalingen zijn die van toepassing zijn op de 

hierboven genoemde gevallen. Naast het IVRK en het EVRM kunnen o.a. ook het EU Handvest voor 

de Grondrechten en het IVBPR van toepassing zijn. Deze bepalingen worden in het kader van de 

omvang van deze scriptie buiten beschouwing gelaten.   
56 Mijnarends, AA 2000, p. 88-89. 
57 Het verdrag is tot op de dag van vandaag slechts door drie landen ter wereld niet geratificeerd. Dit 

betreffen de Verenigde Staten, Somalië en Zuid-Soedan. 

Blaak e.a. 2012, p. 35. 
58 Blaak e.a. 2012, p. 32. 
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verdrag een rapport op te stellen met betrekking tot de situatie omtrent de 

kinderrechten. Elke staat dient dit vervolgens om de vijf jaar te herhalen zodat men op 

de hoogte is van de situatie.59 

 

4.1.2 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

Het EVRM is opgesteld na de Tweede Wereldoorlog. Het verdrag is door Nederland 

ondertekend in 1950 en drie jaar later in werking getreden. 47 staten hebben het 

verdrag tot nu toe geratificeerd.60 

Wat het EVRM bijzonder maakt, ten opzichte van bijvoorbeeld het IVRK, is 

dat het de beschikking heeft over een eigen rechtsprekend orgaan, namelijk het 

Europese Hof voor de Rechten van de Mens (vanaf nu: EHRM). Het is voor burgers 

mogelijk om op grond van het individuele klachtrecht te klagen over schendingen van 

het EVRM.61 

 

4.1.3 Rechtstreekse werking 

Vaststaat dat verdragsstaten gebonden zijn aan de bepalingen uit de verdragen die zij 

sluiten. De vraag is echter of individuen ook gebonden zijn. Dit is het geval indien 

aan een bepaling rechtstreekse werking is toegekend. Uit art. 93 Gw blijkt dat een 

verdragsbepaling rechtstreekse werking heeft indien deze ‘een ieder verbindt’. Dit 

kan worden afgeleid uit de inhoud en de formulering van de verdragsbepaling. De HR 

heeft in het Spoorwegstakingsarrest bepaald dat een bepaling ’een ieder verbindend’ 

is indien dit uit de inhoud van de bepaling blijkt. De bepaling moet als objectief recht 

kunnen gelden zonder nadere toelichting. Indien er nadere wetgeving opgesteld dient 

te worden opgesteld, dan is de bepaling niet ‘een ieder verbindend’.62 

Klassieke grondrechten zijn over het algemeen ‘een ieder verbindend’ terwijl 

economische, sociale en culture grondrechten over het algemeen niet ‘een ieder 

verbindend’ zijn.63 

 

4.1.3.1 Rechtstreekse werking IVRK 

Uit de wetsgeschiedenis omtrent het IVRK blijkt dat de wetgever meent dat aan de 

volgende bepalingen rechtstreekse werking toekomt: art. 7 lid 1, 9 lid 2-4, 10 lid 1, 12 

lid 1-2, 13-16, 30, 37 en 40 lid 2.64 

Of aan de bepalingen rechtstreekse werking wordt toegekend, wordt 

uiteindelijk door de rechter bepaald. Derhalve zal bij de relevante bepalingen nog 

nader worden stilgestaan bij de vraag of aan een bepaling rechtstreekse werking 

toekomt.  

                                                      
59 Blaak e.a. 2012, p. 47. 
60 Blaak e.a. 2012, p. 77. 
61 Van der Pot 2006, p. 266-267. 
62 HR 30 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9402 (Spoorwegstakingsarrest). 
63 Chébti 2014, p. 97. 
64 Kamerstukken II 1992/93, 22 855 (R1451), nr. 3, p. 8-9. 
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4.1.3.2 Rechtstreekse werking EVRM  

De materiële bepalingen van het EVRM hebben allen rechtstreekse werking. Hierop 

zijn door de Nederlandse rechter twee uitzonderingen gemaakt. Art. 6 en 13 EVRM 

hebben geen rechtstreekse werking indien het gaat om de uitbreiding van de 

rechtsmacht van de Nederlandse rechter.65 

4.2 Verplichtingen van de nationale overheid 

In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op de verplichtingen die de overheid 

heeft om minderjarigen te beschermen. De overheid dient minderjarigen te 

beschermen maar dient zich in bepaalde gevallen ook te onthouden van actief op 

treden. In de onderstaande paragraaf zal worden getracht aan te geven wanneer de 

overheid wel en wanneer deze niet dient op te treden.  

 

4.2.1 Art. 3 IVRK: het belang van het kind 

Ten eerste zal worden ingegaan op art. 3 IVRK. Dit is een van de kernartikelen uit het 

IVRK.66 Art. 3 IVRK wordt vaak ingeroepen in samenhang met andere artikelen uit 

het verdrag.67 

 

De tekst van de leden 1 en 2 luidt als volgt:  

 

‘1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden 

genomen door openbare of particuliere instellingen voor 

maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke 

autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind 

de eerste overweging. 

2. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren 

van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn welzijn, 

rekening houdend met de rechten en plichten van zijn ouders, wettige 

voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, 

en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke 

maatregelen.’ 

 

Het belang van het kind dient bij de te nemen beslissingen door de overheid een van 

de belangrijkste overwegingen te zijn. Dit betekent echter niet dat het in alle gevallen 

het belangrijkste is. Het kan zijn dat andere belangen in bepaalde omstandigheden 

zwaarder kunnen wegen. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat in de Engelse tekst 

gebruik wordt gemaakt van het woord ‘a’ in plaats van het woord ‘the’.68 Het gebruik 

van het woord ‘a’ zorgt voor een bepaalde mate van flexibiliteit waardoor, in 

                                                      
65 Barkhuysen, van Emmerik en Ploeger 2005, p. 30-31. 
66 Detrick 1999, p. 86. 
67 Detrick 1999, p. 92. 
68 Detrick 1999, p. 91. 
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bepaalde extreme situaties, belangen van anderen kunnen prevaleren boven die van 

het kind.69 

Daar waar in het begrip ‘het belang van het kind’ in het enkelvoud wordt 

gesproken, wordt in de wettekst gesproken over ‘kinderen’. Dit duidt erop dat de term 

kind niet restrictief moet worden toegepast. Het artikel kan derhalve ook van 

toepassing zijn op maatregelen die kinderen indirect raken.70 

Uit lid 2 blijkt dat staten de positieve verplichting hebben zo te handelen dat 

het welzijn van het kind is verzekerd en wordt beschermd. In het geval van 

kindermishandeling hebben staten de verplichting om in te grijpen.71 

Niet duidelijk is of aan art. 3 IVRK rechtstreekse werking wordt toegekend.72 

 

4.2.2 Art. 9 IVRK: scheiding kind en ouders  

Een ander artikel dat tevens van toepassing is op de verplichtingen van de overheid is 

art. 9 IVRK. Het algemene uitgangspunt is dat het kind het recht heeft om bij beide 

ouders op te groeien. Dit volgt uit de tekst van art. 9 lid 1 IVRK: 

  

‘De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet wordt 

gescheiden van zijn ouders tegen hun wil, tenzij de bevoegde 

autoriteiten, onder voorbehoud van de mogelijkheid van rechterlijke 

toetsing, in overeenstemming met het toepasselijke recht en de 

toepasselijke procedures, beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is 

in het belang van het kind. Een dergelijke beslissing kan noodzakelijk 

zijn in een bepaald geval, zoals wanneer er sprake is van misbruik of 

verwaarlozing van het kind door de ouders, of wanneer de ouders 

gescheiden leven en er een beslissing moet worden genomen ten 

aanzien van de verblijfplaats van het kind.’ 

 

Het recht van de minderjarige om bij zijn of haar ouders op te groeien was al af te 

leiden uit art. 8 EVRM, maar werd nog niet eerder specifiek benoemd.73 

Op dit recht kan een uitzondering worden gemaakt indien dit noodzakelijk is 

in het belang van het kind is en dit gegrond is op basis van wettelijke bepalingen. In 

het artikel worden twee gronden genoemd waarop de minderjarige van zijn of haar 

ouders mag worden gescheiden. Er moet sprake zijn van misbruik of verwaarlozing. 

Daarnaast kan een dergelijke beslissing ook genomen worden indien niet duidelijk is 

wat de verblijfplaats van de minderjarige is op het moment dat de ouders gaan 

scheiden. Uit de wetsgeschiedenis bij het verdrag blijkt dat deze opties niet limitatief 

zijn, en dat de verdragsstaten de criteria voor een scheiding dienen vast te leggen in 

nationale wetgeving.74 

                                                      
69 Alston 1996, p. 13. 
70 Detrick 1999, p. 90. 
71 Freeman 2007, p. 45. 
72 Pulles, NJB 2011, p. 231-234. 
73 Detrick 1999, p. 173. 
74 Doek 2006, p. 24. 
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Er zijn een aantal richtlijnen waaraan de nationale wetgeving van een 

verdragsstaat dient te voldoen. Ten eerste kan een scheiding een uiterste maatregel 

zijn indien dit noodzakelijk is om de gezondheid en de ontwikkeling van de 

minderjarige te beschermen. De staat moet in dat geval redenen aanbrengen waarom 

de scheiding noodzakelijk is. Ook mag de hereniging tussen ouders en kind niet 

onnodig gehinderd worden. En tenslotte mag de scheiding niet oneindig zijn.75 

Vanzelfsprekend mogen de criteria die in deze wetgeving worden opgenomen, niet 

van discriminerende aard zijn.76 

 

4.2.2.1 Mogelijkheden tot uithuisplaatsing 

Mocht een minderjarige uit huis geplaatst dienen te worden dan bestaan er een aantal 

mogelijkheden voor wat betreft de locatie waar de minderjarige zal verblijven. Op 

grond van art. 5 en 20 IVRK dient ten eerste bekeken te worden of de minderjarige 

geplaatst kan worden bij familie in ruimere zin. Mocht dit niet tot de mogelijkheden 

behoren dan kan de minderjarige in een pleeggezin of instelling worden geplaatst.77 

Dit is nog verder aangescherpt in de Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen 

van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uit 2009. Daarin is namelijk 

bepaald dat indien het niet mogelijk is om de minderjarige bij familie in ruimere zin te 

plaatsen, deze in een pleeggezin geplaatst dient te worden.  

Uit paragraaf 21 van deze Richtlijnen blijkt dat indien dit passend, 

noodzakelijk en constructief is voor de minderjarige, plaatsing in een instelling een 

laatste mogelijkheid is. In dit artikel is tevens opgenomen dat minderjarigen jonger 

dan drie jaar opgevangen dienen te worden in een pleeggezin, en niet in een instelling.  

 

4.2.3 Art. 18 IVRK: verantwoordelijkheid van ouders 

In art. 18 IVRK is geregeld dat de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de 

minderjarige primair bij de ouders ligt. Dit volgt uit art. 18 IVRK: 

 

‘De Staten die partij zijn, doen alles 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 of, al naar gelang 

het geval, wettige voogden, hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding 

en de ontwikkeling van het kind. Het belang van het kind is hun allereerste zorg.’ 

 

Dit artikel dient gelezen te worden in het licht van art. 3 en 5 IVRK.  

Onduidelijk is wat precies onder de verantwoordelijkheid van ouders valt. Iedereen 

heeft namelijk een ander oordeel over wat in het belang van het kind is. De 

verantwoordelijkheid van de ouders dient nader te worden ingevuld aan de hand van 

                                                      
75 Doek 2006, p. 25. 
76 Doek 2006, p. 24. 
77 Detrick 1999, p. 335, Blaak e.a. 2012, p. 341-342. 
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de bepalingen uit het IVRK. Een schending van andere bepalingen uit het IVRK, is 

niet in het belang van de minderjarige.78 

  Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat er geen rechtstreekse werking wordt 

toegekend aan dit artikel. Dit is tevens bevestigd door de rechtbank Overijssel.79 

 

4.2.4 Art. 38 IVRK: Bescherming van kinderen in gewapende conflicten 

Op grond van art. 38 lid 2 IVRK zijn verdragsstaten verplicht alle mogelijke 

maatregelen te nemen om te voorkomen dat personen jonger dan vijftien jaar 

rechtstreeks deelnemen aan vijandelijkheden. De tekst van dit artikel luidt als volgt:  

 

‘De Staten die partij zijn, nemen alle uitvoerbare maatregelen om te 

waarborgen dat personen jonger dan vijftien jaar niet rechtstreeks 

deelnemen aan vijandelijkheden.’ 

 

Opmerkelijk is dat alleen minderjarigen jonger dan 15 jaar specifiek beschermd 

worden. Tijdens de onderhandelingen gedurende de totstandkoming van het IVRK is 

er door diverse partijen gepleit om het woord rechtstreeks te schrappen, maar daar is 

uiteindelijk niet voor gekozen. Op grond van lid 2 dienen verdragsstaten er tevens 

voor te zorgen dat minderjarigen niet deelnemen aan rebellengroeperingen, ondanks 

het feit dat staten mogelijk geen gezag hebben over deze groeperingen.80 

4.3 Tussenconclusie 

Het IVRK schept een aantal verplichtingen waaraan de nationale overheden zich 

dienen te houden. De algemene tendens is dat minderjarigen en hun ouders bij elkaar 

horen. De verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de minderjarige ligt primair 

bij de ouders. Optreden door de overheid mag, maar dient gerechtvaardigd te worden 

door bijvoorbeeld misbruik of verwaarlozing. Er dient derhalve een goede grond te 

zijn waardoor minderjarigen van hun ouders gescheiden mogen worden. Bovendien 

valt het op dat het IVRK slechts één artikel bevat dat specifiek geschreven is ter 

bescherming van minderjarigen die rechtstreeks deelnemen aan vijandelijkheden. 

Daarbij dient te worden opgemerkt dat dit slechts geldt voor minderjarigen onder de 

15 jaar.  

4.4 Rechten van minderjarigen  

In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op bepalingen die betrekking hebben op 

minderjarigen die uit huis worden geplaatst. Hierboven is al ingegaan op art. 9 IVRK. 

                                                      
78 Hodgkin & Newell 2007, p. 176. 
79 Rb. Overijssel 18 juli 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:3229. 
80 Poulatova 2013, p. 573-574. 

Een aantal landen, waaronder Nederland, hebben verklaringen afgelegd waaruit blijkt dat zij de 

bescherming van art. 38 IVRK niet erg sterk vinden. Het verbiedt namelijk alleen rechtstreekse 

betrokkenheid. Deze landen zijn van mening dat alle minderjarigen ongeacht hun leeftijd dienen te 

worden beschermd. Deze sterkere  

bescherming wordt gewaarborgd door de nationale wetgeving van deze landen. 
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Zoals duidelijk is geworden dient de minderjarige op te groeien bij zijn of haar ouders 

tenzij er sprake is van bijvoorbeeld misbruik of verwaarlozing.   

 

4.4.1 Art. 5 EVRM: recht op vrijheid en veiligheid 

In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op art. 5 EVRM. Dit artikel is van 

toepassing op minderjarigen die in een gesloten instelling worden geplaatst. In dit 

artikel is bepaald dat eenieder het recht heeft op vrijheid en veiligheid en dat niemand 

tegen zijn wil mag worden opgesloten. Dit betekent echter niet dat hierop geen 

uitzondering gemaakt kan worden. In sub d van art. 5 EVRM is neergelegd dat 

minderjarigen van hun vrijheid mogen worden beroofd. De tekst luidt als volgt:  

 

‘in het geval van rechtmatige detentie van een minderjarige met het 

doel toe te zien op zijn opvoeding of in het geval van zijn rechtmatige 

detentie, teneinde hem voor de bevoegde instantie te geleiden’ 

 

De grond ziet op die gevallen waarin de minderjarige op gerechtelijk bevel in een 

instelling wordt geplaatst waardoor zijn vrijheid wordt beperkt. De term opvoeding 

ziet op de gehele opvoeding van de minderjarige.81 

In de zaak Bouamar/België82 is door het EHRM bepaald dat een voorlopige 

plaatsing zonder opvoedingscomponent toegestaan is, maar deze dient dan wel 

spoedig gevolgd te worden door een verblijf in een geschikte instelling waar wel aan 

het opvoedingsdoel gewerkt kan worden. De instellingen waar de minderjarigen 

verblijven dienen daarnaast te beschikken over de benodigde faciliteiten voor de 

opvoeding.83 

Onder vrijheidsbeneming wordt derhalve niet alleen een celstraf verstaan, 

maar ook een gesloten plaatsing valt hieronder.84 

 

4.4.2 Art. 37 IVRK   

Naast art. 5 EVRM is ook art. 37 IVRK van toepassing op minderjarigen die van hun 

vrijheid zijn beroofd. Art. 37 sub b IVRK is hierop van toepassing en bepaalt het 

volgende: 

 

‘geen enkel kind op onwettige of willekeurige wijze van zijn of haar 

vrijheid wordt beroofd. De aanhouding, inhechtenisneming of 

gevangenneming van een kind geschiedt overeenkomstig de wet en 

wordt slechts gehanteerd als uiterste maatregel en voor de kortst 

mogelijke passende duur;’ 

 

                                                      
81 EHRM 12 oktober 2000, 33670/96, par. 1 (Koniarska/The United Kingdom). 
82 EHRM 29 februari 1988, 9106/80 (Bouamar/Belgium). 
83 Kamerstukken II 2005/06, 30 644, nr. 3, p. 6 (MvT). 
84 Van Dijk e.a. 2006, p. 475. 
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Dit artikel noemt expliciet dat de maatregel slechts in het uiterste geval mag worden 

opgelegd en dat dit dient te geschieden voor de kortst mogelijke duur.  

 Het artikel is niet alleen van toepassing op minderjarigen die op grond van het 

strafrecht van hun vrijheid worden beroofd. Dit artikel is tevens van toepassing op 

minderjarigen die op grond van bijvoorbeeld kinderbeschermingsmaatregelen van hun 

vrijheid worden beroofd.85 

4.5 Rechten van afreizende gezinnen 

Net als in het bovenstaande geval is ook art. 9 IVRK van toepassing op gezinnen die 

mogelijk naar oorlogsgebied willen afreizen. In de onderstaande paragraaf zal nader 

worden ingegaan op een artikel dat van toepassing is op gezinnen. Dit artikel omvat 

het recht op ‘family life’. Het artikel dat van toepassing is op het recht op ‘family life’ 

is natuurlijk art. 8 EVRM. In de onderstaande paragraaf zal derhalve nader op dit 

artikel worden ingegaan.  

 

4.5.1 Art. 8 EVRM: Recht op eerbiediging van privé, familie- en gezinsleven 

In art. 8 EVRM wordt geregeld dat eenieder het recht heeft op ‘family life’. De tekst 

van dit artikel luidt als volgt: 

 

‘Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, 

zijn woning en zijn correspondentie.’ 

 

Uit dit artikel blijkt dat iedereen recht heeft op familieleven. Dit artikel is derhalve 

niet specifiek geschreven voor een groep. Eenieder kan een beroep doen op dit artikel.  

Dit recht is echter niet absoluut. Het is mogelijk dat dit recht in bepaalde gevallen 

wordt ingeperkt.  

 

4.5.1.2 Uitzonderingsgrond art. 8 lid 2 EVRM 

Deze beperkingsgrond is neergelegd in art. 8 lid 2 EVRM: 

 

‘Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de 

uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in 

een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn 

van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, 

de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.’ 

 

Ten eerste dient de inbreuk gebaseerd te zijn op nationale wetgeving. Het EHRM 

heeft bepaald dat de invulling van de wettelijke bepaling ruim omschreven mag zijn.86 

Een ruime rechtsgrond kan er in sommige gevallen zelfs voor zorgen dat de overheid 

                                                      
85 Blaak e.a. 2012, p. 828. 
86 EHRM 24 maart 1988, 10465/83 (Olsson/Zweden). 
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snel kan ingrijpen indien dit nodig is.87 Daarnaast dient de oplegging van de 

maatregel een legitiem doel te dienen. Het laatste vereiste is dat de inbreuk 

noodzakelijk is. Het noodzakelijkheidsvereiste bestaat uit twee elementen. De 

maatregel dient niet alleen proportioneel maar ook subsidiair te zijn.88 Dit betekent 

dat er altijd een belangenafweging gemaakt dient te worden. Niet alleen dient het 

beoogde doel zwaarder te wegen dan het individuele belang dat geschonden is, ook 

moet in dit geval de minst ingrijpend maatregel worden opgelegd. De lidstaten hebben 

bij de invulling van dit criterium een grote beoordelingsvrijheid.89 

Om tot een meer concreet beeld te komen over wat wel en geen schending 

oplevert van art. 8 EVRM met betrekking tot uithuisplaatsingen van minderjarigen, 

worden hier een aantal voorbeelden genoemd: het ontbreken van voldoende 

intellectuele capaciteit van de ouders90, te kleine woonruimte91 en blinde ouders die 

onvoldoende financiële middelen tot hun beschikking hebben.92 

 

4.5.1.3 Spoedmaatregelen op basis van art. 8 EVRM 

Het EHRM heeft zich daarnaast ook enkele malen uitgelaten over de toepassing van 

spoeduithuisplaatsingen. In de zaak K&T/Finland93 heeft het Hof het volgende 

bepaald. In bepaalde gevallen kan het zijn dat de ouders en/of verzorgers voorafgaand 

aan het toepassen van een spoedmaatregel niet worden gehoord. Dit is met name het 

geval indien zij de bron zijn van het gevaar. Indien de ouders en/of verzorgers van de 

minderjarige voorafgaand aan het nemen van de beslissing niet worden gehoord, moet 

de staat een inschatting maken van de mogelijke impact die de maatregel heeft op de 

ouders en de minderjarigen. Bovendien dient de staat te onderzoeken wat de 

mogelijke alternatieven zijn die kunnen worden toegepast. Dit alles dient overwogen 

te worden voordat de spoedmaatregel ten uitvoer wordt gelegd. 

 In Haase/Duitsland94 is het Hof nader ingegaan op de vraag wanneer de 

spoedmaatregel mag worden opgelegd. Voordat de nationale overheden overgaan tot 

het opleggen van een spoedmaatregel moet het dreigende gevaar zich daadwerkelijk 

hebben voorgedaan. Indien dit dreigende gevaar zich reeds langere tijd voordoet, is er 

geen noodzaak meer om de belanghebbenden niet te horen alvorens een 

spoedmaatregel op te leggen.  

4.6 Tussenconclusie  

Het uitgangspunt is dat een minderjarige dient op te groeien bij zijn of haar ouders. 

Op dit uitgangspunt kan in bepaalde gevallen een uitzondering worden gemaakt. Op 

grond van art. 9 IVRK kan een minderjarige onder andere uit huis worden geplaatst 

                                                      
87 Bruning & Van der Zon, NTM-NJCMBull. 2013, nr. 4, p. 504. 
88 Nollkaemper 2007 p. 279 
89 Zie o.a. EHRM 8 april 2004,11057/02, par. 89 (Haase/Duitsland). 
90 EHRM 26 februari 2002, 46544/99 (Kutzner/Germany). 
91 EHRM 26 oktober 2006, 23848/04 (Wallóva&Walla/The Czech Republic). 
92 EHRM 18 december 2008, 39948/06 (Saviny/Ukraïne). 
93 EHRM 21 juli 2001, 25702/94, par. 95 (K&T/Finland). 
94 EHRM 8 april 2004, 11057/02, par. 99 (Haase/Germany). 



 42 

indien sprake is van misbruik of verwaarlozing. In dat soort gevallen heeft de staat de 

verplichting op te treden. Daarnaast geeft het IVRK nog een specifieke grond voor de 

staat om op te treden, namelijk indien een minderjarige onder de vijftien rechtstreeks 

deelneemt aan vijandelijkheden. Daartegenover staat echter het recht van 

minderjarigen en hun ouders om met elkaar samen te leven, zonder bemoeienis van 

een nationale overheid.   

 

4.6.1 Afreizende minderjarigen 

Het toetsingskader met betrekking tot de gesloten plaatsingen wordt gevormd door 

art. 5 EVRM. In dit artikel is bepaald dat eenieder recht heeft op vrijheid. Niemand 

mag tegen zijn wil worden opgesloten tenzij er voldaan is aan een van de 

uitzonderingsgronden. De rechter dient te bepalen dat de minderjarige gedetineerd 

dient te worden en daarnaast moet deze opsluiting ten gunste komen aan de 

opvoeding van de minderjarige. Daarbij is het zeer van belang dat het gedrag van de 

minderjarige op zodanige wijze wordt gecorrigeerd dat hij of zij in het dagelijkse 

leven weer normaal kan functioneren.  

 Naast art. 5 EVRM is ook art. 37 IVRK van toepassing op minderjarigen die 

van hun vrijheid worden beroofd. In dit artikel is bepaald dat minderjarigen alleen van 

hun vrijheid mogen worden beroofd indien dit bij wet is voorzien. Bovendien dient de 

vrijheidsbeneming een uiterste maatregel te zijn en mag de maatregel slechts zo kort 

mogelijk worden opgelegd.  

 

4.6.2 Afreizende gezinnen 

Voor wat betreft het toetsingskader waaraan de zaken met betrekking tot de mogelijk 

afreizende gezinnen moet worden getoetst, wordt gevormd door art. 8 EVRM.  

 In het bijzonder is het EHRM in een zaak ingegaan op het opleggen van 

spoedmaatregelen. Daarin is nader ingegaan op de omstandigheden waaronder een 

minderjarige uit huis mag worden geplaatst. Indien de grond van de uithuisplaatsing 

gelegen is in gevaar voor de minderjarige dan moet dit gevaar zich ook daadwerkelijk 

voordoen. Indien dit gevaar zich reeds langere tijd voordoet, dan is er geen noodzaak 

om de minderjarige met spoed uit huis te plaatsen. In een andere zaak heeft het 

EHRM bepaald dat moet vastgesteld worden wat de impact is van de maatregelen en 

moet worden bekeken of alternatieven kunnen worden toegepast.  
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5. Conclusie 

In deze conclusie zal getracht worden een antwoord te geven op de volgende 

probleemstelling:  

 

Is de toepassing van de (crisis)machtiging uithuisplaatsing om te 

voorkomen dat minderjarigen en gezinnen naar Syrië of een ander 

oorlogsgebied zullen afreizen in overeenstemming met internationale 

bepalingen?  

 

Om tot een antwoord te komen op bovenstaande vraag is in hoofdstuk 2 nader 

ingegaan op de wettelijke procedure omtrent de (spoed)machtiging uithuisplaatsing. 

In hoofdstuk 3 zijn vervolgens een aantal zaken behandeld waarin Syriëgangers 

centraal staan. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen twee soorten reizigers. Aan de 

ene kant bestaat er een groep van minderjarigen waarvan vermoedens bestaan dat zij, 

vaak individueel, af zouden willen reizen of zich op dat moment al in Syrië bevinden. 

Aan de andere kant is gesproken over gezinnen die zouden willen afreizen. In 

hoofdstuk 4 is vervolgens ingegaan op de relevante internationale bepalingen waaraan 

de Nederlandse situatie getoetst kan worden.  

 Net zoals in de voorgaande hoofdstukken zal in deze conclusie per soort 

reiziger een antwoord worden geformuleerd op de eerder genoemde probleemstelling.  

5.1 Minderjarigen 

Art. 5 EVRM bepaalt dat een minderjarige in een instelling voor gesloten jeugdhulp 

kan worden geplaatst indien dit door een gerechtelijke instantie wordt bepaald en 

daarmee wordt toegezien op de opvoeding van de minderjarige. Uit art. 37 IVRK 

blijkt hetzelfde. In dit artikel wordt specifiek melding gemaakt van het feit dat de 

opgelegde kinderbeschermingsmaatregel een uiterste maatregel dient te zijn en dat 

deze zo kort mogelijk dient te duren.  

 

Uit de geanalyseerde zaken blijkt dat een plaatsing in een gesloten instelling voor 

jeugdhulp wordt toegewezen indien de minderjarige afreist of daartoe een poging 

onderneemt. Niet alleen hebben deze minderjarigen zich aan het gezag van hun 

ouders onttrokken, maar er is ook sprake van radicaliseringsverschijnselen. 

Bovendien is er in een aantal zaken sprake van schoolverzuim en/of verslechterde 

resultaten.  

 In alle hierboven genoemde gevallen heeft een rechter geoordeeld over het 

verzoek om de minderjarige uit huis te plaatsen. Daarnaast is in alle gevallen sprake 

van een zodanig ernstige problematiek dat een plaatsing noodzakelijk is. De 

uithuisplaatsingen lijken op grond van art. 5 EVRM terecht toegewezen te zijn.   

 

In die gevallen waar slechts vermoedens bestaan van afreizen, worden de gesloten 

plaatsingen niet allemaal toegewezen. In twee gevallen werd de machtiging 

toegewezen. Zo was de ene minderjarige op Islamitische wijze, zonder toestemming 

van haar ouders, in het huwelijk getreden.  
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De andere minderjarige zou voornemens zijn af te reizen en bovendien 

bestond er onduidelijkheid over het paspoort van de minderjarige. In dit geval is 

nogmaals geoordeeld over de uithuisplaatsing. De tweede maal werd de gesloten 

plaatsing afgewezen. Een aantal rechters merkt bovendien op dat de maatregel niet 

slechts mag worden opgelegd om minderjarigen van hun vrijheid te beroven. Er moet 

daadwerkelijk sprake zijn van behandeling. Deze redenering is in overeenstemming 

met hetgeen is bepaald in art. 5 EVRM en art. 37 IVRK. De lagere rechter in deze 

zaak had, mijns inziens, duidelijker moeten motiveren waarom hij besloot een 

gesloten plaatsing toe te wijzen.  

 

Op grond van de hierboven bestudeerde zaken kan de voorzichtige conclusie worden 

getrokken dat de gang van zaken omtrent gesloten plaatsingen in lijn is met hetgeen is 

bepaald in art. 5 EVRM en art. 37 IVRK. Daar waar de minderjarigen afgereisd zijn 

of daartoe een poging hebben ondernomen, is ook sprake van andere problemen.  

In één van de onderzochte gevallen kan gesteld worden dat niet geoordeeld is 

in het licht van art. 5 EVRM omdat onduidelijk was welke omstandigheden de 

rechtvaardiging boden voor een gesloten plaatsing. Er werd slechts verwezen naar 

berichten van de AIVD.  

5.2 Gezinnen 

De toetsingsmaatstaf die geldt voor gezinnen wordt gevormd door art. 8 EVRM.  

 

5.2.1 Crisismachtiging uithuisplaatsing 

In drie van de vier gevallen waarin de minderjarigen met spoed uit huis geplaatst 

werden, is de grond voor de uithuisplaatsing gelegen in het feit dat er een melding 

werd gemaakt door politie en/of de AIVD dat de gezinnen voornemens zouden zijn af 

te reizen naar oorlogsgebied. In één geval wordt de crisismachtiging toegewezen puur 

en alleen op grond van de inhoud van het verzoekschrift, zonder dat dit nader 

gespecificeerd wordt.  

 

Het EHRM heeft bepaald dat een crisismachtiging mag worden opgelegd indien het 

dreigende gevaar zich mogelijk voordoet. In de geanalyseerde zaken is daar aan 

voldaan aangezien na het binnenkomen van de informatie, de verzoeken door de 

RvdK zijn ingediend. Er is geen nadere informatie gesteld waaruit zou blijken dat er 

anderszins zorgen bestonden over de minderjarigen.  

In de zaak K&T/Finland heeft het EHRM bepaald dat de belanghebbenden niet altijd 

te hoeven worden gehoord voordat een spoedmaatregel wordt toegepast. De nationale 

overheid dient in een dergelijk geval een inschatting te maken van de impact van de 

maatregel en dient deze de alternatieve maatregelen te bekijken. Van belang daarbij is 

dat de nationale overheid dit doet voor het toepassen van de spoedmaatregel.  

In de vier besproken zaken zijn de ouders niet gehoord. Op grond van de hierboven 

besproken uitspraak van het EHRM mag dit. Hier zijn echter een aantal voorwaarden 

aan verbonden. Zo hebben de rechters in de betreffende zaken niet beoordeeld wat de 

mogelijke impact van de spoedmaatregelen op de minderjarigen zou zijn en 
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bovendien is ook niet gekeken naar de mogelijk alternatieve op te leggen maatregelen. 

Er kunnen derhalve vraagtekens geplaatst worden bij deze handelswijze.  

Tenslotte kan nog worden gesteld dat in slechts een van de gevallen de minderjarige 

binnen het eigen netwerk geplaatst is. Op grond van de Richtlijnen voor alternatieve 

zorg voor kinderen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dient te 

worden onderzocht of de minderjarige binnen het eigen netwerk geplaatst kan 

worden.  

 

5.2.2 Machtiging uithuisplaatsing en ots 

In drie van de vier gevallen wordt na de toewijzing van de crisismachtigingen een 

verzoek gedaan tot verlenging van de maatregelen. Daarbij valt op dat in slechts één 

van de gevallen beoordeeld wordt of de gevraagde crisismachtiging überhaupt had 

mogen worden verleend. Deze rechter meent dat dit het geval was aangezien een 

vermoeden tot afreizen voldoende is. In de overige drie gevallen wijst de rechter de 

gevraagde maatregelen af aangezien is gebleken dat de gezinnen niet zullen afreizen 

en er verder geen zorgen bestaan over het welzijn van de minderjarigen.   

5.3 Concluderend 

Voor wat betreft de gesloten plaatsingen voor minderjarigen die afzonderlijk 

voornemens zouden zijn af te reizen, kan gesteld worden dat de Nederlandse 

procedure met betrekking tot uithuisplaatsingen in lijn zijn met hetgeen is bepaald in 

art. 5 EVRM en art. 37 IVRK. Slechts in één geval kan een opmerking worden 

gemaakt over de motivering van de beslissing. De gesloten plaatsing werd 

toegewezen op grond van problemen omtrent het paspoort van de minderjarige en het 

feit dat de minderjarige zou afreizen.  

 

Het antwoord op de vraag of de procedure met betrekking tot de crisismachtigingen 

uithuisplaatsing in overeenstemming zijn met internationale bepalingen is minder 

eenduidig.  

 Niet alleen kunnen kanttekeningen worden geplaatst bij het feit dat de ouders 

van de minderjarigen niet zijn gehoord. Dit is in principe toegestaan, echter in geen 

van de zaken is voorafgaand beoordeeld wat voor impact de betreffende maatregel 

zou kunnen hebben. Bovendien had in alle zaken beoordeeld dienen te worden of een 

alternatieve maatregel had kunnen worden opgelegd. 

 Bovendien kan worden opgemerkt dat de minderjarige in slechts één van de 

gevallen binnen het eigen netwerk is geplaatst. In de overige gevallen is daarmee geen 

rekening gehouden.  
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